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 إھداء
  
  

للذین تكبدا عناء إلى ا
 وإخوتي  الزمن من أجلي 

إلى والدي الكریمین حفظھما 
� 
إلى الذي یكبره قلبي حبا 

واحتراما وتحفظ لھ روحي كل 
 الود  

 إلى زوجي عبد الدائم قطوش 
إلى قرة عیني ونعمة ربي  

التي التوفیھا كل الصلوات 
 حقھا من الشكر 

إلى ولدي ضیاء الدین ومنار 
 األنوار
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اإلنساني قد تطور كثی�را  االتصالما من شك في أن      
خ�الل العش�ریات األخی�رة ف�ي أس�الیبھ وأنماط�ھ ووس��ائلھ 
ورسائلھ، لیعید تش�كیل أس�س العالق�ات االجتماعی�ة وف�ق 
مقتض��یات ومتطلب��ات البن��اء الجدی��د للقری��ة الكونی��ة الت��ي 
غدت واقعا معاشا نتلمس معالمھ من عدی�د م�ن المظ�اھر 

یاس��یة واالقتص��ادیة والتجلی��ات االجتماعی��ة والثقافی��ة والس
  .وحتى األمنیة

قد غ�دا عص�ب  اإلعالماثنان في أن  فكما ال یختل
الحی�اة المعاص�رة وش��ریانھا المت�دفق ف��ي بن�اء التوجھ��ات 
السیاس��یة، وتش��كیل الق��یم االجتماعی��ة والثقافی��ة، وتوجی��ھ 

وإن  .التنظی��رات االقتص��ادیة ف��ي المجتمع��ات المعاص��رة
حثین والدارس��ین ف��ي ھ��ذا الح��ال م��ن ش��أنھ أن ی��دفع الب��ا

المج��ال إلع��ادة النظ��ر ف��ي كثی��ر م��ن المف��اھیم التقلیدی��ة 
للعملی���ة اإلعالمی���ة واالتص���الیة عل���ى الس���واء م���ن أج���ل 
الوقوف النظري والعملي على تغیرات حاص�لة ف�ي بن�ى 
ھذه المفاھیم وإع�ادة ص�یاغتھا بم�ا ی�تالءم م�ع مس�تجدات 

ال������ذي ط������ال بی������ر العص������ر، وت������داعیات التط������ور الك
  .لوجیات والوسائل والرسائلالتكنو

عملی����ة اإلحاط����ة بمف����اھیم اإلع����الم ل����ذلك تب����دو 
ذات أھمی��ة بالغ��ة  والمس��تجدةمنھ��ا  واالتص��ال التقلیدی��ة

خاصة بالنسبة للمتخصصین ف�ي المج�ال، تأص�یال عملی�ا 
یل��م الش��تات النظ��ري، ویرس��ي قواع��د الق��راءة المتعمق��ة 
لمداخل العلم، ویؤسس لمنطلقات بحثیة جدیدة م�ن ش�أنھا 
أن ت��دفع إل��ى مزی��د م��ن الت��راكم التنظی��ري لعل��م اإلع��الم 

  .واالتصال
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 الش�تات النظ�ري ل�مّ ومن منطلق االعتقاد بأن عملیة      
الصیاغة التي تدفع القارئ إلى اإلط�الع  تھإعادة صیاغو

عل����ى مزی����د م����ن جوان����ب الموض����وعات المطروح����ة، 
واإلحاط���ة ب���بعض التفاص���یل اإلض���افیة الت���ي تناولتھ���ا 
الكتابات السابقة متناثرة تحت مسمیات وعن�اوین مقارب�ة 
أو مختلفة، ینض�اف إل�ى ذل�ك الوقف�ات التأص�یلیة ل�بعض 

اھیم والمص�����طلحات الت�����ي أفرزتھ�����ا التط�����ورات المف�����
م���ن ھ����ذا . المتالحق���ة ف���ي م����دخالت العل���م ومخرجات����ھ

جھ�دا " مدخل إلى اإلعالم واالتص�ال"المنطلق یأتي كتاب
للب��احثین ا علمی��ا یض��یف إل��ى المكتب��ة اإلعالمی��ة مرجع��

والّدارسین خاصة المتخصصین منھم في مج�ال اإلع�الم 
  .واالتصال

م��ا الحظت��ھ وأن��ا  لتألیف��ھ أب��رز ال��دوافعولع��ل م��ن 
أش�تغل ف��ي المج��ال دراس��ة وتدریس�ا م��ن نق��ص للمراج��ع 

عل��ى األق��ل ف��ي المكتب��ة - ف��ي الموض��وعات المطروح��ة
وف��ق منھجی��ة إعالمی��ة أكادیمی��ة  -ی��ةاإلعالمی��ة الجزائر

تضع بین یدي طال�ب وباح�ث التخص�ص مرجع�ا یتن�اول 
بع����ض م����داخل العل����م األساس����یة م����ن تحدی����د مفاھیم����ھ 

ل���ذلك ج���اءت فص���ول . مكونات���ھ ووس���ائلھوخصائص���ھ و
الكت����اب وف�����ق ھ�����ذه المنھجی����ة الت�����ي تعتم�����د عنص�����رة 
الموضوعات في نقاط مح�ددة، تبص�ر الباح�ث بمح�ددات 

  .لكل موضوعالمفردات 
: وق���د تھیك���ل الكت���اب ف���ي مقدم���ة وأربع���ة فص���ول     

كمص��طلحین "اإلع��الم واالتص��ال"ع��نالمقدم��ة تح��دثت 
الحدیث����ة مك����ان بلغ����ت بھم����ا التط����ورات التكنولوجی����ة 

الصدارة في البنى االجتماعیة المعاص�رة، الوض�ع ال�ذي 
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یلح على الباحثین والمتخصص�ین إع�ادة النظ�ر ف�ي كثی�ر 
م��ن طروحاتھم��ا التقلیدی��ة وإع��ادة ص��یاغتھما وف��ق ھ��ذه 

  .المستجدات
اإلعالم واالتصال تحدی�دا :وتحدث الفصل األول عن     

 ألجنبی�����ة،غ�����ات اللمفھ�����ومین ف�����ي اللّغ�����ة العربی�����ة واللّ 
اب ف��ي المج��ال، وك��ذا المف��اھیم المقارب��ة واص��طالح الكّت��

  .لھما،كما تحدث عن أنواع االتصال وتقسیماتھ المختلفة
أرك����ان العملی����ة  :ع����ن وتح����دث الفص����ل الث����اني       

أربع����ة أساس����یة؛  عناص����راإلعالمی����ة واالتص����الیة ف����ي 
نض���اف إلیھم���ا یالمرس���ل، المتلق���ي، الرس���الة، الوس���یلة، 

رج�ع الص�دى، وك�ذا ع�ن العوام�ل والتشویش، عنصري 
المختلف��ة لنج��اح العملی��ات اإلعالمی��ة واالتص��الیة، س��واء 

تلقي أو الرسالة أو الوس�یلة مالمتصلة منھا بالمرسل أو ال
  .اإلعالمیة واالتصالیة المعتمدة

وس����ائل اإلع����الم  :وتح����دث الفص����ل الثال����ث ع����ن
واالتص��ال الجم��اھیري ووظائفھ��ا ف��ي المجتم��ع مرك��زا 

الصحافة المكتوبة  اإلذاعة، -لى أربعة وسائل منھا فقطع
بالش��رح والتفص��یل تعریف��ا بك��ل  -التلفزیون،واالنترنی��ت

  .وسیلة وإبرازا لخصائصھا ووظائفھا
اإلع����الم : فیم����ا تح����دث الفص����ل الراب����ع واألخی����ر ع����ن

واالتص����ال ف����ي عص����ر العولم����ة اإلعالمی����ة،في ق����راءة 
ولم�����ة مستفیض�����ة لمص�����طلح العولم�����ة وتجلیاتھ�����ا والع

اإلعالمیة وأبعادھا المختلفة وإعالم العولمة وخصائص�ھ 
  .ووظائفھ وما حققھ في عصر العولمة
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استعرضت نتائج الدراسة ف�ي نق�اط متع�ددة، خاتمة و    
تس��تحث الب��احثین والدارس��ین عل���ى مزی��د م��ن البح���وث 

  .والدراسات العلمیة في مجال اإلعالم واالتصال
                           

  
  
  

  وهللا نسأل التوفیق والسداد                         
  الدكتورة رحیمة الطیب عیساني                   
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  اإلعالم واالتصال؛:الفصل األول
  .المفھوم والمصطلح                

  .تعریف اإلعالم واالتصال:أوال       
  .تعریف االتصال)أ(             

  .تعریف اإلعالم)ب(             
  .المصطلحات المقارب لھما)ج(           

  .أنواع االتصال :ثانیا        
  .من حیث اللّغة المستخدمة )أ(       
  من حیث درجة الرسمیة  )ب(      
  .من حیث درجة التأثیر )ج(        
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یتمی����ز المجتم����ع :اإلع����الم واالتص����التعری����ف :أوال     
فظاھرة المجتمع البش�ري  اإلنساني بأنھ مجتمع اتصالي،

ف��ي أساس��ھا ھ��ي ظ��اھرة اتص��الیة بحتة،تس��ھل أغ��راض 
التجمع البش�ري م�ن ناحی�ة وتحق�ق الھ�دف اإلنس�اني م�ن 

ــا أيهــا النــاس إنــا :ق��ال تع��الى. التجم��ع م��ن ناحی��ة أخ��رى ي

ا وقبائــــل لتعــــارفوا إن خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوب

  .احلجرات )13(أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير 

وم��ن غی��ر الطبیع��ي أن یظھ��ر تجم��ع بش��ري دونم��ا      
فاالتص�ال ج�زء م�ن الحی�اة  اتصال یھیئ لھ ھذا الوج�ود،
ومن خالل االتصال كوسیط  الطبیعیة للمجتمع اإلنساني،

 الخاص�ة المع�اییر الثقافی�ةیتم تداول وإث�راء  بین األفراد،
. بالمجتمع والمحافظة علیھا وترحیلھا من جیل إل�ى آخ�ر

وال ك�ان  البشریة، فاالتصال ومنذ قیام حضارات التجمع
ووسیلة لتحقی�ق  عصب انتماء اإلنسان لبني جلدتھ، یزال

  .   التناغم واالندماج الجمعي بین أفراد المجتمع
وتلعب  ط اإلنساني،ویعد االتصال من أقدم أوجھ النشا   

التصال المختلفة دورا كبیرا في حیاة كل ش�خص اأنواع 
الف�راغ المت�اح  أو وقت مھما كانت الوظیفة التي یشغلھا،

 ،أو ب��آخرفاالتص��ال ی��ؤثر عل��ى ك��ل ف��رد بش��كل  أمام��ھ،
ویع��د االتص��ال م��ن الس��مات اإلنس��انیة األساس��یة س��واء 

وس��واء أك��ان اتص��اال  أك��ان ف��ي ش��كل ص��ور أم غیرھ��ا،
مقص�ودا أم عش�وائیا  ،إقناعیافعلیا أم مستترا، إعالمیا أم 

  ؟داخلیا أم مع أشخاص آخرین
واض�حة وفاص�لة، فھ�و  نھای�ة أوولیس لالتصال بدایة    

یتغی����ر كلم����ا تغی����رت بیئ����ة  ج����زء م����ن حی����اة اإلنس����ان،
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 اإلنس���ان،وكلما تغی���ر م���ن حول���ھ مم���ن یتعام���ل معھ���م،
راد ال���ذین والواق���ع أن اإلنس���ان دائ���م االتص���ال م���ع األف���

یتصل بھم ویتصلون بھ للتعلم  یعیشون معھ في المجتمع،
واإلف��ادة والمعلوم��ات وتحقی��ق الفھ��م والت��أثیر، وم��ا إل��ى 

ف���ي أح���ادیثھم  األف���راد ذل���ك م���ن أھ���داف یرم���ي إلیھ���ا
  .)1(ومناقشاتھم

بسط ص�وره ف�ي ث�الث أویتلخص نموذج االتصال في    
النح��و خط��وات أساس��یة الب��د منھ��ا وھ��ي مرتب��ة عل��ى 

  :        تياآل
وھ��ي العملی��ة الت��ي یق��وم بھ��ا المرس��ل :الترمی��ز:األول    

وتش���مل وض���ع الفك���رة ف���ي ش���كل رس���الة،أي ص���یاغة 
  .الكلمات والصور والرموز في شكل یمكن بثھ

من خاللھا  وھي العملیة التي یقوم:بث الرسالة:الثاني   
أو  اف������رد(المرس������ل بنق������ل الرس������الة إل������ى المس������تقبل

وس���ائل  أو باس���تخدامبطریق���ة شخص���یة س���واء )جماع���ة
  .وقنوات االتصال المختلفة

وتتمث��ل ف��ي تلق��ي الرس��الة :الرس��الة لاس��تقبا:الثال��ث   
 أو جمھ��ورنفس��ھا وتفس��یرھا وفھمھ��ا ف��ي عق��ل المس��تقبل 

  .المستقبلین وردة فعلھم علیھا
عد االتصال عملیة دینامیكیة متصلة الحلقات، كما یو     

الحك�م  ال نس�تطیع مرك�ب، موق�فأن الموقف االتص�الي 
المعروف�ة لعملی�ة  أو المكون�ات علیھ ف�ي ض�وء العناص�ر

ب��ل یج��ب أخ��ذ الخلفی��ة االجتماعی��ة والنفس��یة  التص��ال،ا
فض���ال ع���ن المتغی���رات البیئی���ة  والثقافی���ة ف���ي االعتب���ار،

كما أن مفھ�وم االتص�ال كعملی�ة .العام بالموقف المرتبطة

                                                
 .)7( االتصال والعالقات العامة، ص: صالح أبو إصبع) 1(
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متبادلة،وھ��ذا  یع��ةیعن��ي أن التفاع��ل ال��ذي یتض��منھ ذو طب
: وثانیھم�ا داخ�ل الف�رد،:أولھماجانبین في التأثیر یحدث 

  .مابین األفراد والجماعات
وھناك ثالثة أنواع من عملیات االتصال اإلنس�اني ق�د    

كم��ا ق��د  تتق��اطع أحیان��ا فتش��كل عملی��ة اتص��ال واح��دة،
  :وھي،اتستقل بنفسھ

 تطل���ب اس���تخدامی ألن���ھ:بیولوجی���ة االتص��ال كعملی���ة-    
لدى المرسل  ةوظائف الدماغ واألجھزة العصبیة المختلف

   .عملیةالوالمستقبل كي تتم 
وتتوق�ف العملی�ة عل�ى :االتصال كعملیة س�یكولوجیة-    

إح��داث تغیی��رات ف���ي أواس��تخدام المثی��رات ف��ي تكیی��ف 
  .سلوك المستقبل

ال فعملی����ة االتص����ال : االتص����ال كعملی����ة اجتماعی����ة-   
وإنم��ا  ون��ة لنظ��ام االتص��ال،عل��ى العناص��ر المك تقتص��ر

ت��رتبط ب��الظروف االجتماعی��ة المحیط��ة الت��ي یتح��دد فیھ��ا 
  .أو رفضھاقبول الرسالة 

     
وعّد اإلعالم أحد أب�رز العملی�ات االتص�الیة وأكثرھ�ا     

انتشارا وفعالیة إلعطائھ عملیة نقل األفك�ار والمعلوم�ات 
لی�ات بعدا إعالمیا تثقیفیا وتعلیما أكثر من غی�ره م�ن العم

  ؟فما االتصال؟ وما إلعالم.االتصالیة األخرى 
           
لس��ان ج�اء ف�ي :تعری�ف االتص�ال لغ�ة واص��طالحا)أ(     

م��ا اتص��ل :االتص��ال والوص��لة: )1("الب��ن منظ��ور"الع��رب
ك�ل ش�يء اتص�ل بش�يء فیم�ا بینھم�ا :بالشيء، ق�ال اللی�ث

                                                
 ).937-936(، ص6ج)دار الفكر العربي،:بیروت(لسان العرب:ابن منظور)  1(



   

  12 

وص���لة،أي اتص���ال وذریع���ة، ووص���لت الش���يء وص���ال 
 الھجران،والوص�ل خ�الف الفص�ل،وصلة،والوصل ضد 

أي وص�لنا ذك�ر  "ولق�د وص�لنا لھ�م الق�ول:"وفي التنزیل
األنبی��اء، وأقاص��یص م��ن مض��ى بعض��ھا ب��بعض لعلھ��م 
یعتب����رون واتص����ل الش����يء بالش����يء،لم ینقطع،ووص����ل 
الش��يء إل��ى الش��يء وص��وال، وتوص��ل إلی��ھ، انتھ��ى إلی��ھ 

 وف�ي..أنھاه إلی�ھ وأبلغ�ھ إی�اه:وبلغھ، ووصلھ إلیھ وأوصلھ
" إال الذین یصلون إلى قوم بینكم وبینھم میثاق:"التنزیل

  .أي یتصلون، وتوصل إلیھ أي تلطف في الوصول إلیھ
 وص�لت الش�يء وص�ال وص�لة،:)1(الصحاحوجاء في     

 :وق���ال ووص���ل إلی���ھ وص���وال، أي بل���غ أوص���لھ غی���ره،
ووصل بمعنى اتصل،أي دع�ا دع�وى الجاھلی�ة، وھ�و أن 

 "إال ال��ذین یص�لون إل��ى ق��وم:"ق�ال تع��الى یق�ول ی��الفالن،
وذك��ر  .وبینھم��ا وص��لة أي اتص��ال وذریع��ة أي یتص��لون

 ..وص��وال )أص��ل(وص��لت إلی��ھ :"المص��باح المنی��رف��ي 
 )وص�ال( الش�يء بغی�ره )وص�لت( ..الخبر بلغ )وصل(و

  . )2( ضد ھجرتھ) صلة(و )وصال(فاتصل بھ ووصلتھ 

                                                
 ).325(، ص)1984، )2(دار العلم للمالیین، ط:بیروت(الصحاح :الجوھري)  1(
 ).662(، ص )دار الفكر، د، ط، د، ت: بیروت(المصباح المنیر: الفیومي) 2(
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فاالتص���ال ف���ي اللغ���ة العربی���ة ی���دور ح���ول مع���ان       
  :أربعة

  .التوصل والذریعة إلى الشيء-
  .الوصل ضد الھجران، وخالف الفصل واالنقطاع-
أي تلط�ف : وتوصل إلی�ھ.انتھى إلیھا وبلغھ: توصل إلیھ-

  .في الوصول إلیھ
فاالتص�ال كلم�ة مش�تقة م�ن  اللغ�ات األجنبی�ةأما ف�ي      

 "ی�ذیع"أ"ش�ائع"أ"عام"بمعنى)Communs(التینيال األصل
ء ف��ي ق��اموس المص��طلحات ع��ن طری��ق المش��اركة،وجا

ف����ي ) communication(اتص����ال:"كلم����ة أن ،)1(اإلعالمی���ة
المفرد وكصفة تستخدم لإلشارة إلى عملیة االتصال التي 
 یتم عن طریقھا نقل معنى،أما االتصال في صیغة الجمع

)Communications(  فتش������یر إل������ى الوس������ائل نفس������ھا أو
  ".مؤسسات االتصال

 "Communication" بمص�طلحوتفصح عملیة اإلحاطة   
ف���ي المعج���م الفرنس���ي ع���ن خم���س مس���تویات مختلف���ة 

  :)2(یتمظھر فیھا،وھي كاآلتي
وإقام�ة عالق�ة ) أو مع شيء ما(التواصل مع اآلخر -    
أي تواصل متب�ادل كم�ا یقص�د بھ�ذه الكلم�ة أیض�ا ... معھ

كل عالقة دینامیة، تتداخل ف�ي تفعی�ل نش�اط مع�ین، وف�ي 
) cybernetique( المعج�م إل�ى مص�طلحھذا اإلطار یحیلن�ا 

ویتق���اطع م���ع ) نظری���ة اإلب���الغ والتواص���ل(ال���ذي یعن���ي
  .مصطلح التواصل

                                                
 ).85(، ص)دار الشروق:جدة(قاموس المصطلحات اإلعالمیة :تعزمحمد فرید ) 1(

(2) Paul Robert: le petit robert, (Dictionnaire)(Paris: robert, 1973), 
p(346). 



   

  14 

إیصال شيء ما إلى شخص معین، وتس�مى حص�یلة -    
ھ���ذا الفع���ل تواص���ال، وھن���ا أیض���ا یحیلن���ا المعج���م إل���ى 

وتعن��ي الكلم��ة ك��ذلك .. بمعن��ى إخب��ار)Information(كلم��ة
األخب�ار أو إش�اعة معلوم�ات ذی�وع  كل تداول لألفكار أو

وف��������ي ھ��������ذه الح��������ال تتق��������ارب كلم��������ة  أوإع��������الن،
)Communication (ف���ي معناھ���ا م���ع أح���د مع���اني كلم���ة 
)diffusion ( بمعن���ى االنتش���ار وال���ذیوع، كم���ا ت���دل كلم���ة

مل��ف أو (اتص��ال عل��ى اإلط��الع عل��ى محت��وى الش��يء 
  ).وثیقة
یعن��ي الش��يء ذات��ھ ال��ذي )Communication(تواص��ل -    
ذیوع�ھ، وھن�ا یحی��ل المعج�م إل�ى مص�طلحات مماثل��ة ی�تم 

  .كإعالن، نبأ، بالغ، برقیة
األداة التقنیة التي یتواصل بواسطتھا مجموعة من -      

األش�����خاص؛ وھ�����ي اإلرس�����الیة الت�����ي یتناقلونھ�����ا فیم�����ا 
وم��ن ذل��ك ) Transmission(بینھم،وھ��و م��ا یفی��د معن��ى نق��ل

تص��ال ویش��ار أیض��ا إل��ى مفھ��وم اال…المكالم��ة الھاتفی��ة
-Mass( الجم���اھیري، وھ���و ترجم���ة للكلم���ة اإلنجلیزی���ة

Media ( التي تعني وسائل النقل الجماھیري؛ أي مجم�وع
الص��حف، (خ��دمات االتص��ال القوی��ة المتعلق��ة باإلخب��ار 

  ).اإلذاعة، والتلفاز
-م�ا یس�مح بالتواص�ل والم�رور م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر-    

مس���لك ) route de communication(طری���ق التواص���ل 
  .    وسائل االتصال وھو ما یفید معنى مرور ونقل
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أن التواص�ل ھ�و :")1(فنج�د المعج�م اللس�انيأما في       
، )مك�ان أو ش�خص(انتقال معلومة م�ن نقط�ة إل�ى أخ�رى

وعملیة نقل ھاتھ المعلوم�ة ت�تم م�ن خ�الل خط�اب یحم�ل 
التواص���ل ھ���و التب���ادل : "كم���ا أن".ش���كال وس���نا مح���ددا

، ین��تج معط��ى موجھ��ا إل��ى الش��فھي، ب��ین عنص��ر م��تكلم
عنصر آخر م�تكلم ومخاط�ب ینتظ�ر من�ھ الس�ماع وتق�دیم 

إن ). بحس�ب نوعی�ة المعط�ى(إجابة ص�ریحة أو ض�منیة 
التواص��ل س��یرورة تعن��ي اش��تراك الم��تكلم والمس��تمع ف��ي 

إن المشاركین في علمی�ة التواص�ل، ھ�م .األصوات نفسھا
 ك�ل م�اذلك األنا أو ذلك العنصر المتكلم، إنھ ف�ي النھای�ة 

  . )2("كائنات العالم تتحدث عنھ ذوات أو
اتص���������ل أن كلمت���������ي )Winkin(وینك���������ینوی���������رى      

)Communiquer(  واتص��ال)communication(  كانت��ا ت��دالن
 القریب��ة م��ن الالتینی��ة)التواص��ل م��ع(عل��ى االش��تراك ف��ي

)Communicare)(اش���تراك داخ���ل ف���ي عالق���ة، توص���ل( ،
" االقتس�ام"معن�ى وفیما بعد ظھرت الداللة المتفرع�ة ع�ن

)Partager(وف���ي ھ���ذا ."أي دالل���ة تقس���یم النب���أ وتوزیع���ھ
، "ال�بالغ"أو" النقل"العصر بدأ مفھوم التواصل یدل على

وقد تعم�ق ھ�ذا االتج�اه ال�داللي الجدی�د،مع ظھ�ور عب�ارة 
 . )3("وسائل االتصال 

ق�اموس جاء ف�ي :التعریف االصطالحي لالتصال)2(     
انتق�����ال :"االتص�����ال ھ�����وأن  المص�����طلحات اإلعالمی�����ة

                                                
(1) Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique (Paris : librairie 
larousse, 1973), p(97). 
(2) Ibid, p(96). 

الجماعة الس�لطة واالتص�ال،   :بالتعاون مع ب، لوبز غونزالز ھوغ أموران، نقال عن؛) 3(
، )1(المؤسس��ة الجامعی��ة للدراس��ات والنش��ر والتوزی��ع، ط :بی��روت( نظ��ر جاھ��ل: ترجم��ة
 ).119(، ص)1991
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المعلومات،أواألفك����ار، أواالتجاھ����ات أوالعواط����ف م����ن 
ش��خص أو جماع��ة إل��ى ش��خص أو جماع��ة أخ��رى م��ن 
 خالل الرموز واالتصال ھو أساس كل تفاعل اجتماعي،

فھ����و یمكنن����ا م����ن نق����ل معارفن����ا وییس����ر التف����اھم ب����ین 
   .)1("األفراد
عل�م الكلم�ة جدی�دة نس�بیا و:"أن أحمد أبو زیدویرى       

االتص��ال ھ��و أیض��ا جدی��د وكم��ا ھ��و الح��ال بالنس��بة إل��ى 
كثیر من المصطلحات المستحدثة ف�ي العل�وم االجتماعی�ة 
والمس��تمدة أساس��ا م��ن العل��وم الطبیعی��ة ف��إن العلم��اء ل��م 

ع�الم فنج�د ":یتفقوا حت�ى اآلن عل�ى تعری�ف واح�د للكلم�ة
ذل���ك : "یع���رف االتص���ال بأن���ھ االجتم���اع تش���ارلزكولي

ذي م���ن خالل���ھ توج���د العالق���ات اإلنس���انیة المیك���انیزم ال���
وتنمو وتتطور الرموز العقلیة بواسطة وس�ائل نش�ر ھ�ذه 
الرم���وز عب���ر المك���ان واس���تمرارھا عب���ر الزم���ان،وھي 
تتضمن تعبیرات الوجھ واإلیماءات واإلشارات ونغم�ات 
الصوت والكلمات والطباعة والبرق والتلیفون وك�ل تل�ك 

ة عل���ى قھ���ر بع���دي الت���دابیر الت���ي تعم���ل بس���رعة وكف���اء
   .)2( الزمـان والمكان

أن االتص��ال یح���دث :)م1928ع��ام ( ریتش��اردزورأى     
عق�ل آخر،فتح�دث ف�ي عق�ل المتلق�ي  ف�يحین ی�ؤثر عق�ل 

خبرة متشابھة لتلك التي حدثت في عقل المرسل ونتجت 
عملی����ة یق����وم :"بأن����ھ ھوفالن����دوعرف����ھ .)3(جزئی����ا عنھ����ا

لمرسل بإرسال رسالة لتعدیل سلوك المستقبل ابمقتضاھا 

                                                
 ).86(قاموس المصطلحات اإلعالمیة، ص: حمود عزتمحمد فرید م) 1(

(2)Cooley. C: Social organization (N.P.1909). P(51).   

(3) applebaumet. Al .fundamuntal conspte human  communication 
(S.F confield , presse, 1973).    
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أن االتص�ال یمث�ل كاف�ة :ویفرو شانونویرى ".تغییره أو
األس��الیب الت��ي ی��ؤثر بموجبھ��ا عق��ل ف��ي آخ��ر باس��تعمال 

   .)1(رمـوز
الجمعیة القومیة لدراسة االتصال ھ كما تعرف     
مما  اآلراء، أو أو األفكارتبادل مشترك للحقائق :"بأنھ

واستقباال یؤدي إلى التفاھم  بین كافة یتطلب عرضا 
عدم وجود انسجام  العناصر بغض النظر عن وجود أو

   .)2("ضمني
حامل العملیة :"بأنھ إمـام إبراھیمیعرفھ و        

االجتماعیة والوسیلة التي یستخدمھا اإلنسان لتنظیم 
واستقرار وتغییر حیاتھ،ونقل أشكالھا ومعناھا من جیل 

   .)3( "التعبیر والتسجیـل والتعلیمإلى جیل عن طریق 
: االتص���ال یش���یر إل���ى أن محم���ود عـ���ـودةوی���رى      

التي تنتق�ل بھ�ا األفك�ار والمعلوم�ات  الطریقة أو العملیة"
اجتم�اعي مع�ین یختل�ف م�ن حی�ث  بین الناس داخل نس�ق

  .)4( "الحجم ومن حیث محتوى العالقات المتضمنة فیھ
العملی��ة الت��ي یتفاع��ل :"أنب�� جیھ��ان رشتـ��ـي اهوت��ر     

،أو كائن����ات حی����ة-بمقتض����اھا متلق����ي ومرس����ل الرس����الة
 ف��ي مض��امین اجتماعی��ة معین��ة،وفي ھ��ذا-ا،أو آالتبش��ر

                                                
، ص )1993دار الفكر العربي، :القاھرة(االتصال والرأي العام :عاطف عدلي العبد  )1(
)12.(  
، ص )1986مكتبة الكتاني، : إربد(المدخل في االتصال الجماھیري : عصام موسى )2(
)18.( 
) 1989مكتبة االنجلو مصریة، : القاھرة(اإلعالم واالتصال بالجماھیر: إبراھیم إمام )3(

 ).  27(ص 
 ،)1971 دار المعارف،: القاھرة(أسالیب االتصال والتغیر االجتماعي:محمود عودة ) 4(

 ).5(ص
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بین األف�راد ع�ن قض�یة ت یتم نقل أفكار ومعلوما التفاعل
   .)1( نمعی أو واقعمجرد  أو معنىمعینة 

نق���ل :"أن االتص���ال ھ���و العب���د ع���اطف ع���دليوی���رى    
المعلومات واألفكار واالتجاھات من طرف إلى آخر من 

أو خ����الل عملی����ة دینامیكی����ة مس����تمرة ل����یس لھ����ا بدای����ة 
  .)2("نھایة
االتصال ھو العلمیة :"أن )3(صالح ذیاب ھنديویرى     

الت��ي یمارس��ھا اإلنس��ان م��ع اآلخ��رین لتش��یر إل��ى تفاعل��ھ 
تك���ون ھ���ذه  معھ���م بواس���طة العالم���ات والرم���وز، وق���د

الرم���وز حرك���ات أوص���ورا أولغ���ة أو أي ش���يء آخ���ر، 
  ".وتعمل كمنبھ للسلوك من أجل إحداث تأثیر معین فیھ

ورغ���م ھ���ذا االخ���تالف ب���ین الب���احثین والعلم���اء ف���ي     
ف���إن ھن���اك اتف���اق ع���ام بی���نھم یع���د " االتص���ال"تعری���ف 

االتص��ال أس���اس المجتم���ع، وأن ك��ل م���ا یتص���ل بانتق���ال 
یدخل ضمن ھذه العملیة، وم�ع ذل�ك األفكار والمعلومات 

  :)4(فإن
موضوعا لھ�ا "االتصال"كل المقاربات التي اعتمدت-    

تظ���ل نس���بیة، وم���رد ذل���ك إل���ى اخ���تالف حق���ول التن���اول 
وتباینھ��ا،وھو م��ا یعن��ي ص��عوبة االجتم��اع عل��ى تعری��ف 

  .واحد یلملم شتات كل المقاربات

                                                
 .)53(، ص ))2(دار الفكر ،ط:القاھرة(األسس العلمیة لنظریات اإلعالم:جیھان رشتي)1(
 ).15(االتصال والرأي العام، ص: عاطف عدلي العبد )2(
دار الفكر للنشر والتوزیع  : عمان(أثر وسائل اإلعالم على الطفل : صالح ذیاب ھندي) 3(
 ). 18(، ص )1995، )2(ط
 ).26(، ص"إشكالیة المصطلح والتباس المفھوم االتصال واإلعالم؛:"یوسف الطالبي) 4(
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 )Communication(یمك�����ن فھ�����م مص�����طلح االتص�����ال-   
الحق����ل المت����داول فی����ھ، وھ����ي عملی����ة إجرائی����ة حس����ب 

    .ضروریة من أجل تجنب كل خلط أو تضلیل
إن ك����ل التن����اوالت عل����ى اختالفھ����ا تق����ر بحض����ور -    

عناص���ر أساس���یة، م���ن أج���ل تحقی���ق فع���ل االتص���ال ث���م 
  :التواصل وھي كاآلتي

الرغب��ة المبدئی��ة ف��ي االتص��ال ومباش��رتھ بش��كل -أ       
  .فردي

كیفم�����ا ك�����ان ھ�����ذا )اآلخ�����ر(ض�����رورة اس�����تدعاء-ب    
إذ حض�ور مب�دأ المش�اركة ف�ي ) ش�خص أو غی�ره(اآلخ�ر

االتص���ال ھ���و م���ن ب���اب الرغب���ة أو الحتمی���ة تفرض���ھا 
  ).اإلبالغ واإلعالم(الوظیفة

ت����وفر الوس����یلة أو القن����اة الت����ي تع����د الركی����زة -ج���ـ      
  .الطبیعیة لعملیة نقل الرسائل االتصالیة 

رسالة التي یراد تبلیغھا، وھذه العناص�ر ك�ل ثم ال-د      
  .ال یتجزأ

اثن�ین (وإذا كان االتص�ال ال یس�تقیم ف�ي غی�اب الع�دد -   
األخ�ذ "في كل عملی�ة یمك�ن اختص�ارھا ف�ي عملی�ة)فأكثر

 "الرغب��ة"، ف��إن التواص��ل یص��عب ف��ي غی��اب "والعط��اء
وب���ذل الجھ���د ف���ي تحقی���ق ھ���ذا التواص���ل، خاص���ة عن���د 

... ف����ات وم����ع الص����م وال�����بكم،اخ����تالف اللغ����ات والثقا
فاالتص���ال ی���رتبط بالتفاع���ل اإلنس���اني إذ یتض���من جمی���ع 

  .طرائق التعبیر التي تصلح للتفاھم المتبادل بین الناس
شكل التواصل یتحدد م�ن خ�الل المش�اركین فی�ھ،تبعا -   

للثقافة، والس�ن، واللغ�ة،والجنس،ومكان التواج�د،وغیرھا 
  .ةمن العناصر األولیة المكونة للعملی
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نظام التواصل تتحكم فیھ المسافة االجتماعیة المبنیة -    
 وض��میر المخاط��ب ،"نح��ن"أو"أن��ا"عل��ى ض��میر الم��تكلم

والتي تت�رجم حمیمی�ة العالق�ات أو دخولھ�ا "أنتم"أو"أنت"
والف�وارق  في نطاق الرسمیات،والمستویات االجتماعی�ة،

  .الطبقیة الموجودة في المجتمع
لس�ان ج�اء ف�ي :ة واصطالحاتعریف اإلعالم لغ)ب(      

عل��م وفق��ھ،أي تعل��م وتفق��ھ وتعالم��ھ الجمی��ع أي :"الع��رب
وقولھ  .أعلمنیھ إیاه استعلم لي خبر فالن و: علموه ویقال

وما یعلمان من أحد حتى یقوال إنما نحن فتن�ة "عز وجل
البق�رة، أي أن الملك�ین بع�د إع�الم الن�اس )"102(فال تكف�ر

بع�د اإلع�الم وذك�ر اب�ن بتحریم الس�حر ی�ؤمران باجتناب�ھ 
فھ���ذا معن���ى ... تعل���م بمعن���ى أعل���م: األعراب���ي أن���ھ ق���ال

یعلم��ان، إنم���ا یعلم���ان،وال یك���ون تعل���یم الس���حر إذا ك���ان 
ویج��وز أن تق��ول علم��ت الش��يء بمعن��ى .. إعالم��ا كف��را،
   .)1( "عرفتھ وخبرتھ

علم�ھ كس�معھ علم�ا :"الق�اموس المح�یطوورد في   
ع��الم وعل��یم وعرف��ھ وعل��م ھ��و نفس��ھ، ورج��ل ) بكس��ر(

وعلم���ھ العل���م تعلیم���ا  وع���الم كجھ���ال، جمعھ���ا علم���اء،
  .)2( وأعلمھ إیاه فتعلمھ...وعالما،

اإلع��الم اخ��تص بم��ا :"الراغ��ب ف��ي المف��رداتوق��ال       
ك��ان بإخب��ار س��ریع، والتعل��یم اخ��تص بم��ا یك��ون بتكری��ر 

  . )3("وتكثیر وحین یحصل من أثر في نفس المتعلم
یحم�ل "لإلع�الم"للف�ظ العرب�ي من ھن�ا یتب�ین لن�ا أن ا     

في تضاعیفھ ع�دة مع�ان متقارب�ة ت�ارة، ومتباع�دة أخ�رى 
                                                

 ).871(لسان العرب، ص: ابن منظور) 1(
 ).155(ص ،))2(المؤسسة العربیة ، ط: بیروت(القاموس المحیط: الفیروز آبادي) 2(
 ).220(ص المفردات في غریب القرآن،: األصفھانيالراغب ) 3(
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بمفھوم����ھ المعاص����ر یعن����ي االس����تعالم ع����ن الح����وادث 
واإلخبار ویعني الخبر والروایة، كم�ا یش�یر إل�ى الدعای�ة 

  .وإلى التوجیھ واإلرشاد
ال یك�ون إال ب�ین ط�رفین  اللغ�ة العربی�ةفاإلعالم في      

یقوم أحدھما باإلعالم بالشيء سواء كان خب�را أم تعریف�ا 
أم رأیا، فیتلقى الثاني ما أعل�م ب�ھ، ویختل�ف اإلع�الم ع�ن 
التعلیم ألن الثاني یحتاج إلى تكریر وتكثیر حتى یحص�ل 

أم��ا اإلع��الم ف��ال یحت��اج إل��ى . من��ھ  أث��ر ف��ي نف��س الم��تعلم
ار،  فیش�تركان ف�ي معن�ى ذلك بل یكفي فی�ھ مج�رد اإلخب�

واح�د ھ�و نق��ل المع�ارف والمعلوم�ات م��ن المرس�ل وھ��و 
رج���ل اإلع���الم أو المعل���م إل���ى المس���تقبل وھ���و المتلق���ي 

  .للرسالة اإلعالمیة أو المتعلم
 Petit(فق��د أدرج معج��م:أم��ا ف��ي اللغ��ات األجنبی��ة      

Robert(مع��اني مص��طلح اإلع��الم)information( ف��ي ثالث��ة
  :)1(رع عنھا مجموعة من المعاني ھيأقسام كبرى، تتف

مجموعة األفع�ال الت�ي تن�زع إل�ى إقام�ة ال�دلیل : أوال     
عل��ى قی��ام المخالف��ة القانونی��ة، ویمی��ل إل��ى الكش��ف ع��ن 

  .تركیبھا
تت���داول ف���ي الغال���ب بمعن���ى مجموع���ة م���ن -أ:ثانی���ا     

المعلومات حول شخص أو شيء ما، ویحیل المعجم ھن�ا 
م���ع أح���د مع���اني )information(إل���ى تق���اطع معن���ى كلم���ة 

  .الذي یدل على السر)tuyau(كلمة
م��ن جھ��ة أخ��رى، فع��ل )information(وتعن��ي كلم��ة-ب    

اإلخبار بمجموعة من المعلومات، وتتم اإلحال�ة ھن�ا إل�ى 

                                                
(1) Paul Robert : le Petit Robert, p(346). 
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 ,enquête (مصطلحات مماثلة كتحقی�ق وامتح�ان، وبح�ث

escamen, investigation. ( 
م ب��ھ إخب��ار ف��رد أو المعلوم��ة أو الح��دث ال��ذي ی��ت-ج     

 Les(جماع��ة م��ا، وتس��تعمل ھ��ذه الكلم��ة بص��یغة الجم��ع

information( لت�����دل عل�����ى نش�����رة األخب�����ار اإلذاعی�����ة أو
 Les( عل���ى ش���كل)Information(التلفازی���ة وتخت���زل كلم���ة

Infes( وھو استعمال عامى.  
وفي القرن العشرین أصبحت الكلم�ة تعن�ي مجموع�ة     

لی���دل عل���ى فع���ل إخب���ار ث���م امت���د معناھ���ا  م���ن األخب���ار،
 وم�ن ذل�ك قولن�ا، وكال�ة األنب�اء، الجمھور والرأي الع�ام،

 وتعن�ي كلم�ة األخب�ار، نش�رة :ومنھ وإشاعة، خبر:وقولنا
)Information( مجم����وع تقنی����ات األخب����ار م����ن ص����حافة

 ویحی��ل المعج��م ھن��ا إل��ى كلم��ة وإذاع��ة وس��ینما وتلف��از،
)Media .(  

ع��ة عل��ى نظری��ة ت��دل الكلم��ة ف��ي ھ��ذه المجمو:ثالث��ا    
لمعاجل���ة األخب���ار، ویش���یر المعج���م ھن���ا إل���ى مص���طلح 

لتقاطع��ھ م��ع ھ��ذا الوج��ھ م��ن )Informatique(اإلعالمی��ات
، كم��ا ت��دل عل��ى اإلخب��ار )Information(مع��اني مص��طلح

وفي مجال العل�وم الطبیعی�ة یمت�د مفھ�وم الكلم�ة .واإلبالغ
، أي )InformationGenetique(لیدل على الطب�ائع الوراثی�ة

جموع السمات الوراثیة التي تنتقل من شخص إلى آخر م
  .عبر الجینات

 ونالح����ظ م����ن خ����الل ھ����ذا الس����رد لمعن����ي كلم����ة     
ف����ي اللغ����ة العربی����ة واللغ����ات األجنبی����ة أن  "اإلع����الم"

المصطلح یكتسب صفة الدقة في التحدی�د أكث�ر ف�ي اللغ�ة 
العربی���ة ف���ي ح���ین تتوس���ع معانی���ھ ف���ي اللغ���ات األجنبی���ة 
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أخ��رى ھ��ي بعی��دة ك��ل البع��د ع��ن الم��دلول  لتش��مل مف��اھیم
العلم��ي للكلم��ة خاص��ة ف��ي عص��ر العولم��ة، ل��ذلك ی��رى 

أن كلمة اإلعالم تكاد تك�ون مص�طلحات :"محمد بوعزي
عربیا منفردا یصعب إیجاد ترجمة أجنبیة لھ ألن�ھ یش�مل 

وآخ�ر م�ن كلم�ة )Communication(جانبا من كلم�ة اتص�ال
)Reassignment (الفرنسیة)1( .  

 :إل����ى أن مص����طفى المص����موديف����ي ح����ین ی����ذھب     
اإلع�����الم بمفاھیم�����ھ المعاص�����رة جدی�����د عل�����ى الفك�����ر "

والممارس���ة الع���ربیین، والتح���دي ال���ذي یفرض���ھ علین���ا 
العصر ھو استیعاب ھذا الض�رب م�ن ض�روب المعرف�ة 
اإلنسانیة واالنتفاع بھا، واإلعالم لیس جدیدا ف�ي أص�ولھ 

العص���ور ووج���وده فطالم���ا عرف���ھ رج���ال الس���لطة ف���ي 
الغ�ابرة، وعم��د إلی��ھ بطریق��ة أو ب��أخرى ولكن��ھ جدی��د ف��ي 

ولم��ا . أس�لوبھ،وفي مض�مونھ وف��ي مناھج�ھ، وف��ي تقنیات�ھ
كان ال�وطن العرب�ي ح�دیث عھ�د ب�ھ ف�إن مفھوم�ھ م�ازال 
غامضا یستخدم لدى الكثیرین استخداما عش�وائیا تت�داخل 
فی��ھ مع��اني االتص��ال باإلعالن،كم��ا تت��داخل فی��ھ الوس��ائط 

  . )2("بالسبل
وتبدو إشارة المصمودي في محلھا إذا ما تحدثنا ع�ن     

م��ا یق��ارب ث��الث عش��ریات م��ن ت��اریخ وس��ائل اإلع��الم 
واالتص��ال الحدیث���ة، والممارس��ة اإلعالمی���ة ف��ي البل���دان 
المتقدمة ومقارنتھا ببلداننا النامیة عامة والعربی�ة خاص�ة 
فإننا نجد أن كل مدخالت ومخرجات ھذا العلم من وإل�ى 

                                                
ص  ،)1989(مارس، )54(،الوحدة،ع"أي إعالم؟وفي خدمة من؟:"محمد بوعزي) 1(
)33.( 
: الكویت))(94(سلسلة عالم المعرفة، (النظام اإلعالمي الجدید : مصطفى المصمودي) 2(

 ).6(، ص)1985افة واآلداب والفنون، أكتوبر المجلس الوطني للثق
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ذه الدول في حین غدت الدول الفقی�رة تع�اني م�ن تبعی�ة ھ
وی�رى ص�الح ذی��اب .كبی�رة وتخلف�ا أكب��ر ف�ي ھ�ذا المج��ال

ھن��دي أن اإلع��الم یأخ��ذ ف��ي اللغ��ة العربی��ة مع��ان ثالث��ة 
  :)1(وھي
اإلعالم بمعنى نشر المعلومة بع�د جمعھ�ا وانتقائھ�ا، -    

وأحیان���ا یطل���ق عل���ى االس���تعالمات الت���ي تعن���ي إب���راز 
  .ار وتفسیرھااألخب

اإلع��الم بمعن��ى ال���دعوة، وھ��و المعن���ى الق��دیم ال���ذي -   
أي ):Propaganda(أطلق علی�ھ ف�ي الق�رون الوس�طى لف�ظ 

النش��اط الھ��ادف إل��ى نش��ر ال��دعوة والتبش��یر بھ��ا وكس��ب 
  .المؤمنین بھا

 الش�عبیة أو اإلعالم بمعن�ى الدبلوماس�یة المفتوح�ة أو-    
دث ف�ي مفھ�وم العم�ل السیاس�ي الخ�ارجي وھ�و تط�ور ح�

اإلع��الم ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الق��رن العش��رین نتیج��ة 
اشتراك الش�عوب ف�ي تق�دیر السیاس�ة الخارجی�ة المنظم�ة 

  ".في صورة تجعلھا وزنا ضاغطا
: أوت���وجروث ھعرف���:تعری���ف اإلع���الم اص���طالحا)2(    

بأن���ھ التعبی���ر الموض���وعي لعقلی���ة الجم���اھیر ولروحھ���ا "
بأن��ھ :"اللطی��ف حم��زة عب��دویعرف��ھ ."ومیولھ��ا واتجاھاتھ��ا

 أو الحق����ائقتزوی����د الجمھ����ور بالمعلوم����ات الص����حیحة 
   .)2("الواضحـة

وجھ النشاط أبأنھ كافة :"سمیر حسینویعرفھ    
 قاالتصالیة التي تستھدف تزوید الجماھیر بكافة الحقائ

واألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عند القضایا 
                                                

 ).17(أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ص: صالح ذیاب ھندي) 1(
 ص، )1965دار الفكر العربي،:القاھرة(اإلعالم، تاریخھ ومذاھبھ :عبد اللطیف حمزة )2(
)23(. 
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والموضوعات والمشكالت ومجریات األمور بطریقة 
   .)1("موضوعیة

ص�ائص یتمی�ز خمن خ�الل التع�اریف ھن�اك مجموع�ة    
  :بھا اإلعالم

اإلعالم نشاط اتصالي تنسحب علیھ كافة مقومات -1   
مصدر :النشاط االتصالي ومكوناتھ األساسیة وھي

الوسائل اإلعالمیة التي  المعلومات،الرسالة اإلعالمیة،
تنقل ھذه الرسائل،جمھور المتلقین والمستقبلین للمادة 

  .وترجیح األثر اإلعالمي ،اإلعالمیة
یتسم اإلعالم بالصدق والدقة والصراحة وعرض -2    

الحقائق الثابتة واألخبار الصحیحة دون تحریف 
باألحداث  المكتوب أو ئيالمر أوباعتباره البث المسموع 

  .الواقعیة
یستھدف اإلعالم الشرح والتبسیط والتوضیح -3    

  .للحقائق والوقائع
تزداد أھمیة اإلعالم كلما ازداد المجتمع تعقیدا، -4    

وتقدمت المدینة وارتفع المستوى التعلیمي والثقافي 
  .والفكري ألفراد المجتمع 

یخل�ط :واالتص�ال المصطلحات المقاربة لإلع�الم)ج(     
 "االتصال"و ،"اإلعالم" بعض الباحثین والممارسین بین

وبع���ض المص���طلحات المقارب���ة لھم���ا، والت���ي غالب���ا م���ا 
  :تستعمل مقرونة بالعملیة اإلعالمیة واالتصالیة ومنھا

ھي إحدى المفردات المشتقة من و:المعلومات)1(     
، وقد أورد الدكتور حشمت قاسم شرحا )علم(المصدر

                                                
، ) 1984عالم الكتب، :القاھرة(اإلعالم واالتصال بالجماھیر  :سمیر محمد حسین) 1(

 .)22(ص
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یر من المعاني المشتقة من ھذا المصدر الذي یدور لكث
في منظومة العقل ووظائفھ، فمن معانیھا ما یتصل 
بالعلم؛ أي إدراك طبیعیة األمور، والمعرفة أي القدرة 
 على التمییز والتعلم والدرایة واإلحاطة، والیقین،
واإلرشاد والتوعیة واإلعالم، والشھرة والتمییز 

المعالم إلى اآلخر، مما یناقض الجھل والتیسیر وتحدید 
   .)1(والغفلة

لكل من  إلنجلیزيھي المقابل ا)Information(و    
المعلومات واإلعالم في العربیة،وھي مشتقة من الكلمة 

التي كانت تعني كلمة عملیة ) Information(الالتینیة 
ما یتم إیصالھ أو تلقیھ، وقد اكتسبت الكلمة  االتصال أو
یزیة أحد عشر معنى، منھا ثالثة ھجرت في اإلنجل

إضفاء شكل ما على شيء : وأصبحت تاریخیة وھي
معین والحث أو التقویة أو بعث الحیاة، والتدریب، أما 

ما نتلقاه أو  إیصال المعرفة، :)2(المعاني الجاریة فھي
المعرفة التي یبثھا  نحصل علیھ عن طریق اإلعالم،

حث والدراسة، أو یتم الحصول علیھا بالب آخرون،
الدرایة بواقعة أو موقف معین، والحقائق أو  التوجیھ،

  .المعطیات الجاھزة للبث، أو لإلفادة منھا
،فقد جاء في تعریف المعلومات اصطالحاأما        

المعلومات كل ما یعرفھ اإلنسان عن : "قاموس المنجد
بأنھا :"معجم الروسوعرفھا . )3("قضیة أو حادث

                                                
 ،)1995دار غریب للطباعة، :القاھرة( دراسات في علم المعلومات: حشمت قاسم) 1(

 ).21(ص
 ،)1995دار غریب للطباعة، :القاھرة( دراسات في علم المعلومات: حشمت قاسم)2(

 ).21(ص
 ).979(، ص )1967، )1(دار الشروق،ط:بیروت( قاموس المنجد األبجدي) 3(
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یقات أو كل ما یؤدي إلى كشف الحقائق األخبار أو التحق
المعجم الموسوعي وأشار .)1( "وإیضاح األمور

إلى أربعة مفاھیم  لمصطلحات المكتبات والمعلومات
  :)2( للمعلومات على النحو التالي

البیانات التي تمت معالجتھا لتحقیق ھدف معین أو -    
الستعمال محدد ألغراض اتخاذ القرارات أي البیانات 
التي أصبح لھا قیمة بعد تحلیلھا، أو تفسیرھا أو تجمیعھا 
في شكل ذي معنى، والتي یمكن تداولھا وتسجیلھا 
ونشرھا وتوزیعھا بصورة رسمیة أو غیر رسمیة في 

  .أي شكل
  .لمقومات الجوھریة في أي نظام للتحكما-     
  .المفھوم المتصل بالبیانات نتیجة لتجمیعھا وتناولھا-    
بیانات مجھزة ومقیمة خاصة إذا تم استقاؤھا من -    

  . مجموعة من الوثائق
مفھوم وتذھب بعض البحوث والدراسات إلى أن    

  .)3( :یغطي ثالث استخدامات ھي المعلومات
  .ت كعملیة أي إنھا فعل اإلعالمالمعلوما-     
تم إدراكھ في  المعلومات كمعرفة،وذلك على ما-     

  .المعلومات كعملیة
المعلومات كشيء غیر ملموس، فالمعرفة -     

والمعتقدات واآلراء ھي بطبیعتھا أشیاء غیر ملموسة ال 
بد عند توصیلھا من التعبیر عنھا بطریقة مادیة، 

                                                
 ). 1134(، ص )1973مكتبة الروس، : باریس(المعجم العربي الحدیث: معجم الروس) 1(
المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات : أحمد محمد الشامي، وسید حسب هللا) 2(

 ) 569(، ص)1998دار المریخ، : الریاض(والمعلومات
(3) Buckland.M : Jassis, vol, 42No (4, 1991) p(351). 

) 2001، )1(دار الفكر، ط: دمشق(المعلومات وصناعة النشر : نقال عن عیسى العسافین
  ). 29(ص 
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ل، وأي نوع من ھذا كإشارات أو نصوص أو اتصا
  .التعبیر یشكل بالضرورة المعلومات كشيء

المعلومات إلى  محمد ماھر حمادةویقسم الدكتور     
ستة أنواع، تقابلھا ستة أنواع من اإلعالم في محاولة 

، وھي على "المعلومات"و" اإلعالم"لتحدید العالقة بین 
   )1(: النحو اآلتي

وھي :م الفكريالمعلومات الفكریة واإلعال)1      
األفكار والنظریات والفرضیات حول العالقات التي من 

  .الممكن أن توجد بین عناصر المشكلة
وھذه  :المعلومات البحثیة واإلعالم البحثي)2

تشمل التجارب وإجراؤھا ونتائجھا، ونتائج األبحاث 
وبیاناتھا التي یمكن الحصول علیھا من تجارب المرء 
نفسھ أو من تجارب اآلخرین، ویمكن أن یكون ذلك 

 .محصلة لتجارب معملیھ أو ألبحاث نظریة وأدبیة بحتة
المعلومات األسلوبیة النظامیة واإلعالم )3    

وتشمل حسب رأیھ األسالیب : األسلوبي النظامي
العلمیة التي تمكن الباحث من القیام ببحثھ بشكل أكثر 
دقة، یشمل ھذا النوع من المعلومات واإلعالم 
الوسائل التي تستعمل للحصول على المعلومات 
والبیانات الصحیحة من األبحاث والتي تختبر 
بموجبھا صحة ھذه البیانات ودقتھا، وقد اشتق منھا 

 ).علمي أو السلوك العلميالموقف ال(
: معلومات حافزة مثیرة وإعالم حافز مثیر)4    

وھي المعلومات التي تحفز اإلنسان وتثیر بعض 

                                                
 ص ،)1986 مؤسسة الرسالة،:بیروت(علم المكتبات والمعلومات: محمد ماھر حمادة) 1(
)186-187.( 
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النزاعات فیھ من الحصول علیھا، واإلطالع على 
محتواھا والوقوف عند كننھا وأسسھا، ویعد الفرد 
نفسھ وبیئتھ المحیطة بھ أھم مصدرین لعملیة الحفز 

ده، وقد أثبتت الدراسات أن ھذا النوع من واإلثارة عن
المعلومات واإلعالم من أكثرھا صعوبة في تحدید 
األسلوب المالئم لھذه العملیة والقواعد التي تحكمھا، 

القھر، وإنما ھو ناتج  ذلك أنھ ال یخضع للتوجیھ أو
 .عن النزعات الفردیة المتقلبة بطبعھا دائما

ویعد :المعلومات السیاسیة واإلعالم السیاسي)5    
ھذا النوع من المعلومات واإلعالم مركز قضیة 
وعملیة اتخاذ القرارات، ذلك أن النشاط الجماعي 
یسترعي بالضرورة تحدید التعریفات والوضعیة 
والھدف، والھدف، وتثبیت المسؤولیة وتقنین الحقوق 

 .واالمتیازات وتحدید الوظائف
: المعلومات التوجیھیة واإلعالم التوجیھي)6    

فالنشاط الجماعي ال یستطیع أن یعمل بكفایة دون 
تنسیق وال یمكن أن یتم ھذا التنسیق إال عن طریق 

  . إعالم توجیھي
وبھذا التصنیف یبدي الباحث ترابطا وثیقا بین     

المعلومات واإلعالم، فھما حسب رأیھ وجھان لعملة 
أصبحت تشكل وسیلة ھامة واحدة، فالمعلومات 

 .غایتھا اإلعالم
دائرة المعارف تعرفھا :العالقات العامة)2(         

السیاسات واألنشطة التي تستھدف نقل :"بأنھا البریطانیة
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المعلومات وتحسین اتجاھات الجمھور نحو فرد أو 
   .)1( "مؤسسة أو دائرة حكومیة أو أي ھیئة أخرى

 لعامة الدولیةجمعیة العالقات اوعرفتھا     
وظیفة اإلدارة المستمرة والمخططة، والتي تسعى :"بأنھا

بھا المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاھم 
وتعاطف وتأیید الجماھیر التي تھمھا، والحفاظ على 
استمرار ھذا التفاھم والتعاطف والتأیید وذلك من خالل 

كان مع قیاس اتجاه الرأي العام لضمان توافقھ قدر اإلم
سیاساتھا وأنشطتھا،وتحقیق المزید من التعاون الخالق، 
واألداء الفعال للمصالح المشتركة باستخدام اإلعالم 

  . )2(الشامل المخطط
 المعھد البریطاني للعالقات العامةوعرفھا       
الجھود المقصودة والمخططة والمستمرة إلقامة :"بأنھا

مة وجماھیر ھذه واستمرار الفھم المتبادل بین أیة منظ
  .)3( "المنظمة
الوظیفة التي تقوم بھا :"بأنھا جریز ویلدوعرفھا        

 اإلدارة لتقویم االتجاھات، وتحدید سیاسات الفرد أو
المنظمة بما یتفق مع مصلحة الجمھور وتنفیذ برنامج 

  .)4("یھدف إلى كسب رضا ھذا الجمھور وتفاھمھ
وغیرھا تفصح  والقراءة السریعة لھذه التعاریف      
-:ھي العامة لعالقاتتقوم علیھا ا مبادئ أساسیةعن 

  . عملیة إداریة مستمرة ومخططة
                                                

 ).24(االتصال والرأي العام، ص:عاطف عدلي العبد:نقال عن) 1(
العالقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج : المجیدنقال عن؛ یحیى محمد عبد  ) 2(

 ).16(، ص)2000مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزیع، : القاھرة(اإلسالمي 
العالقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج : نقال عن؛ یحیى محمد عبد المجید) 3(

  ).16(، ص)2000زیع، مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتو: القاھرة(اإلسالمي 

  ).5(، ص)2001مؤسسة شباب الجامعة، :اإلسكندریة( العالقات العامة:أحمد المصري) 4(
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تعمل على كسب تفاھم وتعاطف الرأي العام، -          
 .فھي تضعھ في الدرجة األولى من األھمیة

العلیا  تعكس وجھة نظر الجماھیر إلى اإلدارة-          
للمؤسسة ووجھة نظر اإلدارة لكافة الجماھیر ذات 
العالقة بالمنظمة أو المؤسسة فالعالقات العامة اتصال 

  .ذو اتجاھین
أي ( تعتمد على الصراحة، وذكر الحقیقة النسبیة-       

ذكر الجوانب التي ال یؤدي االعتراف بھا إلى تشویھ 
  ).كامل لصورة المؤسسة لدى الجماھیر

عملیة إداریة تحتاج إلى البحث والتخطیط -      
  .والتدریب والتقییم

ترتبط العالقات العامة بالرأي العام وتستخدم كافة -     
وسائل االتصال المتاحة والمشروعة لتحقیق االتصال 

  .من القیادة إلى الجماھیر، والعكس
وإذا كانت ھذه التعاریف قد حاولت االقتراب من       

ي للعالقات العامة، إال أنھ یعاب علیھا المفھوم الحقیق
حصر المصطلح في وظیفة اإلدارة رغم أن اإلدارة ال 
تمارس كلھا وظیفة العالقات العامة ألن كل فرد فیھا 
یختص بعمل معین وإنما ھي وظیفة المتخصصین في 

  .)1(العالقات العامة داخل الجھاز اإلداري لكل مؤسسة
أكثر  روبنسونلذلك عد كثیر من الباحثین تعریف       

التعاریف اقترابا من المفھوم الحقیقي للعالقات العامة، 

                                                
العالقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج اإلسالمي، ص : یحیى محمد عبد المجید) 1(
)17.( 
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العالقات العامة كعلم، اجتماعي " .)1( والذي قال فیھ
  :وسلوكي تطبیقي ھي تلك الوظیفة التي تتضمن

قیاس وتقویم وتفسیر اتجاھات الجماھیر المختلفة  )1  
  .بالمنظمة التي لھا صلة

مساعدة اإلدارة في تحدید األھداف الرامیة إلى  )2  
زیادة التفاھم والوفاق بین المنظمة وجماھیرھا، وقبول 
ھذه الجماھیر لمنتجات المنظمة وخططھا وسیاستھا 

  .        واألفراد العاملین بھا
تحقیق التوازن بین أھداف المنظمة وأھداف )3  

المختلفة التي لھا صلة ومصالح واحتیاجات الجماھیر 
  .بھا
تخطیط وتنفیذ وتقویم البرامج الرامیة لكسب رضا )4  

  ".الجماھیر وتفاھمھا
أضف إلى ذلك أن العالقات العامة أصبحت وظیفة       

جدیدة لإلدارة إلى جانب وظائفھا التقلیدیة وإن تصورھا 
البعض بأنھا اإلعالم ونشر المعلومات عن المؤسسة 

ة،ذلك أن العالقات العامة تسعون بالمائة فھي فكرة ناقص
من العمل الجید وعشرة بالمائة من التحدث عن ذلك 

  .العمل
اإلعالم +العمل الجید:فالعالقات العامة    

فھي تبدأ بأن یكون أداء . االستعالم السلیم+الصادق
المنظمة ألعمالھا ناجحا وذا كفاءة عالیة، ثم التحدث عن 

لحصول على ثقتھ وتعاونھ، ثم ذلك إلى الجمھور بھدف ا

                                                
الرأي االتصال و: األسس العلمیة للعالقات العامة،وعاطف العبد: علي عجوة:انظر) 1(

 )25(العام،ص
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السعي في طلب المعلومات من الجمھور للتعرف على 
   .)1( مدى نجاحھا في كل ذلك

ولقد ساعدت االختراعات الحدیثة والتكنولوجیا      
الرادیو والتلفزیون : المتطورة في وسائل االتصال مثل

واألقمار الصناعیة والبث الفضائي، على اتساع مجال 
عامة، وتطبیقاتھا في مختلف أنشطة العمل، العالقات ال

بل وسرعة انتقال اآلراء واألفكار من بلد آلخر حتى 
أصبحت من أكثر العلوم حركة وحیویة، وأكثر إدراكا 
وفھما من قبل الجماھیر عما كانت علیھ في عشریات 

وبناء علیھ أصبح الدور الذي یقوم بھ أخصائیو .سابقة
وبساطة عن ذي قبل، وبعد العالقات العامة أكثر سھولة 

أن كانت مھاراتھم الشخصیة وقدرات القلیل منھم تعتمد 
الكلمة الشفھیة أو المكتوبة المقنعة ھي وسیلتھم الوحیدة 
للوصول إلى الجماھیر، أصبحت الوسائل األخرى 
المتطورة جدا تضیف إلى ھذه الجھود إمكانات كبیرة 

  .)2(وواسعة االنتشار
ت العامة كمفھوم إداري، وكوظیفة وقد نمت العالقا      

حیویة داخل العدید من المنظمات الحكومیة في الدول 
المتقدمة خالل الثالثین عاما األخیرة من القرن الماضي 
ولقد جاء ھذا االتجاه كنتیجة لكبر حجم المنظمات، وما 
ظھر من تعقیدات وتشابكات بین مختلف التقسیمات 

نظمات الحكومیة أن التنظیمیة داخلھا، وقد لمست الم
العالقات العامة ھي السبیل إلیجاد التعاون الكامل بین 

                                                
 ).24(االتصال والرأي العام، ص: عاطف عدلي العبد) 1(
 ).5(العالقات العامة، ص: أحمد محمد المصري) 2(
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المنظمة والبیئة المحیطة بھا من ناحیة، وبین األفراد 
  . والجماعات داخل المنظمة نفسھا

یشیع استخدام  في اللغة العربیة:اإلعالن)3(      
تعبیرین للمصطلح، إن على المستوى المھني 

التعلیمي (المستوى األكادیميأو على  )الممارسة(
اإلعالن واإلشھار حیث تستخدم كلمة :ھما) والبحثي

اإلعالن في دول المشرق العربي، في حین تستخدم كلمة 
اإلشھار للتعبیر عن المعنى نفسھ في دول المغرب 

 La(العربي  ویقابل ذلك في اللغة الفرنسیة
Publicité( وفي اإلنجلیزیة،)Advertising (أو 

)Publicity.( 
جمعیة ، تعرف المستوى االصطالحيوعلى       

مختلف نواحي :")1( اإلعالن بأنھ التسویق األمریكیة
النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنیة 
المرئیة أو المسموعة أو المكتوبة على الجمھور بغرض 
حثھا على شراء سلع أو خدمات أومن أجل استمالتھ إلى 

منشآت معلن  أشخاص أو التقبل الطیب ألفكار أو
مجموع :")2( بأنھ دائرة المعارف الفرنسیةوتعرفھ "عنھا

الوسائل المستخدمة لتعریف الجمھور بمنشأة تجاریة أو 
صناعیة وإقناعھ بامتیاز منتجاتھا، واإلیعاز إلیھ بطریقة 

 ".ما بحاجتھ إلیھا

                                                
، )1979 دار الفكر العربي،:القاھرة(اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني:إبراھیم إمام: نقال عن) 1(

 )140(ص
، )م1988، )2( نجلو مصریة، طمكتبة األ: القاھرة(اإلعالن: نقال عن خلیل صابات) 2(

 ).10(ص
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المح موقد تبینت الدكتورة منى الحدیدي أھم      
من وجھة نظر دائرة المعارف  وخصائص اإلعالن

   .)1( :الفرنسیة في النقاط اآلتیة

اتساع نطاق اإلعالن وتوجیھھ لجمھور الوسیلة -        
ككل، وعدم قصره على الجمھور المستھدف من قبل 

  .المعلن المستھلك الحالي أو المستھلك المرتقب
تعدد األسالیب التي یمكن اللجوء إلیھا واالختیار -      

وأیضا تعدد ... فیما بینھا في صیاغة وإخراج اإلعالن
الوسائط التي تمثل حلقة الوصل بین الطرفین الرئیسین 

، والتي )المعلن والمعلن إلیھ(للعملیة االتصالیة اإلعالنیة
تؤكد أن اإلعالن نشاط یعتمد على االتصال غیر 

اشر، وھو ما یبرز أھمیة التنوع والتعددیة والتكرار المب
  .في اإلعالن من األشكال والمداخل والوسائل

اعتماد اإلعالن على االتصال غیر المباشر، عكس -    
 بعض األنشطة االتصالیة األخرى كالترویج للمبیعات أو

البیع الشخصي أو التعلیم حیث االعتماد على االتصال 
  .األساسالشخصي المباشر في 

قصر الجھات المستفیدة من اإلعالن على المنشآت -    
  .التجاریة والصناعیة دون الجھات الخدمیة أو األفراد

شمول الرسالة اإلعالنیة على الجانب المعرفي الذي -    
یخاطب العقل والمنطق ویعتمد على تقدیم المعلومات 
والحقائق وبالتالي یشبع المیل إلى حب االستطالع، 

  .ذي االحتیاج إلى المعرفةویغ
 القاموس الفرنسيوفي السیاق نفسھ یورد    
مجموع الوسائل :"لإلعالن تعریفا یقول بأنھ"الروس"

                                                
 ).17(، ص)م1999، )1(الدار المصریة اللبنانیة،ط: القاھرة(اإلعالن؟: منى الحدیدي) 1(



   

  36 

المستخدمة للتعریف بمنشأة تجاریة أو صناعیة وإطراء 
لیؤكد مع سابقھ أن اإلعالن یسعى إلى تحقیق ". منتجاتھا

ل أھداف محددة للمعلن وأھمیة الوصول إلى رد الفع
المادي والذي یسھل قیاسھ ومالحظتھ بزیادة اإلقبال على 
الشراء، وزیادة مكاسب وأرباح المعلن، وزیادة أعداد 
المستھلكین الحالیین والمرتقبین، وبالتالي ال یكون نجاح 
اإلعالن بدرجة اإلعجاب بالرسالة اإلعالنیة في ذاتھا أو 

لن من بمرسلیھا ومصممیھا، وإنما نجاحھا بما یحققھ المع
مكاسب مادیة الحقة، وفي حالة السلع التي ال تستھدف 
المزید من التوزیع واالنتشار یكون معیار النجاح ھو 

. )1( مجرد الحفاظ على مكانة السلعة ودوام التذكیر بھا
قاصرا "اإلعالن"وھو ما یظھر ھذا االتجاه في تعریف

ومحدودا، ال یستطیع أن یستجمع عناصر العملیة 
اتجاھاتھا وأھدافھا ووظائفھا لیحصرھا  والاإلعالنیة 

محورا –حسب رأینا -الذي یمثل" اإلعالن التجاري"في
أساسیا في اإلعالن المعاصر، ولكن لیس معنى ھذا 

؛ "لإلعالن"إسقاط باقي المحاور األخرى والمجاالت
اإلخباري لذلك یبدو  التعلیمي، اإلرشادي التوجھي،

األقرب إلى "لإلعالن"تعریف جمعیة التسویق األمریكیة 
مفھوم المصطلح ومشتمالتھ، وھو الذي یمكن اعتماده 

 .كتعریف نموذجي لإلعالن
        

  
  
  

                                                
 ).18،19(ص ،اإلعالن؟: منى الحدیدي) 1(
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توج��د تقس��یمات عدی��دة ألن��واع :أن��واع االتص��الثانیا��ـ     

وحس���ب  حس���ب الوس���ائل المس���تخدمة،:االتص���ال أھمھ���ا
درجة الرسمیة، وحسب االتج�اه، والتقس�یم حس�ب درج�ة 

  :النحو التاليالتأثیر على 
 :أنواع االتصال من حیث اللغة المستخدمة)أ(     

   :ویقسم الباحثون االتصال حسبھ إلى

وھ��و االتص��ال ال��ذي ی��تم م��ن :االتص��ال اللفظ��ي)1(      
ف��ي )الك��الم(خ��الل اس��تخدام اللغ��ة المنطوق��ة أو الش��فویة

المعلومات إل�ى المس�تقبل، فھ�و ال�ذي  توصیل الرسالة أو
اللفظ كوسیلة تمكن المرسل م�ن نق�ل رس�التھ یستخدم فیھ 

إل���ى المس����تقبل س����واء كان����ت مكتوب����ة أم غی����ر مكتوب����ة 
كالم��ذكرات والخطاب��ات والتق��اریر والكت��ب والمحادث��ات 
التلیفونی������������ة والمناقش������������ة والمن������������اظرة والن������������دوة 

ویس�مى أیض�ا .وغالبا ما یتم ذلك وجھا لوج�ھ...والمؤتمر
الن�وع م�ن  وی�أتي ض�من ھ�ذا(.الش�فوي)االتصال الش�فھي

االتص�����ال ب�����ین شخصین،االتص�����ال داخ�����ل :االتص�����ال
الجماعة،االتص���ال ب���ین الجماعات،االتص���ال الع���ام م���ع 

  .الجمھور
وھ��و نم��ط م��ن أنم��اط االتص��ال -واالتص��ال الش��فوي    

ل��م یك��ن س��مة م��ن س��مات ش��عوب األرض قب��ل -التقلیدی��ة
ی�زال مألوف�ا  اختراع الكتابة والطباعة فحس�ب،بل إن�ھ م�ا

فالمس��رح الش��عبي . الكثی��ر م��ن الح��االتومس��تخدما ف��ي 
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الذي نستطیع أن نجده في كثیر م�ن البل�دان ھ�و ن�وع م�ن 
أن�������واع االتص�������ال الش�������فوي، وك�������ذلك القصاص�������ون 

وھ�ذا الن�وع م�ن االتص�ال .الرحل،والشعراء في الماضي
أص��لي؛وجد من��ذ أن وج��د اإلنس��ان،وھو ل��یس مقص��ورا 

 عل�ى ق�ارة دون ق�ارة أخ�رى،وال عل�ى ق�وم دون ق�وم،وال
  .حضارة دون غیرھا فھو بالتالي ظاھرة إنسانیة شاملة

عل�ى أس�اس الص�لة )اللفظ�ي(ویقوم االتص�ال الش�فوي    
المباش����رة ب����ین المرس�����ل والمستقبل،فمرس����ل الرس�����الة 
ومس���تقبلھا یتواج���دان ف���ي مك���ان واح���د،ومن ث���م فجمی���ع 

واالتص�ال . حواس اإلنسان تشارك في العملیة االتصالیة
م���ط واح���د،وإنما ھ���و متع���دد ینحص���ر ف���ي ن اللفظ���ي ال

األوجھ، فبمقتض�ى درج�ة التعقی�د للمجتم�ع الواح�د یك�ون 
أس��لوب االتص��ال ب��ین أفراده،وطبیع��ي أن تك��ون عملی��ة 
االتص���ال أكث���ر تعقی���دا ف���ي مجتم���ع كبیر،متع���دد وس���ائل 
اإلنتاج،متص������ل بثقاف������ات أخرى؛منھ������ا ف������ي مجتم������ع 

  .واحد ومنغلق على ذاتھ إنتاجھ وأفراده،معدودون 
مع ھذا كلھ فإن لالتصال اللفظ�ي ح�دودا ال یمك�ن أن     

ف��إذا ك��ان المرس��ل والمس��تقبل ف��ي مك��ان واح��د . یتع��داھا
یوفر لالتصال فرصة للنجاح أكث�ر حظا،فإن�ھ ف�ي الوق�ت 
نفس���ھ یجع���ل االتص���ال اللفظ���ي مح���دودا،ذلك أن اعتم���اد 
 اإلنسان على األدوات الطبیعی�ة كاللس�ان واألذن والع�ین؛

االتص��الیة ال ت��ذھب أبع��د مم��ا یمك��ن أن  یجع��ل رس��التھ
ی��ذھب إلی��ھ الص��وت الع��الي والس��ماع المرھ��ف،والنظر 

 ویض����اف إل����ى محدودی����ة المك����ان أو المس����افة،. الح����اد
محدودیة الزمان؛فما لم یوجد شخصان في آن واحد وفي 

ال ( الش��فوي) مك��ان واح��د ف��إن عملی��ة االتص��ال اللفظ��ي
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التص���ال یمك���ن أن تتحقق،ومھم���ا قی���ل ع���ن محدودی���ة ا
  .اللفظي فإن لھ مزایا عدیدة

    
یتمی���ز االتص���ال اللفظ���ي :ممی���زات االتص���ال اللفظ���ي   

  : باآلتي
  .االقتصاد في الوقت والسرعة في األداء-     
أفضلیة مواجھة المواقف وجھا لوجھ،وبالتالي -     

  .تیسیر عملیة المشاركة في الفھم والمشاعر
  .ة علیھاتشجیع توجیھ األسئلة واإلجاب-      
زی���ادة درج���ة التعل���یم والمعرف���ة ب���أحوال ظ���روف -      

العم���ل والع���املین ف���ي المؤسس���ات ع���ن طری���ق تیس���یر 
-. الكش��ف ع��ن ب��واطن األم��ور، وتوض��یح م��اخفي منھ��ا

  .التدریب على المصارحة في المناقشة
تھیئة فرصة المش�ورة المش�تركة ف�ي العمل،وخاص�ة -   

  .في القضایا المستعصیة
وھو عبارة ع�ن تعبی�رات :تصال غیر اللفظياال)2(      

منظم��ة تش��یر إل��ى مجموع��ة مع��اني یس��تخدمھا اإلنس��ان 
لغ��ة : أوق��د یقص��دھا ف��ي احتكاك��ھ ب��اآلخرین وم��ن أنواع��ھ

كاص��فرار  الص�مت، والتعبی�رات الحس��یة والفس�یولوجیة؛
والتعبی��رات الحركی��ة، واللغ��ة  تص��بب الع��رق، الوج��ھ أو

  . )1(واللمس –سكإیماءات الرأ-الرمزیة،واإلشارات
ویطلق على ھذا االتصال اللغة الصامتة وھو من      

مجموعة –أقدم أنواع االتصال، والرموز كما أسلفنا 
إشارات منظمة تتطلب وجود جھازین عند 

الجھاز المحرك،والجھاز الصوتي،وبعبارة :اإلنسان

                                                
 ).39(االتصال والرأي العام، ص: عاطف عدلي العبد) 1(
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على الحركة -بوصفھا أداة تعبیر–أخرى،فإن اللغة تعتمد
نظامین بحواس اللمس أو الكلمة، ویتم استقبال ھذین ال

  منفردة والنظر مجتمعة أو
وفي االتصال الرمزي یعتمد اإلنسان في بث       

اإلشارة واستقبالھا على اإلمكانیات التي وھبھا لھ 
،وقد اھتدى اإلنسان إلى طرائق )عز وجل(المولى

ووسائل في تجسید الرمز،ومن وسائل االتصال الرمزي 
ث وتلقي الرسائل التي استخدمھا اإلنسان قدیما لب

اإلشارات بالید،اإلیماءات، الصراخ، تعابیر : االتصالیة
ومھما تكن .الوجھ،الدخان،قرع الطبول وما شابھ ذلك

فعالیة ھذا النوع من االتصال فإنھ قصیر المدى من 
حیث المسافة التي یمكن أن یغطیھا بین نقطة 
اإلرسال،ونقطة االستقبال،إضافة إلى أنھ واجھ صعوبة 

  .في بعض األحیان فھمھ
اإلش��ارات غی��ر اللفظی��ة "رونال��د ھاریس��ون"ویص��نف   

   .)1(على النحو التالي
 )؛مث����ل حرك����ات الجس����درم����وز األداء ش����فرات أو/1   

وش���بھ (…تعبی���رات الوج���ھ، حرك���ات العیون،اإلیم���اءات
  …الضحك، نوعیة الصوت المستخدم،: اللغة؛ مثل

استخدام :؛مثلالرموز االصطناعیة الشفرات أو/2    
األشیاء  المالبس المعینة،أو مستحضرات التجمیل أو

  . الفنیة،والرموز المعبرة عن مكانة اإلنسان
ك�أن یب�رز المح�رر :الرموز اإلعالمیة الشفرات أو/3    

أن یخت���ار  الص���ورة بط���رق ع���دة أو ب���ألوان مختلف���ة،أو

                                                
(1) Randall Harrison : Non- Verbal communication, P (94).    
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أن یض����یف  لقط���ة طویل���ة،أو المخ���رج لقط���ة قریب���ة أو
  .ات الصوتیةالموسیقى والمؤثر

؛م��ن خ��الل اس��تخدام الرم��وز الظرفی��ة الش��فرات أو/4    
الوقت والزمان، أومن خالل ترتی�ب المتص�لین واألش�یاء 
 حولھم،مثال ذلك أن تترك شخصا ینتظرك لفترة طویلة،

تنظ��ر إلی��ھ  أن تجل��س بعی��دا ع��ن ش��خص تعرف��ھ أوال أو
  .خالل الجلسة

ویقس�م :أنواع االتصال من حی�ث درج�ة رس�میتھ)ب(     
  :)1(االتصال من حیث درجة رسمیتھ إلى

یع����رف معج����م مص����طلحات :االتص����ال الرس����مي)1(    
االتص�ال ال�ذي ی�تم ب�ین :"؛ االتصال الرسمي بأن�ھاإلعالم

المس����تویات اإلداری����ة المختلف����ة ف����ي ھیئ����ة أو مؤسس����ة 
ب��الطرق الرس��میة المتف��ق علیھ��ا ف��ي نظمھ��ا وتقالی��دھا، 

أو التقاریر؛حی��ث  ویعتم��د عل��ى الخطاب��ات أو الم��ذكرات
یوج���د ف���ي ك���ل منظم���ة م���ا یع���رف بش���بكة االتص���االت 
الرسمیة بأنواعھا المختلفة،والتي یتم تحدیدھا عند وض�ع 
الھیك��ل التنظیم��ي لتوض��یح كیفی��ة ال��ربط ب��ین الوح��دات 

وھك���ذا ی���تم . اإلداری���ة المختلف���ة الت���ي یتض���منھا الھیك���ل
في إطار التنظیم، ویس�یر وف�ق -غالبا–االتصال الرسمي 

كما  سالیب وإجراءات وقواعد رسمیة محددة ومعروفة،أ
وع�ادة  .یكون موثقا بصور مكتوب�ة ورس�میة أنھ غالبا ما

تت���دفق المعلوم���ات ف���ي االتص���ال الرس���مي بم���ا یتماش���ى 
والتنظ���������یم الرس���������مي للس���������لطات واالختصاص���������ات 

ویمكن أن یسیر االتص�ال الرس�مي م�ن أعل�ى .والوظائف

                                                
دار الكت��اب :الق��اھرة(معج��م المص��طلحات اإلعالمی��ة:للمزی��د أنظر؛أحم��د زك��ي ب��دوي) 1(

 ).40(االتصال والرأي العام،ص:،وعاطف عدلي العبد)44(،ص)1985 المصري اللبناني،
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وتتص�ف .ش�كل أفق�يإلى أسفل،أومن أسفل إلى أعلى،أو ب
قانونیة،مكتوب�ة،تتعلق :االتصاالت الرسمیة عادة بم�ا یل�ي

بالعم��ل مباش��رة  ت��تم داخ��ل التنظ��یم وتتعل��ق بھ،وملزم��ة 
  ".لألطراف ذات العالقة

  :)1(ویقسم االتصال الرسمي إلى ثالثة أقسام ھي     
وھ�و االتص�ال م�ن أعل�ى :النازل االتصال الھابط أو/1   

الرؤس�اء إل��ى المرؤوس�ین أوم��ن إل�ى أس��فل، ویك�ون م��ن 
ویع�د ھ�ذا .مستوى إداري أعلى إلى مس�توى إداري أدن�ى

النوع من االتص�ال األكث�ر ش�یوعا، وی�تم م�ن خالل�ھ نق�ل 
المادة المرسلة من أوامر وتعلیم�ات وبالغ�ات وق�رارات 

  .عبر تسلسل ھرمي من القیادة إلى القاعدة
ویات كثرة ع�دد المس�ت:ومن معوقات االتصال النازل     

اإلداری��ة الت��ي تم��ر بھ��ا الرس��الة، البع��د الجغراف��ي ب��ین 
المرس���ل والمس���تقبل أحیان���ا، الف���روق ف���ي الدافعی���ة ب���ین 

  .المرؤوس ) والمستقبل(الرئیس ) المرسل
ویك��ون اتجاھ��ھ م��ن أس��فل إل��ى :االتص��ال الص��اعد/2     

أعل��ى أي م��ن المرؤوس��ین إل��ى الرؤس��اء،أومن مس��توى 
ي أعل����ى ف����ي الھیك����ل إداري أدن����ى إل����ى مس����توى إدار

ویكون االتصال الصاعد عادة في شكل تقاریر .التنظیمي
وش�����كاوى واقتراح�����ات ومالحظ�����ات وتغذی�����ة راجع�����ة 

  .اإلدارة العلیا مرفوعة إلى القیادة أو
ومن بین األسالیب الت�ي تس�ھم ف�ي تحس�ین االتص�ال      

سیاس��ة الب��اب المفتوح،واش��تراك اإلدارة العلی��ا : الص��اعد
لجمعی���ات المھنی���ة الت���ي تس���ھم ف���ي كس���ر ف���ي األندی���ة وا

                                                
:  وعاطف عدلي العبد). 51-44(معجم مصطلحات اإلعالم،ص :أنظر أحمد زكي بدوي) 1(

تكنولوجی�ا االتص�ال ف�ي الخدم�ة :ومحم�د الس�ید فھم�ي ).41-40(االتصال والرأي الع�ام،ص
 ).103(، ص)1995دار المعرفة الجامعیة،: اإلسكندریة (االجتماعیة 
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الحواجز بینھم وبین المرؤوسین، وص�ندوق االقتراح�ات 
وإتاحة الفرصة للمرؤوسین للتعبیر عن مواقفھم وآرائھم  
وإش���عارھم ب���أھمیتھم ف���ي المؤسس���ة، وإظھ���ار االھتم���ام 
واالس��تعداد لتس��لم المقترح��ات والتعام��ل م��ع المش��كالت 

م��دراء زی��ادة فعالی��ة ویمك��ن لل.القادم��ة م��ن المرؤوس��ین
االتصاالت الصاعدة وتشجیعھا من خالل ت�ذلیل العقب�ات 
والح��واجز الموج��ودة ف��ي طریقھ��ا، وإظھ��ار المزی��د م��ن 
االھتم���ام واالس���تعداد لتقب���ل ھ���ذه االتص���االت، ووج���ود 
الرغب���ة األكی���دة والواض���حة للتعام���ل م���ع المرؤوس���ین 
واالس����������تماع لھم،وتفھ����������م مش����������كالتھم وآرائھ����������م و 

وتوخي العنای���ة ف���ي اختی���ار األف���راد ال���ذین اقتراح���اتھم،
  .ینقلون الرسائل من أسفل إلى أعلى

ویواجھ ھذا النوع من االتصال الكثیر من المشكالت     
والعقب���ات، حی���ث غالب���ا م���ا یح���ول بع���ض الم���دراء دون 
وص���ول المعلوم���ات إل���ى ال���رئیس األعل���ى وخاص���ة إذا 
كان��ت تحم��ل أخب��ارا تس��ئ إل��ى المؤسس��ة أو تس��بب ل��ھ 

  .إزعاجا
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كما یواجھ االتصال الصاعد عددا من المعوقات من      
  :)1( بینھا
بعد المسافة بین اإلدارة العلیا والمستویات التنظیمیة -    

  .الدنیا
تحری���ف المعلوم���ات أو تش���ویھھا أثن���اء نقلھ���ا إل���ى -     
  .أعلى
اتجاھ�������ات وق�������یم الرؤس�������اء والمش�������رفین نح�������و -    

  .المرؤوسین
عزل��ة -.انتش��ار ظ��اھرة الخ��وف ل��دى المرؤوس��ین-     

  .الرؤساء
  

                               
  )اإلدارة العلیا(الرؤساء )      اإلدارة العلیا(الرؤساء  
  

  
  

                            
    المرؤوسین        المرؤوسین        

  االتصال النازل               االتصال الصاعد  
      
ویك��ون ھ��ذا الن��وع م��ن االتص��ال :االتص��ال األفق��ي/3    

االجتماعی��ة أو السیاس��یة أو ب��ین المس��تویات اإلداری��ة أو 
فاالتص�ال ب�ین . االقتصادیة التي تق�ع ف�ي المس�توى نفس�ھ

ال���وزراء ھ���و اتص���ال أفق���ي، واالتص���ال ب���ین رؤس���اء 
الجامعات ومدراء المدارس وبین المعلم�ین وب�ین الطلب�ة 

                                                
 ).73-70( ص نظم االتصاالت اإلداریة في ھیئة المعاھد الفنیة، :محمد علي غباش) 1(
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ویھ��دف االتص��ال .وب�ین عام��ة الن�اس اتص��ال أفق��ي ك�ذلك
تب��ادل األفق��ي إل��ى التع��اون والتنس��یق وح��ل المش��كالت و

األخبار واألفكار والمشاعر ووجھات النظر والمعلومات 
زم���الء م���ن نف���س المس���توى  والخب���رات ب���ین أف���راد أو

وغالبا ما یك�ون االتص�ال  .المھنة اإلداري أو الوظیفة أو
األفق����ي ش����فویا وبطریق����ة مباش����رة،ودون أی����ة تعقی����دات 
إداریة، ویتم ع�ادة م�ن خ�الل اللق�اءات وتب�ادل الزی�ارات 

  .عات واللجان،والسلوكیات المختلفة أثناء العملواالجتما
فیح��دث عن��دما ی��تم االتص��ال المتق��اطع أم��ا االتص��ال      

ب��ین أف��راد ف��ي مس��تویات إداری��ة مختلف��ة لزی��ادة س��رعة 
وص�����ول المعلومات،وتحس�����ین الفھم،وتنس�����یق الجھ�����ود 
إلنج����از األھ����داف بس����رعة وبأق����ل جھ����د ممك����ن و دون 

فیھ�ا م�ن  المختلف�ة وم�االمرور عبر المستویات اإلداری�ة 
بیروقراطی��ة، ویك��ون ھ��ذا االتص��ال م��ائال ل��یس عمودی��ا 

مثال ذلك أن یتصل أحد الوزراء بأحد مدراء .ولیس أفقیا
الدوائر ف�ي وزارة أخ�رى، دون االتص�ال ب�الوزیر ال�ذي 

  .یعمل عنده مدیر الدائرة
وھو االتصال ال�ذي ی�تم :االتصال غیر الرسمي)2(       

یق��ة غی��ر رس��میة ب��ین الع��املین بتب��ادل التفاع��ل فی��ھ بطر
المعلوم�ات واألفك�ار أو جھ��ات النظ�ر ف�ي الموض��وعات 
الت��ي تھمھ���م وتتص��ل بعملھ���م،أو تب��ادل المعلوم���ات م���ن 

  .خارج منافذ االتصال الرسمیة
یخض������ع لقواع������د  واالتص������ال غی������ر الرس������مي ال     

وإج���راءات وق���وانین إداری���ة مثبت���ة ومكتوب���ة ورس���میة 
إنم�ا . و الح�ال ف�ي االتص�ال الرس�ميومتفق علیھا؛كما ھ

ی���تم غالب���ا عب���ر قن���وات خارجی���ة بعی���دا ع���ن القن���وات 
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الرس��میة،كما ی��تم ب��ین مس��تویات إداری��ة مختلف��ة متخطی��ا 
ی�تم االتص�ال غی�ر الرس�مي  وال.خطوط السلطة الرسمیة

داخل التنظیم فقط،بل یتعداه إلى خارج التنظیم من خالل 
حالت االتص���������االت الشخص���������یة واللق���������اءات وال���������ر

  . واالجتماعات غیر الرسمیة
إل�ى ن�وع م�ن -ف�ي الخض�م-ویشیر كثی�ر م�ن الب�احثین    

یطل��ق . االتص��ال یكم��ل االتص��ال غی��ر الرس��مي ویدعم��ھ
ویشمل االتصاالت الجاری�ة ب�ین :الخارجيعلیھ االتصال 

: الم����دراء واألط����راف األخ����رى خ����ارج المنظم����ة مث����ل
المنظم�������ات والمؤسس�������ات وال�������دوائر ذات العالق�������ة، 

وتس�����ھم .ال�����وزارات واألجھ�����زة الحكومی�����ة وغیرھ�����او
االتص��االت الخارجی���ة ف��ي زی���ادة فاعلی��ة وكف���اءة األداء 
اإلداري واالس��تثمار األفض��ل للم��وارد، كم��ا تلع��ب دورا 

  .اإلعالم والتسویق والتعاون وتبادل الخبرات:مھما في
ویقس��م :أن�واع االتص�ال م��ن حی�ث درج��ة ت�أثیره)ج(      

ی��ث درج��ة ت��أثیره إل��ى االتص��ال العلم��اء االتص��ال م��ن ح
المباشر واالتصال الجماھیري؛ویھمنا ھذا التقسیم ونق�ف 

  :)1(أمامھ بشيء من التفصیل
ویقص�د ب�ھ العملی�ة :)الشخصي(االتصال المباشر)1(     

الت�����ي ی�����تم بمقتض������اھا تب�����ادل المعلوم�����ات واألفك������ار 
واالتجاھ��ات ب��ین األش��خاص بالطریق��ة المباش��رة وجھ��ا 

ین دون عوام��ل أو قن��وات وس��یطة أو لوج��ھ وف��ي اتج��اھ
وس��ائل نق��ل ص��ناعیة؛ حی��ث یص��بح المرس��ل والمس��تقبل 

فبینم��ا . عل��ى اتص��ال ببعض��ھما ال��بعض ف��ي مك��ان مح��دد

                                                
وحس�ن  ،)49-41(االتص�ال وال�رأي الع�ام، ص :ع�اطف ع�دلي العب�د: لالس�تزادةأنظر ) 1(

 ).30،32(االتصال ونظریاتھ المعاصرة،ص:عماد مكاوي ولیلى حسین السید
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یرس��ل المرس��ل رس��الة معین��ة إل��ى المس��تقبل س��رعان م��ا 
یتلق���ى اس���تجابة علیھا،وب���ذلك یص���بح المرس���ل مس���تقبال 

ن وھك��ذا یص��یر التفاع��ل م��ن ج��انبی. والمس��تقبل مرس��ال
  . )1(ولیس من جانب واحد

اتص����ال یتض����من مواجھ����ة :"بأن����ھمیرت����ون وعرف����ھ     
مباشرة بین القائم باالتصال والمستقبل تؤدي إلى التغیی�ر 

  . )2("في سلوك المستقبل واتجاھاتھ
عملی�ة تب�ادل المعلوم�ات :"بأن�ھمحم�ود ع�ودة ویعرفھ    

واألفك�ار واألخب��ار الت�ي ت��تم ب�ین األش��خاص دون وج��ود 
  . )3("وسیطة قنوات

أن االتص��ال المباش��ر ھ��و :"ص��الح أب��و إص��بعوی��رى     
 االتص��ال ال��ذي یمك��ن فی��ھ أن نس��تخدم حواس��نا الخم��س،

أكث��ر ف��ي  ویت��یح ھ��ذا االتص��ال التفاع��ل ب��ین شخص��ین أو
موضوع مشترك،ونتیجة ھذا االتصال تتكون الص�داقات 
والعالقات الحمیم�ة ب�ین األف�راد، ویت�یح فرص�ة التع�رف 

لمباش��ر عل��ى ت��أثیر الرس��الة،ومن ث��م تص��بح الف��وري وا
الفرص���ة أم���ام الق���ائم باالتص���ال س���انحة لتع���دیل رس���التھ 

   .)4( وتوجیھھا بحیث تصبح أكثر فعالیة أو إقناعا
یتمیز االتصال الشخصي :خصائص االتصال المباشر    

  :)5(بعدة میزات أھمھا

                                                
 ).109(تكنولوجیا االتصال  في الخدمة االجتماعیة، ص: محمد السید فھمي) 1(
 ).111(ص اإلعالم واالتصال بالجماھیر،:سمیر محمد حسین) 2(
 ).111( ص أسالیب االتصال والتغیر االجتماعي،:محمود عودة) 3(
دار آر للدراس�ات :عم�ان(االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة:صالح أبو إصبع) 4(

 ).15-14(ص ).1995،)1(والنشر والتوزیع، ط
االتصال ونظریاتھ : حسن عماد المكاوي ولیلى حسین السید: لالستزادة أنظر) 5(

 ).41(و عاطف عدلي العبد، االتصال والرأي العام، ص ). 31( المعاصرة، ص
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فاالتص��ال المباش��ر یتمی��ز بدرج��ة عالی��ة :المرون��ة)أ(     
المرون���ة، وی���زداد ذل���ك حینم���ا یواج���ھ مقاوم���ة م���ن م���ن 

المستقبل لتوفر رجع الصدى بدرج�ة كبیرة،مم�ا ق�د ی�دفع 
األف���راد إل���ى محاول���ة تجری���ب األفك���ار المس���تحدثة بع���د 
اقتن���اعھم بھ���ا وممارستھا،وخاص���ة م���ع تزای���د إمكانی���ة 

  .تصدیق المصادر الشخصیة ألنھا معروفة
م بش���كل عف���وي فاالتص���ال المباش���ر ی��ت:التلقائی��ة)ب(    

غی��ر مقص��ود م��ن خ��الل ش��بكة م��ن العالق��ات الشخص��یة 
ی�رى أن عملی�ة االتص�ال "شرام"غیر الرسمیة؛مما جعل 

الشخصي تسري بین مختلف الطبقات دون التقید بقواعد 
وإنما یقوم على اإلجماع الحر التلقائي .وإجراءات مسبقة

م���ن جان���ب أولئ���ك ال���ذین یتص���لون بالش���خص عل���ى أن���ھ 
  .ث عنھیعرف ما یتحد

كم��ا ی��رى -وتأسیس��ا عل��ى ذل��ك ف��إن الكلم��ة المنطوق��ة    
أكث�ر فاعلی�ة وتص�دیقا ف�ي المجتمع��ات -كثی�ر م�ن العلم�اء

النامی���ة م���ن الكلم���ة المطبوعة،ول���ذلك یث���ق الن���اس ف���ي 
،ولیس معنى ھذا التقلی�ل م�ن )1( االتصال الشخصي أكثر

-ش��رامو كم��ا ی��رى -أھمی��ة االتص��ال الجم��اھیري، وإنم��ا
الوسائل التقلیدیة كالس�وق والمقھ�ى والجماع�ات نعني أن 

المحلی����ة تلع����ب دورا ھام����ا ف����ي تعمی����ق ت����أثیر وس����ائل 
ألن االتص��ال الشخص��ي یتمی��ز .)2(االتص��ال الجم��اھیري

عل��ى االتص��ال الجم��اھیري ب��بعض المزای��ا الس��یكولوجیة 
 فھ���و ی���تم بش���كل عف���وي،غیر مقص���ود، وأكث���ر مرون���ة،

                                                
دور اإلذاعة الصوتیة في تغییر النظرة التقلیدیة إلى المرأة في :عاطف عدلي العبد) 1(

 .القریة
 ).48(االتصال والرأي العام، ص :عاطف عدلي العبد) 2(
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كم�ا یس�اعد عل�ى  ،)1( ویتمیز بأن رجع الصدى فیھ كبی�ر
نش��ر األفك��ار الت��ي تنش��رھا وس��ائل اإلع��الم عل��ى نط��اق 
أوس��ع م��ن جمھورھ��ا ف��ي ال��دول النامی��ة؛ألن تغطی��ة ھ��ذه 
الوس��ائل مح��دودة م��ن ناحی��ة،ولم ت��تعلم نس��ب كبی��رة م��ن 
الجم���اھیر االعتم���اد عل���ى وس���ائل اإلع���الم الحدیث���ة م���ن 

  .ناحیة أخرى
ھمی��ة وتكم��ن أ:أھمی��ة االتص��ال الشخص��ي المباش��ر     

  :االتصال المباشر في أنھ
 یحق��ق التفاع��ل الكام��ل ب��ین المرس��ل والمس��تقبل؛/1     

حیث یتم ھذا النوع  بطریقة مباش�رة وجھ�ا لوجھ،ویس�یر 
ھ������ذا الن������وع ف������ي اتج������اھین أي م������ن المرس������ل إل������ى 
المستقبل،ومن المستقبل إلى المرسل، مم�ا یجع�ل فرص�ة 

  .المشاركة في الخبرة أكبر
تص����ال المباش����ر جمی����ع عناص����ر یت����وفر ف����ي اال/2    

االتصال وخاصة رجع الصدى، وھذا م�ن ش�أنھ أن یت�یح 
الفھ�م الخ�اطیئ  فرصة التغلب على مخاطر عدم الفھم أو

ال��ذي ق��د یك��ون عن��د المس��تقبل،حیث أن ھ��ذا الن��وع م��ن 
االتص���ال یت���یح للمرس���ل الفرص���ة لیتع���رف عل���ى م���دى 
 وصول الرسالة إلى المستقبل ومدى إدراكھ  لمضمونھا،

وبالتالي متى تبین للمرسل فھما خاطئا یمكن�ھ تع�دیل ھ�ذا 
  .الفھم
یت��یح االتص��ال المباش��ر للمرس��ل إدخ��ال تع��دیالت /3    

مس���تمرة ف���ي الرس���الة طبق���ا للمس���تقبل،إما ع���ن طری���ق 
 أس��لوب غی��ر ال��ذي ك��ان یس��تخدمھ، ماس��تخداإ التك��رار أو

                                                
 ).369( األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، ص :جیھان رشتي) 1(
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ولذلك فإن ھذا النوع یمتاز بتعدیل الرسائل المتبادل�ة ف�ي 
  .رجع الصدى من المستقبل إلى المرسل ضوء

ت��أثیر االتص��ال المباش��ر ال��ذي یح��دده المرس��ل ف��ي /4    
المستقبل یتمیز بالعمق ألنھ یكون غالبا ناتجا عن اإلقناع 
واالقتناع؛وھ��ذا العم��ق ف��ي الت��أثیر ی��ؤدي إل��ى اس��تخدامھ 

س�فیلد،ومیرتون : فترة أطول،ویعلل الباحثون م�ن أمث�ال
إذا : التصال المباشر في الت�أثیر بأن�ھأن سر تقدم اوكاتز؛

كان من السھل أن ینصرف الناس عن الم�واد اإلعالمی�ة 
في االتصال الجماھیري وخاصة التي ال تتفق مع آرائھم 
ومی��ولھم فإن��ھ ل��یس م��ن الس��ھل أن یتجن��ب الح��دیث م��ع 

ویت�یح النق�اش المباش�ر مرون�ة أكب�ر ف��ي .ری�بق زمی�ل أو
  .لناسعرض وجھات النظر والتأثیر في ا

على ال�رغم م�ن أھمی�ة ھ�ذا :عیوب االتصال المباشر     
الن��وع م��ن االتص��ال،إال أن��ھ ال یخل��و م��ن عی��وب نجملھ��ا 

  : في
یتطل����ب نفق����ات عالی����ة وجھ����دا كبی����را ووقت����ا أن����ھ /1   

معلوم�ات  أطول،خاصة إذا ك�ان المطل�وب نق�ل أفك�ار أو
  . إلى عدد كبیر

ف��ي مك��ان  ع�دم ت��وافر األف�راد الم��راد االتص��ال بھ�م/2   
مح��دد وانتش��ارھم ف��ي أم��اكن ش��تى مم��ا یص��عب معھ��م 

  .استخدام االتصال المباشر
ال یت��یح االتص��ال المباش��ر نق��ل وتوص��یل المعلوم��ات /3 

  .الحدیثة أوال بأول
ویقص�د ب�ھ العملی�ة الت�ي ی�تم :االتصال الجماھیري)2(    

بمقتضاھا نقل المعلومات واألفكار واالتجاھات إلى ع�دد 
م��ن األف��راد باس��تخدام وس��یلة أو أكث��ر م��ن كبی��ر نس��بیا 



   

  51 

وھ�ذا الن�وع م�ن االتص�ال  وس�ائل االتص�ال الجم�اھیري،
ی���تم بطریق���ة غی���ر مباش���رة،وغالبا م���ا یك���ون ف���ي اتج���اه 

  . )1(واحد
العملی���ة الت���ي ت���تم :بأن���ھص���الح أب���و إص���بع وعرف���ھ      

الصحف والمجالت (باستخدام وسائل اإلعالم الجماھیري
، ویتس��م بقدرت��ھ )دی��و والتلفزی��ونوالكت��ب والس��ینما والرا

عل���ى توص���یل الرس���ائل إل���ى جمھ���ور ع���ریض متب���این 
االتجاھ��ات والمس��تویات وألف��راد غی��ر مع��روفین للق��ائم 

  . )2(باالتصال
اتص��ال م��نظم :بأن��ھ عص��ام س��لیمان موس��ىوعرف��ھ      

وم��دروس یق��وم عل��ى إرس��ال رس��الة علنی��ة ص��ادرة ع��ن 
اإلعالمی�ة  مؤسسة لالتصال الجماھیري وترسل الرس�الة

عبر وسیلة آلیة تتمیز بقدرتھا على صنع نسخ كثیرة م�ن 
الرسالة األصلیة لتوزیعھا على جمھور عریض ومتفرق 

  . )3(وغیر متجانس
وتش��مل وس��ائل اإلع��الم الجم��اھیري تل��ك الوس��ائل       

التي لھا مقدرة على نقل الرسائل الجماھیریة من مرس�ل 
تھا االتص�الیة ف�ي إلى عدد كبیر م�ن الناس،وتتمث�ل مق�در

الص��حف : اس��تخدام مع��دات میكانیكی��ة أو إلكترونی��ة مث��ل
  . )4(والمجالت والكتب والسینما والرادیو والتلفزیون

                                                
 ).109(تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة، ص:محمد السید فھمي) 1(
 ).15(االتصال الجماھیري، ص: صالح أبو إصبع) 2(
 ). 128، 127(المدخل في االتصال الجماھیري، ص : عصام سلیمان موسى) 3(
وس�ائل االتص�ال وتكنولوجی�ا :ربحي مصطفى علیان ومحم�د عب�د ال�دبس:راجع في ذلك) 4(

االتصال ونظریاتھ المعاص�رة،  :،وحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید)175(، صالتعلیم
 :، وبیت��ر ج��ون)44،45(االتص��ال وال��رأي الع��ام، ص:، وع��اطف ع��دلي العب��د)34،35(ص

 ).42-23(عمر الخطیب،ص: االتصال الجماھیري، ترجمة
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لالتص��������ال :خص��������ائص االتص��������ال الجم��������اھیري*    
الجماھیري بعض الخصائص التي تمیزه ع�ن غی�ره م�ن 

الممی�زات  أن�واع االتص�ال وم�ن أھ�م ھ�ذه الخص�ائص أو
  :)1( یلي ما

یعتم��د االتص��ال الجم��اھیري عل��ى التكنولوجی��ا أو /1    
 :مث�ل-سواء أكان�ت میكانیكی�ة أم الكترونی�ة-وسائط النقل 

الص���حف والمج���الت والرادی���و والتلفزی���ون والس���ینما أو 
تولیف��ة م��ن ك��ل ذلك،بھ��دف نش��ر الرس��ائل عل��ى نط��اق 
واسع،وبس���رعة كبی���رة إل���ى الجم���اھیر المتن���اثرة،ویغیر 

  .ن طبیعة االتصال إلى حد مااستخدام كل وسیلة م
یعم���ل االتص���ال الجم���اھیري عل���ى تق���دیم مع���اني /2    

یعرف��ون بعض��ھم  مش��تركة لمالی��ین األش��خاص ال��ذین ال
بعضا معرفة شخصیة،فالمساحات الشاسعة والتمایز ب�ین 
الجماھیر یجعل االتص�ال الجم�اھیري مختلف�ا ع�ن أن�واع 

ھم�ا یع�رف كال االتصال األخرى،فالمرسل والمس�تقبل ال
  .اآلخر معرفة حقیقیة

تتس��م المص��ادر ف��ي االتص��ال الجم��اھیري بكونھ��ا /3    
 الش��بكات والسالس��ل،:ناتج��ة ع��ن منظم��ات رس��میة مث��ل

ع�ادة م�ا –فاالتصال الجماھیري عبارة عن إنتاج جماعي
كس�ب  یتسم بالبیروقراطیة التي تستھدف تحقیق الربح أو

  .الوالء مھما كانت الظروف
االتصال الجم�اھیري بالعمومی�ة حت�ى تتسم رسائل /4    

  . تكون مقبولة ومفھومة من الجماھیر
یتطل��ب االتص��ال الجم��اھیري وج��ود جھ��ة معین��ة /5    

ش���خص أوھیئ���ة لل���تحكم ف���ي الرس���ائل الت���ي س���تبث إل���ى 

                                                
 ).42-23(عمر الخطیب،ص: االتصال الجماھیري، ترجمة :بیتر جون) 1(



   

  53 

الھیئ��ة مص��طلح  الجمھور،ویطل��ق عل��ى ھ��ذا الش��خص أو
مح��رر نش��رة األخب��ار ف��ي :،وم��ن أمثلت��ھح��ارس البواب��ة
 المجل���ة، رتیر التحری���ر ف���ي الجری���دة أوالتلفزیون،وس���ك

  :ولھذا الحارس ثالث وظائف رئیسیة ھي
  .تحدید المعلومات التي سیتم بثھا للجمھور-
  .زیادة كمیة المعلومات التي بثھا-
  .إعادة تفسیرھا إعادة ترتیب المعلومات أو-

ال تحدث التغذیة الراجعة بشكل فوري ف�ي معظ�م /6     
 وس��ائل االتص��ال الجماھیري،وإنم��ا ت��تم بش��كل مؤج��ل أو

الخوف  تتم على اإلطالق بسبب الرقابة أو متأخر،وقد ال
من نتائج ردة الفعل،ولھذا ف�إن االتص�ال الجم�اھیري ف�ي 

  .كثیر من األحیان یتم من جانب واحد
اھیري في كثیر م�ن األحی�ان یواجھ االتصال الجم/7     

التشویش الناتج ع�ن أس�باب داخلی�ة  مشكلة الضوضاء أو
  .خارجیة من البیئة المحیطة آلیة، أو بشریة أو

للمستقبل حق اختیار وسیلة االتص�ال الجم�اھیري /8     
التي یرغب بكل حریة؛فمن حقھ أن یستمع لإلذاع�ة الت�ي 
یشاء وأن یشاھد القن�اة التلفزیونی�ة الت�ي یفض�ل،وأن یق�رأ 

  ..الصحیفة التي یرغب،وھكذا
تح��اول وس��ائل االتص��ال الجم��اھیري كس��ب أكب��ر /9     

خ�ط وس�ط یتجم�ع عدد من الجمھور من خالل السیر في 
  .حولھ أكبر قدر ممكن من الناس

 یلخ����������ص :وظ����������ائف االتص����������ال الجم����������اھیري     
وزمالؤه في نموذج االتصال الجم�اھیري ال�ذي "ھیبرت"

الوظ���ائف األساس���یة )H. U. B(وض���عوه وأعط���وه اس���م
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 اإلخبار والمعلومات، :)1( للمؤسسات اإلعالمیة فیما یلي
جتماعی��ة، اإلقن��اع التحلی��ل والتفس��یر، التعل��یم والتنش��ئة اال

  .والعالقات العامة، المبیعات واإلعالن،التربیة والفن
الذي یع�د م�ن أوائ�ل الدارس�ین "ھارولد الزویل"أما       

ال��ذین اھتم��وا بتحدی��د وظ��ائف االتص��ال الجماھیري،فق��د 
  :)2(حدد وظائفھ على النحو

أي جم�ع ونش�ر المعلوم�ات لم�ا یق�ع  :مسح البیئة/1     
أح����داث وعل����ى المس����تویین ال����داخلي ف����ي البیئ����ة م����ن 

وتع���د ھ���ذه الوظیف���ة إعالمی���ة تت���ولى فیھ���ا  والخ���ارجي،
وس����ائل اإلع����الم تزوی����د الجم����اھیر بالمعلوم����ات ع����ن 

  . األحداث في الدولة وخارجھا
م��ن أج��ل إح��داث تج��اوب  :رب��ط أج��زاء المجتم��ع/2    

أي تفس��یر المعلوم��ات ال��واردة :موح��د إزاء أح��داث البیئ��ة
ھا،وتبی��ان الموق��ف ال��ذي یج��ب أن یتخ��ذ م��ن البیئ��ة وتحلیل

وتعد ھذه الوظیفة دعائیة، تتولى فیھا وسائل .استجابة لھا
اإلعالم اإلیحاء للجماھیر باألفكار والمواق�ف الت�ي یج�ب 

  .أن تتبناھا
أي نق�����ل  :نق�����ل الم�����وروث االجتم�����اعي ونش�����ره/3    

المعارف والقیم والمعاییر والتقالی�د االجتماعی�ة م�ن جی�ل 
وتع��د ھ�ذه الوظیف�ة تعلیم�ة تع��ن .والتعری�ف بھ�اإل�ى جی�ل 

  .بتأھیل الفرد وتنشئتھ
وظ��ائف االتص��ال الجم��اھیري ف��ي  "م��ویلر"ویلخ��ص    

وظیف�����ة اإلخب�����ار والتزوی�����د  :)3(تس�����ع وظ�����ائف ھ�����ي
.                  وظیف���������ة ال���������ربط بالمعلوم���������ات ورقاب���������ة البیئ���������ة،

                                                
 ).176(ص وسائل االتصال،:علیان وزمیلھ ربحي) 1(

(2) lass wal,H : the structure and function of communication, p (58). 
(3) Moller, leslia : The big four mass Media, p (19). 
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وظیف����ة التفس����یر،وظیفة الترفی����ھ، التنش����ئة االجتماعی����ة، 
ویق، المب��ادرة ف��ي التغیی��ر االجتم��اعي، خل��ق ال��نمط التس��

  .االجتماعي، الرقابة،وكذا التعلیم
أن االتص������ال عص������ام س������لیمان موس������ى وی������رى     

اإلع��الم، التنش��ئة :)1( الجم��اھیري ی��ؤدي الوظ��ائف التالی��ة
االجتماعیة، التحفیز، المناقشة والحوار، التعلیم، الثقاف�ة، 

  .الترفیھ، التقارب االجتماعي
أن االتص���ال یق���وم بمجموع���ة " أب���و إص���بع"وی���رى      

أساس���یة م���ن الوظ���ائف، س���واء عل���ى مس���توى الف���رد أو 
  :)2(الجماعة أو المجتمع؛یلخصھا فیما یلي

اإلخب��ار، الترفی��ھ والرقاب��ة، اإلع��الم والتعل��یم، اإلع��الن 
والترویج،ت���رابط المجتم���ع ونق���ل تراث���ھ، تك���وین اآلراء 

  .واالتجاھات
وتكم���ن أھمی���ة ھ���ذا :الجم���اھیري أھمی���ة االتص���ال      

  :)3( االتصال في
الق��درة عل��ى التوص��یل الس��ریع والس��ھل لألفك��ار /1     

والمعلوم��ات،إذ یس��تطیع المرس��ل ع��ن طری��ق  اس��تخدام 
وسائل االتصال الجم�اھیري االتص�ال بأع�داد كبی�رة م�ن 
األف��راد ف��ي وق��ت واح��د وینق��ل إل��یھم المعلوم��ات الحدیث��ة 

ھذا النوع م�ن االتص�ال ف�ي نق�ل  وتبدو أھمیة. أوال بأول
األفكار الحدیث�ة خاص�ة وأن أھ�م م�ا یتص�ف ب�ھ المجتم�ع 
المعاصر ھو تعرضھ للتغیر والنمو السریع؛ مما یتطل�ب 

  .ضرورة متابعة ھذه التغیرات الحدیثة

                                                
 ).128، 127( المدخل في االتصال الجماھیري، ص: عصام سلیمان موسى) 1(
 ).167- 164(الجماھیري، صاالتصال  :صالح أبو إصبع) 2(
 ).128، 127( المدخل في االتصال الجماھیري، ص: عصام سلیمان موسى)3(
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یساھم ھذا النوع من االتص�ال ف�ي مخاطب�ة فئ�ات /2     
ت كبیرة وقطاعات واسعة االنتشار من الجماھیر ف�ي وق�

واحد خاص�ة وأن م�ا یتص�ف ب�ھ المجتم�ع اإلنس�اني ع�دم 
  .التركیز في منطقة االنتشار

یس����اعد ھ����ذا الن����وع م����ن االتص����ال ف����ي تزوی����د /3     
  .الجماھیر بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف

تتص�ف وس�ائل االتص��ال الجماھیری�ة ب�التنوع بم��ا /4     
  .یتناسب وحاجات األفراد مع اختالف  خصائصھم

یتص��ف ھ��ذا الن��وع م��ن االتص��ال باالقتص��اد ف��ي /5     
الوقت والجھد والمال إذا م�ا ق�ورن باالتص�ال الشخص�ي 

  .المباشر
على ال�رغم  :عیوب ومحددات االتصال الجماھیري      

م���ن أھمی���ة االتص���ال الجم���اھیري إال أن���ھ ال یخل���و م���ن 
  :الصعوبات أو المحددات في استخدامھ وھي

االتص��ال غالب��ا م��ا یق��وم عل��ى  أن ھ��ذا الن��وع م��ن /1   
االتص���ال م���ن جان���ب واح���د فق���ط بم���ا ال یت���یح الفرص���ة 

 .للمستقبل ألن یستجیب لتأثیرات المرس�ل س�لبا أو إیجاب�ا
  .  وبذلك یقل حجم التغذیة العكسیة

ال یت��یح ھ��ذا الن��وع م��ن االتص��ال الفرص��ة للمرس��ل  /2  
 ألن یتع��رف عل��ى م��دى وص��ول رس��التھ إل��ى المس��تقبل،

  . یعابھ لمضمونھاومدى است
نتیجة عدم ت�وافر التغذی�ة العكس�یة ف�ي ھ�ذا الن�وع  /3    

م�ن االتص��ال فإن�ھ ال یتغل��ب عل��ى مخ�اطر ع��دم الفھ��م أو 
الفھم الخاطئ لمضمون الرسالة،وإن یحاول التغلب على 
ذل���ك بالدراس���ات الت���ي تج���رى عل���ى الجم���اھیر لمعرف���ة 

  . میولھا واتجاھاتھا،أو بتحلیل رسائلھم
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ل��ى ال��رغم م��ن أن المرس��ل ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن ع /4    
االتص��ال ھ��و ال��ذي یح��دد ویخت��ار الن��اس ال��ذین یح��اول 
االتص��ال بھ���م إال أن عملی���ة االتص���ال وتأثیرھ���ا تتوق���ف 
على المستقبل نفسھ إذ أنھ ھو الذي یق�رر م�ا یرغ�ب ف�ي 
استقبالھ م�ن رس�ائل أو رفض�ھ ألي منھ�ا،إذ ق�د ینص�رف 

  .ة أخرىعن متابعة رسائل معینة ومتابع
ونخل��ص مم��ا س��بق إل��ى أنن��ا ف��ي أش��د الحاج��ة عل��ى     

الن�����وعین م�����ن االتص�����ال؛ المباش�����ر والجم�����اھیري؛ إذ 
باس��تخدامھما مع��ا یمك��ن أن نتغل��ب عل��ى ص��عوبات ك��ل 
منھما،خاصة وأن عی�وب ك�ل منھم�ا غالب�ا م�ا تك�ون م�ن 

ویجم�ع  خب�راء االتص�ال عل�ى أن .ممیزات النوع اآلخ�ر
الجم�اھیر ھ�ي الت�ي تجم�ع ب�ین أقوى أس�الیب الت�أثیر ف�ي 

الن���وعین،إال أن���ھ ونظ���را إل���ى أن االتص���ال الشخص����ي 
المباشر یتمیز بالتأثیر األق�وى م�ن االتص�ال الجم�اھیري 
ال��ذي یس��تخدم وس��یلة م��ن وس��ائل االتص��ال الجم��اھیري، 
فقد أبدى البعض استخدام نوع ثالث من االتصال أطلق�وا 

  :علیھ
ھ�ذا المفھ�وم ف�ي وم�ؤدى :االتصال على مرحلتین )3(   

 ف�ي ك��ل طبق��ة اجتماعی��ة أو ق��ادة ال��رأياالتص�ال ھ��و أن 
مجموع����ة اجتماعی����ة یمیل����ون إل����ى االتص����ال بوس����ائل 
االتص����ال الخارجی����ة؛یقومون ب����دورھم بنق����ل الت����أثیرات 
ال���واردة إل���یھم إل���ى جماع���اتھم أو طبقاتھم،وھ���ذا ال���نمط 

  : )1( األخیر الذي یقوم على خطوتین یساعد على
  .توفیر الوقت-                   

                                                
االتصال ووسائلھ في الخدمة االجتماعیة،  :اري ومحمد بھجت كشكبمحمد سالمة غ) 1(

 ).106(ص
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  .أكثر فاعلیة في الجماعات-        
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الفصل  

 الثاني
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أركان العملیة اإلعالمیة :الفصل الثاني
  .واالتصالیة وعوامل فعالیتھا ونجاحھا

أركان العملیة اإلعالمیة :أوال       
  .واالتصالیة

  .المرسل وخصائصھ وشروطھ)أ(      
  .المستقبل خصائصھ وأنواعھ) ب(      
  . الرسالة وكیفیة صیاغتھا) ج(      
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  .الوسیلة وأسس اختیارھا) د(      
عوامل نجاح العملیات اإلعالمیة                     :ثانیا    

  .العوامل المتصلة بالمرسل)أ(          
  .العوامل المتصلة بالرسالة)ب(          
  .العوامل المتصلة بالوسیلة)ج(          
  .العوامل المتصلة بالمتلقي)د(          

       
  
  
  
  
  
إن عرض  :أركان العملیة اإلعالمیة واالتصالیة:أوال  

المكونات األساسیة لعملیة اإلعالم واالتصال وتقسیمھا 
ف الشرح والتبسیط؛ إلى مجموعة من العناصر یستھد

وال ینفي مدى التركیب والتعقید وعدم إمكانیة الفصل 
وتعتمد عملیة  بین ھذه العناصر في الواقع الحقیقي،

اإلعالم واالتصال على مجموعة من العناصر المتصلة 
والمتداخلة والمتشابكة مع ظروف نفسیة واجتماعیة 

بین تؤثر في النھایة على انتقال األفكار والمعلومات 
   :وتشمل ھذه العملیةاألفراد والجماعات؛
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وھو الشخص الذي تنطلق :)sender()1(ٍالمرسل)أ(    
منھ العملیة اإلعالمیة أو االتصالیة؛ یبدأ الحوار بصیاغة 

ھذه ( أفكاره في رموز تعبر عن المعنى الذي یقصده
الرموز تكون الرسالة التي یوجھھا القائم باالتصال إلى 

فإذا نجح المرسل في اختیار الرموز  )2( )جمھور معین
 تعبیرا صحیحا ودقیقا هالمناسبة للتعبیر عن فكر

وواضحا یكون بذلك قد وضع قدمھ على الطریق 
أما إذا عجز عن صیاغة أفكاره في رموز . الصحیح

واضحة تعبر عما یقصده انھارت عملیة االتصال في 
 مراحلھا األولى وتحولت إلى عبث قد یسبب الضرر بدال

  .من النفع
ویعد المرسل العنصر األولى واألساسي في عملیة        

اإلعالم أو االتصال؛ والحركة األولى في دورتھا 
مصدر  ومسیرتھا، ویسمى أحیانا المصدر أو

والمرسل ھو منشئ . المعلومات، ویسمى أیضا المتصل
الرسالة الذي علیھ أن یسعى إلى النجاح في مھمتھ 

  .لى المستقبل أو الجمھورإرسالة المتمثلة بتوصیل ال
وقد یكون مصدر الرسالة ھو المرسل نفسھ وفي   

ن الخطأ المحتمل في التعبیر عن أفكاره إھذه الحالة ف
ینبع من عجزه الشخصي عن صیاغة ھذه األفكار في 

المعنى بوضوح،وتتضاعف المشكلة حین ال تنقل رموز 
یكون المصدر ھو المرسل نفسھ؛ حیث تمر صیاغة 

بمرحلتین بدال من مرحلة . الرسالة في ھذه الحالة

                                                
رسالة الذي یصوغھا بعقلھ لمرسل ا":جاء في معجم مصطلحات اإلعالم أن المرسل ھو )1(

، أنظر أحمد زكي بدوي،معجم مص�طلحات اإلع�الم."توصیلھا إلى شخص آخرویرغب في 
 .)148(ص

 .)44(ال ونظریاتھ المعاصرة، صتصاال: عماد مكاوي حسن )2(
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واحدة، وقد یكون ذلك في صالح الرسالة إذا كان 
المصدر غیر قادر على االتصال؛ أو تكون مھارات 
المرسل الذي یتولى نقل الرسالة عن المصدر عالیة إلى 
 ةالحد الذي یضفي على الرسالة وضوحا أكبر، أو قدر

ویأخذ المرسل أشكاال أو .)1( أكبر على اإلقناع والتأثیر
  :أدوارا كثیرة منھا

المحاضر الذي یعطي دروسا  المدرس أو المعلم أو*    
لطلبة، وھو مرسل لرسالة لة ومحاضرات یتعلیم

وبشكل عام فإن  .الثقافیة مضمونھا المادة التعلیمیة أو
التدریسیة في حد ذاتھا ھي عملیة  العملیة التعلیمیة أو

          .اتصال
أو  ةالمؤلف أو الكاتب، سواء أكان للكتاب أو المقال*    

وعادة یكون مسؤوال .إعالمیة ثقافیة أو أیة مادة علمیة أو
  .عن محتوى ومضمون المادة المرسلة للقارئ

ا أم نحاتا أم یالفنان سواء أكان رساما أم موسیق*    
مغنیا، أو ما شابھ ذلك من األنشطة الفنیة لیتذوقھا 

  . )المستقبل( المشاھد والمستمع أ
التلفزیون سواء أكان  المتحدث عبر اإلذاعة أو*     

سیاسیة أو علمیة تتحدث  اجتماعیة أو ةمذیعا أم شخصی
  .في أحد البرامج

أي شخص آخر مسؤول عن مضمون رسالة *     
  .األشخاصویرسلھا إلى شخص آخر أو مجموعة من 

تكنولوجیا  أن اآللة أو )2( ویعتقد بعضھم       
غیر . المعلومات مثل الحاسوب تعد مرسال للمعلومات

                                                
 .)45(ص، )1(مكتبة مصباح، ط:جدة(مقدمة في وسائل االتصال:علي عجوة )1(
 .)18(صوسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم،  :عبد الحافظ محمد سالمة )2(
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أن ھذا غیر صحیح، حیث أن الحاسوب أو أي جھاز 
ناقل للمعلومات یعد وسیلة أو قناة ولیس مرسال 

أما الشخص الذي یعد المعلومات ویخزھا . للمعلومات
نھ المسؤول عن محتوى في الحاسوب فھو المرسل، أل

ولھذا  .خزنة ولیس الحاسوبومضمون المعلومات الم
اعتبر العدید من المتخصصین اإلنسان العنصر األساسي 

المصدر الرئیسي لجمیع كونھ في عملیة االتصال، 
الرسائل،والقوة الفاعلة لتوظیفھا في عملیات التعلیم 

  . )1( والتعلم
ولكي ینجح المرسل في عملیة اإلعالم أو االتصال،      

الصفات أو المتطلبات فال بد من توافر عدد من 
التي ومھمتھ كمرسل األساسیة التي تساعده في نجاح 

  :)2( یليفیما تتخلص 
القدرة اللغویة والبالغة سواء في سرد المعلومات *    

سماعھا للمستقبل أو في كتابتھا إلیھم عبر الوسائل إو
  .والقنوات المختلفة

المنطق المؤثر والقدرة على اإلقناع والتأثیر، *    
  .مسموعة إذا كانت الرسالة مقروءة أوخاصة 

فن اإللقاء وخاصة للرسائل الشفویة سواء مباشرة *    
  .أو من خالل اإلذاعة أو التلفزیون

القدرة على التعبیر بوضوح عن وجھة النظر *  
واألفكار والمعلومات المراد إرسالھا،حیث یسھم ذلك في 

وض أو عدم استیعاب الرسالة من قبل المستقبل،ألن الغم

                                                
 )46(التكنولوجیا في عملیة التعلم والتعلیم، ص: بشیر كلوب) 1(
 .)36-35( االتصاالت، ص:زكي الوردي وزمیلھ) 2(
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الوضوح في المضمون أو المحتوى یؤدي إلى سوء 
  .الفھم

یجب على فالمعلومات الكافیة عن موضوع الرسالة، *   
یكتبھ،ولدیھ من  یقولھ أو المرسل أن یعرف ما

  .یكفي للحدیث والمناقشة المعلومات ما
المكانة االجتماعیة والشخصیة المتمیزة للمرسل، *   

الجمھور  ل مع المستقبل أوومدى قدرتھ على التفاع
  .تسھم في نجاح عملیة االتصال

وبناء على ذلك فالمرسل الجید، كالمعلم مثال،ال   
یقتصر نجاحھ على مدى ما یمتلك من معلومات وثقافة، 
بل على األداء الجید، واألسلوب الناجح في إیصال ھذه 
المعلومات وبلغة جیدة، ومنطق قوي، وینطبق ذلك أیضا 

   ..،الناجح والخطیب والصحفي على المذیع
وقد أشارت العدید من الدراسات والبحوث  

التصال، وھي لالمتخصصة إلى وجود أربعة عوامل 
  :على النحو التالي

فالمرسل ال تتحقق لھ الفاعلیة دون قاعدة  :المعرفة/1    
من المعرفة المالئمة، فیكون على درایة باآلراء 

الخبرات والتجارب  والدراسات ونتائج البحوث، وكذلك
ولیست  ھفإذا كان المصدر غیر ملم بموضوع .العلمیة

لدیھ المعلومات الكافیة، فإن ھذا یفقد عملیة االتصال 
فمن غیر المتصور أن شخصا یحاول  ،واإلقناع فعالیتھا

إقناع آخر وھو یفتقر إلى بعض المعلومات سواء 
األساسیة أو الثانویة ألداء غرضھ، فلو كان الطرف 

یتمتع بمستوى علمي أكثر من المصدر )المستقبل(لثاني ا
أو لدیھ معلومات حول القضیة نفسھا ال توجد لدى 
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الطرف األول، ستكون عملیة اإلقناع بال شك فاشلة، إن 
لم تكن عكسیة، وفي ھذا اإلطار ال بد أن یكون المرسل 

تصمیمھا وكذلك على معرفة تامة بصیاغة الرسالة 
والمھارة الكافیة في طرح األفكار وترتیب المعلومات، 

  .والمناقشة واستخدام اللغة وفنونھا
وھي خبرة تكتسب إما :الخبرة والتجارب العلمیة/2    

المشاركة  أو من خالل مشاھدة اآلخرین ومراقبتھم،
معھم في العالقات والتجارب المشتركة،وكلما مر 

تعززت فاعلیتھ   بمزید من الخبرات والتجارب.المرسل
  الخبرة بالموضوع التدریب، :كما تكتسب من وكفایتھ

القدرة على االتصال بما یحتویھا من مھارات، الكالم 
  .والكتابة والتعبیر واالحترافیة والوضع االجتماعي

ن الرغبة والدافع الذاتي الداخلي لدى إ: الدوافع/3    
أھم  المرسل في تعزیز فاعلیتھ لھا أھمیتھا وقد تصبح

وإذا لم تتوافر ھذه الرغبة الجادة، . العوامل جمیعھا
عمالھ، وبحوثھ أوتستمر في مختلف أنشطة المرسل و

  .وتحلیالتھ ومتابعاتھ، وتكیفھ، فال یتوقع لھ النجاح
بمعنى اتجاھات المرسل إزاء :االتجاھات/4   

وتحدد ھذه . المستقبلین، وإزاء عملیة االتصال ككل
جة فاعلیة المرسل، وإمكانات وتأثیر االتجاھات غالبا در

  .عملیة االتصال بشكل عام
ویمكن تقدیم التوجیھات والنصائح التالیة للمرسل    

  :)1(لكي یضمن نجاح عملیة اإلعالم وفاعلیتھا
من المھارات األساسیة :البدایة ومقدمة الحدیث*     

الواجب على المرسل مراعاتھا أثناء الحدیث المباشر 

                                                
 .)46-45( االتصال وتكنولوجیا التعلیم، صوسائل : ربحي علیان ومحمد عبد الدبس) 1(
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مقدمة الحدیث، فالطریقة التي یتحدث بھا المرسل 
والكلمات التي یختارھا في بدایة أو افتتاحیة الحدیث 

لذلك  .اتجاھات وإدراك المستقبلعلى تؤثر تأثیرا كبیرا 
دبلوماسیة یفضل أن یبدأ المرسل حدیثھ بكلمات لطیفة و

توحي باحترام الطرف اآلخر بعد ذلك یفضل أن یتحدث 
  .بشكل مختصر عن موضوع روتیني لكسر الجلید

یجب على المرسل أن یتحدث :حدة الصوت*     
وبالتالي . بطریقة ھادئة، وأن یلعب دور مقدم المعلومات

ال  لكيیتحدث بطریقة ھجومیة أو عدوانیة ال علیھ أن 
. والتوتر عند الطرف اآلخر یخلق جوا من الخالف

مستخدمین نبرات  مویعبر بعض الناس عن أفكارھ
 صوت مختلفة تتالءم مع طبیعة الرسالة أو الفكرة المراد

فقد دلت بعض الدراسات األمریكیة على أن  ،إرسالھا 
التحدث بنبرة صوت ضعیفة ومنخفضة تؤدي إلى 
االكتئاب، وأن نبرة الصوت العالیة تعني الحماس 
والتفاعل، وأن النبرة العالیة جدا تعني الغضب 

ولھذا من المفضل أن یراعي المرسل نبرات . واالنزعاج
ن صوتھ، بحیث یتم تنویعھا حسب الموقع ومضمو

  . الرسالة التي یرید نقلھا للمستقبل
یفضل أن یقدم : توضیح الفكرة واإلجراءات*     

المرسل فكرة عن الموضوع الذي سوف یتحدث عنھ في 
كذلك  ،البدایة، والزمن الذي سوف یستغرقھ للحدیث

یفضل أن یوضح األسلوب الذي سوف یتبعھ في تقدیم 
 ناء الحدیث أوأن یسمح باألسئلة والمقاطعة أثكالرسالة، 

كما یجب علیھ توضیح الفكرة األساسیة  غیر ذلك،
والمھمة في معرض حدیثھ بأكثر من طریق أووسیلة 
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خاصة إذا كانت الفكرة تحتاج إلى التفسیر مثل النماذج 
الریاضیة واألشكال والمعادالت المعقدة وعلیھ إعادة 
التوضیح والتفسیر كلما شعر أن الطرف اآلخر لم 

  .كرة بشكل جیدیستوعب الف
على المرسل أن یختار الكلمات المناسبة :اللغة*    

والمفھومة لدى الطرف المقابل، كشخص أو مجموعة، 
ففي حالة أن یكون الطرف المقابل فردا واحدا، یجب 
على المتحدث أن ینتقي ألفاظھ بحیث تتالءم مع مستوى 
الشخص االجتماعي والعلمي، كذلك أن یستخدم األلقاب 

. سبة لما لذلك من أھمیة لدى الشخص المستقبلالمنا
فقد  جمھور، وعندما یكون الطرف المستقبل مجموعة أو

دلت الدراسات على أنھ كلما كان أفراد المجموعة 
مختلفین وغیر متشابھین من حیث العمر، والخبرة 
والتعلیم، كلما كان أصعب على المتحدث اختیار األلفاظ 

بعكس . ل سلیم وواضحالمناسبة وتوصیل الفكرة بشك
حینما یكون الجمھور متجانسا حیث تكون مھمة 

  .المتحدث أسھل بكثیر
ویرتبط بموضوع اللغة،موضوع الرموز   

)Codes( وھي األدوات التي یختارھا المرسل لنقل،
رسالتھ إلى المستقبل ویجب أن یكون لھذه الرموز معان 

ى وتكون ھذه الرموز عل. مشتركة بینھ وبین المستقبل
شكل كلمات منطوقة، أو مكتوبة، أو صورا وإشارات، 
أو مسلكا معینا، أو غیر ذلك مما لھ معان معینة ومتفق 

  .علیھا بین الناس
دیفید یرى :الشروط الواجب توفرھا في المرسل)2(     

أنھ بعد أن یحدد المرسل ھدفھ من االتصال ویبدأ برلو 
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یة توافر عدة العملیة االتصالیة؛ سیحدد فاعلیة ھذه العمل
شروط في كل عنصر من عناصرھا، ولذلك یرى أنھ 

في أربعة شروط  وقف نجاح االتصال على توافر تسی
   )1( :المرسل ھي

برلو یرى :مھارات االتصال عند المصدر/1     
ضرورة توافر خمس مھارات أساسیة بالنسبة للمرسل 

  :على النحو اآلتي
 :ھما رموز مھارتان متصلتان بوضع الفكرة في*     
والتحدث، فال بد من وضع أفكارنا في رمز   ةالكتاب

یعبر عنھا، فلو كنا سنكتب رسالة فإننا في حاجة إلى 
معرفة واستخدام الكلمات المناسبة المعبرة عن الرسالة 

وكذلك حینما نتحدث عن أفكارنا . بشكل یفھمھ المتلقي
یجب أن نعرف كیف نختار كلماتنا وكیف ننظمھا 

فسر الرسائل التي نقولھا وھذا ما ت، وكیف وننطقھا
  .مراعاة اإلطار الداللي للمتلقي:یسمى

ھما القراءة : مھارتان متصلتان بفك الفكرة أو الرمز* 
  .واالستماع

أو القدرة :والمھارة الخامسة؛ القدرة على الوزن*  
فنحن جمیعا نتفق على أن  على التفكیر ووزن األمور،
درتنا على استخدام الرموز مھارتنا في االتصال ومق

تؤثر على مقدرتنا على وضع أفكارنا في رموز، 
         .على استخدام اللغة وقدرتنا
إلى أن مقدرة القائم باالتصال اللغویة  برلوویخلص       

عنصر ھام في عملیة االتصال، فنحن كمصادر 
لالتصال مقیدون بقدرتنا على التعبیر عن أھدافنا أي 

                                                
 .)134-129(العلمیة لنظریات اإلعالم، ص األسس: نقال عن جیھان رشتي )1(
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ل الضروریة المتوافرة لدینا والتي بمھارات االتصا
دقیقا عن تعبیرا وضع فكرنا في رموز تعبر  تمكننا من

ھدفنا، كما أن ضعف مھارات االتصال تحد أو تقید 
  .أفكارنا وقدرتنا على التأثیر في تلك األفكار

ویرى برلو أنھ على المھتمین :اتجاھات المصدر /2    
البدایة اتجاھات بدراسة تأثیر االتصال أن یحددوا منذ 

نفسھ، الرسالة، الجمھور، : المصدر نحو ثالثة أشیاء
فاتجاھات المرسل تؤثر على اتصالھ بشكل مباشر على 

  :النحو
ویرى برلو أنھ إذا : اتجاھات المصدر نحو نفسھ*      

كان اتجاه المصدر نحو نفسھ سلبیا فیحتمل أن یؤثر ھذا 
یصنعھا وعلى  التقییم السلبي للذات على الرسالة التي

إذا كان اتجاه المصدر نحو نفسھ إیجابیا بینما تأثیرھا، 
ویعتقد أنھ محبوب، فقد یجعلھ ھذا االعتقاد ناجحا لثقتھ 

حیث تبین أن اتجاه الفرد نحو ذاتھ یؤثر على . في نفسھ
  :الطریقة التي یتصل بھا فمثال

یوجھ حدیثھ إلى زمالئھ من  نالطالب الذي یخاف أ*   
  .صةعلى المن

یرغب في الحصول على ترقیة  الموظف الذي ال أو*   
  . تحملھ مسؤولیات جدیدة

  .أو الكاتب الذي ال یستطیع أن یبدأ الكتابة*    
تكون في الغالب فكرتھم عن أنفسھم سیئة وینقلون     

فالثقة بالنفس عند .ھذه الفكرة إلى اآلخرین الشعوریا
یما یقولھ أو المصدر تولد عند المتعاملین معھ ثقة ف

  .یفعلھ
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  :)1(وإن كسب ثقة الناس یحتاج إلى    
أن یظھر المصدر االھتمام بمصالح المستقبلین وال -1   
یھتم فعال  صر على اھتمامھ بمصالحھ وعلیھ أنتیق

  .بمصالحھم، لیس بالقول فقط
الوقت المناسب لكسب ثقة الناس، فتقدیم  اختیار-2    

یفي بالغرض الرسالة في وقت غیر مناسب ال 
المطلوب، فالسیاسي الذي یطلب من الناخبین أصواتھم 

ھما أشبھ بالبائع  والداعیة الذي یروج ألفكاره ومعتقداتھ،
الذي یعرض سلعتھ فمن المناسب عرض البضاعة في 
وقتھا األفضل، فالداعیة قد ال تنجح رسالتھ الموجھة إلى 

الجوع، وكذا المرشح لن  شخص یعاني من الخوف أو
الناخبین الغاضبین، فعلى الجمیع مراعاة  إقناعلح في یف

   .اختیار الوقت المناسب والطریقة المناسبة
القصد والصدق في الوعود لھ دوره في كسب ثقة -3   

كذب بعضھا تؤدي إلى عجز  الناس،ألن كثرة الوعود أو
 ثقة الجماھیر استعادةمحاولة  أو المرسل عن تحقیقھا،

   .تبین كذبھ إذا
ترفض كثیر من :اتجاھات المصدر نحو الموضوع*   

لم  الشركات تعیین مرشح معین لشغل وظیفة بائع ما
بیعھا وأن بتتأكد من أنھ یؤمن بالسلعة التي سیقوم 

اتجاھھ نحوھا إیجابي، فمن المعروف أن أي بائع ماھر 
إنھ ال یستطیع أن یبیع سلعة إال إذا آمن ھو نفسھ : یقول

سبة للكاتب أو المرسل أو األدیب والشيء نفسھ بالن.بھا
إذا لم یؤمن بصدق فإنھ الذي یكلف بالكتابة عن شيء؛ 

                                                
 دار العاصمة للنشر والتوزیع :الریاض(كیف تقنع اآلخرین؟ :عبد هللا بن محمد العوشن) 1(
 .)25-24(ص، )م1996 ،)3(ط
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ینقل  یقولھ ویقتنع بھ یصبح من الصعب علیھ أن ما
  لماذا؟... معلوماتھ بفاعلیة

ألنھ یبقى لدینا اقتناع دائم عن اتجاه الكاتب أو     
ھل ھو مقتنع أم غیر : المرسل أو البائع نحو الموضوع

ع؟ ھل ھو متحمس أم غیر متحمس؟ ویؤثر ھذا مقتن
االتجاه أو االنطباع على تقبل الرسالة والتأثر بھا  
وبالجملة فإنھ إذا كان اتجاه الفرد نحو الموضوع إیجابیا 

إذا لم یرمن المصدر بصدق  أماسیكون االتصال فعاال، 
ما یقولھ ویقتنع بھ یصبح من الصعب علیھ أن یقنع 

  .وضوعاآلخرین بجوانب الم
ویؤثر  اتجاه :اتجاھات المصدر نحو المتلقي*    

المصدر نحو المتلقي على قدرتھ على االتصال؛ فحینما 
یدرك القراء أو المستمعون أو المشاھدون أن المصدر 
یحبھم ویحترمھم ویتعاطف معھم یصبحون أقل انتقادا 
لرسائلھ ویزداد احتمال قبولھم لھا، وتفھمھم واستیعابھم 

تسمع  فاالحتمال األكبر أنك لن. واآلراء المقدمةلألفكار 
ولن تقتنع بكالم شخص تشعر في أعماقك أنھ ال یھتم بك 
أو ال یحبك أوال یحترمك، بصرف النظر عن صحة أو 
منطقیة المضمون، ألنك لن تبحث عن الصحة والمنطقیة 

  .في الرسالة وإنما سترفضھا من األساس
واضح أن قدر فمن ال:مستوى معرفة المصدر/3    

عن الموضوع یؤثر في  )المرسل( معرفة المصدر
 نعرفھ وال رسالتھ؛ فنحن ال نستطیع أن نقول ما ال

نستطیع أن ننقل بفاعلیة مضمونا ال نفھمھ، من ناحیة 
عمق أو أأخرى إذا كان المصدر متخصصا بشكل 

یعرف كثیرا من المعلومات فقد ال ینجح في نقل المعاني 
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رتھ على التبسیط، واستخدامھ المطلوبة لعدم قد
  .مصطلحات قد ال یستطیع المتلقي أن یفھمھا

یتأثر  القائم باإلعالم :النظام االجتماعي والثقافي/4   
واالتصال بمركزه في النظام االجتماعي والثقافي؛ فلكي 

  :نحدد تأثیر االتصال یجب أن نعرف
أنواع النظم االجتماعیة التي یعمل المصدر *  
  .ي إطارھاف)المرسل(
  .مكانة القائم باالتصال في ھذه النظم*  
األدوار التي یؤدیھا القائم باالتصال والمھام التي *  

  .یجب أن یقوم بھا
  .الوضع الذي یرى الناس فیھ القائم باالتصال*  
مضمون اإلطار الثقافي الذي یعمل في ظلھ، *  

السلوك والعادات والتقالید والقیم المسیطرة علیھ، وأنواع 
  .المقبولة وغیر المقبولة، المطلوبة وغیر المطلوبة

فإن مركز المصدر في النظام  :باختصار       
االجتماعي والثقافي سیؤثر على سلوكھ الشخصي بشكل 

سیؤدي أدوارا -أي القائم باالتصال–عام؛ حیث إنھ 
الذھنیة عن  هكثیرة، فسوف نجد أن مدركاتھ وصور

ي والثقافي تؤثر على سلوكھ موقف مستقبلیة االجتماع
  .االتصالي

 یشكل المستقبل:)Receiver( )1(المستقبل المتلقي)ب(     
العنصر الثاني من عناصر عملیة اإلعالم  )المتلقي(

واالتصال، وینطبق على المستقبل ما سبق ذكره عن 

                                                
الجماع��ة الت��ي تتلق��ى  ھ��و الف��رد أو:"ج��اء ف��ي معج��م مص��طلحات اإلع��الم أن المس��تقبل) 1(

تب��اه ف��ي الت��ذكر واالن: ویس��تخدم المس��تقبل عقل��ھ وقدرات��ھ واس��تعداداتھ النفس��یة مث��ل الرس��الة،
م�ن ثقاف�ة ومف�اھیم  ومعتق�دات  ةاستیعاب الرسالة، ویج�ب أن یك�ون رج�ل اإلع�الم عل�ى بین�

 .)140(، ص"وبیئة مستقبل الرسالة اإلعالمیة
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المرسل؛ فالفرد في بدایة عملیة االتصال وفي نھایتھا 
یانا یكون المرسل والمستقبل متماثالن إلى حد كبیر، وأح

شخصا واحدا كما ھو الحال في االتصال الذاتي، وفي 
. االتصال المواجھي یتحول المرسل كثیرا إلى مستقبل

والرسائل التي تصدر عنھ سوف تحددھا الرسائل التي 
، والقوى التي تؤثر علیھ في ھذه الحالة ھي القوى یتلقاھا

مستقبل ھو الشخص وال. نفسھا التي تؤثر على المستقبل
ویجب على المستقبل  .أو الجھة التي توجھ إلیھا الرسالة

أو فك رموز الرسالة بغیة التوصل إلى  لحأن یقوم ب
تفسیر لمحتویاتھا وفھم معناھا، وینعكس ذلك عادة في 

   .أنماط السلوك المختلفة التي یقوم بھا
ھو أھم حلقة في عملیة اإلعالم ویعد المستقبل      

واالتصال؛ فالقارئ ھو الشخص المھم عندما نكتب، 
ویجب أن . والمستمع ھو الشخص المھم عندما نتحدث

یضع المرسل في اعتباره طبیعة المستقبل ویتفھمھا حتى 
  .یضمن تحقیق الھدف من الرسالة

مباشرة بھا ال یستقبل الرسالة ویتأثر والمستقبل       
؛ سماتھ النفسیة وإنما یقوم بعملیات تنقیح وتنقیة حسب

واالجتماعیة ومستوى تعلیمھ واتجاھاتھ، وخالل عملیة 
انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل قد یطرأ علیھا 
تحریفات في الصوت أو الكتابة، وھذا ما أطلق علیھ 

ولذلك یجب أال یقاس نجاح ). التشویش(علماء االتصال 
وم بھ عملیة االتصال بما یقدمھ المرسل، ولكن بما یق

المستقبل من سلوكیات تدل على نجاح االتصال وتحقیق 
ویمكن للمستقبل أن یأخذ صورا وأشكاال مختلفة . الھدف

  :منھا
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القارئ؛ سواء للكتاب أو المجلة أو الصحفیة أو أیة *  
  .مادة أخرى مكتوبة أو مطبوعة

المستمتع أو المستمتعین إلى الرسائل المذاعة أو عبر *  
تیة، أو للرسائل الشفویة كالمحاضرات التسجیالت الصو

   …،والندوات والخطب
المشاھد سواء للتلفزیون أو للسینما أو ألیة مادة *  

  .تعبیریة أو سمع بصریة كاألفالم الناطقة
أیة صورة أخرى یشكلھا المستقبل سواء كان طالبا أو *  

  .موظفا أو قارئا
سالة وھناك عدد من العوامل التي تؤثر في فھم الر     

اللغة المشتركة والمفھومة *:)1(أو عدم فھمھا، ومنھا
بین كل من المرسل والمستقبل، سواء كان ذلك بالنسبة 
إلى اللغة القومیة المشتركة كاللغة العربیة، أو 
. المصطلحات اللغویة المستخدمة في اللغة الواحدة

وكثیرا ما یساء فھم الرسالة إذا لم تكن ھناك لغة 
  .بین المرسل والمستقبلمشتركة وواضحة 

وشعور االحترام  ،ھمادرجة االنسجام والتجانس بین*   
فالمرسل ال یجد عناء  .والود والثقة الموجودة بینھما

كبیرا في إیصال أفكاره إلى المستقبل في حالة وجود 
  .همشاعر إیجابیة عند

ثقافة المستقبل وخبرتھ ومعرفتھ بالموضوع الذي *   
فاألفكار والمعلومات الجدیدة . ماتھیقوم باستقبال معلو

تجد طریقھا عند المستقبل المتجرد عن الخلفیة 
  .الموضوعیة والمعرفیة بشكل أسرع وأسھل

                                                
 .)42-41(االتصاالت، ص: زكي الوردي وزمیلھ) 1(
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مؤثرات اجتماعیة إیجابیة أو سلبیة تربط المرسل *   
بالمستقبل، یكون لھا أثر كبیر في فھم واستیعاب 

  .الرسالة
وفاعلیتھ نجاح اإلعالم واالتصال أن ویشار إلى     

ویدرك ویفسر المادة  الجمھور، كیف یستقبل:تعتمد على
إزاء ،وكیف یتصرف الجمھور )الرسالة( االتصالیة

مصدر الرسائل، ھل یتفاعل معھا، أم یقبل ھذا المصدر 
وتحلیلھ تثیر العدید من إن دراسة الجمھور . فحسب

وكیف یمكن  ؟األسئلة، فما الذي یركز علیھ التحلیل
وھذا  ؟لتعزیز فاعلیة العملیة االتصالیة ھاإلفادة من

عالقة الجمھور : التحلیل یتناول على وجھ التحدید
بالمرسل، عالقتھ بالرسالة، تحیز الجمھور، مشاركة 

  .الذات الفردیة في الجمھور
وتعتبر البیانات الخاصة بفئات الجمھور أكثر أنواع       

على  ، وتحرص كافة الوسائل اإلعالمیةاالبیانات توافر
إعداد بیانات تفصیلیة عن نوعیة قرائھا أو مستمعیھا أو 
مشاھدیھا سواء عن طریق البیانات الخاصة بالتوزیع أو 
التغطیة الجغرافیة، أو عن طریق إجراء الدراسات 
المیدانیة على عینات ممثلة لمجتمع القراء أو المستمعین 

  .أو المشاھدین
عند استقبال ویتوقع من المستقبل أن یكون ھادئا     

 ألن ذلك یتیح لھ حسن االستماع أو المشاھدة أو. الرسالة
حتى القراءة الجیدة، ویمنحھ الھدوء الفرصة للتفكیر بما 

یتحدث بأكثر  أنیشجع المرسل و.یرى أو یقرأ یسمع أو
مما كان مخططا لھ، ولذلك تأثیر على مستوى الفھم لدى 

لتركیز، إن الھدوء متطلب أساسي لعملیة ا. المستقبل
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وخاصة عندما ینقل المرسل أفكارا جدیدة تحتاج إلى 
  .اھتمام وإلى إجابات سریعة

ویتوقع كذلك من المستقبل االنتباه إلى المرسل من       
وھناك بعض الحركات . خالل التركیز على ما یرسلھ

التي تظھر حسن االستماع، مثل الجلوس بشكل مستقیم، 
عبر یالنظر للمتحدث كذلك النظر بالعینین للمتحدث، ف

. عن االھتمام والرغبة في االستمتاع ومحاولة الفھم
وھناك فرق بین النظر باھتمام، والنظر بحدق 
واستغراب، وھذا یعبر عن االستیاء أو االستغراب، 
كذلك یمكن التعبیر عن االستیاء بالنظر جانبا كلما نظر 

سلبا على  یؤثر المتحدث إلى المستمتع، وبالطبع ذلك
وھناك أیضا بعض . متحدث ویشعره بعدم االرتیاحال

الحركات التي توحي بعدم االنتباه مثل، التحدث مع 
اآلخرین في الوقت الذي یتحدث فیھ الشخص المقابل، أو 

النظر  التململ أو القلم أوباللعب كالقیام بحركات أخرى 
   .النظر إلى الساعة إلى الخارج أو

وتجدر اإلشارة إلى أن االتصال عملیة مشاركة     
بین المرسل والمستقبل ویتم التفاعل بینھم من خالل 

، بمعنى أن االتصالي نفسھتبادل الرسائل في الموقف 
المرسل یصبح مستقبال والمستقبل یصبح مرسال، وھكذا 
یتم تبادل األدوار بشكل متتابع، وبخاصة عندما یتم 

فإن عملیة االتصال ال تسیر  الحوار بینھما وبالتالي
  . باتجاه واحد بل اتجاھین

 ویعتمد نجاح عملیة االتصال على اإلطار المرجعي     
للجمھور الذي یستقبل الرسالة، وھل ینتمي المرسل 

، أم ھناك اختالف نفسھ والجمھور إلى اإلطار المرجعي
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ویمثل اإلطار  ؟بین الجانبین، وما مدى ھذا االختالف
صة خبرات اإلنسان عبر األیام والسنین المرجعي خال

التي تم جمعھا بموجب االستعدادات والقدرات الشخصیة 
الموروثة والمكتسبة ضمن المؤثرات الخارجیة 

إن ھناك خصائص معینة : ویمكن القول. المختلفة
یتصف بھا الجمھور المستقبل للرسالة وتؤثر على مدى 

نقسم ھذه وتاستجاباتھ للرسالة القادمة من المرسل،
  :)1( الخصائص إلى قسمین

خصائص دیموغرافیة تتصل بالعمر والتعلیم )1       
خصائص )2 .والمھنة والحالة االجتماعیة ومكان اإلقامة

  .اجتماعیة وأ)نفسیة(سیكولوجیة 
أما التأثیرات وھي التغیرات التي تحدث لدى      

وتعتبر مقیاسا لدى . المستقبل نتیجة تعرضھ للرسالة
. نجاح المرسل في تحقیق أھدافھ من القیام باالتصال

ویشار إلى أن ھناك تأثیرات ثالثة رئیسیة لالتصال، 
  :ھي
  .تغیرات في معلومات المستقبل-1    

أي االتجاه الذي .. تغیرات في اتجاھات المستقبل-2    
یمكن أن ینبأنا باألعمال التي سیقوم بھا الفرد في 

  .حدث دائماالمستقبل، ولكن ذلك ال ی
تغیرات في السلوك العلني للمستقبل، مثل إعطاء -3    

  .صوتھ في االنتخابات
وھذه التغیرات الثالثة غالبا ما تحدث متتالیة، بمعنى       

أن تغیرا في المعلومات غالبا ما یسبق تغیرا في 
  .االتجاھات، والذي یسبق بدوره تغیرا في السلوك

                                                
 .)19(االتصاالت والعالقات العامة، ص: خلیل أبو إصبع وزمیلھ) 1(
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نا یحمل نطاقا من كل فرد م:الخبرة المشتركة*    
الخبرات والعادات والتقالید والمعارف واالتجاھات 
والسلوكیات التي تصاحبھ أینما ذھب، وحین یكون 

تصل بھم لدیھم خبرة حیاتیة مشابھة لنا ناألفراد الذین 
كون متاحا یفإن فرص التفاھم وتحقیق نجاح االتصال 

فعالة، وعلى النقیض كلما تباعدت الخبرة بطریقة 
ة بین المرسل والمستقبل كلما صعب التفاعل تیالحیا

والتفاھم بینھما، وكلما وجدا صعوبات في المشاركة في 
  .فھم المعاني

الرسالة ھي مضمون :)Message( )1(الرسالة)ج(      
السلوك االتصالي، فاإلنسان یرسل ویستقبل كمیات 

عض ھذه الرسائل یتسم بضخمة ومتنوعة من الرسائل؛ 
الحركة واإلیماءة واإلشارة واالبتسام :ة مثلبالخصوصی

الندوات : والنظر، وبعضھا اآلخر  یتسم بالعمومیة مثل
والمحاضرات والمؤتمرات ورسائل الصحف والرادیو 
والتلفزیون والسینما، بعض الرسائل یتم نقلھا بقصد، 

التعرض لھا بالمصادفة، وكل ما كان ورسائل أخرى یتم 
بین المرسل والمستقبل، وكلما ھناك تفاعل وفھم مشترك 

المتلقي أن یستوقف المرسل بمزید من الفھم استطاع 
  .كلما اكتسبت الرسالة فعالیة أكبر

وتعد الرسالة الركن الثالث في العملیة اإلعالمیة         
المعاني والكلمات والمشاعر التي في واالتصالیة وتتمثل 

نتاج والرسالة ھي ال. یرسلھا المصدر إلى المستقبل
المادي والفعلي للمصدر الذي یضع فكرة في رموز أي 

                                                
كمیة من المعلومات :"والمعلومات بـ المكتبات ي لمصطلحاتعرفھا المعجم الموسوع) 1(

 ).723(، ص"یتم نقلھا في عملیة االتصال وھي ذات بدایة ونھایة محددتین
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فحینما نتحدث یكون الحدیث ھو الرسالة، وحینما  .معینة
 نكتب فالكتابة ھي الرسالة وحینما نرسم،فالرسم أو

فإن حركات  "بأیدینا"وحینما نلوح.الصور ھي الرسالة
  .ذراعنا ھي الرسالة

نفسھ،  وللرسالة عدة تعریفات تدور في اإلطار    
  :ومنھا أنھا

المحتوى المعرفي الذي یرید المرسل نقلھ إلى *      
  .المستقبل

مجموعة من الرموز المرتبة التي ال یتضح *      
  .معناھا إال من نوع السلوك الذي یمارسھ المستقبل

محتوى فكري معرفي یشمل عناصر المعلومات *      
عة، أو باختالف أشكالھا سواء أكانت مطبوعة أو مسمو

  .مرئیة
وھناك ثالثة أمور یجب أن نأخذھا في االعتبار      

   )1( :بالنسبة للرسالة ھي

ھو مجموعة الرموز التي إذا و:كود الرسالة/1    
وضعت في ترتیب معین یكون لھا معنى معین عند 
المتلقي؛ فأي لغة ھي كود مادامت بھا مجموعة من 

ع جماألسالیب لأو مجموعة من )مفردات لغة(العناصر
  .تلك العناصر في تكوین لھ معنى

وھو عبارة عن مادة الرسالة : مضمون الرسالة/2    
التي یختارھا المرسل لتعبر عن أھدافھ، فھو العبارات 
التي تقال، والمعلومات التي تقدم، واالستنتاجات التي 

  .نخرج بھا، واألحكام التي نقترحھا

                                                
وعاطف عدلي ، )48،49(ص االتصال ونظریاتھ المعاصرة،:حسن عماد مكاوي ؛أنظر) 1(

 ).89-88(العبد، االتصال والرأي العام،ص 
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ة الرسالة إلى تشیر معالج:معالجة الرسالة/3    
القرارات التي یتخذھا المرسل بالنسبة للطریقة التي 
سیقدم بھا الكود والمضمون؛ فالمرسل قد یختار معلومة 
معینة ویتجاھل معلومة أخرى، وقد یكرر الدلیل الذي 

،وقد یلخص ما یقولھ في البدایة أو في ھیثبت بھ رأی
النھایة، ویستطیع المرسل أن یذكر كل الحقائق في 

سالتھ؛ وقد یترك للمستقبل مھمة تكملة الجوانب التي لم ر
ویتخذ كل فرد القرارات التي تحقق . یذكرھا في الرسالة

  .أھدافھ بأفضل شكل متاح
ومن أھم األسس التي یتخذ المرسل على أساسھا       

  :قراراتھ المتصلة بمعالجة الرسالة ھي
شخصیة المرسل وخصائصھ الفردیة واالجتماعیة، *  
األسلوب ھو الرجل؛ فكل شخص : في ھذا الصدد یقالو

  .طریقة وضع فكره في كود يلھ أسالیبھ الخاصة بھ ف
مھارات المرسل االتصالیة واتجاھاتھ ومستوى *  

  .معرفتھ وثقافتھ ومركزه في  النظم االجتماعیة
عدد من العوامل یمكن بویتأثر مضمون الرسالة      

  :)1(اآلتي في إیجازھا 
دقة بناء وإخراج الرسالة، سواء كان ذلك في *     

اختیار األلفاظ والمصطلحات المؤثرة نفسیا في 
المستقبل، أو في استخدام العبارات الفعالة التي تجد 
طریقتھا إلى عقول وقلوب الجمھور المعني بالفكرة 

  .والمضمون الذي تحملھ الرسالة
ي فف. عدم وجود بدائل متوفرة وجاھزة للرسالة*     

حالة وجود بدیل أو أكثر للفكرة أو المضمون فإنھ 

                                                
 .)38-37(االتصاالت، ص: ھزكي الوردي وزمیل )1(
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یتوجب على المرسل التأكد من عدم لجوء المستقبل إلى 
الفكرة أو المضمون الذي تحملھ الرسائل األخرى، 

  .خاصة إذا ما تمیزت علیھا ببعض الجوانب المؤثرة
الرسالة من األخطاء المطبعیة في حالة  وخل*    

النحویة التعبیریة في  بوع، أوالمط االتصال المكتوب أو
فغالیا ما . االتصال الشفوي والمسموع وحتى المكتوب

تشوه األخطاء التي قد توجد في بعض الرسائل مضمون 
  .ومحتوى الرسالة وتشجع العزوف عنھا

إن . االبتعاد عن التكرار غیر المبرر في المعلومات*    
الستقبال األفكار  أالمستقبل فردا أم جماعة مھی
وقد یمیل أو ینفر من . والمضامین الجدیدة أو المستحدثة

المعلومات المكررة دون أن یكون ھناك مبرر سببھ 
  .التذكیر أو التأكید على فكرة أو معلومة معینة

 یجب أن ال تكون الرسالة طویلة ومملة، فكثیرا ما*    
یمل المستقبل من الحشو الكالمي واإلطناب اإلنشائي 

لة قبل الدخول في الموضوع المراد والمقدمات الطوی
  .إیصالھ لھ

توفیر الوسیلة المناسبة لنقل الرسالة، فمھما كانت *     
كثیرا بالوسیلة والقناة التي تتأثر الرسالة مھمة فإنھا 
كل رسالة وسیلتھا المؤثرة دون لف. ستحملھا إلى المستقبل

وكذلك فإن بعض الرسائل یفضل . غیرھا من الوسائل
صیا من قبل المرسل، على حین تحمل رسائل نقلھا شخ

  .أخرى بشكل غیر مباشر عبر وسائل االتصال المختلفة
إن ما . اختبار الوقت المناسب لتقدیم الرسالة*     

یناسب أن یقدم الیوم لجمھور المستقبل من أفكار 
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 یصلح لیوم آخر،أو ومضامین تحملھا الرسالة إلیھم قد ال
  .الوقت المناسبأنھ یفقد فاعلیتھ بتغییر 

. اختیار الجمھور المناسب الستقبال الرسالة*     
لغرض تحقیق ھدف الرسالة فال بد من االختیار الصائب 
لمستقبلیھا وذلك لوجود جمھور من المستقبلین أكثر تأثر 

  .بالرسالة ومضمونھا من آخر
ویمكن القول أن طبیعة الرسالة وعناصرھا،     

علومات التي تتضمنھا وطریقة تصمیمھا، وسالمة الم
وتشیر . تؤثر في فاعلیة عملیة االتصال بشكل عام

الدراسات إلى أن ھذه الفاعلیة یمكن زیادتھا من خالل 
المھارة التي یجب أن تتمیز بھا صیاغة الرسالة، بمعنى 

بموضوع الرسالة، . أن المرسل لدیھ معرفة وداریة تامة
ملیة وتكون واضحة، وتكشف شیئا ما حول القائم بع

  ).المرسل(االتصال 
كما أن ھناك مجموعة من العوامل واالعتبارات      

  :التي تؤثر في فاعلیة الرسالة بدرجة كبیرة، ھي
  أھمیة دراسة الجمھور باعتباره أساس تحلیل

 .عملیة االتصال
 كمیة المعلومات والبیانات التي تتضمنھا الرسالة. 
  مخاوف التأكد من مدى قیام الرسالة باستثارة

 .الجمھور
  الحرص على مسألة التناغم في الرسالة بدال من

 .التنافر
  أھمیة تضمین الرسالة الحجج المنطقیة والعقلیة

 .والعاطفیة
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وھي العملیة التي یتم ):Encoding(صیاغة الرسالة*     
خاللھا صیاغة وتحویل اآلراء واألفكار والمشاعر 

یانات والمفاھیم بشكل عبارات وكلمات وخرائط وب
إحصائیة وغیرھا، تعتبر مرحلة الصیاغة والتركیب 

أن حیث الخطوة األساسیة في تحقیق االتصال الفعال، 
  :ھناك أربعة عوامل مؤثرة في ھذا الصدد ھي

  .المرسل وكیفیة صیاغتھ للرسالة-1     
  .مكانیة إدراكھ للرسالة ذاتھاإالمرسل إلیھ و-2     
  .نھمادرجة الثقة المتبادلة بی-3     
الخلفیة الفكریة المشتركة بین كل من المرسل -4     

  .والمرسل إلیھ
وتتضمن الرسالة نتائج الصیاغة المتحققة في       

الخطوة السابقة،وتكون الرسالة على شكلین 
المفاھیم واألفكار في وتتمثل :الرسالة المكتوبة:)1(

  .   مصاغة على شكل لغة مكتوبة تتم قراءتھاالواآلراء 
وتمثل الرسالة بشكل مشاعر :الرسالة الشفویة    

وأحاسیس غیر مكتوبة مثل الصوت، والنبرة، وتغییر 
وبأیة صورة كانت، فإن الرسالة تمثل . معالم الوجھ

الخطوة الرئیسیة التي یتطلب األمر إیصالھا إلى المرسل 
  .إلیھ بصورة واضحة ومفھومھ

  :نقاط أساسیة یجب مراعاتھا في الرسالة     
تعتنق الجماھیر بعض اآلراء ألنھا تؤمن بأنھا تتفق مع -

  .رأي األغلبیة

                                                
  .)221(نظریة المنظمة، ص:خلیل الشماع وزمیلھ) 1( 
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نتاج لعدید من القرارات بالنسبة  إقناعیةكل رسالة -
لشكلھا ومضمونھا تملیھا خصائص الجمھور ومھارات 

  .المتحدث
إن الرسالة التي تحقق نجاحا في تغییر االتجاھات -

ض التالي تجعل المتلقین أكثر مقاومة لتأثیر التعر
  .للدعایة المضادة

یصبح اإلقناع أكثر فاعلیة إذا حاولت الرسالة أن تذكر -
نتائجھا أو أھدافھا بوضوح بدال من أن یترك للجمھور 

  .بنفسھ ھاعبء استخالص
إن الرسائل التي تتضمن أدلة مكونة من حقائق محددة -

أكثر فاعلیة في اإلقناع من التي تضمنت أدلة لحقائق 
  .غیر محددة

إن تقدیم الحجج المؤیدة والمعارضة أكثر فاعلیة وأقدر -
إن تقدیم جانب واحد من -.على تغییر الفرد المتعلم

جوانب الموضوع أكثر فاعلیة في تحویل آراء الفرد 
  .الذي یؤید أصال وجھة النظر المعروضة

تكون الرسالة أكثر فاعلیة حینما تجعل ما تعرضھ یبدو -
تحقیق احتیاجاتھ الموجودة للجمھور على أنھ وسیلة ل

  .فعال
یمیل األفراد إلى نسیان غالبیة تفاصیل اتصال ما -

ویحتفظون بقدر محدود من المعلومات القصیرة 
  .المختصرة

لقة بموضوع معین یجعلنا نتذكر عإن ذكر األرقام المت-
مضمون ھذا الموضوع بتركیز ووضوح أكبر  فیما لم 

  .نذكرھا
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یمكن أن تصل :)Channel( )1 القناة(الوسیلة)د(       
الرسائل للمستقبلین عبر قنوات متعددة؛فالرسائل 

، السمع :الشخصیة نتلقاھا عن طریق الحواس مثل
والرسائل العامة نتلقاھا عبر ...والتذوق، الشم، النظر،

وسائل االتصال الجماھیري من صحف ومجالت 
  .ورادیو وتلفزیون وسینما

أكثر فاعلیة من وتتسم بعض الوسائل بكونھا     
وسائل أخرى، وتؤثر طبیعة اختیار الوسیلة الموصلة 

وتشیر . تقلل من فعالیتھا للرسائل المنقولة بحیث تزید أو
فرد لدیھ قنوات مفضلة في استقبال كل التجارب إلى أن 

وحینما یرید المرسل .الرسائل عن القنوات األخرى
ة التي توجیھ الرسائل علیھ أن یتخذ قرارات بشأن الوسیل

یستخدمھا، ویتوقف اختیار الوسیلة على قدرات المستقبل 
فقد یفضل الجمھور التلفزیون  ؛المرسل وعلى قدرات
وقد یكون المرسل قادرا على الكتابة أكثر  على الرادیو،

  .من الكالم
   ویتحكم في استخدام وسیلة اإلعالم العوامل اآلتیة     

ذي نسعى إلى طبیعة الفكرة المطروحة أو الھدف ال*  
       .تحقیقھ

خصائص الجمھور المستھدف من حیث عاداتھ *  
تھ للتأثر من خالل أسلوب معین یتحقق یاالتصالیة، وقابل

  .بشكل فعال عن طریق وسیلة معینة
تكالیف استخدام الوسیلة بالنسبة ألھمیة الھدف *   

  .المطلوب تحقیقھ

                                                
الوصلة بین :"بأنھاوعرفھا المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات  )1(

 .)233( ص ،"مصدر الرسالة ومنفذھا في نظام للمواصالت
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ناولھ أھمیة عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي یت*   
  .االتصال

مزایا كل وسیلة وما تحققھ من تأثیر على الجمھور *   
  .المستھدف

اإلشارة إلى ظاھرة مھمة تتعلق بوسائل  ویجب      
الوسیلة تؤثر تأثیرا كبیرا على أن االتصال وھي 

 بل أن الكثیرین یعتقدون أن الوسیلة ھي الرسالة.الرسالة

  :ومن أھم وسائل االتصال المستخدمة.)1(
 بأنواعھاكالكتب  :الوسائل المكتوبة )أ(     

 )الدوریات(والصحف والمجالت وتخصصاتھا المختلفة،
والنشرات والكتیبات، والوثائق اإلداریة والتاریخیة 

  . وغیر ذلك من الوسائل
أي الكالم والحدیث : الوسائل الشفویة المباشرة)ب(    

یلقیھا  المباشر بین المرسل والمستقبل، كالمحاضرة التي
المدرس ویضمنھا رسالتھ التدریسیة، أو الحدیث المباشر 
بین شخص وآخر بخصوص فكرة ؟ أو وجھة نظر یرید 

  .المرسل إیصالھا إلى المستقبل
وتتمثل ھذه  :الوسائل المسموعة والمرئیة)ج(   

بصورة رئیسیة بالمذیاع السمعي والوسائل السمعیة 
یقدم إلى جمھور  وقد تكون الرسالة ھذه حدیثا. البصریة

المستمعین، أو أغنیة یحاول فنان إرسالھا إلى المستمعین 
  .عن طریق اإلذاعة المسموعة، أو عن طریق التلفزیون

تشمل ھذه الوسائل : الوسائل اإللیكترونیة الحدیثة) د(   
على المحطات الطرفیة للحواسیب والناسخ 

                                                
(1) Mcluhan, Marshal: the Medium is the message, (N.Y : Bantam 
Book, 1967), P(159). 
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 ، والبرید اإللیكتروني، وبنوك االتصال)الفاكسمیلي(
ما شابھ ذلك من الوسائل  أو) الفیدیو تكس( المتلفزة

  .والقنوات اإللكترونیة الحدیثة كاالنترنیت
كونھا من قناة في عملیة االتصال الوتنبع أھمیة      

عنصرا أساسیا في ھذه العملیة ال تتم في غیابھا، ومن 
 ة الفاعلة في نجاح عملیة االتصال أوركونھا القد

معد برنامج التلفزیون من إعداد  فقد یستطیع إفشالھا،
رسالة علمیة أو إرشادیة على مستوى عال من الفعالیة 
والتأثیر ویفشل المخرج في إبراز محتویاتھا فتصبح 

  .الرسالة غیر ذات جدوى
وھناك عدد من األسس التي یجب على المرسل أن     

لوسیلة االتصال  هیأخذھا بنظر االعتبار عند اختیار
  :وھذه األسس ھي

وسائل االتصال والقنوات الواسعة، واألكثر انتشارا *   
سواء كانوا مستمعین أو  بین جمھور المستقبلین

فالوسیلة السائدة بین أفراد المجتمع مضمونة . مشاھدین
  .وسھلة االستخدام وتصل إلى أكبر عدد منھم

أو الفعال في وسائل االتصال ذات التأثیر المباشر *    
المشاھد أو القارئ أو المستمع ھي األكثر من غیرھا من 

  .وسائل االتصال
الوسائل والقنوات المناسبة للمضمون أو الرسالة *    

فھناك رسائل تحتم استخدام وسائل . المراد توصیلھا
اإلیضاح فیھا أو المواد المرئیة والمسموعة كالتلفزیون 

  .مثال، وھكذا
. التشویھولقنوات األقل عرضھ للتشویش الوسائل وا*    

فقد یتعرض اإلرسال التلفزیوني إلى التشویش عبر 



   

  89 

لة المكتوبة غیر واضحة امسافات بعیدة، وقد تكون الرس
وقد یكون صوت . المعاني من ناحیة الكتابة أو الطباعة

    )1( المرسل غیر مسموع في حالة االتصال الشفوي
لمعاییر اویضیف أبو إصبع إلى ھذه األسس،      

التالیة التي یمكن اختیار وسائل االتصال المناسبة على 
  :)2( أساسھا

التغطیة الجغرافیة التي تستطیع الوسیلة الوصول *      
  .إلیھا
عدد القراء أو المستمعین أو المشاھدین لكل من *     

لفنیة الخصائص ا.*الوسائل المطبوعة والوسائل المرئیة
  .واإلنتاجیة لوسیلة االتصال

ناك أن ھوقد توصلت الدراسات والبحوث إلى       
مكونات رئیسیة لمصداقیة وسیلة أو قناة االتصال، 

-3.اإلثارةالتحیز وعدم عدم -2 .الكفاءة والثقة-1: ھي
ھذا، وقد أضاف التقدم العلمي .الشخصیة والحیویة

بشكل عام، والتكنولوجي الكثیر إلى وسائل االتصال 
ووسائل االتصال التعلیمیة بشكل خاص، وأصبح للمعلم 
مجال كبیر لالختیار بین ھذه الوسائل المختلفة، ابتداء 
من الصوت العادي والكتب والمطبوعات األخرى 
والخرائط والرسوم ولوحات العرض والصور 
والمسجالت الصوتیة واإلذاعة والتلفزیون والحاسوب 

ویتوقف اختیار كل . )3(ذلك والتعلیم المبرمج وغیر
واحدة من قنوات االتصال المتوافرة على عوامل كثیرة 
منھا موضوع الدرس وأھدافھ وإمكانیات المدرس 

                                                
 .)49(مقدمة في علم االتصال، ص: نبیل عارف الجردي) 1(
 .)86(مصدر سابق، ص: خلیل أبو إصبع وزمیلھ )2(
  ).35(صوسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم، : الطوبجي حسین)3( 



   

  90 

ة بین الوسیلة قوھناك عال. والتالمیذ وغیر ذلك
المستخدمة وقدرات الفرد على اإلدراك، لذلك یجب 
تنویع الوسائل المستخدمة حتى تتناسب مع الفروق 

  :ھذا إضافة إلى.یة بین المستقبلین للرسالةالفرد
ھو أي عائق یحول دون :)Noise( )1(التشویش )ھـ(     

  :القدرة على اإلرسال أو االستقبال ویقسم إلى
–ویعني أي تداخل فني  :التشویش المیكانیكي)1(     

یطرأ على إرسال اإلشارة في -بقصد أو بغیر قصد
وجود عیوب في  :مثل رحلتھا من المرسل إلى المتلقي؛

استخدام ترددات غیر مناسبة في  أو صوت المرسل،
البصر عند  ضعف حاسة السمع أو أو ،اإلرسال

وقد یحدث التشویش نتیجة مؤثر نفسي  المستقبل،
االستغراق في التفكیر، وقد  أو عدم اإلحساس باألنا،:مثل

الشعور بالصداع : ینتج التشویش عن مؤثر جسماني مثل
  .أو األلم

ویحدث داخل الفرد حین یسيء :التشویش الداللي)2(   
الناس فھم بعضھم البعض ألي سبب من األسباب، وحین 

معاني مختلفة للكلمات، وعند استخدام كلمات  یعطون
والشيء . وعبارات مختلفة للتعبیر عن المعنى نفسھ

المھم الجدیر بالذكر ھو أن التشویش یقوم بوظیفة عائق 
د التشویش قلت فاعلیة الرسالة، وكلما لالتصال؛ فكلما زا

  .قل التشویش زادت فاعلیة الرسالة
یقصد برجع ):Feedback(رجع الصدى )و(     

إعادة المعلومات للمرسل حتى  )التغذیة الراجعة(الصدى
                                                

أو إشارات كھربائیة عشوائیة تسببھا أجھزة الدوائر :"بأنھعرفھ المعجم الموسوعي )1(
تشویش طبیعي أو أي صوت غیر مطلوب یمیل إلى التداخل مع االستقبال العادي أو مع 

 ".تشغیل إشارة مطلوبة یحط من قیمة القناة
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یستطیع أن یقرر ما إذا كانت الرسالة حققت أھدافھا من 
عدمھ، ویطلق على التغذیة الراجعة عدة مصطلحات 

) رجع الصدى(و)التغذیة المرتدة)(ردة الفعل:(مثل
وھي عملیة تعبیر متعددة األشكال، تبین مدى . وغیرھا

إلیھ بالطرق  التي نقلھا المرسلبالرسائل تأثر المستقبل 
وھي عنصر مھم في االتصال . أو الوسائل المختلفة

ألنھا عملیة قیاس وتقویم مستمرة لفاعلیة العناصر 
األخرى، كما أن لھا دورا كبیرا في إنجاح عملیة 

      .االتصال
ف التغذیة الراجعة بأنھا عبارة عن ویمكن أن نعرّ    

عدم ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فھمھ أو 
فھمھ للرسالة، ومدى تفاعلھ معھا وتأثره بھا، حیث أن 
من المفروض أن یتخذ المستقبل موقفا معینا من األفكار 

وھذا الموقف یؤثر . والخبرات والمعلومات التي یستلمھا
غالبا في تعدیل الرسالة من المرسل أو تبدیلھا وإرسالھا 

شكال أما األ. إلى المستقبل نفسھ أو إلى مستقبلین آخرین
الصور ب التي تتخذھا التغذیة الراجعة فیمكن تحدیدھا

   : )1( اآلتیة
عدم وجود (فھم الرسالة ومضامینھا واالكتفاء بذلك)أ(  

  ).تغذیة راجعة
تشجیع (فھم الرسالة،والتأثر بھا والعمل بمضمونھا)ب(

المرسل بإعادة إرسال الرسالة إلى مستقبلین آخرین 
باألفكار والخبرات غنائھم إوكسب تأییدھم أو 

  ).والمعلومات التي تحتوي علیھا الرسالة
  :وھناك أربعة طرق للنظر إلى رجع الصدى ھي      

                                                
 .)68-67(ص، )1988الجامعة المستنصریة، : بغداد(االتصاالت: قندیلج رعام )1(
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قد یكون رجع الصدى إیجابیا أو سلبیا، ویشجع )1(      
رجع الصدى اإلیجابي المرسل على االستمرار في 
تقدیم رسائل مشابھة،فھو یقوي ویدعم السلوك بشكل 

على توجیھ  ھلصدى السلبي فال یشجعأما رجع ا.مطرد
رسائل مشابھة،ویتطلب تعدیل شكل أو محتوى الرسائل 

  .التالیة
رجع الصدى قد یكون داخلیا ینبع من إحساس )2(     

المرسل بفاعلیة الرسالة وتأثیرھا، وقد یكون خارجیا 
  .ینبع من المستقبلین أنفسھم

ل قد یكون رجع الصدى فوریا كما في االتصا)3(     
  .المواجھي، أو مؤجال كما في االتصال الجماھیري

رجع الصدى یمكن أن یكون حرا فیصل من )4(     
المستقبل إلى المرسل مباشرة ودون عوائق أو تنقیة، وقد 
یكون مقیدا بضرورة المرور على حراس البوابة 
. اإلعالمیة، ویستغرق ذلك وقتا أطول حتى یحقق أھدافھ

لفعل الحر المباشر والفوري أحد عد االفتقار إلى رد ایو
  .عیوب وسائل االتصال الجماھیري

ویتیح رجع الصدى وظائف مفیدة لكل من المرسل       
والمستقبل على السواء؛ فھو یتیح للمرسل فرصة قیاس 

استیعابھا، ویتیح للمستقبل التأثیر في ومدى فھم الرسالة 
فمثال إذا أشار رجع صدى الجمھور . عملیة االتصال

لى أن الرسالة غیر مفھومة بالقدر المناسب فإن المرسل إ
یستطیع إعادة تقدیم الرسائل بأسالیب مختلفة، أو عبر 

  .قنوات أخرى لكي تحقق الرسالة أھدافھا بشكل أفضل
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 :عوامل نجاح العملیات اإلعالمی�ة واالتص�الیة:ثانیا     
تح�دث ف�ي فراغ؛وإنم�ا ال -كم�ا أس�لفنا-إن عملیة االتصال

تحكمھ�������ا البیئ�������ة االجتماعی�������ة والثقافی�������ة والسیاس�������یة 
واالقتص�ادیة،وحیث أن االتص��ال الن�اجح ھ��و ال�ذي ی��ؤثر 
في األفكار واالتجاھات والسلوك فسوف نعرض لعوامل 
نج��اح المكون��ات األربع��ة الرئیس��یة ف��ي عملی��ة االتص��ال 

  .المرسل،الرسالة،الوسیلة،الجمھور:وھي
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ی����ذھب :المتص���لة بالمص���در أو المرس���ل العوام���ل)أ(   
إل��ى وج��ود ثالث��ة عوام��ل تجع��ل المص��در  الكس��یس ت��ان

  ):1(مؤثرا في إقناع جمھوره ھي
تش�یر معظ�م نت�ائج البح�وث إل�ى درج�ة :المصداقیة/1    

ص��در والثق��ة فی��ھ م��ن ماالرتب��اط العالی��ة والوثیق��ة ب��ین ال
جان���ب الجم���اھیر، ودرج���ة االس���تقبال والتص���دیق الت���ي 

وت��رتبط ھ��ذه  .الرس��الة الت��ي یق��دمھا ھ��ذا المص��درتلقاھ��ا 
أو قابلی�ة المص�در "بمص�داقیة المص�در"النتائج بما یسمى

والت��ي تش��یر ف��ي مجملھ��ا إل��ى أن  للتص��دیق أوالثق��ة فی��ھ،
الرس���ائل االتص���الیة الت���ي ی���تم بثھ���ا م���ن مص���ادر عالی���ة 

  .التصدیق تزید من درجة إقناعیة الرسالة
سل أو الق�ائم باالتص�ال ویعتمد قیاس مصداقیة المر     

 )Expertise( الخب��رة :)2(عل��ى عنص��رین أساس��یین ھم��ا
  ).Trustwarthiness(وزیادة الثقة في القائم باالتصال 

بم���دركات المتلق���ي ع���ن  مفھ���وم الخب���رةویفس���ر        
معرف����ة المص����در لإلجاب����ة الص����حیحة ع����ن الس����ؤال أو 
القض��یة المطروح��ة وموقف��ھ الس��لیم منھ��ا، وھ��ذه تعتم��د 

الت����دریب، التجرب����ة والق����درة، ال����ذكاء، اإلنج����از : عل����ى
والش���خص الخبی���ر ھ���و . المھن���ي، والمرك���ز االجتم���اعي

الذي یملك المعلومات الصادقة والحقیقیة عن الموض�وع 
  .حدث فیھ أو یناقشھ مع المتلقيالذي یت

إلى إدراك المتلقي عن المرس�ل  عنصر الثقةویشیر      
أو المصدر بأن�ھ یش�ارك ف�ي االتص�ال بش�كل موض�وعي 

                                                
(1) Tan.A: Mass communication Theories And Research Columbus, 
p(105,106) 

عالم الكتب، : القاھرة (نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر : انظر؛محمد عبد الحمید) 2(
 ).96(، ص)2000، )2(ط
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والمصدر الموثوق فیھ ھ�و ال�ذي یمی�ل إل�ى . ودون تحیز
تق���دیم معلوم���ات موض���وعیة عم���ا یمك���ن أن یح���دث ف���ي 

تن��تج ع��ن  الع��الم الحقیق��ي، وبالت��الي ف��إن التوص��یات الت��ي
إال أن المش�كلة ع�ادة م�ا . ھذه المعلومات یمكن تص�دیقھا

  .تكمن في أن الشخص الخبیر قد ال یكون موثوقا بھ
ل���ذلك عل���ى المص���در أو المرس���ل أن یح���اول دائم���ا     

الوص��ول إل��ى ثق��ة المس��تقبل ألن ھ��ذه الثق��ة ھ��ي األس��اس 
ال���ذي یبن���ي علی���ھ المس���تقبل تص���دیقھ الرس���الة فالن���اس 

ب����ذوي الكف����اءات الكبی����رة، ویت����أثرون  یؤمن����ون ع����ادة
  .بالشخصیات المحبوبة

وق��د أجری��ت ع��دة دراس��ات ح��ول ت��أثیر المرس��ل أو     
المصدر على المستقبلین؛ ومنھا التجارب العلمی�ة الت�ي 
أجراھ��ا ھوفالن��د ون��ایس؛ حی��ث اخت��ارا مجم��وعتین م��ن 
مس���تقبلین رس���ائل اتص���الیة؛ عرض���ا األول���ى لمص���در 

والثانی�ة لمص�در أق�ل ثق�ة م�ن  موثوق بھ إلى ح�د كبی�ر،
   : )1(فكانت النتائج كالتالي. األولى بكثیر

إن المصدر الموثوق بھ تستطیع أن تقتنع بوجھة *     
نظره إلى درجة تبلغ ثالثة أضعاف ونصف الدرجة 

ونشیر إلى أنھ لیس .التي یبلغھا المصدر األقل ثقة
ھ المقصود بالثقة مطلقھا،ولكن ما یتصور المستقبل نفس

  .وفكرتھ عن المصدر
وف��ي ھ��ذا اإلط��ار أس��فرت مجموع��ة م��ن الدراس��ات     

فیم��ا یتعل��ق بأمان��ة المص��در وجدارت��ھ بالثق��ة م��ن جان��ب 
  :)2(الجمھور عن ما یأتي

                                                
 ).89(تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة،ص:نقال عن؛محمد السید فھمي) 1(
 ).79(اإلعالم والمجتمع، ص: منى سعید الحدیدي وسلوى إمام علي) 2(
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أنھ على الرغم من الجمھور یكتسب أوال الكمیة *   
نفسھا من المعلومات بغض النظر عن درجة مصداقیة 
المصدر، إال أنھ یحكم على ھذه المعومات بعد ذلك من 

عدم  خطئھا،مالءمتھا لھ أو حیث صحتھا أو
فإذا .مالءمتھا،طبقا لمعیار الثقة من جانبھ في المصدر

مصدر منخفض كانت المعلومات منسوبة إلى 
المصداقیة انخفضت درجة ثقة الجمھور فیھا، بعكس 
الحال بالنسبة للمعلومات المنسوبة إلى مصدر عالي 
التصدیق والثقة، والتي یتم استقبالھا بدرجة عالیة، 
وعلى أساس أنھا أكثر صحة ومنطقیة فیما تخلص إلیھ 

  .من نتائج وتفسیرات
المص�در یك�ون  أن التغیر في االتجاه ال�ذي یس�تھدفھ*    

ومنخفضا إذا كان  عالیا عندما یكون المصدر موثوقا بھ،
المص��در غی��ر موث��وق بھ،وھ��ذا یؤك��د أن أمان��ة المص��در 
وجدارت��ھ بالثق��ة یم��ثالن جانب��ا مھم��ا م��ن جوان��ب قابلی��ة 

  .المصدر للتصدیق
وتتحق�ق ح�ین یك�ون المرس�ل قریب�ا م�ن :الجاذبیة/2      

تماعی��������ة الجمھ��������ور م��������ن الن��������واحي النفس��������یة واالج
إذ أننا نحب المرسل الذي یس�ـاعدنا عل�ى  واإلیدیولوجیة،

ال������تخلص م������ن القل������ـق والض������غط والت������وتر وع������ـدم 
األمان،ویس����اعدنا عل�����ى اكتس����اب القب�����ول االجتم�����اعي 

  .والحصول على ثواب شخصي ألنفسنا
 ونظ��را لص��عوبة قی��اس ھ��ذه الخاص��یة موض��وعیا،      

ة لھ��ذا فق�د رك�ز كثی��ر م�ن الب�احثین عل��ى مح�ددات خاص�
 ،)Similarity( التش����ابھ والتماث����ل:)1(المفھ����وم تتمث����ل ف����ي

                                                
 ).99-97(نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، ص: د الحمیدانظر؛ محمد عب )1(
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وذل��ك بن��اء عل��ى ). Liking(والح��ب ،)Familiarity(الم��ودة
الف���رض القائ���ل ب���أن المص���در أو المرس���ل ذو الجاذبی���ة 
سیكون أكثر تأثیرا عن الشخص المحاید أو الذي لیس لھ 

  .جاذبیة في عملیة االتصال أو اإلقناع
إل�ى األش�خاص ال�ذین یش�بھونا ونت�أثر فنحن ننجذب *    

بھ��م ع��ن األش��خاص ال��ذین یختلف��ون عن��ا، وتش��مل عملی��ة 
التش��ابھ أو التماث��ل؛ التش��ابھ ف��ي الخص��ائص الدیمغرافی��ة 
والخص��ائص الفكری��ة أو العقائدی��ة، ف��المتلقي یمی��ل إل��ى 

 :الت��أثر بالمرس��ل ال��ذي یش��اركھ خصائص��ھ العام��ة مث��ل
ال�دین، مق�ر ، ال�دخل العمر،درجة التعلم،المھن�ة مس�توى،

حیث یرى المتلقي أنھ یمكن التوحد مع�ھ ألن�ھ …اإلقامة،
  .غالبا ما یكون لھ الحاجات واألھداف نفسھا

وكذلك یمیل المتلقي إل�ى المص�در ال�ذي یش�اركھ ف�ي     
وی�������رى الب�������احثون أن عنص�������ر . اآلراء واالتجاھ�������ات

الخص���ائص الفكری���ة والعقائدی���ة أكث���ر ق���وة م���ن التش���ابھ 
  .يالدیمغراف

وتزی��د الم��ودة م��ن التفاع��ل ب��ین األش��خاص مم���ا *      
  .یدفعھم إلى ھذا االنجذاب

ومن جانب آخر ف�إن التش�ابھ والم�ودة یق�ودان إل�ى *      
ویعتب�ر الت�دعیم م�دخال ألن نح�ب اآلخ�رین، حی�ث .الحب

نحب من یثیبنا ونكره من یعاقبن�ا، وق�د یتزای�د الح�ب م�ع 
الت��وتر والض��غط  زی��ادة العائ��د ال��ذي یتمث��ل ف��ي تخفی��ف

وباإلض��افة إل��ى تخفی��ف الت��وتر ف��نحن .والعزل��ة والخ��وف
نمی��ل إل��ى اكتس��اب تق��دیر اآلخ��رین والقب��ول االجتم��اعي 

  .ونحب من یساعدنا على ذلك
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وتش��یر النت��ائج العام��ة لبح��وث الجاذبی��ة إل��ى أن الح��ب    
والمودة والتشابھ ذات عالقة إیجابی�ة بتغیی�ر اآلراء، وإن 

د كاف على ما إذا كانت الجاذبیة تسبب لم یكن ھناك تأكی
  .تغییر اآلراء أم أن تشابھ اآلراء ھو الذي یحقق الجاذبیة

فق���د ال یمتل���ك المرس���ل أو الق���ائم : ق���وة المص���در/3     
باالتص��ال المص��داقیة أو الجاذبی��ة ولك��ن یظ��ل ل��ھ الت��أثیر 
في تغییر اتجاھات األفراد وسلوكاتھم، مثل ھذا تكون لھ 

ك��ن إدراكھ��ا م��ن خ��الل س��یطرتھ  وض��بطھ الق��وة الت��ي یم
لألمور،وكذا أھمیتھ، باإلض�افة إل�ى قدرت�ھ عل�ى الت�دقیق 

وإدراك المتلقي للضبط والسیطرة یظھر في . والتمحیص
ق��درة المرس��ل أو المص��در عل��ى تق��دیم الث��واب والعق��اب 
وھ��ذا یع��ادل تمام��ا الت��أثیر باإلذع��ان، وإدراك��ھ ألھمیت��ھ 

ص��در برض��ا المتلق��ي م��ن یظ��ل مرھون��ا بق��در اھتم��ام الم
عدمھ، وإدراكھ للتدقیق یكون امتدادا لقدرة المرسل على 

  .مالحظة تكیف أو رضا المستقبل
واإلذعان یشمل توقعات الجمھور لتوصیات المصدر     

وبذلك فإن التأثیر قد یظھر في . دون تعھدات خاصة منھ
دافعی�ة المتلق��ي للحص��ول عل�ى الث��واب أو تجن��ب العق��اب 

  .أن یفرضھ المصدر الذي یمكن
ت�ؤدي مص�داقیة المص�در : وإضافة إلى ماتقدم نق�ول    

إلى تفاعلنا الداخلي مع األفكار الجدی�دة، وتحق�ق جاذبیت�ھ 
الش���عور بالتوح���د، وت���ؤدي الق���وة إل���ى الحص���ول عل���ى 

ومن خ�الل الدراس�ات الت�ي راجعھ�ا .الموافقة أو اإلذعان
الی���ة الكس���یس ت���ان توص���ل إل���ى النت���ائج التالی���ة بش���أن فع

  : المصدر
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تؤدي المصداقیة العالیة للمصدر إلى تغییر فوري )1(   
ل����دى المتلق����ي أس����رع م����ن المص����ادر ذات المص����داقیة 

  .المنخفضة
التؤثر مصداقیة المصدر على ت�ذكر الرس�الة،وإن )2(   

ك���ان تقی���یم الرس���الة ی���تم م���ن ذوي المص���داقیة المرتفع���ة 
  .بشكل أفضل من ذوي المصداقیة المنخفضة

 ت��ؤثر الرس��الة ومص��داقیة المص��در عل��ى اإلقن��اع،)3(   
ولك�ن یظھ�ر االخ��تالف للت�أثیر اإلقن��اعي ب�ین المص��داقیة 
العالیة والمصداقیة المنخفض�ة عن�دما یك�ون ھن�اك ت�دعیم 

أم�ا الرس�ائل الت�ي تتض�من . ضعیف الستنتاجات الرسالة
حج��ج قوی��ة، ف��یمكن أن تك��ون فعال��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن 

  .مصداقیة المصدر
المص���ادر المتحی���زة ف���ي الغال���ب أق���ل ت���أثیرا م���ن )4(   

المصادر غی�ر المتحی�زة، ولكنھ�ا تك�ون أكث�ر فاعلی�ة ف�ي 
  .تعزیز اآلراء،وكذلك إذا كان المصدر جذابا وذا نفوذ

تك��ون أش��د ت��أثیرا م��ن  المص��ادر الجذاب��ة غالب��ا م��ا)5(   
  .      المصادر غیر الجذابة

ناع���ا عن���دما یع���د الق���ائم باالتص���ال یك���ون أكث���ر إق)6(   
المتلق��ي ب��الثواب أو المكاف��أة أكث��ر مم��ا وع��د بالتھدی��د أو 

  .العقاب
 مص��داقیة المص��در لھ��ا ت��أثیر أكب��ر م��ن جاذبیت��ھ،)7(   

ونحن نتأثر أكثر إذا كان المصدر خبیرا أكث�ر م�ن كون�ھ 
  .واحدا من رفاقنا

لیس من شك أن :العوامل المتصلة بالرسالة)ب(     
إلى حد كبیر بالرسالة التي تقییم المصدر یرتبط 

ینقلھا،وبناء على الرسائل الناجمة یمكن تقییم المصدر 
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وھناك مجموعة من الشروط یجب . نجاحا أو فشال
مراعاتھا في إعداد الرسالة لضمان استجابة 

  : )1(المستقبل،ھي
 أن تصمم الرسالة بحیث تجذب انتباه المستقبل؛/ 1   

  : تيوحتى یتحقق ذلك ینبغي مراعاة اآل
 أن یتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل؛*    

فالرسالة التي یجد فیھا المستقبل مصلحتھ أو تحقق لھ 
حاجات معینة یھتم بھا وتلقى استجابة كبیرة من جانبھ 

وقد توصل فرانك لوثر إلى قاعدة .ویتجاوب معھا
اختیار المستقبل لرسالة ما متوقف على :مؤداھا أن

ائدة التي ینتظرھا من جھة،والجھد العالقة بین الف
المبذول في الحصول على ھذه الرسالة من جھة أخرى؛ 

  :   ویعبر عن ذلك بالمعادلة التالیة
  الفائـدة المرجوة من الرسـالة                                       
  =          االختیـار 
  الجھد المبذول في الحصـول علیھا          

       
واألكی�د أن المس��تقبل یفض��ل الحص�ول عل��ى المتیّس��ر     

ل��ھ،القریب من��ھ ع��ن ال��ذھاب إل��ى مك��ان بعی��د للحص��ول 
علیھ،إالّ أن یكون االھتمام منصبا على خبر بعینھ فیتحتم 
على المستقبل حینئذ االستعداد لبذل جھودا مضاعفة لكي 

  .الرسالة یعرف ھذا الخبر أو
ل�ى مثی�رات تض�من صیاغة الرسالة بحیث تحت�وي ع*   

  . استمرار انتباه المستقبل وتشوقھ لمتابعتھا

                                                
 ).39،40(أبعاد العملیة االتصالیة، ص :انظر في ذلك؛سلوى عثمان الصدیقي) 1(
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 اختی��ار الوق��ت المناس��ب إلرس��ال واس��تقبال الرس��الة،*   
فلكي تلقى الرسالة استجابة من المستقبل ینبغي أن توج�ھ 

  . إلیھ في أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفھ
یجب أن یصوغ المرسل رس�التھ ص�یاغة تناس�ب / 2    

اللغ�ة الت�ي یفھمھ�ا  ، فال یستعمل إالّ الرم�وز أوقبلالمست
ھذا المستقبل؛فالرمز الذي یستخدمھ المرسل ف�ي رس�التھ 

وكي تتحقق عملیة االتصال ینبغ�ي .یدل على معنى معین
أن یتماث��ل المعن��ى ال��ذي یثی��ره الرم��ز عن��د المس��تقبل م��ع 

  .المعنى الذي قصده المرسل عند صیاغتھ
یة ذلك لنجاح عملیة االتص�ال ونستطیع أن ندرك أھم    

 إذا تص���ورنا أن شخص����ین یتح����دثان بلغت����ین مختلفت����ین؛
فإنھم���ا ال یق���دران عل���ى التف���اھم ع���ن طری���ق الك���الم أو 
الكتاب��ة بس��بب عج��ز ك��ل منھم��ا عل��ى ال��ربط ب��ین األلف��اظ 
الت���ي یس���جالنھا ومع���اني ھ���ذه األلف���اظ،ویتوقف تماث����ل 
المعن���ى للرم���ز ب���ین المرس���ل والمس���تقبل عل���ى وج���ود 

  .الخبرات المشتركة بینھما أو اإلطار الداللي المشترك
ینبغي أن تصاغ الرسالة بما یتناسب م�ع وس�ائل / 3    

؛فالرس��الة الت��ي تب��ذل جھ��ود االتص��ال المتاح��ة للمرس��ل
مضنیة في إعدادھا م�ع ع�دم ت�وفر الوس�یلة الت�ي تناس�بھا 

 ج��ورج كلی��رل��ذلك ی��رى .لنقلھ��ا تص��بح عدیم��ة الج��دوى
   )1(رات أسلوبیة حددھا فيتوافر خمسة متغی

أو القابلی��ة للق��راءة )االنس��ماعیة(القابلی��ة لالس��تماع)1(   
وھ�ي ص�فات ت�رتبط بفع�ل الرس�الة إذ یج�ب ) االنقرائیة(

أن تحت��وي الرس��الة عل��ى كلم��ات س��ھلة وبس��یطة وجم��ل 

                                                
  ).56، 55(االتصال ونظریاتھ المعاصرة ، ص:نقال عن؛ حسن عماد مكاوي )1(
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المتلق����ي  اھتمام����اتأن تتض����من الرس����الة )2.(قص����یرة
  .ومصالحھ

  .تجنب تكرار الكلمات؛ویعني ذلك تنوع المفردات)3(   
؛أي التعبی��ر ع��ن الواق��ع وتجن��ب اس��تخدام الواقعی��ة)4(   

  .التجرید سواء في األحداث أوالظروف
؛ومعناھا اشتمال الرسالة على جم�ل القابلیة للتحقق)5( 

  .وعبارات علمیة یمكن اختبارھا والتأكد منھا في الواقع
ھذا إضافة إلى متغی�رات أخ�رى ت�رتبط باالس�تماالت     

المس����تخدمة ف����ي الرسائل،وتتض����من ث����الث اس����تماالت 
  :   رئیسیة ھي

وتش�مل إیج�اد مش�اعر مالئم�ة :االستمالة العاطفیة*      
ل����دى المتلق����ي م����ن خ����الل مخاطب����ة المش����اعر والق����یم 

أوع��ن طری�ق وض��ع المتلق�ي ف��ي ج�و س��عید  والعواط�ف،
  .عند استقبال الرسالة

ش���واھد باس���تخدام المنط���ق وال:االس���تمالة العقلی���ة*     
بمخاطب�ة غری�زة الخ�وف  :استمالة التخوی�ف.*التجریبیة

  .عند المتلقي
تعمیم��ات ل��بعض النت��ائج -ف��ي الص��دد-وی��ورد ت��ان      

المستخلص��ة م��ن البح��وث الت��ي أجری��ت ح��ول خص��ائص 
  :)1(الرسالة الفعالة ھي

إن الرسائل ذات النتائج الواض�حة أكث�ر فعالی�ة م�ن -     
ف�������ي تغیی�������ر آراء  الرس�������ائل ذات النت�������ائج الض�������منیة

ی����درك غالب���ا الھ����دف م����ن  المتلقین؛ذل���ك أن المتلق����ي ال
  .لم یكن واضحا أمامھ الرسالة ما

                                                
 ).55،56(االتصال ونظریاتھ المعاصرة،ص:انظر؛ حسن عماد مكاوي) 1(
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ت����زداد قابلی����ة التغیی����ر ف����ي اآلراء عن����دما تن����اقش -     
الرس���الة معلوم���ات س���ارة ومتف���ق علیھ���ا عن���د المرس���ل 
والمتلقي،أكثر من مناقشة معلومات خالفی�ة وغی�ر س�ارة 

  .بینھما
لت��ي تب��دأ بھ��ا الرس��الة ھ��ي الت��ي ی��تم تعلمھ��ا الم��واد ا-    

بش��كل أفض���ل،ویتلوھا بع��د ذل���ك الم���واد الت��ي ت���أتي ف���ي 
النھای�ة،أما الت�ي ت�أتي ف�ي الوس��ط فإنھ�ا األق�ل منزل�ة م��ن 

  . حیث التعلم
 بعرضھا لجانب الموضوع أو-ترتبط فعالیة الرسالة-    

ب���الجمھور والمص���در والخص���ائص  -ج���انبي الموض���وع
فع�رض وجھ�ة نظ�ر واح�دة للموض�وع .للرس�الةاألخرى 

یك���ون فع���اال إذا ك���ان الجمھ���ور یتف���ق م���ع نت���ائج الق���ائم 
باالتص�ال، وإذا ك��ان ذك��اء المتلق�ین مح��دودا، أو تعل��یمھم 
بس������یطا،وكانت مع������رفتھم بالموض������وع ض������ئیلة،وكان 

یتعرضون لوجھة النظ�ر األخ�رى، وإذا ك�ان  المتلقون ال
 وجھت�ي النظ�ر وأم�ا ع�رض.الموضوع غیر مثیر للجدل

فیك��ون أكث��ر فعالی��ة عن��دما یك��ون )دح��ض آراء الخص��م(
وإذا ك���ان  تعل���یم ع���ال، أو المتلق���ون ذوي ذك���اء مرتف���ع،

الموض��وع مث��ار الج��دل وموض��ع المعارض��ة،وإذا ك��ان 
المتلقون على معرف�ة بالموض�وع ویمك�نھم أن یتعرض�وا 

  .لآلراء المعارضة
ن ب���ین تتس���اوى الفعالی���ة ف���ي اإلعالن���ات الت���ي تق���ار-    

س����لعتین واإلعالن����ات غی����ر المقارن����ة،ویمكن أن تك����ون 
  : اإلعالنات المقارنة أكثر فعالیة في األحوال اآلتیة

عندما تكون السلعة المعلن عنھا لھ�ا س�وق ض�ئیل /أ      
  .أو كانت جدیدة
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إذا كان���ت خاص���یة التف���وق وذات معن���ى یمك���ن /ب      
  . استعراضھ وإثباتھ

ر المس�تھدف أفض�لیات س�لعیة إذا لم یك�ن للجمھ�و/ج     
  .ثابتة

إذا ك��ان لإلع���الن المق���ارن إبتكاری��ة ممی���زة م���ن /د      
  .حیث صنف السلعة

تك��رار التع��رض للرس��الة ی��ؤدي إل��ى زی��ادة الموافق��ة -   
تطرحھ من أفكار، والتكرار الزائد ج�دا ق�د یقل�ل  على ما

الموافقة حیث ی�ؤدي إل�ى التب�رم والتخم�ة،وعموما ی�ؤدي 
لزائ���د إل���ى موافق���ة أكث��ر م���ن ع���دم التع���رض، التك��رار ا

ویمك���ن أن تعم���ل فت���رة ع���دم التع���رض عل���ى تحیی���د أي 
  .تأثیرات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد

یوج��د اخ��تالف ب��ین ت��أثیر االس��تماالت العاطفی��ة  ال-    
  .والعقلیة في اإلقناع

االس�تمالة المتوس�طة للخ�وف تك�ون أكث�ر ت�أثیرا ف�ي -    
 تحقی���ق اإلذع����ان م���ن اس����تماالت الخ���وف المرتفع����ة أو

  . المنخفضة
عنّی�����ت بح�����وث :العوام�����ل المتص�����لة بالوس�����یلة)ج(    

االتصال بدراسة أّي الوسائل اإلعالمی�ة أكث�ر ت�أثیرا م�ن 
 غیرھ��ا ف���ي تغیی���ر االتجاھ��ات أوف���ي التعلم؟وق���د لخ���ص

نت���ائج بع���ض الدراس���ات ح���ول فعالی���ة "ألكس���یس ت���ان"
  : الوسائل اإلعالمیة في التأثیر،على النحو اآلتي

الوسائل المسموعة والمرئیة تكون عموما أكثر )1(      
الوس��ائل فعالی��ة ف��ي تغیی��ر االتجاھات،یتبعھ��ا الش��فویة،ثم 

  .الوسائل المكتوبة
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تك����ون الوس����ائل المكتوب����ة أس����ھل ف����ي ال����تعلم )2(      
 المس��جلة ص��وتیا، أو بالص��وت والص��ورة،والت��ذكر م��ن 

وخصوص��ا إذا كان��ت الرس��ائل معق��دة،وإذا ق��یس الت��ذكر 
  .بعد تقدیم الرسالة 

یتفاعل شكل االتصال مع درج�ة تعقی�د الرس�الة )3(      
في تحدید تغی�ر االتجاھ�ات عن�د المتلق�ین، وتك�ون الم�واد 
المكتوب��ة أكث��ر فعالی��ة ف��ي تغیی��ر االتجاھ��ات م��ن الم��واد 

لة ص��وتیا، أوبالص��وت والص��ورة، وذل��ك عن��دما المس��ج
أما عندما تكون الرس�الة س�ھلة ف�إن .تكون الرسالة صعبة

  .أشرطة الفیدیو تكون أكثر فعالیة من الرسائل المكتوبة
عندما تكون الرس�الة ص�عبة ف�إن ق�درة المتلق�ین )4(      

على فھم الرسائل المكتوبة تكون أفضل م�ن الق�درة عل�ى 
  .سموعة أوالمرئیةفھم الرسائل الم

یتفاع���ل ش���كل االتص���ال م���ع درج���ة مص���داقیة )5(      
المص����در ف����ي تحدی����د تغیی����ر اتجاھ����ات المتلقین،وعن����د 
استخدام التلیفزیون تكون الثقة بالمصادر أكثر فعالیة في 

الم�����واد  تغیی�����ر االتجاھ�����ات م�����ن اس�����تخدام الرادی�����و أو
  .المطبوعة

عملی��ة  ی��رتبط نج��اح:العوام��ل المتص��لة ب��المتلقي)د(    
االتص��ال أساس��ا بم��دى معرفتن��ا بنوعی��ة الجمھ��ور ال��ذي 

ول������ذا ف������إن معرف������ة الخص������ائص  یس������تقبل الرس������الة،
الدیموغرافیة والخصائص السیكوغرافیة للجمھور تكون 

وتشمل الخص�ائص .أساسیة لتوجیھ الرسائل المالئمة لھم
العمر، النوع،الدخل،الوض�ع :الدیموغرافیة متغیرات مثل

ي، االنتم��اء ال���دیني،في ح��ین تش���مل االجتم��اعي والعرق���
ال�����ذكاء، : الخص����ائص الس�����یكوغرافیة متغی�����رات مث�����ل
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الس��لوك، القل���ق، االنفتاحی��ة والثق���ة ب��النفس، ومث���ل تل���ك 
وھناك أربع�ة . الخصائص تعتبر مھمة في عملیة اإلقناع

عوامل متصلة بالمستقبل تزید من احتم�ال نج�اح العملی�ة 
  :)1(االتصالیة ھي

فالرس�الة تص�بح مج�رد :ال�داللي للمس�تقبلاإلطار )1(    
قیمة لھ�ا، واألص�وات تص�بح ال  حروف على الورق وال

مغزى أو معنى لھا حینما ینع�دم الفھم؛فك�ل جماع�ة وك�ل 
فرد لھ مجموعة من التص�ورات واالتجاھ�ات ت�تحكم ف�ي 
سلوكھ وف�ي نظرت�ھ لألش�یاء،ھذه التص�ورات مش�تقة م�ن 

رك اإلنس�ان الدالل�ة بیئتھ وثقافتھ ولیس بالض�رورة أن ی�د
الحقیقی��ة لألش��یاء الجدی��دة باس��تمرار،ولكن یك��ون لنفس��ھ 
مدلوال عن ھذه األشیاء عل�ى ض�وء خبرت�ھ الس�ابقة وف�ي 

  .ضوء إطاره الداللي لیفسر ھذا الشيء الجدید
فاإلنسان ی�درك : قصور اإلدراك الحسي للمستقبل)2(   

م�ن س�مع :الرسالة التي تعرض علیھ ع�ن طری�ق حواس�ھ
ومس وشم وذوق؛إال أن السمع والبصر ھما أھ�م  وبصر

الحواس ف�ي عملی�ة االتص�ال، وعل�ى ذل�ك إذا كان�ت ھ�ذه 
الحواس بھا قصورا أو معطلة لس�بب أو آلخ�ر یمك�ن أن 
تع��وق عملی��ة االتص��ال مھم��ا ب��ذل المرس��ل م��ن جھ��د ف��ي 

  .تنظیم أفكاره وفي إعداد رسالتھ
االعتق�اد فمن الخطأ :دافعیة المستقبل إلى المعرفة)3(   

ب��أن إدراك المس��تقبل للرس��الة أم��ر مض��مون بمج��رد أن 
یرس��لھا المرس��ل عب��ر وس��یلة م��ن الوس��ائل وخاص��ة ف��ي 
االتصال الجماھیري،إذ لوحظ أن اإلنسان یدرك ما یری�د 

 ویتوقف ذلك على ما .أن یدركھ ویعرض عّما ال یھتم بھ

                                                
 ).93، 92(ص تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة،:انظر؛محمد السید فھمي )1(
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لدى اإلنس�ان م�ن دواف�ع أو حاج�ات یری�د إشباعھا،س�واء 
  .الحاجات أولیة أو ثانویةكانت ھذه 

فھ��ي ت�ؤثر ت��أثیرا  :الظ�روف المحیط��ة بالمس�تقبل)4(    
إذ م����ن  كبی���را عل���ى م���دى تقبل����ھ الرس���الة أو رفض���ھا؛

المالحظ أن انتشار األوبئة تكون فرص�ة لتقب�ل الش�خص 
التعلیمات الصحیة  إتباعالرسالة التي تطالبھ بالتطعیم أو 

  . مثال
اس�تنادا ( ماد مكاويحسن ع-في المضمار-واستقصى    

 )إل����ى مراجع����ات لبح����وث تناول����ت جمھ����ور المتلق����ین
مجموع�ة م�ن المب��ادئ الت�ي تب��رز دور الجمھ�ور الم��ؤثر 

  :)1(في فعالیة الرسالة وتشمل ما یأتي
لیس بالضرورة أن یتجنب الناس المعلوم�ات الت�ي /1    

تناقض آراءھم واختیاراتھم وسلوكھم، فھن�اك العدی�د م�ن 
ذات الت��أثیر المھ��م ف��ي تحدی��د انتب��اه خص��ائص الرس��ائل 

أو تلغ���ي  ك���أن تحم���ل الرس���الة إثاب���ة للمتلق���ي،.الجمھ��ور
إزعاج���ا مح���تمال یص���در م���ن معلوم���ات مناقض���ة لم���ا 

  . یمكن تجنبھا لدیھ،فإن مثل ھذه الرسالة ال
اإلدراك غالب���ا م���ا یك���ون ذاتی���ا،فنحن ل���دینا اتج���اه / 2   

لمالئم��ة لتنظ��یم ظروفن��ا،حتى عن��دما تك��ون المعلوم��ات ا
غی��ر متاح��ة ونح��ن غالب��ا م��ا نتص��ور األش��یاء باعتبارھ��ا 
تحق��ق لن��ا ھ��دفا فوری��ا،ولتحقیق حاج��ة،أو ت��دعیم موق��ف 

  .عقلي أو قیمة ثقافیة
یمك��ن تق��دیم الرس��ائل الدقیق��ة والمرغوب��ة ب��ثالث /3   

  :   طرق ھي
  .استخدام األشیاء والتصنیفات المألوفة للجمھور -أ   

                                                
 ).11، 10(االتصال ونظریاتھ المعاصرة ،ص:حسن عماد مكاوي) 1(
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إیجابی�ة معھ�م من�ذ التفاع�ل االتص�الي إقامة روابط  -ب  
  .المبكر

الرس���الة الت���ي یمك���ن أن یفھمھ���ا "رم���وز"اس���تخدام -ج 
  .الجمھور بسرعة

ھن����اك دالئ����ل عل����ى أن المتلق����ین یعی����رون انتباھ����ا /4   
للرسائل التدعیمیة، أكث�ر م�ن م�یلھم للرس�ائل المعارض�ة 

  .آلرائھم
لك��ي یحق��ق الق��ائم باالتص��ال نج��اح الرس��ائل ذات / 5   

الطبیعة الخالفیة مع المتلقین یقوم بتعدیل الرسائل للتقلیل 
من االختالفات بین الجمھور، ولتأكید أوج�ھ التش�ابھ ب�ین 

  .قبول الجمھور للرسائل اإلستراتیجیةأفراده،وتتیح ھذه 
جمھ���ور المتلق���ین إل���ى  ص���نف دین���یس ھوی���توق���د      

  : )1( نوعین ھما
لم تمام�ا لوس�ائل وھو الذي ال یستس�:الجمھور العنید*    

اإلعالم التي تسعى إل�ى تغیی�ر آرائ�ھ ومواقف�ھ واتجاھات�ھ 
والس��یطرة علی��ھ؛ذلك أن الرؤی��ة ھن��ا تفت��رض أن وس��ائل 
اإلعالم لیس لھا ق�وة إقناعی�ة كبی�رة لتغیی�ر عق�ول الن�اس 
وذل��ك بس��بب عوام��ل االنتقائی��ة الت��ي ت��ؤثر عل��ى فعالی��ة 

اإلدراك التع�رض االنتق�ائي،:وسائل االتصال وتتمث�ل ف�ي
  .االنتقائي،والتذكر االنتقائي

وی����رى ھوی���ت أن وس����ائل  :الجمھ���ور الحس���اس*      
اإلعالم ال تؤثر ف�ي ك�ل ف�رد وإنم�ا ھن�اك بع�ض األف�راد 
ال��ذین یت��أثرون أكث��ر م��ن غیرھم،وھ��ذا ل��یس نابع��ا م��ن 
خصائص��ھم الشخص��یة إذ أن��ھ ال توج��د دالئ��ل قوی��ة تؤك��د 

م��ن غی��رھم  الفك��رة ب��أن بع��ض األش��خاص أكث��ر اقتناع��ا
                                                

 ).119(االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة،ص:صالح أبو إصبع) 1(
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بالرس���ائل اإلعالمی���ة،ولكن األم���ر یتعل���ق ب���أفراد أكث���ر 
حساس���یة یفت���رض ف���یھم أن یكون���وا بحاج���ة أكب���ر إل���ى 

  .األطفال، الشباب،النساء،وكبار السن: الحمایة مثل
إض���افة ن���وع ثال���ث م���ن  ص���الح أب���و إص���بعوی���رى      

وھ��و الجمھ��ور الالمب��الي الجمھ�ور وھ��و م��ا أطل��ق علی�ھ 
رافض��ا مث��ل الجمھ��ور العنی��د، وال ال��ذي ال یق��ف موقف��ا 

موافقا مثل الجمھور الحساس  ولكنھ یتعامل مع الرسائل 
اإلعالمیة بإھمال تام والمباالة، وھو جمھور غیر معن�ي 
بالرسالة على عكس الجمھور العنید الذي تھمھ الرس�ـالة 
ولكن��ھ ال یس��تجیب لھ��ا، والجمھ��ور الحس��اس ال��ذي یت��أثر 

  .)1(مبسھولة أكبر بوسائل اإلعال
وھن���اك تقس���یمات أخ���رى للجمھ���ور ت���رتبط بالبن���اء    

االتجاھ��ات الت��ي یتبناھ��ا الف��رد نح��و عالقات��ھ والمعرف��ي 
وبن�اء . بالغیر والمجتمع وكذلك عالقاتھ بوسائل اإلعالم

على المعاییر الثقافی�ة الس�ائدة ف�ي المجتم�ع فإن�ھ یمك�ن 
 : )2( تقسیم الجمھور إلى فئات كاآلتي

وھم الذین یمیل�ون إل�ى : أصحاب االتجاه العلمي/1       
الحكم على األشخاص واألشیاء والمعاني وأوجھ النش�اط 
اإلنس���اني ف����ي إط���ار الق����وانین والنظری���ات والعالق����ات 

ی�رفض  العلمیة، فالفرد من أصحاب ھذا االتج�اه یقب�ل أو
بمعی��ار الموافق��ة أو القب��ول م��ع المع��اییر العلمی��ة وك��ذلك 

ویت�أثر ھ�ذا .یضیفھ العمل إلى المعرفة اإلنس�انیة ابقیمة م
االتجاه بمستوى التحصیل العلمي المنظم وسعة االطالع 

  . على العلوم والثقافات المختلفة

                                                
 ).122(االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، ص :صالح أبو إصبع) 1(
 ).194(نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، ص: انظر، محمد عبد الحمید) 2(
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والف�رد ف�ي : أصحاب االتجاه المادي أوالعمل�ي -2
ھ��ذه الفئ��ة یص��در أحكام��ھ ف��ي إط��ار المنفع��ة المباش��رة 

المباش�ر للس�لوك وك�ذلك بمفھ�وم الج�زاء . والعائد المادي
مث���ل الحص���ول عل���ى . االتص���الي م���ع وس���ائل اإلع���الم

  .المعرفة التي تفید الفرد في اتخاذ قراراتھ الیومیة
وھ�ذا االتج�اه عك�س : أصحاب االتجاه المعن�وي -3      

حیث تتأثر أحكام الفرد بالمنفعة أو . االتجاه السابق تماما
ام العائ���د المعن���وي ال���ذي یتمث���ل ف���ي التواف���ق واالنس���ج

مث��ل الجم��ال، واإلب��داع . واإلش��باع الوج��داني والع��اطفي
اإلنس���اني ال���ذي یك���ون مص���دره الف���ن واألدب بفروع���ھ 

 والمعاییر الس�ائدة ف�ي ھ�ذا االتج�اه ھ�ي المع�اني.المختلفة
والتع��اطف  واألخ��وةالت��ي ت��دعم الح��ب والخی��ر والس��الم 

وغیرھ����ا م����ن المع����اني اإلیجابی����ة ...والم����ودة واأللف����ة
  . انیة في إطارھا المعنويللعالقات اإلنس

وی����رتبط ھ����ذا : أص���حاب االتج����اه االجتم����اعي -4
االتج�����اه بإط�����ار األحك�����ام الت�����ي تتوارثھ�����ا الجماع�����ات 
والمجتمعات لنمط سائد من التقالید واألع�راف والع�ادات 
التي تحكم عالقة الفرد بالغیر داخ�ل الجماع�ات بأنواعھ�ا 

  .الجیرة مثل العالقات داخل األسرة أو-المختلفة
وھ��ذا التص��نیف ال یق��دم ح��دودا فاص��لة ب��ین ھ��ذه 
الفئ���ات، الحتم���االت ت���داخل الفئ���ات م���ع بعض���ھا عن���د 

ولكن اختیارھا ق�د یش�یر إل�ى س�یادة اتج�اه مع�ین . األفراد
ف��ي التمس��ك بأنم��اط معین��ة م��ن المع��اییر الثقافی��ة، والت��ي 
یمك����ن اتخاذھ����ا أساس����ا لتفس����یر العالق����ات م����ع وس����ائل 

  .اإلعالم
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الفصل  

 لثالثا

  
  
  
  

  .وسائل اإلعالم واالتصال: الفصل الثالث
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  .الصحافة المكتوبة:أوال        
  .تعریف الصحافة لغة) أ(        
  .تعریف الصحافة اصطالحا) ب(        
  .خصائص وممیزات الصحافة) ج(      

  .اإلذاعة المسموعة: ثانیا       
  .التلفزیون: ثالثا       
  .تعریف التلفزیون وخصائصھ) أ(       
  .وظائف التلفزیون) ب(        
التلفزیون في عصر البث )ج(      

  . المباشر
  . االنترنیت:رابعا            

  
        

  
  
  
  

عملی�ة نش�ر وتق�دیم :یعرف اإلعالم على أن�ھ: تمھید      
وأخب��ار ص���ادقة  معلوم��ات ص��حیحة وحق��ائق واض��حة،

 وأفك��ار منطقی��ة، ووق��ائع مح��ددة، وموض��وعات دقیق��ة،
وآراء راجح����ة للجم����اھیر م����ع ذك����ر مص����ادرھا خدم����ة 

ویقص�����د بوس�����ائل اإلعالم؛المؤسس�����ات .للص�����الح الع�����ام
الخاص���ة الت���ي ت���زود الجم���اھیر باألخب���ار  الحكومی���ة أو
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والمعلوم�����ات والحق�����ائق وتعن�����ى بنش�����ر الثقاف�����ة،وتھتم 
ب���النواحي التربوی���ة كھ���دف لتكی���ف الف���رد م���ع الجماع���ة 

  .یةالمحل
وتتع������دد وتتن������وع وس������ائل اإلع������الم واالتص������ال      

 -كم��ا أش��رنا ف��ي الفص��ل الث��اني م��ن الكت��اب-الجم��اھیري
وھ�ي الت�ي تعتم�د الكلم�ة الش�فھیة : الوسائل الشفویة:إلى

الخط�ب، : في إیصال رسائلھا إلى المتلق�ین وم�ن أبرزھ�ا
  … المحاضرات، الندوات، 

المكتوب�ة ف�ي الت�ي تعتم�د الرس�ائل : الوسائل المكتوب�ة   
 :وص��ولھا إل��ى المتلق��ین والمس��تقبلین لھ��ا وم��ن أبرزھ���ا

  .الكتب،الصحف،المجالت، اإلعالنات الجداریة
والتي توصل رس�ائلھا إل�ى : الوسائل السمعیة بصریة   

متلقیھ��ا ع���ن طری���ق الص��وت فق���ط أو الص���ورة فق���ط أو 
 اإلذاعة المس�موعة:الصورة والصوت معا، ومن أبرزھا

  .زیون، السینما المسرح، واالنترنیت، التلف)الرادیو(
وس��نركز ف��ي دراس��تنا لمختل��ف ھ��ذه الوس��ائل ف��ي ھ��ذا    

: الفص����ل عل����ى أرب����ع وس����ائل رئیس����یة منھ����ا أال وھ����ي
الص����حافة المكتوب����ة، اإلذاع����ة المس����موعة، التلفزی����ون 

تركیزا تقتض�یھ الدراس�ة المعمق�ة لك�ل منھ�ا . واالنترنیت
  .لیس إال

  :الصحافة المكتوبة:أوال     
 :ج���اء ف���ي م���تن اللغ���ة:تعری���ف الص���حافة لغ���ة)أ(     

والنس�بة إلیھ�ا  حرف�ة نش�ر الص�حف وعملھ�ا، :الصحافة"
وف���ي .  )1(وِص���َحافي وَص���َحفي ص��حاف وھ���و أجودھ���ا،

مھنة من یجمع ) بكسر الصاد(الِصحافة:"المعجم الوسیط

                                                
 ، حرف الصاد)3( ، م)م1958دار مكتبة الحیاة، : بیروت( متن اللغة: أحمد رضا) 1(
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األخب�����ار واآلراء وینش�����رھا ف�����ي ص�����حیفة أو مجل�����ة، 
تص�در یومی�ا أوف�ي إض�مامة م�ن الص�فحات : والص�حیفة

مواعی��د منتظم��ة بأخب��ار السیاس��ة واالجتم��اع واالقتص��اد 
 "والثقافة، وما یتصل ب�ذلك، وجمعھ�ا ص�حف وص�حائف

)1( .  
الصحیفة قطع�ة م�ن جل�د :"وورد في المصباح المنیر    

 رُج�ل َص�َحفي:أو قرطاس كتب فی�ھ وإذا نس�ب إلیھ�ا قی�ل
 یأخ����ذ العل����م منھ����ا دون المش����ایخ،:ومعناھ����ا)بفتحت����ین(

وص���حائف، مث���ل ك���ریم،  )بض���متین(ُص���ُحف :والجم���ع
أش��ھرھا م��ن كس��رھا، )بض��م الم��یم(وك��رائم، والمُص��حف

تغییر اللفظ حت�ى یتغی�ر المعن�ى الم�راد م�ن : والتصحیف
ص��حفھ فتص��حف، أي :الموض��وع وأص��لھ الخط��أ، یق��ال

  .)2("غیره فتغیر حتى التبس
صّحف الكلم�ة :یقال:"وقال في قاموس محیط المحیط    

أخط��أ ف��ي قراءتھ��ا وروایتھ��ا ف��ي الص��حیفة أو : تص��حیفاً 
حرفھ��ا عن��د وض��عھا، والص��حفي م��ن یخط��ئ ف��ي ق��راءة 

 )ال م�ن أس�تاذ( الصحیفة، ومن یأخ�ذ العل�م م�ن الص�حیفة
وھ�����و منس�����وب إلیھ�����ا بح�����ذف الی�����اء عل�����ى القی�����اس، 

قرط�اس مكت�وب، جمع�ھ ص�حائف وص�حف، :والصحیفة
وتطلق أیضا في العرف على وجھ أو ورق�ة م�ن الكت�اب 
وجم�ع الص�حیفة عل�ى ص��حف ن�ادًرا ألن فعیل�ة ال تجم��ع 

  .)3("على فعل قیاسا 
الص��حیفة :"الموس��وعة العربی��ة العالمی��ة وج��اء ف��ي     

كل سطح رقیق یكتب علی�ھ،والجمع ص�حائف وُص�ُحف، 
                                                

 .، مادة صحف)ت. المكتبة العلمیة، د: طھران(المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة) 1(
 ).112(، ص )ت.دار المعارف، د: القاھرة (المصباح المنیر: الفیومي) 2(
 .)130(، ص )1977: بیروت(محیط المحیط : بطرس البستاني) 3(
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إن ھ���دا لف���ي الص���حف : "وق���د ورد ف���ي الق���رآن الك���ریم
بكس��ر (والمص��حف "األول��ى، ص��حف إب��راھیم وموس��ى

ھو الج�امع للص�حف المكتوب�ة ب�ین )وضمھاالمیم وفتحھا 
إنما سّمي مصحفا ألن�ھ أص�حف، : دفتین، وقال اللغویون

الجری�دة ھ�ي  والصحیفة إذن أو.أي جعل جامعا للصحف
إض��مامة م��ن الص��فحات أو مجموع��ة منھ��ا تص��در ف��ي 
مواعید منتظمة، وتحمل ف�ي طیاتھ�ا م�ادة خبری�ة وثقافی�ة 

ن��ون والریاض��ة، ف��ي السیاس��ة واالجتم��اع واالقتص��اد والف
  .)1("والذي یعمل بھذه المھنة یسمى صحفیا وصحافًیا

وھكذا نجد معاجم اللغة العربیة وقوامیسھا قد اتفق�ت      
 :فالص��حفي :عل��ى تعری��ف واح��د وإن اختلف��ت تعبیراتھ��ا

  .من یأخذ العلم من الصحیفة
قرط�����اس مكت�����وب جمع�����ھ ص�����حائف  :والص�����حیفة    

یومی�ا أوف�ي  مجموعة من الصفحات تصدر وصحف، أو
تحم����ل أخب����اًرا سیاس����یة واجتماعی����ة  مواعی����د منتظم����ة

  .واقتصادیة وثقافیة وما یتعلق بذلك
مھنة من یجمع األخبار واآلراء وینش�رھا :والصحافة    

 ف�ي كتاب�ھ فلی�ب دي ط�رازيیق�ول . مجل�ة في صحیفة أو
إن أول م��ن اس��تعمل كلم��ة ):"ت��أریخ الص��حافة العربی��ة(

ھو الشیخ نجیب الحداد منش�ئ -بمعناھا الحالي -الصحافة
  . )2(باإلسكندریة"لسان العرب"جریدة

                                                
، )1999، )2(مؤسس��ة أعم��ال الموس��وعة، ط: الری��اض(الموس��وعة العربی��ة العالمی��ة ) 1(
 ).45(، ص )15(ج
مؤسس�ة : بی�روت(الصحافة اإلسالمیة، ودورھا في ال�دعوة:نقال عن؛ فؤاد توفیق العاني) 2(

 ).49(، ص.)م1993، )1(الرسالة، ط 
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 المعجم المفھرس أللف�اظ الق�رآن الك�ریموقد ورد في     
��حف ذك��رت س��ت م��رات ف��ي المواض��ع ) 1(أن كلم��ة الصُّ

  :اآلتیة
 )133("أولـم تـاتهم بينـة مـا فـي الصـحف األولـى:"قال تع�الى) 1(

  .طه

ـــأ بمـــا فـــي:" ق���ال تع���الى) 2( ) 36" (صـــحف موســـى أم لـــم ينب

  .النجم

، 12("فمن شاء ذكره،في صحف مكرمة:"قال تعالى) 3(

  .عبس)13

  .التكوير )10( " وإذا الصحف نشرت:" قال تعالى) 4(

  .األعلى )18(" إن هذا لفي الصحف األولى:" قال تعالى) 5(

  .األعلى )19( "صحف إبراهيم وموسى:" قال تعالى) 6(

  :مرتین كما یلي" ُصُحًفا"كما ذكرت كلمة      

بـــل يريـــد كـــل امـــرئ مـــنهم أن يـــوتى ُصـــُحفا : "ق���ال تع���الى) 1(

رســول مــن اهللا يتلــو صــحفا :"ق��ال تع��الى) 2(،املــدثر)52("منشــرة

  .البينة)2("مطهرة

وقد اختلفت المعاني الواردة في كت�ب التفس�یر ح�ول      
الت�ي ذك�رت ف�ي مواض�عھا الّس�ابقة ف�ي " الصحف"كلمة 

 .یم��ة، فق��د فس��رت بالكت��ب الس��ماویةاآلی��ات القرآنی��ة الكر
خاصة المنزلة على س�یدنا إب�راھیم وموس�ى، وھ�ي كت�ب 

                                                
دار الح�دیث  : الق�اھرة( المعجم المفھرس أللف�اظ الق�رآن الك�ریم،: محمد فؤاد عبد الباقي) 1(
 ).495(، ص)م1996، )1(ط
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مقدسة لما فیھا من العلم والحكمة اإللھیین ، كم�ا فس�رت 
بصحف األعمال التي یكتبھا المالئكة على أھلھ�ا خیرھ�ا 
وشرھا، والتي تطوى بموت صاحبھا وتنشر یوم القیام�ة 

ت�ي كتب�ت فیھ�ا آی�ات للحساب، كم�ا فس�رت ب�القراطیس ال
القرآن الكریم وھي كلھا معاني ال تنص�رف إل�ى تعری�ف 
الصحیفة التي نعرفھا الیوم م�ن ناحی�ة الش�كل وإن كان�ت 
من ناحیة المضمون تقترب في أن الصحیفة البد لھا م�ن 
 أن تكون عالیة القدر والمكانة، فیھ�ا م�ن العل�م والحكم�ة،

أح���داث وفیھ���ا م���ن ك���ل م���ا یس���طره الت���اریخ حالی���ا م���ن 
  .)1(دون كذب أو تأویل بصدق وواقعیة، ووقائع،

فق���د ج���اء ف���ي ق���اموس  اللغ���ات األجنبی���ةأم���ا ف���ي      
ب���رس، "ص���حافة تس���تخدم بمعن���ى : "أكس���فورد أن كلم���ة

Press"،  وھ���ي ش���يء م���رتبط ب���الطبع والطباع���ة ونش���ر
 جورن���ال،"األخب���ار والمعلوم���ات، وھ���ي تعن���ي أیض���ا 

Journal" جورن��الزم،"الص��حیفة، ویقص��د بھ��اJournalism 
بمعن���ى  "Jornalistجورنالیس���ت،"و ، بمعن���ى الص���حافة،"

الص������حفي، فكلم������ة الص������حافة تش������مل إذن الص������حیفة 
   )2( ."والصحف في الوقت نفسھ

الص���حافة ف���ي المعج���م " وف���ي دراس���ة تح���ت عن���وان    
الش���ائع اآلن : یق���ول األس���تاذ عب��د العزی���ز مط���ر"الجدی��د

معن�ى مقاب�ل :داللة على معنی�یناستخدام كلمة الصحافة لل
أي المھن����ة الص����حفیة  )Journalismجورن����الیزم، (لكلم����ة

أي مجم�وع م�ا ینش�ر ) Pressب�رس، (ومعنى مقابل لكلمة
في الصحف، وقد فرق المعجم بین ھ�ذین المعنی�ین، ف�دل 

                                                
 ) .21(، ص )م1999العربي للنشر، : القاھرة( مدخل إلى الصحافة :إبراھیم المسلمي) 1(

(2)  Onions C.T: the oxford dictionary,  p ( 1662,1663) 
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ع�����رف ،و)بف����تح الص����اد(عل����ى األول بلف����ظ الّص�����حافة
األخب��ار بأنھ��ا مھن�ة م�ن یجم�ع ) بكس�ر الص�اد( الِص�حافة

  .)1(واآلراء وینشرھا في صحیفة أو مجلة
أن الص��حافة ل��م تع��د " خلی��ل ص��ابات"وی��رى ال��دكتور    

تعن���ي فق���ط ھ���ذه األوراق المطبوع���ة الت���ي تص���در ف���ي 
مواعی���د منتظم���ة مح���ددة، والت���ي تح���وى أخب���ارا وآراء 

أص��بحت تطل��ق عل��ى "ص��حافة"وم��واد للتس��لیة، إن كلم��ة
الرادیو والتلفزیون،  اإلذاعة الصوتیة والمرئیة، أي على

ص��حافة مكتوب��ة، وص��حافة مس��موعة، : فأص��بحنا نق��ول
  .)2( وصحافة مرئیة

إذ ت�رى "إج�الل خلیف�ة"وھو م�ا ذھب�ت إلی�ھ ال�دكتورة    
أن الص����حافة بمعناھ����ا العلم����ي ھ����ي وس����ائل االتص����ال 

س��واء أكان��ت ھ��ذه  Mass Communication)( الجم��اھیري
س�اس تنقس�م الجماھیر جماعات أو ش�عوب،وعلى ھ�ذا األ

الص���حافة المطبوع���ة :الص���حافة إل���ى ع���دة أقس���ام،أولھا
الص��حافة المنطوق��ة أو المس��موعة، : والمق��روءة، وثانیھ��ا

   .)3( )التلفزیون(والمرئیة ) الرادیو( بشطریھا
وق����د رأت بع����ض الّدراس����ات األجنبی����ة مث����ل ھ����ذا      

ی�رفض ھ�ذا  فاروق أبو زی�د، وإن كان الدكتور )4(الرأي
التیار،إذ أنھ یقع في الخطأ نفسھ الذي وقع فیھ تی�ار آخ�ر 
یخل��ط ب��ین مفھ��وم الص��حافة ومفھ��وم اإلع��الم، ویس��تبعد 

 والمرئی������ة) الرادی������و(مفھ������وم الص������حافة المس������موعة
                                                

دار المع�ارف، :الق�اھرة(الص�حافة رس�الة واس�تعداد وف�ن وعل�م: نقال عن خلی�ل ص�ابات) 1(
 ).14(، ص)1967، )2(ط
 ).9(الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، ص:خلیل صابات) 2(
 ).55(، ص)1976دار الطباعة الحدیثة، : القاھرة(الصحافة : إجالل خلیفة) 3(
 دار قب��اء ،:الق��اھرة(االتص��ال بالجم��اھیر ب��ین اإلع��الم والتطوی��ع والتنمی��ة :ب��درأحم��د ) 4(

 ).29(،)م1998
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م�ن تعری�ف الص�حافة المقروءة،فص�حیح أن  )التلفزیون(
الثالث����ة ی����دخلون كوس����ائل ض����من وس����ائل اإلع����الم أو 

یري، إال أن كل منھا ل�ھ ھویت�ھ الخاص�ة االتصال الجماھ
   )1(التي تمیزه عن غیره من وسائل اإلعالم

 ق��د ط��ور ف��ي ع��ام"أوت��وجروت"وك��ان الع��الم األلم��اني 
خمسة مق�اییس یعتبرھ�ا المح�دثون مجموعة من  )1928(

  :)2(معاییر لتحدید الصحیفة الحقیقیة وھي
أن تص��در الص��حیفة دوری��ا م��رة عل��ى األق��ل : األول     
  .األسبوع في

ضرورة استخدام االستنساخ اآللي، وم�ن ث�م  :الثاني     
فالمطبوع���ات الرومانی���ة والص���ینیة المبك���رة وفق���ا لھ���ذا 

  .صحیفة كلمة المعیار ال تنطبق علیھا
أن تك��ون مت��وفرة لك��ل ش��خص ول��یس فق��ط  :الثال��ث     

لقل��ة مخت��ارة، فھ��ي ح��ق ألي ق��ارئ یس��تطیع دف��ع ال��ثمن 
  .للوصول إلى المطبوعة

أن تك���ون متنوع���ة المض���مون، وأن تحت���وي : الراب���ع    
على كل شيء یم�س االھتمام�ات العام�ة لك�ل ف�رد،ولیس 

  .فقط لجماعات صغیرة مختارة
یجب أن تكون المطبوعة مالحقة لألحداث : الخامس    

الجاری��ة متس��مة بش��يء م��ن االس��تمراریة والت��رابط ف��ي 
  .التنظیم
   )3( :وتأسیسا على ما سبق یتضح اآلتي        

                                                
 ، ص)م1997، )2(عالم الكتب، ط: القاھرة(مدخل إلى علم الصحافة  :فاروق أبو زید) 1(
)47.( 
: بیروت(عمر الخطیب: االتصال الجماھیري؛ مدخل، ترجمة: نقال عن؛ جون ربیتنر) 2(

 ).45(، ص)م1987، )1(العربیة للدراسات والنشر، طالمؤسسة 
مكتبة الطالب الجامعي، : مكة المكرمة(الصحافة في ضوء اإلسالم: مصطفى الدمیري) 3(

 ).30،31(، ص)م1988
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ھ��ي الكت�اب أوھ��ي م��ا یكت�ب فی��ھ س��واء  الص�حیفة:أوال    
كان���ت م���ن ورق أوم���ن جل���د أوم���ن قم���اش أوم���ن غی���ر 

مطب��وع دوري یص��در ف��ي مواعی��د منتظم��ة  ذل��ك،أوھي
  .باألخبار واآلراء وغیرھا

جم��ع ص��حیفة عل��ى غی��ر قی��اس فھ��و :الص��حف:ثانی��ا    
وجمعھ���ا قیاًس���ا ص���حائف والص���حف م���ن داخ���ل علی���ھ 

  .الجموع النادرة
، منس��وب إل��ى الص��حیفة بح��ذف الی��اء الص��حفي:ثالث��ا    

على القیاس، وھو من یخطئ في ق�راءة الص�حیفة، وم�ن 
یأخذ العل�م منھ�ا ال م�ن أس�تاذ، وھ�و م�ن یعم�ل ف�ي مھن�ة 

  .الصحافة فیجمع األخبار واآلراء والمعلومات وینشرھا
ص�حفھ : الخطأ في الص�حیفة، یق�ال ،لتصحیفا:رابعا    

فتصحف، أي غیره حت�ى الت�بس وھ�و تغیی�ر اللف�ظ حت�ى 
  .یتغیر المعنى

) بض���م المیم،أش���ھر م���ن كس���رھا(المص���حف:خامس���ا    
الجامع للصحف وسمي مصحفا ألن�ھ أص�حف، أي جع�ل 
جامع���ا للص���حف المكتوب���ة ب���ین دفت���ین، ویطل���ق عل���ى 

  .مجموعة الصحف المكتوب فیھا القرآن الكریم
��حافة:سادس��ا     ، المھن��ة الص��حفیة )بكس��ر الص��اد( الصِّ

 أي مھن��ة م��ن یجم��ع األخب��ار واآلراء وغیرھ��ا وینش��رھا
)Journalism(.  

��حافة:س��ابعا    مجم��وع م��ا ینش��ر ف��ي )بف��تح الص��اد( الصَّ
  .)Press(الصحف من أخبار وآراء وغیرھا 

كلم��ة الص��حافة بالتحدی��د ل��م ی��رد ذكرھ��ا ف��ي :ثامن��ا     
الت�ي (العربیة القدیمة؛ ولم ت�ذكر إال ف�ي المع�اجمالمعاجم 

  )م1960 ظھرت بعد
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عرفتھ��ا منظم��ة  :تعری��ف الص��حافة اص��طالحا)ب(      
 :بأنھ�ا )Periodicals(ال�دوریات: تح�ت عن�وان" الیونسكو"
غیر  كل المطبوعات التي تصدر على فترات محددة أو"

جمی�ع حلقاتھ�ا ویش�ترك  ظمولھا عنوان واحد ین�ت محددة،
تحریرھ�ا العدی�د م�ن الكتَّ�اب، ویقص�د بھ�ا أن تص�در  في

  .   )1("إلى ما ال نھایة
  : وقد قسمتھا إلى فئتین كبیرتین ھما    
ومنھ��ا الص��حف الیومی��ة  )Newspapers(الص��حف) 1(   

ص���باحیة كان���ت أو مس���ائیة والص���حف غی���ر الیومی���ة أو 
  .األسبوعیة

، وتقس�����م إل�����ى مج�����الت )Magazines(المج�����الت ) 2(  
إخباریة عامة تھم المثقف العام ومجالت متخصص�ة ف�ي 

  .أي مجال من المجاالت
األداة التي تمد الرأي الع�ام :" بأنھا الصحافةوتعرف     

 ."بأكثر األحداث اآلنیة وذلك في سلسة قصیرة ومنتظمة

العملی�ة االجتماعی�ة لنش�ر األخب�ار :"كما تع�رف بأنھ�ا،)2(
راء م���ن خ���الل والمعلوم���ات الش���ارحة إل���ى جمھ���ور الق���
،ویع�د ھ�ذا  )3("الصحف المطبوعة لتحقیق أھ�داف معین�ة

التعری��ف نقط��ة تق��اطع م��ع التعریف��ات العدی��دة المختلف��ة 
 للصحافة،والتي ت�رتبط باتج�اه التعری�ف وأیدیولوجیت�ھ أو

العمل�ي ال�ذي ینتم�ي  الس�یاق العلم�ي أو مجال توظیف�ھ،أو
  .إلیھ

                                                
العربي : القاھرة(نشأة وسائل اإلعالم وتطورھا : نقال عن؛ إبراھیم عبد هللا المسلمي) 1(

 ).104، 103( ، ص)م1998للنشر والتوزیع، 
 ).10(، ص)م1972دار النجاح، :بیروت(مدخل في علم الصحافة: عبد العزیز الغنام) 2(
 ).23( ص ،)م1992، )1( ط:عالم الكتب:القاھرة(بحوث الصحافة: محمد عبد الحمید) 3(
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أداة للتعبی��ر ع��ن :"فالص��حافة ف��ي المفھ��وم اللیبرال��ي   
حریة الفرد من خالل حقھ في ممارسة حریاتھ السیاس�یة 
والمدنی���ة، وف���ي مق���دمتھا حق���ھ ف���ي التعبی���ر ع���ن أفك���اره 

نش��اط :"المفھ��وم االش��تراكيف��ي ح��ین أنھ��ا ف��ي ."وآرائ��ھ
اجتم��اعي یق��وم عل��ى نش��ر المعلوم��ات الت��ي تھ��م ال��رأي 
الع��ام، وھ��ي بحاج��ة إل��ى وس��ائل إعالمی��ة مناس��بة لنش��ر 

   )1("معلومات االجتماعیة،وھذه الوسائل ھي الصحفال

والمقص���ود ب���ھ (التعری���ف الق���انوني للص���حافةأم���ا      
التعریف ال�ذي تأخ�ذ ب�ھ ق�وانین المطبوع�ات ف�ي مختل�ف 

فق����د ) البل����دان، وال����ذي عل����ى أساس����ھ تعام����ل الص����حافة
  :)2(قوانین في مصرمصطلحا ثالث "الصحیفة"تناولت

ھ���و المرس���وم بق���انون و:ق���انون المطبوع���ات:األول     
) م1936(الص�ادر ف�ي فبرای��ر ) م1936(لس�نة )20(رق�م

بشأن المطبوعات، فقد ج�اء ف�ي الفق�رة الثانی�ة م�ن الم�ادة 
كل مطب�وع یص�در " جریدة "ویقصد بكلمة :"األولى منھ

باس��م واح��د بص��فة دوری��ة ف��ي مواعی��د منتظم��ة أو غی��ر 
،فالقانون لم یذكر كلمة صحیفة ص�راحة، وذك�ر "منتظمة

،وھ��و اللف��ظ المت��داول، كم��ا أن "جری��دة "دال عنھ��ا كلم��ةب��
المطب�وع ال�ذي یمك�ن أن یس�مى ص�حیفة، یج�ب أن یتس��م 
بالدوری�ة، ویص��در تح��ت اس��م واح��د، ألن ص��فة الدوری��ة 
 ھي الت�ي تمك�ن الص�حیفة م�ن القی�ام بوظیفتھ�ا اإلعالمی�ة

)3(.  

                                                
 .)41(مدخل إلى علم الصحافة، ص: فاروق أبو زید) 1(

 ).29( الصحافة في ضوء اإلسالم، ص: أنظر؛ مصطفى الدمیري) 2(
حریة الصحافة وفق تشریعات جمھوریة مصر العربیة، : جمال الدین العطیفي) 3(

 ).59، 58(ص
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 )156( رق������م :ق������انون تنظ������یم الص������حافة:والث������اني      

، وق���د تناول���ت م1960م���اي  24 ف���ي الص���ادر)1960(لس���نة
یقص�د : "المادة األولى منھ تعریف الصحیفة، وج�اء فیھ�ا
الجرائ����د : بالص����حف ف����ي تطبی����ق أحك����ام ھ����ذا الق����انون

المطبوع��ات الت��ي تص��در باس��م واح��د  والمج��الت وس��ائر
المجالت والنشرات الت�ي :بصفة دوریة،ویستثنى من ذلك

العلمی��ة تص��درھا الھیئ��ات العام��ة والجمعی��ات والھیئ��ات 
فالتعریف الذي أورده ھ�ذا الق�انون أكث�ر دق�ة  ".والنقابات

 "الجری��دة"ب��دال م��ن كلم��ة "الص��حف"فق��د اس��تخدم كلم��ة 
الت��ي اس��تخدمھا الق��انون األول، وھ��ي لف��ظ ینص��رف إل��ى 

  .الصحف الیومیة والمجالت مھما كانت دوریتھا
 لس���نة )185(رق���م ؛ق���انون نقاب���ة الص���حفیین:والثال���ث    

، )1970(لس�نة  )76(استبدل بھ الق�انون رق�م ،الذي )1955(
ففي المادة التاسعة من القانون الملغى أنھ ال یعد ص�حیفة 

الص��حف الخاص��ة الت��ي تص��درھا : ف��ي تطبی��ق أحكام��ھ
ھیئ��ات ألغ��راض علمی��ة أو مدرس��یة بحت��ة،بینما ج��اءت 

یقصد بالصحف :" في القانون الحالي على أنھ)114(المادة
الص���حف والمج���الت : ونف���ي تطبی���ق أحك���ام ھ���ذا الق���ان

وس���ائر المطبوع���ات الت���ي تص���در باس���م واح���د وبص���فة 
المج�الت " -في المادة نفس�ھا -واستثنت من ذلك". دوریة

والص��حف والنش��رات الت��ي تص��درھا الھیئ��ات العام��ة أو 
، والواق�ع "الھیئات العلمیة والتنظیمات النقابیة والتعاونیة

م��ن أن ص��یاغة ھ��ذه الم��ادة ج��اءت عل��ى نح��و أكث��ر دق��ة 
  .الذكر باقي المواد التي احتوتھا القوانین سالفة
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ف��ي  الص��حافة ق��انون المطبوع��ات اللبن��انيوُیع��رف     
مھن��ة إص��دار المطبوع��ات : ")1(الم��ادة التاس��عة من��ھ بأنھ��ا

بش����رح  )7(و )6(و )5(و)4(، وتتكف����ل الم����واد"الص����حفیة
عل�ى  فت�نص الم�ادة الرابع�ةمفھوم المطبوعة الص�حفیة، 

یعني بالمطبوعة الصحفیة مختلف أنواع المطبوعات "أنھ
  ".الدوریة

یعن����ى :أم����ا الم����ادة الخامس����ة فت����نص عل����ى أن����ھ     
  : بالمطبوعات الدوریة

المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة ) أ(    
باسم معین وب�أجزاء متتابع�ة وتك�ون مع�دة للتوزی�ع عل�ى 

  .الجمھور
فیة اإلخباریة المعدة فق�ط لتزوی�د الوكالة الصح) ب(     

سوم   .مؤسسات نشر باألخبار والمقاالت والصور والرُّ
الوكالة الصحفیة النقلیة المعدة لنق�ل قصاص�ات ) ج(     

  .المطبوعات الصحفیة وتوزیعھا على طالبیھا
النش���رة االختصاص���یة المع���دة للتوزی���ع عل���ى ) د(      

  .مؤسسات االختصاص
تنقس�م المطبوع�ة :"فت�نص عل�ى سابعةالمادة الأما        

سیاس�یة وغی�ر سیاس�یة،وتكون ھ�ذه : الصحفیة إل�ى فئت�ین
  ". األخیرة موقوتة إلى صحیفة سیاسیة

فیع�رف الص�حافة  نظام المطبوعات الس�عوديأما        
والص���حیفة والص���حفي ف���ي مادت���ھ الثانی���ة عل���ى النح���و 

ھ����ي مھن����ة تحری����ر أو إص����دار "الص����حافة:") 2(اآلت����ي
المطبوع���ات الص���حفیة، والص���حیفة ھ���ي ك���ل مطبوع���ة 

                                                
 ).40، 39( مدخل إلى علم الصحافة، ص: نقال عن فاروق أبو زید) 1(
 ).39( مدخل إلى علم الصحافة، ص: نقال عن؛ فاروق أبو زید) 2(
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دوری��ة یتك��رر ص��دورھا ف��ي مواعی��د مح��ددة كالص��حف 
ھ���و ك���ل م���ن اتخ���ذ :والمج���الت والنش���رات، والص���حفي

ش�بھ  الصحافة مھنة لھ یمارسھا على سبیل االحتراف،أو
االحتراف، ویشمل العمل الصحفي التحریر في الصحف 

باألخب������ار وإخراجھ������ا وتص������حیح موادھ������ا وإم������دادھا 
  ".والتحقیقات والمقاالت والصور

فھ�و یع��رف الص��حف  ق��انون اإلع�الم الجزائ��ريأم�ا      
 والمؤرخ في )01 -82(في مادتھ العاشرة من القانون رقم 

فبرای�ر س�نة  06المواف�ق ل�ـ / ھ�ـ1402ربیع الث�اني ع�ام  12
،والمتض��من ق��انون اإلع���الم وك��ذا مادت��ھ الخامس���ة 1982

رمضان عام  8المؤرخ في )07 -90(عشر من القانون رقم
المتعل����ق  1990أفری����ل س����نة  )03(المواف����ق ل����ـ/ ھ����ـ1410

تعد بمثابة نشریھ دوریة ك�ل الص�حف ")1( :باإلعالم بأنھا
والمج����الت بك����ل أنواعھ����ا والت����ي تص����در ف����ي فت����رات 

  : منتظمة،وتصنف النشریات الدولیة إلى صنفین
  .الصحف اإلخباریة العامة -      
  .یات الدوریة الخاصةوالنشر -      
م��������ن الق��������انون )13(،)12(،)11(وتت��������ولى الم��������واد      
م���������������ن الق���������������انون )17(، )16(والم���������������واد  ،)1982(األول

الص���حف اإلخباری���ة :ش���رح وتفس���یر معن���ى)1990(الث���اني
فتش�������یر . العام�������ة  والنش�������ریات الدوری�������ة الخاص�������ة

تعتبر صحف إخباریة :"إلى أنھ)1990(من قانون)16(المادة
الق�انون النش�ریات الدوری�ة،التي تش�كل  عامة بمفھوم ھذا

                                                
، )م1982(فیف�ري  9الص�ادر ف�ي )  5(الجریدة الرسمیة للجمھوری�ة الجزائری�ة، الع�دد ) 1(

 .م1990أفریل  4الصادر في ) 14(والعدد 
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الدولی���ة  مص���درا لإلع���الم ح���ول األح���داث الوطنی���ة أو
  ".والموجھة إلى الجمھور

م����ن الق����انون نفس����ھ إل����ى )17(تش����یر الم����ادةفیم����ا    
تعتبر دوریات متخصص�ة النش�ریات الت�ي تتعل�ق :"أنھ

  .بموضوعات خاصة في میادین معینة
بع�د اس�تعراض  فاروق أبو زی�دویخلص الدكتور      

اللغویة،القانونی������������ة، (عدی������������د م������������ن الم������������داخل 
لتعریف الصحافة إلى أنھ ال )األیدیولوجیة،التكنولوجیة

یوج���د تعری���ف واح���د ش���امل للص���حافة، وأن مفھ���وم 
الص��حافة ال یمك��ن أن یكتم��ل دون اإلحاط��ة بمختل��ف 
المداخل أو المحددات التي تتعلق بالمفھوم، وعلى ھذا 

الص��حافة كلم��ة تس��تخدم أن "أب��و زی��د"األس��اس ی��رى
   )1( :للداللة على أربعة معان ھي

 الص������حافة بمعن�����ى الحرف������ة أو:المعن�����ى األول      
یتص��ل :أول��ھ:وھ��ي بھ��ذا المعن��ى لھ��ا ج��انبین.المھن��ة

بالصناعة والتجارة، وذلك من خالل عملیات الطباع�ة 
 .واإلع���الن والتص���ویر والتوزی���ع والتس���ویق واإلدارة

.. اخت�ار مھن�ة الص�حافةیتصل بالشخص الذي :وثانیھ
أي الش���خص ال���ذي یق���وم بالحص���ول عل���ى األخب���ار 
وإجراء األحادیث والتحقیقات الصحفیة وكتابة المق�ال 

  .وكافة الفنون الصحفیة األخر والتعلیق الصحفي،
الص��حافة بمعن��ى الم��ادة الت��ي تنش��رھا :المعن��ى الث��اني 

 الصحیفة كاألخبار واألحادی�ث والتحقیق�ات الص�حفیة،
وھ��ي بھ��ذا .ت وغیرھ��ا م��ن الم��واد الص��حفیةوالمق��اال

  .المعنى تتصل بالفن وبالعلم

                                                
 ).48 -46(مدخل إلى علم الصحافة، ص : فاروق أبو زید) 1(
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الصحافة بمعن�ى الش�كل ال�ذي تص�در :المعنى الثالث  
بھ،فالص��حف دوری��ات مطبوع��ة تص���در م��ن ع��دة نس���خ 

وھ��ذا المعن��ى . وتظھ�ر بش��كل من�تظم، وف��ي مواعی��د ثابت�ة
للصحافة، یقصر المفھوم على الدوریات المطبوعة فقط، 

تي ظھرت بع�د اكتش�اف المطبع�ة ف�ي منتص�ف أي تلك ال
الق��رن الخ��امس عش��ر، أي أن الص��حافة ب��دأت ف��ي الع��الم 
��ادس  بظھ��ور أول ص��حیفة مطبوع��ة ف��ي نھای��ة الق��رن السَّ

  .عشر
، اإلعالم والص�حافة األساس ُیفّرق بینوعلى ھذا     

فاإلعالم أقدم من الصحافة، وقد نشأ اإلعالم منذ ظھ�رت 
م��ات وتبادلھ��ا أي م��ع ب��دء الحی��اة الحاج��ة إل��ى نق��ل المعلو

االجتماعیة لإلنسان، ف�ي ح�ین أن الص�حافة ل�م تظھ�ر إال 
  .مع اكتشاف المطبعة

الصحافة بمعنى الوظیفة التي تؤدیھا :المعنى الّرابع   
في المجتمع الحدیث، أي كونھا رسالة تستھدف خدمة 

وھ�ي بھ�ذا المعن�ى . المجتمع واإلنسان الذي یعیش فیھ
الواق���ع االجتم���اعي واالقتص���ادي ف���ي  تتص���ل بطبیع���ة

المجتم��ع ال��ذي تص��در فی��ھ ،ونوعی��ة النظ��ام السیاس��ي 
واالجتماعي القائم بھ ثم باألیدیولوجیة الت�ي ی�ؤمن بھ�ا 

  . المجتمع
رغ����م أن مفھ����وم :الف����رق ب����ین المجل����ة والجری����دة*    

الص���حافة ق���د جم���ع ف���ي بع���ض تعریفات���ھ ب���ین الجرائ���د 
الجری��دة والمجل��ة شخص��یتھ والمج��الت، إال أن لك��ل م��ن 

الممیزة التي تكشف عنھا مجموعة من الخص�ائص الت�ي 
      )1( :یمكن أن نجملھا في العناصر التالیة 

                                                
 ).144، 143(مدخل إلى علم الصحافة، ص: فاروق أبو زید) 1(
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تمیل أحجام المجالت إلى الصغر، بینما تمیل أحجام ) 1(
وإن كن��ا ن��رى ف��ي بع��ض الح��االت  الجرائ��د إل��ى الكب��ر،

جرائ��د تص��در ف��ي أحج��ام ص��غیرة، ق��د تص��ل إل��ى حج��م 
اب، وكذلك توجد بعض المجالت التي ازداد حجمھ�ا الكت

  .وكاد یقترب من حجم الجرائد
المجلة البد لھا من غالف یجمع صفحاتھا، في ) 2(   

  .حین أن الجریدة ال تحتاج إلى ھذا الغالف
س��وم ) 3(    تھ��تم غالبی��ة المج��الت بالص��ور، وتمث��ل الرُّ

ك والصور والكاریكاتیر بنسبة كبیرة م�ن ص�فحاتھا، ك�ذل
فالصورة تعتب�ر عنص�ًرا جوھری�ا لغ�الف أي مجل�ة، ف�ي 
ح��ین أن الجرائ��د ال یص��ل اھتمامھ��ا بالص��ور إل��ى الق��در 
نفسھ من اھتمام المجالت بھا، بل توج�د بع�ض الص�حف 
المحافظ�����ة الت�����ي تمی�����ل إل�����ى ع�����دم نش�����ر الص�����ور إال 

  .الضروري منھا
تستخدم غالبیة المجالت أنواعا من ال�ورق أكث�ر ) 4(    

تس����تخدمھ الجرائ����د،ففي ح����ین یص����نع ورق م����ن ال����ذي 
الجرائ��د م��ن ورق الطباع��ة ال��رخیص وھ��و مك��ون م��ن 

، م����ع كمی����ة قلیل����ة م����ن اللّ����ب )%80(اللّ����ب المیك����انیكي
، نجد أن ورق المجالت یصنع من ورق )%20(الكیمیائي

الطباع��ة الجی��د، وھ��و مك��ون م��ن ل��ب كیمی��ائي مب��یض 
ن وغیر مبیض مضاف إلیھ م�واد مالئ�ة، ویك�ون خالی�ا م�

�����طح،  الش�����وائب والعی�����وب والتموج�����ات ومس�����توى السَّ
مك   . ومتجانس السُّ

وإن كنا نالحظ أن ورق بعض الجرائد قد اقترب في     
الس��نوات األخی��رة م��ن مس��توى ورق المج��الت وخاص��ة 
بعد انتشار طباعة الجرائد باألوفست، حی�ث یتطل�ب ھ�ذا 
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الن���وع م����ن الطباع����ة، أن یك����ون س����طح ال����ورق ناعم����ا 
لحا للطباع���ة اللیتوجرافی���ة، وأن یك���ون ومص���قوال وص���ا

طح معالجا بالجیالتین الحیواني النقي   .السَّ
والمعروف أنھ توجد أنواع مختلفة من ورق الطباعة     

تبع���ا ل���وزن المت���ر المرب���ع حی���ث یت���راوح وزن المت���ر 
غرام لكل متر مربع، والجرائد غالب�ا م�ا )100(إلى)30(من

زن��ھ أق��ل م��ن تس��تخدم رغ��م طباعتھ��ا باألوفس��ت ورق��ا و
  .وزن الورق المستخدم في المجالت

تتوس���ع المجل���ة ف���ي اس���تخدام األل���وان وخاص���ة ) 5(    
المجالت المصورة، ویساعدھا في ذلك مواعید الص�دور 
المتباعدة بین ك�ل ع�دد س�واء ك�ان أس�بوعیا أو ش�ھریا أو 
فص���لیا ف���ي ح���ین أن اإلص���دار الی���ومي لغالبی���ة الجرائ���د 

  .ي استخدام األلوانیحول بینھا وبین التوسع ف
یغلب على قارئ الجری�دة الیومی�ة الط�ابع الع�ام، ) 6(    

فھ��و ینتم��ي إل��ى فئ��ات مھنی��ة متع��ددة وطبق��ات اجتماعی��ة 
مختلف��ة واتجاھ��ات سیاس��یة متباین��ة، ف��ي ح��ین أن ق��ارئ 
المجلة غالبا ما یكون محصورا ف�ي فئ�ة مح�ددة أو اتج�اه 

كث�ر م�یال سیاسي خاص، فغالبا ما یكون قراء المجالت أ
إل����ى التخص����ص م����ن ق����راء الجرائ����د، وخاص����ة ق����راء 

  .المجالت الشھریة والفصلیة
على أنھ یالحظ أن السنوات األخیرة ش�ھدت تط�ورا      

ا في السیاسة التحریریة بالجرائد نحو تقدیم أبواب أو  ھاّمً
صفحات متخصصة مثل صفحات الم�رأة والف�ن،واألدب 

ص��ارت الجرائ��د واالقتص��اد والریاض��ة والعلوم،وب��ذلك 
تجم��ع ب��ین م��ا تتمی��ز ب��ھ الجرائ��د م��ن تن��وع وش��مول ف��ي 
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الم���ادة الص���حفیة، وب���ین م���ا تتمی���ز ب���ھ المج���الت م���ن 
  .تخصص فیما تقدمھ من مواد صحفیة

ف���ي التعری���ف ال���ذي أوردت���ھ :أن���واع الص���حف)ج(      
: الیونس��كو لل��دوریات قس��متھا إل��ى فئت��ین أساس��یتین ھم��ا

ا ت����ذھب بع����ض ، والمج����الت، فیم����)الجرائ����د(الص����حف
التصنیفات إلى تقسیمھا،وخاصة الصحف منھا إلى عدید 
م���ن األن���واع مراع���اة ل���دوریتھا ومواض���یعھا، ونوعی���ة 
جمھورھا، وموضع صدورھا  وغیرھ�ا م�ن االعتب�ارات 
وإن اعترض على مث�ل ھ�ذه المح�اوالت التص�نیفیة بع�دم 
وج���ود ف���وارق جامع���ة مانع���ة بینھ���ا، ألن ك���ل األن���واع 

تش���ترك ف���ي العدی���د م���ن الّس���مات  المترتب���ة عل���ى ذل���ك
   )1(:المتماثلة أھمھا

أنھا دوریة، أي تتمیز بالعنوان الواحد الذي ینتظم /1     
جمیع األعداد وبالرقم المسلسل، وبانتظام موعد الصدور 
سواء كان ذلك یومیا كما ھ�و الش�أن ف�ي أغل�ب الجرائ�د، 
أو أسبوعیا أو شھریا أو فصلیا أو سنویا، كما ھ�و الش�أن 

  .في الغالب األعم من المجالت
أنھ��ا مطبوع��ات، وھ��ذا یعن��ي إخ��راج ك��ل م��ا ھ��و / 2    

الجریدة،س�واء  غیر مطب�وع بعی�دا ع�ن مفھ�وم المجل�ة أو
  .بعد اكتشافھا ظھر قبل اكتشاف المطبعة أو ما

فیم��ا ت���ذھب بع��ض اآلراء إل���ى أن مح��اوالت جم���ع      
ة الصحف في فئات محددة سوف یؤدي بن�ا إل�ى الالمب�اال

بم���ا لك���ل منھ���ا م���ن شخص���یة فعلی���ة، ذل���ك أن مقی���اس 
تعارض����ھا م����ع منافس����یھا، ھ����و ال����ذي یمی����ز العناص����ر 
الصحافیة المختلفة، فإذا نحن أص�ررنا عل�ى أنھ�ا تتش�ابھ 

                                                
وریات في المكتبات : شعبان خلیفة) 1(  .)5(، ص)دار العربي للنشر والتوزیع: القاھرة(الدَّ
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فیم���ا بینھ���ا، ف���إن ذل���ك یجعلن���ا ال نلتف���ت إل���ى تمی���ز ك���ل 
لذلك تعددت مقاییس التص�نیف للص�حافة وغیرھ�ا )1(منھا

  : )2( من الدوریات فنجد
أو م�ن حی�ث فت�رات الص�دور، :التقسیم الدوري) 1(    

  : وتقسم حسبھ إلى
وھ���ي الص���حف الت���ي تص���در  :)Daily(الیومی���ة/ 1     
ف����ي الی����وم الواح����د  وبش����كل من����تظم،  -أو أكث����ر -م����رة

عددا في السنة،إالّ ف�ي حال�ة وج�ود ی�وم مع�ین ) 365(أي
  :وھي.في األسبوع تتعطل فیھ الجریدة

 تھتم بالروایة دون التعلیق علیھ�ا :أخبارجرائد إما        
أو الوقوف في ھذا التعلیق عند رأي أو مب�دأ معین،حت�ى 
ول�و كتب�ت ف��ي السیاس�ة الداخلی��ة أو الخارجی�ة أو ش��ؤون 

  . االقتصاد واالجتماع
تھ�����تم بالمق�����االت أكث�����ر م�����ن  :جرائ�����د رأيوإم�����ا       

للدعوة إلى مبدأ أو رأي خاص وتس�تند ع�ادة  اإلعالنات،
تعن�ى بتق�دیم  أو جرائد إعالنى حزب أو منظمة معینة،إل

  . مختلف اإلعالنات التجاریة
وھ�ي الص�حف ) Semi weekly(:نصف األس�بوعیة/2     

التي تصدر مرتین في األسبوع،ویحدد عادة أی�ام ص�دور 
الجری����دة بالنس����بة ألی����ام األس����بوع، وتت����راوح األع����داد 

أع��داد ) 104،105( الص��ادرة م��ن ھ��ذا الن��وع بم��ا مجموع��ھ
  .سنوًیا

                                                
سلسلة األلف كتاب الثانیة : القاھرة(فاطمة عبد هللا محمود: الصحافة، ترجمة :بییر البیر) 1(

 ).16، 15(، ص)م1987، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )44(رقم
وفؤاد ، )131،133(مدخل إلى الصحافة، ص: إبراھیم عبد هللا المسلمى: أنظر في ذلك) 2(

 ).60-58(یة ودورھا في الدعوة، صالصحافة اإلسالم:  توفیق العاني
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وھ��ي الص��حف الت��ي تص��در :)weekly(األس��بوعیة/ 3    
م��رة واح��دة ف��ي األس��بوع، وف��ي ی��وم مح��دد ع��ادة، وتبل��غ 

ع��دًدا  )52(األع��داد الت��ي تص��در بھ��ذه الطریق��ة م��ا مق��داره
س��نویا،وعادة م��ا تھ��تم ب��التعلیق عل��ى الح��وادث السیاس��یة 

وھ��ي إم��ا ..واالجتماعی��ة دون ض��یاع ص��فة الحالی��ة فیھ��ا
عام��ة وتع��رض لألم���ور السیاس��یة واالقتص��ادیة وتعل���ق 

  .علیھا، أو خاصة وتعرض لنوع معین من البحوث
ویص���در ھ���ذا :)Semi monthy(نص���ف الش���ھریة/ 4    

ع��ددا ك��ل )24(الن��وع م��ن الص��حف م��رتین ف��ي الش��ھر أي
س����نة، وتص����در الجری����دة م����ن ھ����ذا الن����وع ف����ي ی����ومین 

ك�أن یك�ون الی�وم وت�اریخین مح�ددین ف�ي الش�ھر الواح�د، 
  .األول والیوم الخامس عشر من كل شھر

وھي الصحف الت�ي تص�در  :)Monthly(الشھریة/ 5     
عددا في الّسنة، وھ�ي الت�ي  )12(مرة واحدة في الشھر أو

ع��ادة م��ا یعتب��ر فیھ��ا التحقی��ق ف��ي ال��ّدرس والتعم��ق ف��ي 
البحث والتخصص في باب من أب�واب المعرف�ة البش�ریة 

ام���ة أو سیاس���ة أو اجتم���اع أو أدب أو ك���دین أو ثقاف���ة ع
  .علم، وإلى مختلف أمور الحیاة

وتقس��م بھ��ذا االعتب��ار إل��ى :التقس��یم الموض��وعي)2(    
  :قسمین
وھ���ي الص���حف الت���ي تنش���ر :الص���حف العام���ة/ 1      

مق��االت وموض��وعات عام��ة ال تقتص��ر عل��ى حق��ل واح��د 
م���ن حق���ول المعرف����ة، أو اختص���اص واح���د،فھي تنق����ل 

قیق���ات والمق���االت السیاس���یة واالجتماعی���ة األخب���ار والتح
واالقتص��ادیة والثقافی��ة، ك��ذلك ال یش��ترط فیھ��ا أن تك��ون 
بمستوى علم�ي مع�ین، ولق�راء م�ن ش�ریحة اجتماعی�ة أو 
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مھنی����ة مح����ددة، وتص����در ھ����ذه الص����حف ف����ي الغال����ب 
  .ألغراض ترفیھیة أو إعالمیة

وھ�����ي الص�����حف الت�����ي :الص�����حف المتخصص�����ة/ 2    
مج��ال منف�رد م��ن مج��االت تتخص�ص بموض��وع واح�د وب

المعرف������ة البش������ریة أو األخب������ار، وتنش������ر المق������االت 
 .والتحقیق���ات والبح���وث ع���ن ذل���ك الموض���وع والمج���ال

 كالجرائ������د الموجھ������ة لألطفال،والش������باب والم������رأة، أو
  .المتخصصة في مجال الفن واألدب وغیرھا

      
وتقسم بھ�ذا :التقسیم بالنسبة لموضع إصدارھا) 3(      

  :ىاالعتبار إل
وھذا النوع من الصحف یص�در ع�ادة :المركزیة/ 1      

في العواصم والمدن الكبرى اآلھل�ة بالّس�كان، المتض�منة 
  .النشاط السیاسي واالجتماعي وتعنى بالشؤون العامة

وتص��در ف��ي غی��ر العواص��م م��ن م��دن :اإلقلیمی��ة/ 2     
األقالیم، وتعنى بشؤون اإلقلیم الخاصة وأحیانا تعن�ى بم�ا 

  .ھ المركزیة كذلكتعنى ب
وتتمی�ز الص�حف ع�ن غیرھ��ا :ممی�زات الص�حف)د(      

من المطبوعات الدوریة في نشرھا مساحات واس�عة م�ن 
ویمك�ن .المعلومات التي تعالج األحداث واألخبار الیومیة

قراءة الصحف مثل بقیة المواد المطبوعة بالسرعة الت�ي 
تناس��ب الق��ارئ،ویمكن إع��ادة ق��راءة الص��حیفة أكث��ر م��ن 
م��رة ویمك��ن قراءتھ��ا ف��ي أي مك��ان وم��ن قب��ل أكث��ر م��ن 

والرج������وع إلیھ������ا ف������ي أي  ش������خص،واالحتفاظ بھ������ا،
ع���الوة عل���ى ذل���ك ف���إن أس���عار الص���حف ع���ادة .وق���ت

مقارن����ة م����ع غیرھ����ا م����ن وس����ائل االتص����ال  رخیص����ة،
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والص����حف .الجماھیري،بس����بب كث����رة اإلعالن����ات فیھ����ا
بمفھومھا الواسع لیست من وسائل االتص�ال الجم�اھیري 

الجری��دة الت��ي تنق��ل  دیث��ة، ذل��ك أن فك��رة الص��حیفة أوالح
وت��ذكر .األخب��ار واألح��داث تع��ود إل��ى العص��ور القدیم��ة

الص��ینیة ظھ��رت )ك��ین ك��ان(بع��ض المص��ادر أن جری��دة 
كما ذكرت الصحف في القرآن .)1()قبل المیالد 911( عام

ھ��ذا لف��ي الص��حف األول��ى إن :(الك��ریم ف��ي قول��ھ تع��الى
  ).صحف إبراھیم وموسى

وتص���در الص���حف غالب���ا لتق���دیم الم���ادة اإلخباری���ة      
الیومی���ة والتعلی����ق علیھ���ا، ومتابع����ة األح���داث الجاری����ة 
وتمت��از الص��حیفة ع��ن اإلذاع��ة والتلفزی��ون ف��ي إمكانی��ة 

ولیس�ت مھم�ة . تغطیة المزید من األنباء وبتفاص�یل أكب�ر
الصحیفة نقل األخبار واألح�داث فقط،ب�ل تض�م ص�فحات 

ن وال��دین والریاض��ة والتس��لیة مخصص��ة للثقاف��ة والفن��و
 كذلك وتحرص الصحف عل�ى تلبی�ة حاج�ات ك�ل الن�اس،

ولھذا یزداد االھتمام بھا واإلقبال علیھا من قبل كل فئات 
  .المجتمع وفي كل وقت

وم����ع ذل����ك ال تس����تطیع الص����حف منافس����ة اإلذاع����ة     
وللتغل��ب .والتلفزی��ون ف��ي س��رعة نق��ل األخب��ار أوال ب��أول

ت بع�ض الص��حف تص�در م��رتین عل�ى ھ�ذه المش��كلة ب�دأ
تصدر في  في الیوم لمتابعة آخر التطورات واألحداث،أو

  .الصباح والمساء من كل یوم
ظھ��رت الص��حف ف��ي :الص��حف ف��ي ال��بالد العربی��ة*     

البالد العربیة متأخرة ویع�د لبن�ان أول بل�د عرب�ي ع�رف 
الصحف وأصدرھا،وكان ذلك عن طریق األف�راد ول�یس 

                                                
  ).167(االتصاالت،ص:زكي الوردي،وزمیلھ )1(
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حدیقة (ما أصدر خلیل الخوري عن طریق الحكومة،عند
وكانت مصر أیضا من أوائل البالد .م1858عام ) األخبار

العربی������ة الت������ي عرف������ت المطبوع������ات الدوری������ة،حیث 
وفي سوریا كان . م1865سنة ) الوقائع المصریة(صدرت

 ،م1865أول عھ��د للس��وریین بالمطبوع��ات الدوری��ة ع��ام 
عن��دما أص��در ال��والي العثم��اني بدمش��ق جری��دة رس��میة 

وع�رف الع�راق .ب�اللغتین العربی�ة والتركی�ة)سوریة(باسم
الص��حف ألول م��رة عن��دما أم��ر ال��والي الترك��ي م��دحت 

الرس�میة ف�ي بغ�داد س�نة  )ال�زوراء(باشا بإصدار صحیفة
  .  م1869

وق���د ب���دأت المطبوع���ات الدوری���ة ف���ي فلس���طین ع���ام    
) الق�����دس الش�����ریف(م،عن�����دما ص�����درت جری�����دة1876

ول ص���حیفة ف���ي األردن وص���درت أ.بالعربی���ة والتركی���ة
أما لیبیا فق�د عرف�ت .م1920عام )الحق یعلو(وھي صحیفة

ط��رابلس (عن��دما ص��درت ص��حیفة ،م1866الص�حافة ع��ام 
 وظھرت الصحافة في تونس مع صدور جری�دة ).الغرب

 ،م1847وفي الجزائ�ر ع�ام  .م1860 عام) الرائد التونسي(
، وھي لس�ان م1847عام )المبشر(عندما أصدر الفرنسیون

ح���ال حكوم���ة االس���تعمار، وف���ي المغ���رب ص���درت أول 
،وق����د ت�����أخرت م1889ع����ام  )المغ�����رب(ص����حیفة باس����م 

وك�ذلك . الصحافة في موریتانیا حتى منتصف السبعینات
الح���ال ف���ي الس���ودان ال���ذي ظ���ل یعتم���د عل���ى الص���حافة 
المص�����ریة ول�����م یع�����رف  الص�����حافة الیومی�����ة إّال ع�����ام 

  .  )1( )النیل(،عندما صدرت جریدة م1935

                                                
-50(و).20-19(ص الدوریات العربیة؛لمحات من تاریخھا، :عبد الرحمان فرفور) 1(

56.( 
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وبالنس������بة للجزی������رة العربیة،فق������د عرف������ت ال������یمن     
عن���دما ص���درت  ،م1879المطبوع��ات الدوری���ة من���ذ ع���ام 

وص�درت . لسان حال الحكومة التركی�ة )صنعاء(صحیفة
،وھ�����ي أدبی�����ة م1908أول ص�����حیفة ف�����ي الحج�����از ع�����ام 

ویرجع تاریخ الص�حافة ف�ي الكوی�ت إل�ى ع�ام  .اجتماعیة
 )ل�ة الكوی�تمج(،عندما أصدر عبد العزیز الرشید م1928

الش���ھریة الت���ي تعتب���ر أول مجل���ة ف���ي ت���اریخ ال���دوریات 
ویمكن القول أن عبد هللا الزای�د ق�د أص�در أول . الخلیجیة

) جری��دة البح��رین(،وھ��يم1939جری��دة ف��ي البح��رین ع��ام 
، عن���دما م1944الت���ي كان���ت تص���در أس���بوعیا حت���ى ع���ام 

توقفت بسبب أزمة ال�ورق الت�ي خلفتھ�ا الح�رب العالمی�ة 
وترج����ع بدای����ة الص����حافة ف����ي قط����ر إل����ى ع����ام .الثانی����ة
 م1969،وف��ي اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة إل��ى ع��ام م1959

ویعتب��ر عم��ر الص��حافة ).االتح��اد(عن��دما ص��درت جری��دة
م��ع )ال��وطن(ف��ي عم��ان قص��یرا،فقد ص��درت أول جری��دة

م1971بدایة عام 
)1( .    

       
  
  

م����ن خ����الل انتش����ار (تع����د اإلذاع����ة:اإلذاع����ة: ثانی����ا     
أوسع وسائل االتصال الجماھیري انتش�ارا حالی�ا )الرادیو

فاإلنس���ان یس���تمع إل���ى الرادی���و أو الم���ذیاع ویس���تفید م���ن 
برامج�ھ المختلف��ة ف�ي أي مك��ان ف�ي الع��الم دون ع��ائق أو 

  ..  في البیت،في السیارة،في المكتب،في الطائرة،:حاجز

                                                
 ،مجلة البحرین الثقافیة،"تطور الصحافة في البالد العربیة والبحرین:"ربحي علیان) 1(

1996 
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م 1906 للرادی��و ع��ام م��اركونيویع��د اكتش��اف الع��الم      

بع�د .نقطة تحول رئیسیة في وسائل االتصال الجم�اھیري
 ذلك أنشئت محط�ات اإلرس�ال اإلذاع�ي بش�كل متس�ارع،

حتى أصبح من الصعب أن تجد دولة في العالم تخلو من 
وق�د ك�ان جھ�از الرادی�و ف�ي البدای�ة كبی�ر .محطة لإلذاعة

وبس�یطا ویفتق�ر إل�ى دق�ة االس�تقبال، ولكن�ھ تط�ور الحجم 
بشكل كبیر واس�تطاعت التكنولوجی�ا أن تخلص�ھ م�ن ك�ل 
عیوب��ھ وسلبیاتھ،لیص��بح ص��غیرا وق��ادرا عل��ى االس��تقبال 

ویع���د ظھ���ور الترانزیس���تور ث���ورة . بوضوح،ورخیص���ا
 وق��د احت��ل الرادی��و، .مھم��ة ف��ي مج��ال الرادی��و واإلذاع��ة

دارة ب���ین الوس���ائل كوس���یلة اتص���ال س���معیة،مكان الص���
األخ����رى المس����تعملة ف����ي عملی����ات التثقی����ف والتعل����یم 

في ؛والترفی��ھ، حت��ى أص��بح ف��ي متن��اول أی��دي ك��ل الن��اس
  .المدینة والقریة،للتعلم وللترفیھ ولسماع األخبار

     :وتعود أسباب جماھیریة الرادیو إلى مایلي    
  .انتشاره الواسع بسبب انخفاض سعره*    
اإلرس��ال اإلذاع��ي مقارن��ة باإلرس��ال اتس��اع نط��اق *    

  .التلفزیوني
یس��تطیع اإلنس��ان أن یص��غي للرادی��و وھ��و یعم��ل أي *   

  .شيء آخر
  .تعدد برامجھ ما بین الثقافة والعلم والموسیقى*   

  : )1(ویمكن لإلذاعة أن تقوم بتأدیة الوظائف التالیة    
  .المساھمة في نشر العلوم والثقافة بین أفراد المجتمع 
  .الجة المشكالت االجتماعیةمع 
  .رفع مستوى الذوق الفني عند األفراد والمجتمعات 

                                                
 ).74(ص االتصاالت،:الوردي،وزمیلھزكي ) 1(
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حققت���ھ الحض���ارة  إط���الع أف���راد المجتم���ع عل���ى م���ا 
  .اإلنسانیة من إبداعات واكتشافات ومعارف

إیص��ال األخب��ار المحلی��ة والعالمی��ة ألف��راد المجتم��ع  
  .وتنویر الرأي العام

تعری���ف الع���الم الخ���ارجي ب���التطورات واالتجاھ���ات  
  .  الفكریة والسیاسیة

  .           الترویح عن نفوس أفراد المجتمع وتسلیتھم  
یعتبر الّتلفزیون كأحدث وسیلة : الّتلفزیون: ثالثا      

إعالمیة ذات خصوصیات تكنولوجیة متمیزة،شقت 
طریقھا بسرعة،اعتمدت في بدایاتھا على الصحافة 

لسینما واإلذاعة والمسرح واستعارت الكثیر من وا
أدوات وأنواع وتقنیات وربما خصائص وسائل تعبیرھا، 
ولكنھا وبسرعة أیضا واعتمادا على الّدراسات النظریة 
والخبرة العملیة،استطاعت أن تكشف ھویتھا وأن توجد 
لغتھا الخاصة،وبالتالي أن تمتلك خصائصھا ووسائلھا 

  .    وقیمھا الجمالیة والفنیة الخاصةالتعبیریة وأنواعھا 
 )Télévision( الّتلفزیون:لغة:تعریف الّتلفزیون)أ(     

 ومعناھا بالیونانیة )Télé(:كلمة مركبة من مقطعین ھما
 ،)1()الرؤیة(ومعناھا بالالتینیة  )vision(و) عن بعد(

اسمھ  وشاع" الرؤیة عن بعد:"فترجمتھ الحرفیة بالعربیة
في العربیة بالشاشة الصغیرة،في مقابل الشاشة الكبیرة 
التي تطلق على السینما،كما ُترجمت كلمة تلفزیون إلى 
عدة صیغ عربیة مستوحاة من بعض الخصائص التي 

  ...الرائي،اإلذاعة المرئیة،:عن غیره ومنھا تمیزه

                                                
  ) 18(، ص )1984دار البعث، : قسنطینة(اإلعالم وقضایا الساعة، : نور الدین بلیل) 1(



   

  139 

 )1( معجم مصطلحات اإلعالمعرفھ :اصطالحاو     
ن وسیلة نقل الصورة والصوت في وقت الّتلفزیو:"بقولھ

واحد بطریق الدفع الكھربائي،وھي أھم الوسائل السمعیة 
البصریة لالتصال بالجماھیر عن طریق بث برامج 

قاموس المصطلحات ووعّرفھ ". معینة
مثل (جھاز لنقل الصورة المتحركة":بقولھ:)2(اإلعالمیة

وعرضھا،كما ینقل الرادیو األصوات وھو  )السینما
كون من جھاز التقاط كاآللة السینمائیة یصور المشاھد یت

المراد تصویرھا، ثم ینقلھا في الھواء بطریقة السلكیة 
فتلتقطھا أجھزة االستقبال فتعكس ھذه الصور على لوح 

  ..."من الزجاج
وقد بدأت فكرة اكتشاف الّتلفزیون استنادا إلى القاعدة     

ي معین،وق��د العلمی��ة نق��ل الص��ور بواس��طة تی��ار كھرب��ائ
جوزی�ف "ظھرت البدایات األولى لھذه الفكرة عن�د الع�الم

حی��ث اكتش��ف عنص��را یخ��تص ف��ي نق��ل وتحوی��ل  ،"م��اي
،ث����م ج����اءت تجرب����ة )3(الق����وة الكھربائی����ة إل����ى ص����ورة

 )م1884( ف���ي إرس���ال ص���ورة متحرك���ة ع���ام"نیبك���وف"
باستخدام القرص المیكانیكي الماسح،والمكون من سلس�ة 

بحی�ث تس�مح ھ�ذه الثق�وب م�ع ثقوب في ش�كل حلزون�ي؛ 
دوران األس���طوانة بظھ���ور تفاص���یل الص���ور كلھ���ا ف���ي 

اإلیط�الي  "م�اركوني" دورة واحدة،ونجح في ھ�ذه الفت�رة
في إرسال واستقبال األصوات سلكیا وال سلكیا، واخترع 

 وطور الع�الم الكامیرا الّتلفزیونیة،"فیلوفا رتنرون"العالم 
أجھ�زة "ل�ول" ترعشاشات االستقبال، واخ "ألن دیمونت"

                                                
  ).160(معجم مصطلحات اإلعالم،ص : أحمد زكي بدوي) 1(
  ).333(محمد فرید محمود عزت، قاموس المصطلحات اإلعالمیة، ص ) 2(
  )39(،)1990دار الشروق،:عمان(إلعالم على الطفلأثر وسائل ا:عبد الفتاح أبو معال) 3(
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تمك�ن الع�الم البریط�اني  )1926(وف�ي ع�ام.اس�تقبال منزلی�ة
م���ن إخ���راج فك���رة الّتلفزی���ون م���ن حی���ز " ج���ون بی���رد"

النظریات إلى الواقع العلمي الملموس بحیث توصل إل�ى 
  .وضع أول تصمیم عملي للتلفزیون المیكانیكي

على أن البدایات الرئیسیة الستخدام الّتلفزیون بشكل      
عندما أخذت التجارب في تأسیس )1930(سع كانت سنةوا

ا محطات خاصة بھ في إنجلترا وأمریكا وألمانیا وفرنس
) م1936(  ،وفي عام)سابقا(إیطالیا واالتحاد السوفیتي و

بدأ البث الّتلفزیوني المنتظم فكان المولد الرسمي ألول 
إرسال منظم من إذاعة الھیئة البریطانیة یوم االثنین من 

ازدھر  )1945(   ،وبحلول عام)1936(أكتوبر سنةشھر 
بناء المحطات الّتلفزیونیة في بعض الدول األوربیة، 
وأمریكا واالتحاد السوفیتي، ثم أخذت صناعة الّتلفزیون 

واستخدام البث بواسطة األقمار  )م1953(الملون سنة 
وھكذا فقد شھد الّتلفزیون سنوات المحاوالت .الصناعیة

ث الدراسیة المعمقة،وصارت لكل جزء الجادة، والبحو
منھ قصتھ الخاصة التي كشف عنھا العلماء وأخضعوھا 

  .لتجارب عدیدة
والّتلفزیون بمفھومھ الحاضر،ُعدَّ من بین المخترعات   

الحدیثة،إال أن العصور القدیمة قد شھدت أشیاء شبیھة 
بھ وإن لم تكن معروفة آنذاك باسم الّتلفزیون فقد تخیلتھ 

یرى من خاللھا كل  األفكار القدیمة،كرة بلوریة سحریة،
شيء ویعرف منھا األحداث القریبة والبعیدة،القدیمة 

فتحكي عن كرة  والحدیثة وتحدثنا األساطیر عن ذلك،
بلوریة كانت ألحد أباطرة الصین یرى بھا تحركات 

وتحدثنا عن المصباح السحري لعالء  أعدائھ وسكناتھم،



   

  141 

ر خیال األجیال،وھو في ذاتھ فكرة الدین، والذي أثا
وتعبر تلك األساطیر عن حلم  بدائیة مبسطة للتلفزیون،

البشر في الجلوس في مكان یمكن منھ رؤیة األحداث 
التي تجري في أماكن أخرى حولھم،دون أن ینتقلوا إلیھا 

  .)1( لمشاھدتھا
ومع أن الّتلفزیون ھو آخر وسائل اإلعالم من حیث     

النشأة إال أنھ استطاع في سنوات قلیلة أن یحقق تطورا 
تقنیا ملحوظا،حیث أنھ أصبح یعرف انتشارا واسعا على 
المستوى العالمي،شامال بذلك القارات الخمس، ولم یبق 
حكرا على الدول التي اخترعتھ،حیث أنشئت شبكات 

والقارة  ي العالم العربي وأمریكا الالتینیة،الّتلفزیون ف
  .اإلفریقیة واألسیویة

یعد الّتلفزیون أحد أھم وسائل  :خصائص الّتلفزیون*   
االتصال الجماھیري التي اخترعھا اإلنسان في العصر 
الحدیث، فقد تفرد بعد مزایا جعلتھ یقف في صدارة 

، )2(وسائل اإلعالم األخرى من صحافة، وإذاعة، وكتاب
الصورة : ولعل أھم میزتین تفرد بھما عن غیره، ھما

وھما  المرئیة الجذابة، واالستجابة الفوریة لألحداث،
میزتان حققتا لھ ذلك االنتشار الواسع وتلك القدرة الفائقة 

یتوقف في كل لحظة  على التأثیر في جمھوره،فھو ال
من لحظات اإلرسال عن عملیة ضخ مستمرة لسیل 

ومات، واآلراء، والقیم األخالقیة  فلم یعد متدفق من المعل
بھذا مجرد جھاز،بل أضحى عقلیة جدیدة لھا آثارھا 

                                                
، ص )الدار القومیة: القاھرة(الّتلفزیون والتنمیة االجتماعیة :محمد ضیاء الدین عوض) 1(
)36.(  
 ،)ط،.دار عالم الكتب، د:الریاض(الّتلفزیون ودوره في التنمیة :والصرفي بیسوني،) 2(

  ).34(ص
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الواضحة على الّسلوكات االجتماعیة والّثقافیة 
قوة تفرض  -كازنوف-واالقتصادیة، فالّتلفزیون كما یري

  .نفسھا على شخصیتنا
إلى جانب ھاتین المیزتین،توفر الّتلفزیون كوسیلة     

ائل االتصال الجماھیري على عدد من من وس
الخصائص والمزایا،من حیث الفاعلیة،ومعالجة 
المضمون،والتنوع في حجم وطبیعة اتجاھات البرامج 
التي یقدمھا والقضایا التي یعالجھا لیجذب إلیھ الجماھیر، 
والشرائح االجتماعیة على اختالف مستویاتھا 

ویمكن تلخیص  التعلیمیة،واھتماماتھا ورغباتھا وأذواقھا،
  : ھذه الخصائص في النقاط التالیة

الّتلفزیون وسیلة سمعیة بصریة،فھو بذلك یجذب إلیھ *   
أحد أھم حواس الّتعلم لدى اإلنسان، أال وھما السمع 
والبصر،وقد أكدت بعض البحوث العلمیة في مجال 

من المعلومات )%88(خصائص الفیزیولوجیة البشریة أن
، )%13(السمع: مصدرھا حاستي التي یحّصلھا اإلنسان

، ولنا أن نقدر حجم الدور الذي یلعبھ )%75(والبصر
  .)1(الّتلفزیون في مجاالت االتصال المختلفة

إن قدرة الّتلفزیون على المزج بین الصورة *    
أمكن من تقدیم المعلومات واألفكار  والصوت،

والّسلوكات في صورة حیة واقعیة قریبة من مدارك 
 وتعد الصورة الحیة أحسن الوسائل إقناعا، المشاھد،

خاصة وأنھا لغة عالمیة تفھمھا كل الشعوب،وقد ساعد 
ھذا على توسیع رقعة االتصال والتخاطب وتبادل 

                                                
  ).104(وسیلة ورسالة،ص اإلعالم :جون میرل ورالف لویتشایني) 1(
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كما یمتاز الّتلفزیون بتنّوع .)1(األفكار والقیم االجتماعیة
أسالیب عرض برامجھ التي تثیر اھتمام مشاھدیھ وھو 

خالصة إمكانات وسائل  وسیلة جامعة، توفرت لھا
  .اإلعالم جمیعھا

 یعتبر الّتلفزیون أسرع وسائل االتصال الجماھیري،*  
ویتفوق على الصحافة،حیث یكفي قطع اإلرسال في 
حالة وجود إعالن عن نبأ ھام لیصل في اللحظة نفسھا 

  .إلى أنحاء العالم
اكتسب الّتلفزیون میزة الصدق العتماده على *    

الف الكلمة المسموعة أو المقروءة في الصورة التي تخ
وال یعني ذلك أن (أنھا وسیلة إقناعیة تضفي الصدق

فقد استخدمت للتضلیل والتشھیر  الصورة دائما صادقة،
والثقة على ما یقدمھ من  )من خالل عملیات فنّیة معینة

فأوجد لھ مشاھدا .. برامج ومضامین إعالمیة وعلمیة
على شاشتھ التي تعرض  أكثر استعدادا لتصدیق ما یراه

  .المضامین المختلفة في أسالیب وصیغ فنیة جذابة
ال تتطلب مشاھدة الّتلفزیون من المشاھد استعدادات *   

 سابقة كالخروج من البیت والتردد على دور السینما،
وقاعات العرض المسرحي مثال،حیث أن الّتلفزیون 

ھد یعمل على نقل المشھد إلى المنزل، وال یسبب للمشا
  .أي عناء، سوى الضغط على زر التحكم

للتلفزیون آثاره اإلیجابیة في نضج شخصیة وتنوع *   
میول األفراد ورغباتھم من خالل ما تعرضھ برامجھ 
من معلومات وخبرات وخالصة تجارب اآلخرین في 

                                                
االتحاد : العراق(دور الّتلفزیون في حیاة الطفل المعاصر  :إبراھیم محمد علي الحیدر) 1(

  ).7(، ص)1979العام لنساء العراق، 
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وذلك بما تضیفھ ھذه المعلومات  كافة المجاالت،
ار والخبرات إلى شخصیة األطفال خصوصا،والكب

بشكل عام من مكتسبات فنیة وثقافیة وعلمیة تساعد على 
ونمو  ،)1(النمو الشخصي االنفعالي والعقلي والعاطفي

كما أنھ یزید في تنوع المیوالت .القدرات الذاتیة
والرغبات الشخصیة بما ُیطلع علیھ مشاھدیھ من رغبات 
ومیوالت وتجارب وخبرات اآلخرین بأشكال وصَیغ 

  .فنیة متعددة
إن قدرة الّتلفزیون بما لدیھ من طاقات فنیة وجھود *    

بشریة وآلیة، وتقنیات علمیة متطورة على تحویل 
المجردات إلى محسوسات تجعلھ في سلّم الوسائل 
اإلعالمیة الھامة في تیسیر الفھم واالستیعاب خاصة 
بالنسبة لألطفال الذین تنقصھم القدرة الكاملة على فھم 

بسبب ما یعوزھم من نمو عقلي  بعض المعاني المجردة
وجسمي وانفعالي وخبرات وقدرات تؤھلھم لفھمھا 

  .واستیعابھا كما ھو األمر عند الكبار
یعتبر الّتلفزیون وسیلة تقنیة متطورة تساعد على *   

مواجھة المشكالت التعلیمیة والّتربویة،فھو وسیلة 
تربویة ناجحة،ووسیط جّید في مساعدة الطالب على 

  .مھارات علمیة وإبداعیةاكتساب 
 ورغم كل ھذه الخصائص اإلیجابیة للتلفزیون،    

والتي من شأنھا أن تجعلھ في مصف الریادة اإلعالمیة 
إالّ أّن  االتصالیة بین باقي وسائل االتصال الجماھیري،

لھ من السلبیات والنقائص ما تجعل منھ وسیلة ضعیفة 
  :یلي ومن بینھا ما في تحقیق أھدافھ المتوخاة،

                                                
  ).44-40(أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ص: عبد الفتاح أبو معال) 1(
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تعمل محطات البث الّتلفزیوني في مجال زمني *    
ومكاني محدود،فال یمكنھا إیصال بثھا إلى أماكن ذات 
مساحات شاسعة،كما ھي إمكانیة الوسائل اإلعالمیة 

الصحافة،كما أنھ یعرض برامجھ في وقت :األخرى،مثل
محدد ال یتیح للمشاھد فرصة المشاھدة واالستیعاب مرة 

ال یتیح لھ أّي فرصة النتقاء أجزاء من أخرى،كما أنھ 
استرجاع المواد التي شاھدھا،فإن ُبثَّ  برامجھ أو

برنامجان مھّمان على قناتین مختلفتین في وقت واحد،ال 
  .یجد المشاھد ُبدا من التضحیة بأحد البرنامجین

یعتمد الّتلفزیون على مواد وأجھزة وأدوات فّنیة *   
كلفة عالیة لیستطیع القیام وتكنولوجیة وإلكترونیة ذات 

ویتأثر البث الّتلفزیوني بعوامل الجو التي .بدوره الفّعال
تتسبب في اضطراب الصوت والصورة أو كلیھما مما 

  .یشوش على وصول رسائل برامجھ
یشارك الّتلفزیون في تطویر صفة السلبیة،التي قد *  

تصل إلى درجة الكسل والالمباالة بعامل الوقت،والتي 
بدورھا إلى الشرود الذھني،وقد یتعّدى ذلك إلى تؤدي 

اضطراب في أوقات الفراغ والتسلیة والنوم ونظام 
،ویرى بعض علماء )1(الحیاة الیومي بصورة عامة

یساعد  النفس أن العكوف الزائد على شاشة الّتلفزیون ال
على إضعاف الّسلوك الجماعي فحسب،بل یعمل على 

ى االنسحاب من عالم تنمیة الّسلوك الفردي ویشجع عل
وقد كتب في .)2(الواقع واإلدمان على مشاھدة برامجھ

إن الّتلفزیون :"ھذا المجال الدكتور حسن سعفان، یقول

                                                
  ).12(المعاصر ، صدور الّتلفزیون في حیاة الطفل  :إبراھیم الحیدر )1(
  ).24-22(الّتلفزیون وأثره في حیاة أطفالنا، ص: شرام وزمالؤه )2(
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تتطلب أي جھد وتقدم  یشجع السلبیة،ألن المشاھدة ال
األفكار جاھزة وقد یتعود المشاھد على ذلك، فیتكاسل 

  .)1("حتى عن مجرد التفكیر أو النقد لما یرى ویسمع
یدفع الّتلفزیون إلى العزوف عن المطالعة والقراءة *   

 الحّرة،ألن اإلنسان یسلك دائما الطریق السھل،
، یقتحم البیوت رغما )صورة وصوتا وحركة(فالمشھد

 عنا،بینما المشاھدون في حالة من االسترخاء والتلقي،
وھنا لّب المشكلة بحیث یأتي التأثیر سھال،فیسلك إلى 

لنفوس ویسري في حیاة األشخاص خاصة مع العقول وا
تكرار الفكرة مرات ومرات،وبأشكال مختلفة إلى أن 
تتسمم األفكار،وتعتل النفوس،والمثل الصیني 

 ،")2(صورة واحدة تعادل عشرة آالف كلمة:"یقول
  ".فعل واحد في ألف كقول ألف لواحد:"وصدق من قال

،ونقلة ومع ھذا فالّتلفزیون وسیلة إعالمیة حضاریة    
ثقافیة تھم الكبار والصغار،وذلك بما تمتلكھ من إمكانات 
فنیة دقیقة،فبالصوت والصورة واللون والحركة یكون 

على مختلف  الّتلفزیون محّل اھتمام كبیر من المشاھدین
  .مستویاتھم التعلیمیة وأعمارھم وأجناسھم

إن الوظائف التي یقوم بھا :وظائف الّتلفزیون)ب(     
ن أكثر اتساعا وأكثر تنوعا من تلك الوظائف الّتلفزیو

التي تقوم بھا وسائل اإلعالم الجماھیري األخرى 
ویمتلك الّتلفزیون مجاال ومدى أوسع وأغنى  مجتمعة،

ولعل أھم الوظائف من الوسائل لتصویر العالم وتقویمھ،
  :التي یضطلع بھا الّتلفزیون ھي

                                                
  ).111(، ص)1961مطبعة دار التألیف،: القاھرة(الّتلفزیون والمجتمع : حسن سعفان) 1(
 ، ص)1997،)1(الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(العنف والجریمة: جلیل ودیع شكور) 2(
)68.(  



   

  147 

صرنا أضحى اإلعالم في ع :الوظیفة اإلعالمیة)1(   
غنى عنھ على اعتبار أنھ  الحالي حاجة إنسانیة ال

جمع وتخزین ومعالجة ونشر األنباء والبیانات :"عملیة
والصور والحقائق والرسائل واآلراء والتعلیقات 
المطلوبة من أجل فھم الظروف الشخصیة والبیئیة 
 والقومیة والدولیة والتصرف تجاھھا عن علم ومعرفة،

ُیَمكِّن من اتخاذ القرارات والوصول إلى وضع 
  .)1("السلیمة

والّتلفزیون ینقل للمشاھد المعلومات المختلفة السیما     
 :النفعیة منھا، والمرتبطة بظروف الحیاة الیومیة مثل

  والعلمیة، األخبار االقتصادیة، والسیاسیة، واالجتماعیة،
وھو ما یسمح للفرد بتجدید أفكاره، ومعارفھ،ومن ثمة 

ثر ارتباطا بمجتمعھ الذي ینتمي إلیھ من خالل یصبح أك
معرفة جمیع األشیاء التي تحدث حولھ،وفي ھذا الصدد 

إن الّتلفزیون لھ دور في نقل "یقول ھنري كاسیرو 
 ،")2(مثیل لھ األخبار وانسیاب األنباء والمعلومات ال

وإن تأثیر الّتلفزیون في مجال اإلعالم ونشر "
لفزیون لدیھ إمكانات فّعالة المعلومات مفید،أي أّن التّ 

ومؤثرة في توعیة أكبر عدد ممكن من المشاھدین 
بحقائق وأبعاد كثیرة من المشكالت الموجودة في 

كما أّنھ یقدم لإلنسان معلومات قد ال تتوفر لھ  المجتمع؛
في حیاتھ العادیة،وقد تلعب ھذه المعلومات دورا إیجابیا 

                                                
، )1981الشركة الوطنیة للنشر، : الجزائر(أصوات متعددة، وعالم واحد :شون ماكبراید) 1(

  ).51(ص
  ).45(مقدمة في علم االتصال، ص:نبیل عارف الجردي) 2(
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فالّتلفزیون  )1(عيسلبیا في عملیة التكّییف االجتما أو
بھذا،أحد أھّم وأكمل وسائل االتصال،حیث ُیظھر 

تتضمنھ من  األحداث والواقع بشكل مشاھد،وبكل ما
  .)2(مؤثرات صوتیة

إن الّتلفزیون وھو یحمل ھذا :الوظیفة التثقیفیة)2(    
السیل المتدفق من المعلومات عن العالم إلى بیوت 

یشرك ... جمھوره یومیا وباستمرار،ودون انقطاع
المشاھد ویربطھ بالسیاق العام للتطور التاریخي، كما 
یربطھ باألحداث البارزة العلمیة والتقنیة،وبالثورة 

  . التكنولوجیة
ثم إّن الّتقدم السریع لجھاز الّتلفزیون جعلھ یسیطر      

بنفوذه حتى أصبح یعّد أحد العناصر الّثقافیة،إذ أّنھ 
یعرضھ من  من خالل ما یسعى إلى تنمیة ثقافة المشاھد

أشرطة علمیة،وأفالم وثائقیة، تساھم في نشر الثقافات 
المختلفة،وتجعل من القیم الّثقافیة صیاغة علمیة متاحة 
ألكبر عدد ممكن من الناس،ألنھ فیما یعرضھ یراعي 

ولو أن ھذا لیس على .)3(المستوى الثقافي للمشاھد
إلى حّد  إطالقھ، فكم من البرامج التي تنزل بمستواھا

یجر معھ ثقافة المشاھد إلى المستویات الدنیا من 
  .الثقافات المعتلة والسقیمة

عّد الّتلفزیون وسیلة :الوظیفة الّتربویة والتعلیمیة)3(   
تربویة وتعلیمیة قائمة بذاتھا،حیث أّنھ أظھر قدرة 

                                                
دار الفك��ر :الق��اھرة(اء ال��درامي ف��ي الرادی��و والّتلفزی��ونب��الب :ع��دلي س��ید محم��د رض��ا) 1(

  ).31(ص) العربي
، )1990،)1(ط:دمش����ق( أدی����ب خض����ور:الص����حافة الّتلفزیونیة،ترجم����ة :بوریتس����كي) 2(

  ).21(ص
مكتب��ة التربی��ة ل��دول (م��اذا یری��د التربوی��ون م��ن اإلعالمی��ین:عب��د اللطی��ف حس��ین ف��رج) 3(

  ).266(،ص)3(، ج)1984الخلیج، 
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وفعالیة في تكوین االتجاھات،وتعلیم مواد الّدراسة 
المختلفة في تدریب المعلّمین ونقل وتلقین المھارات 

المعارف للتالمیذ، فھو بھذا یدّعم المنھاج الدراسي بما 
  :یعرضھ من تجارب علمیة، وھو وسیلة ناجحة في

تعلیم اللغة بالجمع بین صوت الكلمة، وصورة  -
  .حروفھا الملفوظة

عرض وتقدیم الّدراسات التاریخیة والجغرافیة  -
س والحوار التاریخي بوسائل تعتمد الدیكور والمالب

  .وتعطي نماذج للبیئات الجغرافیة
تقدیم أساسیات وقواعد العلوم التطبیقیة بشكل  -

دینامیكي، یعرض التجربة العلمیة صورة متحركة 
  .أصلیة وصوتا طبیعیا وتغییرات ُمشاَھدة

أكثر من الكتب التي ال  متابعة األحداث العلمیة، -
اعتھا تستطیع أن تجاري التغیرات الطارئة،فطب

  مكلفة،وتغییرھا السنوي باھظ التكالیف
ویقوم الّتلفزیون في الوقت نفسھ بتوجیھ المشاھد نحو     

سلوكیات  اجتماعیة إیجابیة، ترّسخ مفھوم العادات 
االجتماعیة السلیمة، واألخالق الحمیدة، وتعزز الجسر 
االجتماعي بین مختلف الفئات وتقدم الّسلوكات المنّظمة 

مبنیة على أساس االحترام والمعقولیة في للعالقات ال
التعامل، وُتكسب األدوار الّتربویة اإلیجابیة على 

فالّتلفزیون . المستوى االجتماعي واألخالقي والّسلوكي
بھذا أصبح مساعدا ھاما لمؤسسات التربیة والتعلیم في 
المجتمعات ولم َیعْد مجرد ُملحق ھامشي یعمل على 

  . )1(الترفیھ أو اإلعالم

                                                
  ).23(الصحافة الّتلفزیونیة، ص: بوریتسكي) 1(
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یّتفق علماء :الوظیفة االجتماعیة والنفسیة)4(    
االجتماع وعلماء علم النفس االجتماعي على أّن 
الّتلفزیون یلعب دورا مھما وأساسیا في التنشئة 

وتغییر الّسلوك االجتماعي،ألنھ یرتبط  االجتماعیة،
بالحیاة البیئیة،فُیكسب المشاھد المواقف والقیم والتقالید 

   )1(ماعیةوالمعاییر االجت
ثّم إّن عملیة اكتساب المواقف والمھارات عملیة     

مستمرة،وھي إلى حّد بعید غیر إرادیة وتضّم كالّ من 
اإلحساس الباطني،واإلدراك الّذھني،كما یشمل التعلّم 
عن طریق مطابقة النفس والتقلید، ومن ھذا الطریق 
یكتسب المشاھد مبادئ وقیما وسلوكات جدیدة تضاف 

إّن التحّول  .دئھ وقیمھ وسلوكاتھ الّسابقةإلى مبا
في -في ھذا اإلطار-الشعوري الذي یحدثھ الّتلفزیون

 ال...نظرة المشاھد إلى القیم والمبادئ والممارسات
وإنما من خالل تراكم  یحدث في برھة زمنیة قصیرة،

التأثیرات وتكرار اآلراء والممارسات من برنامج إلى 
نتماء االجتماعي بین ویعّمق الّتلفزیون اال. آخر

كما ینّمي  المشاھدین ومجتمعھم الذي یعیشون فیھ،
الحوار االجتماعي الذي تذوب من خاللھ الفوارق 

  .االجتماعیة
تق�ل أھمی�ة  إّن ھذه الوظیف�ة ال:الوظیفة الترفیھیة)5(    

ع��ن س��ابقاتھا،ألنھا تش��اركھا ف��ي غایاتھ��ا وھ��ي وظیف���ة 
ة ف�ي آن واح�د، ولك�ن تثقیفیة وتعلیمی�ة وتربوی�ة وإعالمی�

ف�ي قال�ب طری�ف ومس��تتر وغی�ر مباش�ر ول�یس ص��حیحا 
أن م��واد الترفی��ھ ال تنط��وي عل��ى أّی��ة قیم��ة اجتماعی��ة أو 

                                                
  ).17(دور الّتلفزیون في حیاة الطفل المعاصر، ص:إبراھیم محمد علي الحیدر) 1(
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سیاس��یة أو ثقافی��ة أو تربوی��ة تعلیمی��ة، وبالمقاب��ل فالترفی��ھ 
الذي یخرج على نطاق القیم والمبادئ ال ُیعّد ترفیھا، ب�ل 

للق����یم  أص����بح لعب����ا بالمش����اعر واألحاس����یس، وض����ربا
والمبادئ واألخالق، وخروجا عن دائ�رة البن�اء والتجدی�د 

  .إلى دائرة الھدم والمغالطة،واللھو الممقوت
یعتب��ر  :التلفزی��ون ف��ي عص��ر الب��ث المباش��ر )ج(      

البث المباشر ع�ن طری�ق األقم�ار الص�ناعیة أكب�ر نج�اح 
یحقق���ھ التفكی���ر العلم���ي التكنول���وجي ف���ي مج���ال تط���ویر 

لجم��اھیري ال�ذي أص��بح حقیق��ة واقعی��ة وس�ائل االتص��ال ا
  : )1(مؤثرة،وذلك للخصائص والممیزات اآلتیة

أّن اإلرس��ال ع��ن طری��ق األقم��ار الص��ناعیة العالمی��ة -   
یمك���ن من���اطق عدی���دة م���ن الع���الم م���ن الحص���ول عل���ى 

  .  معلومات مفیدة عن الدول والشعوب والثقافات
  .یسھم في تطویر التبادل الثقافي والعلمي -   
یتیح فرصا غیر محدودة ألن تتعرف الشعوب عل�ى  -   

  .الثقافات األخرى
یمّكن المسافرین ب�الجو أو البح�ر أن یت�ابعوا أح�داث  -   

الع���الم ال ع���ن طری���ق اإلذاع���ة فحس���ب،بل ع���ن طری���ق 
  .التلفزیون كذلك في كل نقطة من نقاط العالم

ی��وفر الوس��ائل العلمی��ة لخل��ق نظ��ام تعلیم��ي س��ریع  -   
  . وشامل یمّكن من تحقیق التنمیة االجتماعیة

اتص�ال ی�تم :"بأن�ھ عب�ارة ع�ن ویعّرف البث المباش�ر     
بص��فة آلی��ة م��ن محط��ة اإلرس��ال التلف��ازي المباش��ر إل��ى 
جھ����از التلف����از البیت����ي دون أي وس����یط س����وى أق����راص 

                                                
في النظریة العامة للمعرفة اإلعالمیة للفضائیات العربیة والعولمة :محمد نصر مھنا) 1(

  ).394(، ص)2003المكتبة الجامعیة، : اإلسكندریة(اإلعالمیة والمعلوماتیة
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ذا اإلرس����ال باالتص����ال ویتماث����ل ھ���� االلتق����اط المقع����رة،
  .)1("اإلذاعي الذي یتقید بحدود المكان والزمان

 :بأنھ أحمد  عبد المالكویعرفھ الدكتور    
االستالم المباشر من القمر الصناعي إلى جھاز "

االستقبال بالمنزل،أو عبر الكابل المرتبط بمحطة 
استقبال وتوزیع ترددات؛أما میكانیكیة البث المباشر 

قیام محطة ببث برامج أو مادة یحجز لھا فتعتمد على 
وقت على قمر صناعي تتعامل معھ،بحث یقوم القمر 

إلى الدول أو -في نفس وقت بثھا-الصناعي ببث المادة
عملیة بث :"بأنھ وعّرفھ ثانیة. )2("الدولة المستقبلة لھا

مواد إلى القمر الصناعي بقصد إرجاعھا إلي بقاع بعیدة 
،توسعا في تقدیم "األرضي ال یصلھا إرسال الھوائي

  .الخدمات اإلعالمیة إلى الناس
والتطور الكبیر والسریع في تكنولوجیا األقمار    

الصناعیة جعل أقمار البث المباشر قادرة علي التغطیة 
تغطیة منطقة الخدمة بشكل أوسع مما تغطیھ  الشاملة أو

أقمار الخدمة الثابتة، موصلة إرســالھا إلى شاشات 
ن في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل التلفزیو

أي جھة أخرى، متجاوزة حدود الدول، فضال عن ذلك 
مازالت العملیات التكنولوجیة جاریة لتسھیل عملیة 
وصول البث المباشر إلى دول العالم بوسائل سھلة 
ورخیصة؛إذ تسعي الشركات إلتمام البث التلفزیوني 

ات االعتیادیة من الفضائي المباشر عن طریق الھوائی
دون االستعانة باألطباق الھوائیة،ویتوقع أن ذلك مع 

                                                
  ).82(، ص)2002، )1(دار األھلیة للنشر، ط:عمان(العولمة اإلعالمیة:مؤید الحدیثي) 1(
ص ) 1999، )1(دار مجدالوي للنشر،ط : عمان(عالمیة قضایا إ: أحمد عبد المالك) 2(
)103 .(  



   

  153 

بدایات القرن الواحد والعشرین لذلك یشھد ھذا العالم 
أكبر صراع وتنافس بین الشبكات والقنوات التلفزیونیة 
أكثر مما ھو علیھ الیوم،وسیؤدي ھذا إلى حرب 

 بأنھالقمر الصناعي یعرف كما . تلفزیونیة في الفضاء
عبارة عن برج استقبال وإرسال یوضع على خط 

 22,300(االستواء خارج الكرة األرضیة بحوالي 

ویوضع على خط االستواء لكونھ أقرب نقطة تزامن )میل
دوران القمر مع دوران األرض؛بحیث یظل مغطیا 
البقعة الجغرافیة التي حددھا،أي یظل دورانھ وكأنھ 

النقطة ویستطیع كل قمر أن یبث من ھذه .ثابت
واحتیاطا لخروج . من سطح الكرة األرضیة%)40(إلى

بعض األقمار عن مداراتھا أو وجود عوائق طبیعیة 
تمنع البث،تم االتفاق على أّن وضع ثالثة مواقع لألقمار 

كفیل  )في مواقع مختلفة من الكرة األرضیة(الصناعة
  .)1(بتغطیة كل سطح الكرة األرضیة

 )لالتصاالت(الصناعیة وھناك نوعان من األقمار   
  :       )2(ھي
وھ���ي :)Negative.Satellites(أقم���ار ص���ناعیة س���البة*    

عب��ارة ع��ن ب��الون كبی��ر ذي س��طح مع��دني یق��وم بعك��س 
 :اإلشارات المرسلة وإعادتھا إلى األرض وم�ن أش�ھرھا

ال���ذي أطلقت���ھ الوالی���ات المتح���دة )score(القم���ر الص���ناعي
ال���ذي )courier(الص���ناعيوالقم���ر ) 1958(األمریكی���ة ع���ام

واس���تمر )Echo-1(والقم���ر الص���ناعي، )م1960(أطل���ق ع���ام
ال�ذي أطل�ق  )Echo-2(والقم�ر الص�ناعي، )1980(حتى ع�ام

                                                
  ).20(، ص)1970دار الفكر العربي ،:القاھرة(سفن الفضاء  :زكریا  البرادعي) 1(
، )1(دار الشروق،ط :عمان(، حرب المحطات الفضائیة 2000عام :إیاد شاكر البكري) 2(

  ).21، 20(، ص )1999
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الذي تمكن من ربط أمریكا باالتح�اد الس�وفیتي )1964(عام
  .عبر إنكلترا

وتحت�وي :)Active.Satellites(أقمار ص�ناعیة موجب�ة*    
س�جیل،وكل م�ا یحتاج��ھ عل�ى أجھ�زة اس�تقبال وإرس��ال وت

العم���ل اإلذاعي،ل���ذلك فھ���ي بحاج���ة إل���ى طاق���ة تش���غیل 
تس��تمدھا م��ن مجموع��ة البطاری��ات الشمس��یة الموج��ودة 

) 2-تلس��تار(وقم��ر) 1-تلس��تار(عل��ى س��طحھا، ومنھ��ا قم��ر
)Téléstar1-2( وأقمار)Relay( .  

كم�����ا أن ھن�����اك ثالث�����ة أنم�����اط الس�����تخدام أقم�����ار      
  :االتصاالت

عل��ى نظ��ام االتص���ال م��ن نقط��ة إل���ى  ویق��وم:األول      
نقطة، وبث اإلشارات التلفزیونی�ة ع�ن طری�ق المحط�ات 
األرضیة إلى القم�ر الص�ناعي ال�ذي یق�وم ب�دوره بالتق�اط 
ھ��ذه اإلش��ارات وإع��ادة بثھ��ا إل��ى محط��ة أرض��یة أخ��رى 

  .تقوم بتوزیعھا عن طریق شبكة االتصاالت المحلیة
نقل��ة تق��وم ویعتم��د عل��ى محط��ات ص��غیرة مت:الث��اني      

بتغطیة األحداث أینم�ا تق�ع وتبثھ�ا للقم�ر الص�ناعي ال�ذي 
  .  یعید اإلشارة إلى المحطات األرضیة األخرى

ویقوم بإرسال اإلشارات التلفزیونی�ة وغیرھ�ا :الثالث     
  .من دون الحاجة إلى محطات أرضیة

وھن��اك نوع��ان م��ن األقم��ار الص��ناعیة المس��تخدمة      
     :تلفزیونیا ھما

 FSS Fixed Satelliteـ�� أقم��ار الخدم��ة الثابت��ة    

Service)(:  ویقدم ھذا الصنف خدمات مكثف�ة ال تقتص�ر
عل���ى التلفزی���ون فحس���ب،وإنما ف���ي االتص���االت الھاتفی���ة 
والتلكس، ونقل البیان�ات والمعلوم�ات والفاكس�یلي، ونق�ل 
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صفحات كاملة م�ن الص�حف م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر فض�ال 
التلفزیونیة،وكان أولھ�ا القم�ر عن نقل البرامج اإلذاعیة و

  ).تلستار(األمریكي
 (casing satelliteـ� أقم�ار الب�ث المباش�ر عالی�ة الت�ردد   

Direct  broad )DBS( : وتقوم أقمار ھذا الصنف بإرس�ال
إش���ارة قوی���ة یمك���ن اس���تقبالھا مباش���رة بواس���طة أجھ���زة 
التلفزی���ون العادی���ة المجھ���زة بھ���وائي خ���اص بمعن���ى أن 

تمر بمحط�ات  سلة من القمر الصناعي الاإلشارات المر
أرض���یة تت���ولى إع���ادة بثھ���ا عل���ى الش���بكات التلفزیونی���ة 

  .           المحلیة
إل�ى أن أع�دد األقم�ار  )م1999(وتشیر إحص�ائیات ع�ام    

قم��������ر  )8000(الص��������ناعیة الموج��������ودة یق��������رب م��������ن
صناعي،وسوف یزداد الطل�ب الع�المي عل�ى االتص�االت 
 إل��ى خمس��ة أَض��عاف خ��الل الق��رن الواح��د والعش��رین،

 إل�ى )10( والمستخدم منھا لألقمار الص�ناعیة س�یزداد م�ن
مرة،وذل�����ك ألس�����باب تتعل�����ق بالزی�����ادة الس�����كانیة، )15(

والرغب��ة المتزای��دة للحكوم��ات والخ��واص ف��ي اس��تخدام 
  .دیثةأسالیب االتصاالت الح

وھكذا فق�د أض�حت أقم�ار االتص�االت عص�ب التب�ادل    
اإلخب��اري ف��ي الع��الم م��ع  فوری��ة وآنی��ة تح��یط بتغطی��ة 
األحداث،وقد جاء البث الفضائي التلفازي الرقم�ي لیمث�ل 
طف��رة ھائل��ة ف��ي مج��ال الب��ث التلفزی��وني،إذ ت��وفر التقنی��ة 

نوعی���ة أفض���ل واعتمادی���ة أعل���ى بحج���م )Digital(الرقمی���ة
كما وأنھ��ا فتح��ت مج��االت واس��عة أم��ام زی��ادة وس��عرأقل،

ع��دد القن��وات اإلذاعی��ة والتلفزیونی��ة، وظھ��ور الخ��دمات 
المتعددة التي تندمج فیھا األنظم�ة اإلعالمی�ة والحاس�وبیة 
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واالتص���الیة، لتعم���ل كآلی���ة أساس���یة وفّعال���ة ف���ي عملی���ة 
  .  عولمة اإلعالم واالتصال

والمتط�ورة  لقد تم اس�تغالل وس�ائط االتص�ال الحدیث�ة    
من قبل الدول الغربیة؛ ومنھا البث الفضائي المباشر في 
عملیة الت�دفق اإلعالم�ي ال�ّدولي للت�رویج م�ن خ�الل ذل�ك 
لمظاھر العولمة اإلعالمی�ة وذل�ك انطالق�ا م�ن مفھ�وم أّن 
م��ن یص��نع ویمل��ك تقنی��ات االتص��ال ی��تحكم ف��ي ص��یاغة 
 الم��ادة اإلعالمی��ة، ویك��ون مس��یطرا عل��ى عملی��ة التب��ادل

وغی������ره مس������تھلك  اإلعالم������ي ال������ّدولي دون من������ازع،
  .ومستھدف من قبل تقنیات االتصال والمواد اإلعالمیة

ل��ذلك ف��إّن ماجع��ل االتس��اع الجغراف��ي لعولم��ة الب��ث      
الفض���ائي المباش���ر ھ���و التط���ور المس���تمر ف���ي تقنی���ات 
االتص��ال؛إذ اس��تطاع النش��اط اإلعالم��ي أن یح��دد لنفس��ھ 

ى مس��توى تغطیت��ھ ومعالجت��ھ بع��دا عالمیا،وذل��ك ل��یس عل��
لألح���داث فحس���ب، ولك����ن عل���ى مس����توى تلبی���ة حاج����ة 
المتع��املین مع��ھ،وذلك باالعتم��اد عل��ى التغطی��ة العالمی��ة، 
وعل��ى الق��درة الت��ي تض��اعفت عل��ى النق��ل والتوزی��ع م��ن 
خالل استخدام أقمار االتص�ال،ووكاالت األنب�اء العالمی�ة 

  . وصوال إلى قنوات البث الفضائي
نوات البث الفضائي المباشر من أكثر آلی�ات وعّدت ق    

 العولم��ة اإلعالمی��ة فعالی��ة ف��ي الوص��ول إل��ى الم��واطن،
واألخط��ر ف��ي مق��درتھا عل��ى تغیی��ر الحق��ائق، وتس��طیر 
القص��ص والروای��ات الت��ي الت��رتبط بالواقع،وق��د نجح��ت 
فیم��ا فش��لت فی��ھ الوس��ائل العس��كریة السیاس��یة،وتعد ھ��ذه 
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تمث�ل وس�ائل الس�یطرة الوسائل ض�من االحتك�ارات الت�ي 
  : )1(الجدیدة على الصعید العالمي،منھا

احتك�ار التكنولوجی�ا الحدیث�ة الدقیق�ة،من خ�الل تح�ول ـ�   
صناعات األطراف التي تنتج من أجل األس�واق العالمی�ة 

ت���تحكم  المفتوح���ة إل���ى ن���وع م���ن اإلنت���اج م���ن الب���اطن،
االحتك��ارات المركزی��ة ف��ي مص��یرھا، وتص��ادر الج��زء 

  .األرباح المتحققة من ورائھااألكبر من 
احتك���ار وس���ائل اإلع���الم عل���ى ص���عید عالمي،وھ���ذه ـ���   

الوس��یلة فّعال��ة ج��دا م��ن أج��ل الت��أثیر عل��ى تك��وین ال��رأي 
  .العام عالمیا وقطریا

وھو  احتكار المؤسسات المالیة ذات النشاط العالمي، ـ   
احتكار یكمل عمل السابق في تدعیم ھیمنة المركز عل�ى 

  .ن الباطن إلى األطرافالتصنیع م
إّن التطور التق�اني المتس�ارع ال�ذي یش�مل أجھ�زة ب�ث    

المعلومات واس�تعمالھا م�ن خ�الل أجھ�زة متط�ورة،یمكن 
أن تخاطب كل ش�خص وتح�اوره وتنق�ل إلی�ھ المعلوم�ات 
وھ���و ف���ي منزل���ھ،جعل م���ن ھ���ذا التط���ور التق���اني س���وقا 
للھیمن�����ة عل�����ى الثقاف�����ة واإلع�����الم بوص�����فھما القض�����یة 

كزی���ة،التي یج���ب االھتم���ام بھ���ا إلح���داث التغی���رات المر
  .المطلوبة على الصعید المحلي والعالمي

إّن عالمیة الرسالة التي ترجمتھ�ا إل�ى واق�ع ملم�وس      
ثورة االتصال من خالل البث الفضائي،شھدت اكتشافات 
ثّبت��ت عالمیتھ��ا ووّس��عتھا وعّمقتھ��ا التط��ورات اإلعالمی��ة 

الث��ورة ذات ق��وة تأثیری��ة الحدیثة،وأض��حت مالم��ح ھ��ذه 

                                                
)  1(دار الفكر العربي، ط:دمشق(لعولمة وعولمة الثقافةثقافة ا:برھان غلیون وسمیر أمین)1(

    ).80(، ص )1999
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بتحدیث المالمح الرئیسیة للمجتمع العالمي المعاصر، إذ 
تساھم الصورة والكلمة الت�ي تنق�ل م�ن خ�الل الفض�ائیات 
العالمی���ة ف���ي تش���كیل االتجاھات،وص���یغ الق���یم والّس���لوك 
لمالی��ین المش��اھدین م��ن متلق��ي الرس��الة اإلعالمی��ة،التي 

ئع واألخب�ار م�ن تبث من خالل الفض�ائیات،وتغّطي الوق�ا
  .مواقع األحداث

ویمك���ن تلخ���یص أھ���م نت���ائج التط���ورات ف���ي مج���ال    
  : )1(االتصال الفضائي في

التغیرات التكنولوجیة في وسائل الب�ث الت�ي فتح�ت *     
مجاالت جدیدة لتوزیع برامج التلفزیون وأّدت إلى زی�ادة 
عدد القنوات التلفزیونیة المتاحة للفرد بشكل لم یس�بق ل�ھ 

ر،سواء من خالل شبكات التلفزیون الك�ابلي أم الب�ث نظی
  .بأقمار االتصال

التن�وع الكبی�ر ال�ذي ح�دث لقن�وات التلفزی�ون جع�ل *     
الص��ناعة توس��ع نط��اق بع��ض الخ��دمات م��ن أج��ل ج��ذب 
جمھ��ور یتمی��ز بخص��ائص دیمغرافی��ة ی��تم الوص��ول إلی��ھ 

  .من خالل البث
وز أّدى وج���ود إمكان���ات أفض���ل للب���ث المباش���ر،وبر*   

قن��وات جدی��دة بالخ��دمات التلفزیونی��ة العادی��ة إل��ى منافس��ة 
  .شدیدة،وانخفاض عدد المشاھدین لبرامجھا

ولھذا فقد اتخ�ذ التف�وق التكنول�وجي لل�دول المتقدم�ة    
   :)2(صورا متعددة منھا

ساھم التطور التكنولوجي في توسیع مجال نشر م�واد -  
امت���داد االتص���ال جغرافی���ا وبش���ریا؛أي أن���ھ س���اعد عل���ى 

                                                
التكامل بین أجھزة الثقافة :،ندوة"الوظیفة الثقافیة ألجھزة اإلعالم:"مصطفى المصمودي) 1(

  )66(، ص1984وأجھزة اإلعالم، تونس 
  .)88(العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي، ص : صابر فحلوط، ومحمد البخاري) 2(
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وتأثیر وسائل االتص�ال إل�ى ع�دد أكب�ر م�ن ال�دول ومنھ�ا 
  .الوطن العربي

إّن التقدم التكنولوجي وّس�ع مج�ال أنش�طة الش�ركات -    
متع��ددة الجنس��یات، ووفّ��ر لھ��ا ف��رص ف��رض الممارس��ة 
السیاس��یة واالقتص��ادیة عل��ى ال��دول الت��ي تعم��ل فیھا،مّم��ا 

  .أعطى لذلك التقدم طابعا استعماریا جدیدا
لم تستطع الدول النامیة مواكبة التط�ور التكنول�وجي -    

الحاص���ل ف���ي مج���ال االتص���ال،وھذا م���ا جع���ل ال���دول 
المتقدمة تس�تمر ف�ي احتك�ار ثم�ار التكنولوجی�ا، وتض�غط 

  .من خاللھا على دول العالم الثالث
 Inter(:مكون���ة م���ن كلمت���ین ھم���ا:اإلنترن���ت:رابع���ا      

connection(ببعض�ھ ال�بعض،  وتعني ربط أكثر من ش�يء
 وتعني شبكة،فقد أخذ م�ن الكلم�ة األول�ى)net work(وكلمة
Inter)(،ومن الثانیة)(Net. وھذا یعن�ي أن مئ�ات الش�بكات

مكون�ة م�ن حواس�یب آلی�ة -المربوطة مع بعض�ھا ال�بعض
ت��م توص��یلھا بطریق��ة -مختلف��ة وك��ذلك تكنولوجی��ا مختلف��ة

 بسیطة وس�ھلة،بحیث تب�دو وكأنھ�ا قطع�ة واح�دة أو نظ�ام
  .     )1(واحد
وق����د تع����ددت وتنوع����ت تعریف����ات االنترنی����ت ف����ي     

االص����طالح ك����ل حس����ب اتجاھ����ھ وتخصص����ھ العلم����ي، 
مجموع���ة م���ن آالف الحواس���یب :ف���البعض یعرفھ���ا بأنھ���ا

تنتشر في جمیع أنحاء العالم، یمكنھا االتصال فیم�ا بینھ�ا 
عن طریق األلیاف الضوئیة، األسالك الھاتفی�ة واألقم�ار 

ي تس�مح لھ��ا بالتج�اور م�ع بعض�ھا ال��بعض الص�ناعیة الت�
  .وتبادل المعلومات والرسائل

                                                
  ).232(التكنولوجیا الحدیثة واالتصال الدولي واإلنترنت، ص :علي محمد شمو) 1(
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فیما یعرفھ�ا ال�بعض اآلخ�ر بأنھ�ا تكنولوجی�ا اتص�الیة     
ذات قدرات عالیة، تحمل في طیاتھا كل عناص�ر التف�وق 

  .على كل وسائل االتصال مجتمعة
 Federal Networking)وق��د ق��دم المجل��س الفی��درالي     

Council FNC) تنسیق مع خب�راء ومختص�ین ف�ي ش�بكة بال
االنترنی�����ت وك�����ذا جمعی�����ات حق�����وق الملكی�����ة الفكری�����ة 

Intellectual Property Rights IPR) ( تعریف��ا لالنترنی��ت
نظام��ا ش��امال للمعلوم��ات ت��رتبط عناص��رھا : اعتبروھ��ا

ارتباط��ا منطقی��ا بواس��طة العن��وان الموح��د الموج��ود ف��ي 
طری�ق اإلم�دادات  أو ع�نprotocol   IP) (Internet مراس�یم

الموج��ودة فیھ��ا، ویس���مح ب��إجراء االتص���االت ب��ین ھ���ذه 
، أو ع�ن طری�ق TCP/IPالعناصر ع�ن طری�ق مراس�یم 

وھو بذلك ین�تج  ،IPالمراسیم األخرى القابلة للتطبیق في 
ویق��دم مس��توى ع��الي للخ��دمات س��واء بطریق��ة فردی��ة أو 
جماعی���ة ع���ن طری���ق وس���ائل االتص���ال المت���وفرة ل���دى 

  . )1(الشبكة
وق�د تأسس��ت ش��بكة اإلنترن��ت ف��ي األص��ل بالوالی��ات      

المتحدة األمریكیة في أواخر الستینات كمش�روع تش�رف 
التابع��ة )ARPA(علی��ھ وكال��ة مش��اریع البح��وث المتقدم��ة 

لوزارة الدفاع األمریكیة، وك�ان یطل�ق عل�ى ھ�ذه الش�بكة 
وكان���ت ت���ربط فق���ط ب���ین )ARPANET(ف���ي بدای���ة أمرھ���ا

واسیب في عدد قلی�ل م�ن المن�اطق مجموعة قلیلة من الح
وفي منتص�ف الثمانین�ات .في الوالیات المتحدة األمریكیة

أنش����أت المؤسس����ة الوطنی����ة للعل����وم للوالی����ات المتح����دة 

                                                
(1)TheFederNetworkingCouncilFNC :dfinitionofinternet,http://www.fnc.gov

        



   

  161 

)USNSF( ش���بكة س���میت)National Science Fundation( 

واتس��عت  )ARPANET( اعتم��دت التكنولوجی��ا المس��تعملة
. المتح��دةلت��ربط جمی��ع الش��بكات الص��غرى ف��ي الوالی��ات 

وبتمویل من المؤسسة الوطنی�ة للعل�وم ومش�اركتھا ب�دأت 
باالتس����اع بش����كل كبی����ر لت����ربط ب����ین آالف  )NSF(ش����بكة

الحواس��یب ف��ي مؤسس��ات البح��ث والجامع��ات وال��دوائر 
  .   )1(الحكومیة والصناعات الخاصة التي تعنى بالبحث

وق��د نم��ت ش��بكة اإلنترن��ت نم��وا كبی��را ف��ي الس��نین      
ش�بكة  )100(ك�ان ھن�اك)م1985(فف�ي ع�ام . ضیةالقلیلة الما

ش�بكة )500(مش�تركة،وبعد أرب�ع س�نوات ارتف�ع الع�دد إل�ى
وصل عدد الش�بكات المش�تركة )م1990(وفي جانفي.محلیة

وف��ي منتص��ف الع��ام نفس��ھ ارتف��ع الع��دد .ش��بكة )2218(إل��ى
ش��بكة،ویزید مع��دل نم��و الش��بكات المش��تركة  )4000(إل��ى

ال�بعض ع�دد الش�بكات  حیث یق�در شھریا%)15(من بأكثر
ش��بكة فرعی��ة ف��ي ) 11000(المتص��لة باإلنترن��ت ب��أكثر م��ن

 )1,7( ومن المعتقد أن ھناك أكثر من. دولة)100(أكثر من
ملی��ون حاس��وب متص��ل بالش��بكة وھ��ذا ال��رقم ف��ي تزای��د 

  .     )2(مستمر
        

  
       
  : وتتضمن اإلنترنت مایلي    
  .فة من العالم الحواسیب الحكومیة في أرجاء مختل-1  

                                                
  ).570(المرجع في علم المكتبات والمعلومات، ص:عمر ھمشري،ربحي علیان (1)
  ). 11(شبكة األنترنت؛ الدلیل السریع لالتصال بالعالم، ص: منصور عوض وزمیلھ  (2)
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الحواس���یب الت����ي ت���دار م����ن قب���ل آالف الجامع����ات -2  
  .والمدارس 

 ,IBM(الحواسیب الخاصة بالمؤسس�ات الكبی�رة مث�ل-3  

MICROSOFT(.  
الحواس�����یب الخاص�����ة بالمؤسس�����ات أو المنظم�����ات -4  

التجاری��ة،التي تجن��ي األرب��اح ع��ن طری��ق إتاح��ة المج��ال 
  .  للجمھور للوصول إلى ھذه المنظومة الھائلة

وق���د نش���طت العدی���د م���ن المؤسس���ات ف���ي الفت���رة       
األخی��رة إلنش��اء وتط��ویر خ��دمات اإلنترن��ت ل��دیھا،وذلك 

  :)1(للممیزات اآلتیة
ة للبحث عن المعلومات تشمل في آن توفیر واجھ)1   

واحد موارد خارجیة عبر اإلنترنت وموارد داخلیة من 
  .خالل اإلنترنت باستخدام المتصفح نفسھ عبر المؤسسة

س���ھولة اس���تخدام الواجھ���ة الموح���دة أو المتص���فح )2   
للوص��ول إل��ى أش��كال المعلوم��ات كاف��ة دون الحاج��ة إل��ى 

  .استخدام برمجیات تقلیدیة عدة مختلفة
االقتص���اد ف���ي الكلف���ة م���ن خ���الل اس���تخدام واجھ���ة )3   

واح�دة لك�ل البرمجی�ات والخ�دمات ویظھ�ر ذل�ك واض��حا 
من خالل االقتصاد في زمن التدریب الالزم، ومن خالل 
دم��ج م���وارد معلوم��ات متع���ددة واالس��تفادة منھ���ا بش���كل 

  : متكامل ویتمثل الوفر في ذلك من خالل
  .            خدمات المعلوماتعدد أقل من الموظفین إلدارة -   
  .الوصول إلى المعلومات متاح في أي وقت-   
  . السرعة في إعداد المواد لنشرھا إلكترونیا-   

                                                
سبتمبر  ،)03(، عدد)32(، مجلة رسالة المكتبة ،م"اإلنترنت والمكتبة:"نجیب الشربجي (1)

  )60- 58(، ص)م1997(
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  . االحتفاظ بنموذج واحد من المعلومات-   
أھ��م متطلب��ات :متطلب��ات االتص��ال م��ع اإلنترن��ت)ب(    

الدخول إلى شبكة اإلنترنت ومواقعھا من المعلومات،ھو 
الحصول عل�ى الوس�یلة المناس�بة والق�ادرة عل�ى إیص�الك 

  :دون عوائق أومشكالت فنیة وتتطلب ھذه العملیة
  : وتتمثل في)HARDWARE(المعدات أواألجھزة:أوال    
  : الذي یتمیز بالمواصفات اآلتیة:جھاز الحاسوب/1    
 8(حاس����وب م����ن أي ط����راز ب����ذاكرة ال تق����ل ع����ن-    

  ).میجابایت
وج��د فی��ھ مس��احة كافی��ة الس��تیعاب ق��رص ص��لب ت-    

ب����رامج االتص����ال واألدوات لالتص����ال م����ع أكث����ر م����ن 
نظام،والملف�ات ال��واردة م�ن البری��د اإللكترون�ي، وینص��ح 

  .من القرص الصلب)میجابایت540(بوجود مساحة
داع�����م للص�����ور الملون�����ة عالی�����ة الدق�����ة بوج�����ود -     
  .  وذلك لدعم الصور واأللوان )Super VGA(طاقة
وجھ�از  بطاقة الصوت،:معدات وسائط متعددة مثل-     

المیكروف����ون ل����دعم االتص����االت الھاتفی����ة والمحادث����ات 
  .الصوتیة والمرئیة

ویستخدم ھذا الجھ�از لالتص�ال ب�ین :جھاز المودم/2     
أجھ��زة الحاس��وب ع��ن بع��د ویرك��ب بالجھ��از الشخص��ي 
 ویمد منھ سلك إلى الھاتف المخص�ص لعملی�ة االتص�ال،

االتص��ال ع��ن طری��ق ب��رامج خ��ط الھ��اتف، وت��تم عملی��ة 
ویق��وم الم��ودم بتحوی��ل اإلش��ارات الرقمی��ة إل��ى إش��ارات 

وف�ي حال�ة اس�تقبال .تناظریة یمكن إرسالھا عب�ر  الھ�اتف
  .البیانات یحولھا إلى إشارات یقرؤھا الحاسوب
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وھ���و خ���ط الھ���اتف الع���ادي :خ���ط اتص���ال ھ���اتفي/3     
لھاتفی�ة العام�ة التقلیدي حیث یتم استخدام أسالك الش�بكة ا

التي تغط�ي معظ�م المناطق،ب�دال م�ن إنش�اء ش�بكة جدی�دة 
مخصصة لالتصال بین الحواس�یب،حیث یمك�ن اس�تخدام 
الش��بكة الھاتفی��ة العام��ة وم��ا یعززھ��ا م��ن نظ��م األقم��ار 

  .    الصناعیة
 :)Software’s And Tools(البرمجی��ات واألدوات:ثانی��ا  

رامج للقی�ام ب�ذلك تحتاج عملیة االتصال باإلنترنیت إلى ب
وتھیئ��ة التوافقی��ة ب��البروتوكوالت المتع��ارف علیھ��ا ب��ین 
الحاس����وب الشخص����ي وجھ����از م����وفر الخدم����ة وش����بكة 

  .اإلنترنت
م����ن المع����روف أن االتص����ال :برن���امج االتص����االت/1   

بش���بكة اإلنترن���ت الیتطل���ب برن���امج اتص���االت متط���ور 
ات أوباھظ التكالیف،وإنما برنامج یستطیع تنفیذ نقل البیان

وم���ن المع���روف أیض���ا أن  ،)Zmode(أو)Xmode(بص���یغة
غالبی���ة أجھ���زة الم���ودم المت���وفرة ف���ي الوق���ت الحاض���ر 

وأن العدی�د  )Cross Talk(أو) Qmode(تتضمن برنامجا مثل
تتض���من  )Microsoftworks(: م���ن ال���رزم المتكامل���ة مث���ل

وین������دوز (ب������رامج اتص������االت،كما أن نظ������ام التش������غیل
Windows( یتضمن برنامج)Windows Terminal .(  

إذ یتطلب االتصال بالحاسوب :معامالت االتصاالت/2    
ال�رئیس لش��بكة اإلنترن��ت م�ن المس��تخدم أن یك��ون عارف��ا 
بكیفیة تركیب وضبط برنامج االتص�ال ب�ھ وتك�ون مھم�ة 
م��دیر النظ��ام ف��ي ھ��ذه الحال��ة تزوی��د المس��تخدم ب��بعض 

وبت�ات )Data Bits( المعلومات فیم�ا یتعل�ق ببت�ات البیان�ات
،وض���وابط )Parity( وب���ث االختب���ار)Stop Bits(اإلیق���اف
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وجمیعھ��ا عب��ارة ع��ن  ال��تحكم ف��ي س��ریان المعلوم��ات ،
أدوات تستطیع الحواس�یب بواس�طتھا إرس�ال المعلوم�ات 
فیم��ا بینھا،ول��ذلك یج��ب ض��بط ھ��ذه المع��امالت بص��ورة 

ویجب على المستخدم أیضا معرفة نوعیة مقلدة .صحیحة
تي یمكن استخدامھا، وفي الغالب ف�إن المحطة الطرفیة ال

  .     تكون مناسبة)VT 102(أو)VT100(أطوار
ھن��اك ث��الث خ��دمات أساس��یة :خ��دمات اإلنترن��ت)ج(     

  : )1(لشبكة اإلنترنت ھي
یمث����ل :)Electronic. Mail( البری����د اإللكترون����ي)1(    

 البری��د اإللكترون��ي إح��دى المی��زات الرئیس��یة لإلنترن��ت،
 انتشارا في جمیع الشبكات المرتبطة بھا،وأكثر خدماتھا 

ببس�����اطة إرس�����ال )E-Mail(ویعن�����ي البری�����د اإللكترون�����ي
الرسائل من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة وإلى مستخدم 

  . في أي مكان
أیضا  )التیلنت(تعرف خدمة:)Telnet(خدمة تیلنت)2(    

عب�ارة  )التیلن�ت(،و)Romote login(بخدمة ال�ربط ع�ن بع�د
یت��یح للمس��تخدم أن یص��ل إل��ى جمی��ع  ع��ن برن��امج خ��اص

الحواسیب في جمیع أنحاء العالم،وأن یرتبط بھا، فخدم�ة 
 )Client(تجع��ل م��ن حاس��وب المس��تخدم زبون��ا )التیلن��ت(

لھا،وذل����ك لك����ي ی����تمكن م����ن الوص����ول إل����ى البیان����ات 
 والبرمجی����ات الموج����ودة ف����ي إح����دى خادم����ات التیلن����ت

)Servers( ھن���اك و .الموج���ودة ف���ي أي مك���ان م���ن الع���الم
نوع��ان رئیس��یان م���ن أن��واع الوص���ول باس��تخدام تیلن���ت 

ویمك�ن للمكتب�ات . الوصول الخاص والوصول العام:ھما
ومراك���ز المعلوم���ات اإلف���ادة من���ھ ف���ي االرتب���اط ب���النظم 

                                                
  ).580(المرجع في علم المكتبات والمعلومات، ص: عمر ھمشري وربحي علیان (1)
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 فھ���ارس المكتب���ات الجامعی���ة،: البعی���دة أو النائی���ة مث���ل
  .والشبكات الحرة

 Fil Transfer(تخدم��ة بروتوك��ول نق��ل الملف��ا)3(     

Protocol FTP( : وتعد خدم�ة نق�ل الملف�ات م�ن الخ�دمات
المھم��ة ف��ي ش��بكة اإلنترن��ت، إذ أن ھن��اك المالی��ین م��ن 
ملف���ات الحاس���وب المتاح���ة لالس���تخدام الع���ام م���ن خ���الل 
الش���بكة كالص���ور واألص���وات والكت���ب وغیرھ���ا والت���ي 
 یمك���ن نقلھ���ا وذل���ك باس���تخدام بروتوك���ول نق���ل الملف���ات

)FTP(بص���یغة)Xmodem( أو)Zmodem(  ویفض���ل ع���ادة
ألن��ھ أس��رع وأبس��ط بكثی��ر )Zmodem(اس��تخدام بروتوك��ول

ویمك���ن لمراك���ز المعلوم���ات )Xmodem(م���ن بروتوك���ول
اس���تخدام بروتوك���ول نق���ل الملف���ات ف���ي مج���االت ع���دة 

توص��یل الوث��ائق إلكترونی��ا، ونق��ل ملف��ات التزوی��د، :مث��ل
  . وملفات الفھارس

مش�تركین فوائ�د تقدم اإلنترن�ت لل: فوائد اإلنترنت)د(     
  :  )1(عدیدة منھا

فبواس��طة ال��ربط م��ع الش��بكة :البری��د اإللكترون��ي-1     
،یستطیع المستخدم إرسال البرید واستقبالھ م�ن وإل�ى أي 
ش��خص ف��ي الع��الم بأس��رع وقت،وأق��ل تكلف��ة م��ع ض��مان 

  .الوصول
الحص����ول عل����ى معلوم����ات تجاری����ة واقتص����ادیة -2    

  .وأسعار األسھم وغیرھا
ول عل���ى نش��رات فنی���ة مختلف��ة م���ن جمی���ع الحص��-3    

  .   أنحاء العالم
  .الوصول إلى معلومات الموسوعات العلمیة-4    

                                                
  ).22- 21(، مجلة الخفجي، ص"اإلنترنت شبكة الشبكات في العالم :"علیانربحي (1) 
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الحصول على البحوث الطبیة والعلمیة والھندس�یة -5    
  . الجاریة

  .الحصول على األخبار من جمیع أنحاء العالم-6    
االتص��ال الص��وتي المتب��ادل بالھ��اتف،وھي إح��دى -7    

الجدی��دة ف��ي اإلنترن��ت،والتي ت��ؤدي إل��ى ت��وفیر الخ��دمات 
  .كبیر في مصاریف المكالمات الھاتفیة

الص����ورة الحی����ة "االنترنی����ت"وھك����ذا فق����د أص����بحت    
الناص��عة لمجتم��ع ع��المي موح��د،أوھي المنظ��ور األكث��ر 

بأبع����اده وتضاریس����ھ "العولم����ة"تعبی����را ع����ن مص����طلح
وخاص���ة عولم���ة اإلع���الم واالتص���ال وذل���ك  المختلف���ة،

ا عل�ى نق�ل المحت��وى الثق�افي عب�ر ط�رق ش��بكاتھا لق�درتھ
فائقة السرعة،والقادرة على الوصول إلى كل مكان عل�ى 

  . سطح الكرة األرضیة
وق��د اس��تطاعت االنترنی��ت أن تحت��ل مس��احة واس��عة      

من اھتمام الدول واألفراد وحیزا كبیرا من تفكیرھم على 
كبی�ر لھ�ا، امتداد العالم، ویعود ھذا االھتم�ام إل�ى الفع�ل ال

وإل���ى دورھ���ا الواض���ح ف���ي ص���یاغة أوج���ھ كثی���رة م���ن 
جوانب الحی�اة البش�ریة بانعكاس�اتھا وت�داخالتھا وثقافاتھ�ا 

   .   المختلفة
وكتكنولوجی���ا م���ؤثرة ج���دا وذات دور أساس���ي ف���ي      

 ص����یاغة الك����ائن الثق����افي ف����ي المجتمع����ات اإلنس����انیة،
أن تخط���و خط���وات كبی���رة عل���ى "االنترنی���ت"اس���تطاعت

نشر المعارف والثقافات المتعددة دون إسقاط ألي طریق 
القیمی��ة واألخالقی��ة،وزاد م��ن  م��ن جوانبھ��ا االجتماعی��ة و

ق�درتھا عل��ى ذلك؛أنھ��ا تخط�ت ك��ل الح��واجز والمعوق��ات 
الفنی��ة والمادی��ة، ول��م یع��د بإمك��ان ال��دول الس��یطرة عل��ى 
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إم��داداتھا بوض��ع الض��وابط والقی���ود عل��ى حرك��ة ت���دفق 
تض��خھا م��ا أدى إل��ى بروزھ��ا كوس��یلة المعلوم��ات الت��ي 

فعال����ة؛لتمارس دورھ����ا ف����ي توحی����د الع����الم،وفي زی����ادة 
 :ترابط������������ھ واتص������������الھ،وفي تحقی������������ق عناص������������ر

  .  الفوریة،والجاھزیة، والحضور، واإلتاحة
وق��د عم��دت الوالی��ات المتح��دة إل��ى اس��تخدام الش��بكة   

   :)1(لتحقیق
  .تسویق منتجاتھا وسلعھا على اختالف أنواعھاـ    
نق��ل الثقاف��ة األمریكی��ة ونش��رھا عب��ر الح��دود ونق��ل  ـ��   

الفكر والعادات الغربیة وف�ق نم�ط الحی�اة األمریكی�ة إل�ى 
  .العالم 

توجیھ كم من المعلومات بشكل یخدم أغراض�ھا كم�ا  ـ   
ی��وفر لھ��ا الق��درة عل��ى مراقب��ة ال��دول النامی��ة م��ن خ��الل 

  .المعلومات والمواقع التي تدخلھا
ض الھیمن��ة وال��تحكم واالنف��راد م��ن الس��عي إل��ى ف��ر ـ��   

خ��الل ام��تالك تكنولوجی��ا المعلوم��ات فض��ال ع��ن طغی��ان 
بنوك المعلومات األمریكیة على الشبكة،والتي تعب�ر ع�ن 

  اإلدراك األمریكي حیال مختلف الشؤون
االس����تفادة م����ن األمی����ة التكنولوجی����ة ل����دول الع����الم ـ����    

ا الحریة الثالث،البتعادھا عن مسیرة التقدم،وعدم امتالكھ
لتص�حیح  الكافیة لالختیار من السیل المتدفق للمعلومات،

  .المشوھة حیالھا بعض الصور الخاطئة أو
أساس��یة تجع��ل م��ن ش��بكة  أربع��ة اعتب��اراتوھن��اك       

  : )2(العولمة اإلعالمیة ھي االنترنیت أحد وسائل
                                                

  ).88(العولمة اإلعالمیة واألمن القومي العربي،ص:مؤید عبد الجبار الحدیثي(1) 
ص  ،)م1999إفریقیة الشرق، : الدار البیضاء(العولمة؛أیة عولمة؟:یحي الیحیاوي (2)

  )143ـ141(
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المادیة الشبكة؛وبالتالي قدرتھا على اختراق الحدود ـ  
لقوانین واألجھزة المؤسساتیة، فضال عن والتشریعات وا

غیاب مؤسسات رقابة مركزیة وطنیا وعالمیا تعود لھا 
صالحیات تقنین الشبكة ومحتویاتھا،فإنھ من المتعذر 

على الدول والھیئات اعتراض سبیل انتشارھا أو 
قرصنة محتویاتھا أو تطبیق الرقابة على المعلومات 

لصور العابرة المتنقلة عبرھا،شأنھا في ذلك شأن ا
  .للقارات أو األثیر المار عبر اإلذاعات

سھولة اعتماد الشبكة وإیصال الش�بكات األخ�رى بھ�ا  ـ  
على الرغم من التكلفة االستثماریة التي تتطلبھا،في حال 
ع���دم ت���وفر ال���دول المس���تخدمة لھ���ا عل���ى بنی���ة اتص���الیة 
وإعالمی��ة أساسا،فض��ال ع��ن ض��رورة ت��وفیر المعلوم��ات 

ف�����إن .لمنتج�����ة محلی�����ا لت�����دویلھا وش�����یوعھاوالبیان�����ات ا
مجھ��ودات كثی��ر م��ن ال��دول النامی��ة حالی��ا منحص��رة ف��ي 
نش��ر معلوم��ات ع��ن مؤسس��اتھا،التي تبق��ى إل��ى ح��د كبی��ر 
رمزی���ة، لتجع���ل م���ن ھ���ذه ال���دول مس���تھلكة لمعطی���ات 

  .      االنترنیت أكثر منھا منتجة لھا
غدت االنترنی�ت تمث�ل منب�را واس�عا ل�دول ومنظم�ات  ـ  

ت وإلى عھد قریب تجد صعوبة ف�ي إیص�ال رس�ائلھا كان
  .والتواصل مع اآلخر

المی�زة العلمی�ة والجامعی�ة الت�ي أض�فتھا الش�بكة عل�ى  ـ  
نفس���ھا من���ذ البدای���ة، وجعل���ت منھ���ا مجموع���ة حواس���یب 
جامعی���ة مرتبط���ة فیم���ا بینھ���ا، یتب���ادل عبرھ���ا الب���احثون 
والج��امعیون المعلوم��ات واألفك��ار واآلراء، ویتقاس��مون 

ھ��ذا االعتب��ار ذو قیم��ة .ن خاللھ��ا التحل��یالت والتج�اربم�
كبرى ال بحكم إبرازه ألھمی�ة الش�بكة ف�ي ال�دول الغربی�ة 
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ذات اإلمكانات الضخمة والموارد المتجددة، ولكن أیض�ا 
بفض����ل –ف���ي إب���رازه أھمیتھ����ا بالنس���بة ل���دول ل����م تع���د 

ف����ي مع����زل ع����ن أف����اق البح����ث العلم����ي  –االنترنی����ت
ن األف�راد والمؤسس�ات القائم�ة وطروحاتھ المختلفة والع

  .بھا في كل العالم
وق����د س����اعدت االنترنی����ت عل����ى زی����ادة اإلحس����اس     

 بالعولم���ة اإلعالمی���ة خاص���ة ف���ي المج���ال االقتص���ادي،
بزی���ادة اعتم���اد رج���ال األعم���ال علیھ���ا ف���ي مج���ال عق���د 
 الص��فقات نظ��را لم��ا تتیح��ھ لھ��م م��ن بیان��ات ومعلوم��ات،

ا،والتوس���ع ف���ي فض���ال ع���ن تزای���د ع���دد الع���املین علیھ
اس��تخدامھا م��ن جان��ب الش��ركات والمؤسس��ات س��واء ف��ي 
مجال اإلع�الن ع�ن منتج�اتھم،أوفي مج�ال عملی�ات البی�ع 

وقد تزاید االعتم�اد عل�ى ش�بكة االنترنی�ت .لھذه المنتجات
  :)1(واتسع لیشمل

مبیع����ات األوراق المالی����ة م����ن األس����ھم والس����ندات -    
 -.األخ�����رىوالص�����كوك واألوراق التجاری�����ة والمالی�����ة 

مبیع��ات البح��وث والدراس��ات والمعلوم��ات م��ن مراك��ز 
  . المعلومات المختلفة

دف�ع :العملیات البنكیة والمصرفیة التي تقوم بمد مثل-    
االلتزام�����ات وتق�����دیم الخ�����دمات المص�����رفیة المختلف�����ة 

عملی����ات اس����تطالع الرأي،وقی����اس اتجاھ����ات -.للعم����الء
  . الرأي العام
  

    

                                                
، )1(مجموعة النیل العربیة، ط: القاھرة( االجتیاحیةالعولمة : محسن أحمد الخضیري(1) 

  ).110،111(، ص )2001



   

  171 

   

  
   

 

الفصل  

  الرابع
  
  
  
  
  
  
  



   

  172 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
اإلع���الم واالتص���ال ف���ي :الفص���ل الراب���ع 

  .عصر العولمة
  .مفھوم العولمة اإلعالمیة:أوال          

  . تعریف العولمة)أ(           
  .مظاھر وتجلیات العولمة)ب(           
  .تعریف العولمة اإلعالمیة)ج(           

  .أبعاد العولمة اإلعالمیة:ثانیا         
  .إعالم العولمة:ثالثا         

  .تعریف إعالم العولمة وخصائصھ)أ(    
  .أھداف إعالم العولمة ووظائفھ)ب(     
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 م�ةما حققھ اإلعالم في ظ�ل العول) ج(    

  اإلعالمیة
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  :مفھوم العولمة اإلعالمیة:أوال
تشیر الدراسات والبحوث إلى أن :تعریف العولمة)أ(     

ل�ھ وج�ود قب�ل  بمفھوم�ھ الی�وم ل�م یك�ن" العولمة"مصطلح
" أكس����فورد"منتص����ف عق����د الثمانینی����ات وأن ق����اموس 

للكلم��ات اإلنجلیزی��ة الجدی��دة أش��ار وألول م��رة لمفھ��وم 
واصفا إیاه بأنھ م�ن الكلم�ات الجدی�دة )م1991(العولمة سنة

ووفق��ا إلص��دار منظم��ة .الت��ي ب��رزت خ��الل التس��عینیات
ف���إن  )OECD(ب���االتع���اون االقتص���ادي والتنمی���ة ف���ي أورو
 م�ن قب�ل)م1985(مصطلح العولمة اس�تخدم ألول م�رة ع�ام

 عولم����ة األس����واق؛( عن����وان تح����ت" لیف����ت تی����ودور"
)globalization of Markets( وق���د اس���تخدم )ھ���ذا )لیف���ت

المصطلح لتوصیف التغیرات التي حدثت خالل الحقبتین 
وتأكی���دا لھ���ذا ال���رأي .الماض���یتین ف���ي االقتص���اد ال���دولي

 م����ن خ����الل عرض����ھا لكت����اب"أوس����تيس����یلفیا "ذھب����ت
تح��دیات الرأس��مالیة العالمی��ة (المعن��ون) روب��رت جیل��ین(

إل���ى أن كلم���ة عولم���ة ظھ���رت ألول م���رة خ���الل  )2000
النصف الثاني من الثمانینیات،واآلن أصبحت ھي الكلمة 

  .  )1(في لغة العالقات الدولیة)password(المحوریة
 ھ���وو لیزی��ةاللغ��ة اإلنجإذا تتبعن��ا المص��طلح ف��ي و      

)Globalization(  نج�������ده مش�������تقا م�������ن ج�������ذر التین�������ي
،إالّ أن��ھ یخ��تلط ف��ي )2(بمعن��ى الك��رة األرض��یة)Glob(ھ��و

 )3( المفھ��وم االص��طالحي أحیان��ا م��ع مص��طلح العالمی��ة

                                                
(1) s.ostry: the challengeof global capitalism, the world economy in 
the 21 sentury (book review: American political  science review; 
March 2001  
(2) dictionary of world origing, librairie du liban beirut. 1985, p (111) 

  )57(، ص)1976دار العلم للمالیین،:بیروت(المورد القریب:منیر البعلبكي (3)
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)Globalisme.( وج���اء ف���ي معج���م)ویبس���ترز؛Webster’s (
 ھ���ي إكس���اب الش���يء ط���ابع العالمی���ة،)Globalization(أن

  .    )1(عالمیا تطبیقھ الشيء أووبخاصة جعل نطاق 
أن العولم����ة  انكارت����ا اإللكترونی����ةوف����ي موس����وعة       
اقتص��اداتھ وبنیات��ھ  دم��ج ودمقرط��ة ثقاف��ات الع��الم و:"ھ�ي

التحتیة من خالل االستثمارات الدولیة، وتنمیة تكنولوجیا 
االتص��االت والمعلوم��ات، وت��أثیرات الس��وق الح��رة عل��ى 

  ".واإلقلیمیة والعالمیةاالقتصادات المحلیة 
واحد من "العولمة"فمصطلح :أما في اللغة العربیة      

ث��������الث اص���������طالحات عربی���������ة ترجم���������ت الكلم���������ة 
الكوكب����ة ":واآلخ����ران ھم����ا )globalization(اإلنجلیزی����ة

، وق��د ش��اع اس��تعمال لف��ظ العولم��ة أكث��ر م��ن "والكونی��ة
فالسید یاسین؛ ).الكوكبة والكونیة(المصطلحین اآلخرین 

یترجمھ��ا إس��ماعیل و )2("بالكونی��ة")globalization(جمیت��ر
إذا ) "كوك�ب(تصریفا من فعل) بالكوكبة(صبري عبد هللا

جمع أحجارا ودفع بعضھا البعض في غیر ش�كل مح�دد، 
وأیده في ھذا "إذا جمع التراب)كّوم(وھو ما یقال لھ كذلك

االتج��اه ال��دكتور محم��د محم��ود اإلم��ام وع��ارض أحم��د 
مش���یرا إل���ى  )الكونی���ة( اس���تعمال لف���ظص���دقي ال���دجاني 

 )العولم�����ة( محاول�����ة توحی�����د المص�����طلح ب�����ین كلمت�����ي
ف�����ي ح�����ین یخل�����ط عب�����د الش�����فیع عیس�����ى )الكوكب�����ة(و

،ویع���ّدھما مرادفت���ان لمفھ���وم )العولم���ة(و)العالمی���ة(ب���ین
لیس��ت إال )العالمی��ة(وھ��و ھن��ا ینطل��ق م��ن أن) الت��دویل(

                                                
(1) New Webster Dicionary,of the English Language,1988, p(619) 

الع�رب والعولم�ة؛بحوث ومناقش�ات الن�دوة :، في كتاب"في مفھوم العولمة:"السید یاسین(2) 
مرك���ز دراس���ات الوح���دة :بی���روت(الت���ي نظمھ���ا مرك���ز دراس���ات الوح���دة العربی���ةالفكری���ة 

  ).26(، ص)2000، أفریل )3(العربیة،ط
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الیوت���وبي لالنخ���راط ف���ي س���لك -العنص���ر األی���دیولوجي
ب،أي عملی���ة الغربن���ة عن���دما تتح���ول ال���دعوة إل���ى الغ���ر

عملی�ا إل�ى اإلدم�اج -االندماج في العالم على صعید الفكر
ف��ي الغ��رب ل��یس عل��ى الص��عید االقتص��ادي فحس��ب ب��ل 

  .)1(االجتماعي والسیاسي والثقافي
ت�ذھب بع�ض البح�وث :تعریف العولمة اص�طالحا)1(    

ا ف��ي والدراس��ات إل��ى أن المص��طلح ب��دأ ب��الظھور تحدی��د
 war:األول:)2(أواسط الستینیات ف�ي كت�ابین ش�ھیرین ھم�ا

and peace in the global village)  الح��رب والس��لم ف��ي
ال�ذي  لمارش�ال م�اك لوھ�ان وكن�ت فی�ور)(الكونیة القریة

    ).م1970(طبع سنة 
 Between Two Ages Americans Role in the:والث�اني    

Technotronic era) ألولینطل��ق ا)بریجنس��كيزبیغین��و (ل��ـ 
م��ن تجرب���ة فیتن���ام، وال���دور ال��ذي لعب���ھ التلفزی���ون فیھ���ا 
لیص��ل إل��ى أن الشاش��ة الص��غیرة حول��ت الجمھ��ور م��ن 
مجرد مشاھدین إلى مشاركین في األحداث، األم�ر ال�ذي 

 :أدى إلى اختفاء الحدود بین المدنیین والعسكریین ویقول
ن التقنی�ة بأن اإلعالم اإللكتروني؛في وقت السلم یجعل م�

  .محركا للتغیر االجتماعي
 )المدنی���ة الكونی���ة(مص���طلح بریجنس���كيواس���تعمل      

حیث تتشابك الشبكات التكن�و إلكترونیة،فیتح�د الكمبی�وتر 
بالتلفزیون بالھاتف باالتصاالت الالسلكیة، محول�ة الع�الم 

عق�����دة عالق�����ات متش�����ابكة ومتداخل�����ة ومت�����واترة "إل�����ى

                                                
مكتب��ة :الق��اھرة(العولم��ة والتح��والت المجتمعی��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي:مجموع��ة ب��احثین (1)

  ).180،181(، ص)1999، )1(مدبولي، ط
وزارة األوق�اف : قط�ر(ب األم�ة، ظاھرة العولم�ة رؤی�ة نقدی�ة، كت�ا: بركات محمد مراد (2)

  ).95(ص ) 2001، جانفي، فیفري،)1(والشؤون اإلسالمیة، ط
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المتح���دة األمریكی����ة  وأك���د أن الوالی���ات. )1("ومتحرك���ة
الث�ورة "األول في التاریخ؛فھي مركز)المجتمع الكلي(ھي

 )%65(ف�ـ  ألنھا تتصل أكثر من غیرھا؛"إلكترونیة-التكنو

من مجموع االتصاالت المعالجة تخ�رج منھ�ا م�ن خ�الل 
  . صناعاتھا الثقافیة،بفضل تقنیاتھا ومناھجھا

  )globalization( ومع بدایة الثمانینیات أص�بح مص�طلح   

مألوفا في معاھد إدارة األعمال األمریكیة وفي الص�حافة 
ساكس���ونیة، وك���ان یعن���ي الحرك���ة -االقتص���ادیة األنجل���و

المعق��دة النفت��اح الح��دود االقتص��ادیة، ولیون��ة التش��ریعات 
مما شجع النشاطات االقتص�ادیة الرأس�مالیة عل�ى توس�یع 
حقل عملھا لیشمل المعمورة، ینض�اف إل�ى ذل�ك التط�ور 

ائ��ل لوس��ائل االتص��ال ال��ذي أعط��ى المص��طلح معن��ى الھ
  .وقضى على المسافات والحواجز ومصداقیة،

 ف��ي األدبی��ات النظری��ة"العولم��ة"ویظھ��ر مص��طلح      
ك����أداة تحلیلی����ة )االقتص����ادیة واالجتماعی����ة واإلعالمی����ة(

تص���ف عملی���ات التغیی���ر ف���ي مج���االت مختلف���ة،على أن 
-فھ�ي لیست محض مصطلح أو مفھوم مج�رد،)العولمة(

عملی������ة تفاعلی������ة  -كم������ا ی������رى كثی������ر م������ن الب������احثین
مس����تمرة؛یمكن مالحظتھ����ا باس����تخدام مؤش����رات كمی����ة 
وكیفی�����ة ف�����ي مج�����االت السیاس�����ة واالقتص�����اد والثقاف�����ة 

ویجم��ع كثی��ر م��ن الم��راقبین ألنش��طة الحی��اة  .واالتص��ال
الدولی�������ة عل�������ى أن القض�������ایا السیاس�������یة، واألح�������داث 

ثقافیة تأخ�ذ األبع�اد االقتصادیة، واألنشطة االجتماعیة وال
وی�رى بع�ض الب�احثین . الكونیة الدولیة باس�تمرار مط�رد

                                                
مكتب�ة :الق�اھرة(العرب والعولمة؛شجون الحاضر وغموض المستقبل :محمد علي حوات(1) 

  ).20( ص، )م2004،)2(مد بولي، ط
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أن ھن���اك أرب���ع عملی���ات أساس���یة للعولم���ة وھ���ي عل���ى 
 المنافس�ة ب�ین الق�وى العظم�ى، االبتك�ار التق�اني،"الت�والي

  ".انتشار عولمة اإلنتاج والتبادل،والتحدیث
-كم���ا ی���رى الب���احثون والدارس���ون–وم��ع ذل���ك یبق���ى    

م غامضا على الرغم مما كتب عنھ،ومن الطبیع�ي المفھو
أن یختل���ف الن���اس ف���ي فھم���ھ، وتحلی���ل أبع���اده ب���اختالف 
رؤاھ��م م��ن جھة،وبم��دى إّطالعھ��م عل��ى خفای��ا الظ��اھرة 

إن ص���یاغة :ویمك���ن الق���ول.ودقائقھ���ا م���ن جھ���ة أخ���رى
تعریف دقی�ق للعولم�ة تب�دو مس�ألة ش�اقة نظ�را إل�ى تع�دد 

حی�����ازات الب�����احثین تعریفاتھ�����ا؛والتي تت�����أثر أساس�����ا بإن
  .األیدیولوجیة، واتجاھاتھم إزاء العولمة رفضا أو قبوال

ونظ��را ألن ھ��ذه الظ��اھرة ال ت��زال قی��د التش��كل،ولم     
تتح���دد مالمحھ���ا كامل���ة بص���ورة نھائیة،باإلض���افة إل���ى 
اتساع نط�اق الظ�اھرة وش�مولھا كاف�ة األنش�طة اإلنس�انیة 

و تقریب���ا،وتركیز بع���ض الب���احثین عل���ى جان���ب مع���ین أ
 جوان���ب معین���ة م���ن تجلیاتھ���ا المتع���ددة عن���د دراس���تھا،

ومحاول��ة تحدی���دھا مفھوم��ا ومص���طلحا؛إلى جان��ب أنھ���ا 
ظاھرة اجتماعیة إنسانیة ستختلف حولھ�ا وجھ�ات النظ�ر 
بالض��رورة؛نظرا الخ��تالف ظ��روف الواق��ع ال��ذي ینطل��ق 
منھ���ا الباح���ث لفھ���م ھ���ذه الظ���اھرة ع���ن ظ���روف واق���ع 

لفكری��ة والثقافی��ة الت��ي آخر،ونظ��را الخ��تالف المرجعی��ة ا
یق��ّیم الظ��اھرة عل��ى أساس��ھا،وھو م��ا أدى إل��ى االخ��تالف 

 .والتب���این ف���ي تحدی���د تعری���ف واض���ح وش���امل للعولم���ة
ویمكن تصنیف ھذه التعریفات ف�ي أرب�ع مجموع�ات ك�ل 

  :واحدة منھا تأخذ منحى ممیزا
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البع������د االقتص������ادي  مجموع������ة رك������زت عل������ى/ 1    
عل����ى مؤش����رات وھ����و البع����د ال����ذي یحت����وي :للعولم����ة

واتجاھ���ات ومؤسس���ات اقتص���ادیة عالمی���ة جدی���دة غی���ر 
معھ����ودة ف����ي الس����ابق وتش����كل ف����ي مجملھ����ا العولم����ة 

وف��ي ھ��ذه المجموع��ة نج��د التعری��ف ال��ذي . االقتص��ادیة
العملی��ة الت��ي :"للعولم��ة بأنھ��ا" اللجن��ة األوروبی��ة" قدمت��ھ

األسواق واإلنتاج في ال�دول المختلف�ة  عن طریقھا تصبح
ا عل���ى األخ���رى بش���كل متزای���د بس���بب تعتم���د ك���ل منھ���

دینامیكی��ات التج��ارة ف��ي الس��لع والخ��دمات وت��دفق رأس 
الم��ال والتكنولوجی��ا، وھ��ي لیس��ت ظ��اھرة جدی��دة ولكنھ��ا 
اس��تمراریة للتط���ورات الت���ي تتابع���ت لفت���رة طویل���ة م���ن 

  .   )1("الزمن
في تقری�ره  صندوق النقد الدوليوالعولمة حسب         
 ف���������ي م���������اي"لميآف���������اق االقتص���������اد الع���������ا"ع���������ن

االقتص����ادي المتن����امي )التواك����ل(التواف����ق:"ھ����ي)م1997(
تن���وع  لمجم���وع بل���دان الع���الم م���دفوعا بازدی���اد حج���م أو

المبادالت العابرة للح�دود والخ�دمات والس�لع كم�ا الت�دفق 
العالمي لرؤوس األم�وال ف�ي آن م�ع االنتش�ار المتس�ارع 

 .)2("الشامل للتكنولوجیا
العولمة ربما " :ولھبق ریتشارد ھیجوتویعرفھا    

اتسمت عملیا بأنھا سلسلة من الظواھر االقتصادیة 
 المتصلة في جوھرھا،وھذه تشمل تحریر األسواق،

ورفع القیود عنھا،وخصخصة األصول،وتراجع وظائف 
 الدولة والسیما مایتعلق منھا بالرفاھیة االجتماعیة،

                                                
 جتماعی��ة،المجل��ة الدولی��ة للعل��وم اال"مقدمة؛تحدی��د موق��ع العولم��ة:"جراھ��ام طومس��ون (1)

  ).10(، ص)1990،جوان )160(تصدر عن الیونسكو، ع(
  ).19(، ص1997،دیسمبر)49(مجلة علوم وتكنولوجیا،ع(2) 
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وانتشار التقنیة، وتوزیع اإلنتاج التصنیعي عبر 
، وتكامل أسواق )االستثمار األجنبي المباشر(الحدود

في قالبھا االقتصادي -وتشیر العولمة.رأس المال
إلى انتشار المبیعات ومنشئات -األضیق

اإلنتاج،وعملیات التصنیع على مستوى العالم والتي تعید 
  .)1("معا تشكیل تقسیم العمل عالمیا

 :ف�����ي ظ�����اھرة العولم�����ة ریك�����اردو بت�����ریالویح�����دد     
مجموع���ة المراح���ل الت����ي تمك���ن م����ن إنت���اج وتوزی����ع "

م���ن أج���ل أس���واق عالمی���ة واس���تھالك الس���لع والخ���دمات 
منظمة،أوفي طریقھا إل�ى التنظیم،وف�ق مق�اییس ومع�اییر 

تعم�ل عل�ى أس�اس  عالمیة؛ من طرف منظمات ولدت أو
قواعد عالمیة بثقافة تنظیم منفتحة على المحیط الع�المي، 

من الصعب تحدی�د فض�ائھا  وتخضع إلستراتیجیة عالمیة
بحك�����م تع�����دد )الق�����انوني واالقتص�����ادي والتكنول�����وجي(

 ترابط��ات وت���داخالت عناص��رھا ف���ي مختل��ف العملی���ات
  .)2("قبل عملیة اإلنتاج وحتى بعده"اإلنتاجیة"

وھ��و البع��د :مجموع��ة رك��زت عل��ى البع��د الثق��افي/2    
الذي یشیر إلى ب�روز الثقاف�ة كس�لعة عالمی�ة تس�وق ك�أي 

وفي المجموعة نج�د التعری�ف ال�ذي .تجاریة أخرىسلعة 
العولم��ة :"للعولم��ة؛ وال��ذي ق��ال فی��ھبرھ��ان غلی��ون قدم��ھ 

ھ��ي ال��دخول بس��بب تط��ور الث��ورة المعلوماتی��ة والتقنی��ة 
واالقتص���ادیة مع���ا م���ن التط���ور الحض���اري یص���بح فی���ھ 

ویس��تدرك ". مص��یر اإلنس��انیة موح��دا أو نازع��ا للتوح��د

                                                
مرك��ز اإلم��ارات للدراس��ات والبح��وث :أب��و ظب��ي(العولم��ة واألقلم��ة :ریتش��ارد ھیج��وت(1) 

  ).28(، ص)1998،)1(اإلستراتیجیة، ط
(2) Petrella.R :La mondialisation de l’économie et de la société, une 

hypothèse prospectivein futuribles, septembre 1989      
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ا،فیرى أنھ��ا ال تعن��ي عل��ى معن��ى الوح��دة المقص��ودة ھن��
التج��انس والتس��اوي ب��ین جمی��ع أج��زاء الع��الم والمجتم��ع 
البشري،وال تعني درج�ة عالی�ة م�ن التفاع�ل ب�ین من�اطق 
ومجتمع���ات بش���ریة مختلف���ة ومتباین���ة وبالت���الي ازدی���اد 

  . )1(التأثیر المتبادلین
 جیمس میتلمان-وضمن ھذه المجموعة-ویعّرفھا    

ة بین الحضارات یعتریھا عملیة مقابلة ثقافی:"بقولھ
  .)2("الكثیر من التناقض وعدم االستمرار

تتض��من العولم��ة االمت��داد :"بقول��ھ فیدرس��ونویعرفھ��ا    
الخارجي للثقافة المحلیة المعنیة إل�ى أقص�ى ح�دودھا،أي 
العالم أجمع،تصبح الثقافات المختلفة منخرطة في الثقاف�ة 

  .   )3( "الغالبة التي سوف تغطي بعد حین جمیع العالم
عملی���ة خل���ق :"بأنھ���ا عم���ر ج���اهویعرفھ���ا ال���دكتور       

مجتم���ع ع���المي واح���د ذي ثقاف���ة واح���دة،ویتمثل الھ���دف 
الرئیس للثقافة الجدیدة في تھم�یش الثقاف�ات التقلیدی�ة ب�أن 
یستبدل بھا ما یقال إنھ ثقاف�ة دینامی�ة عص�ریة تق�وم عل�ى 

ق�یم فلسفة للحیاة علمانیة مادی�ة تت�ألف ف�ي معظمھ�ا م�ن ال
  .)4( "ثقافة االستھالكیة الغربیة المادیة والفردیة أو

العولم��ة فع��ل اغتص��اب " :عب��د اإلل��ھ بلقزی��زویق��ول      
ثق��افي وع��دوان رم��زي عل��ى س��ائر الثقافات،إنھ��ا ردی��ف 

فیھ��دد  االخت��راق ال��ذي یج��ري ب��العنف المس��لح بالتقان��ة؛

                                                
، )1(دار الفك��ر، ط:دمش��ق(ثقاف��ة العولم��ة وعولم��ة الثقاف��ة:برھ��ان غلی��ون وس��میر أم��ین (1)

  ).75(، ص)م1999
  )339(م،ص1998،)131(،مجلة السیاسة الدولیة،ع"ھواجس العولمة" :جیمس میتلمان (2)

  ) .21(ص) 1999،) 1(دار الوراق ط:لندن(العولمة دراسة تحلیلیة نقدیة:عبد هللا التوم(3) 
  ).365(عالمیة اإلسالم والعولمة، ص :مجموعة باحثین (4)
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س�����یادة الثقاف�����ة ف�����ي س�����ائر المجتمع�����ات الت�����ي تبلغھ�����ا 
  .)1("العولمة
ھ�ي الس�یطرة الثقافی�ة -كما یراھا بلقزی�ز-فالعولمة        

الغربیة عل�ى س�ائر الثقاف�ات بواس�طة اس�تثمار مكتس�بات 
التقان��ة ف��ي می��دان االتص��االت، وھ��ي التت��ویج  العل��وم و

التاریخي لتجربة مدی�دة م�ن الس�یطرة ب�دأت من�ذ انط�الق 
عملی��ة الغ��زو االس��تعماري،وحققت نجاح��ات كبی��رة ف��ي 

صفیة والمسخ بثقافات جنوبیة عدیدة خاصة في إلحاق الت
  .)2( إفریقیا وأمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیة

الذي یشیر  :مجموعة ركزت على البعد السیاسي /3    
إلى قضایا سیاس�یة عالمی�ة جدی�دة مرتبط�ة أش�د االرتب�اط 

وف��ي ھ��ذا المج��ال نج��د .بالحال��ة األحادی��ة الس��ائدة حالی��ا
ال���ذي ی���رى أّن  عاب���د الج��ابريمحم��د تعری��ف ال���دكتور 

نظام یقفز على الدولة واألم�ة والوطن،وبالت�الي :"العولمة
فإن��ھ یعم��ل عل��ى التفتی��ت والتش��تت وإیق��اظ أط��ر االنتم��اء 

بع�د أن تض�عف  إلى القبیلة والطائفة والجھ�ة والتعص�ب،
  . )3("إرادة الدولة وھویة الوطن

ال���ذي :مجموع���ة رك���زت عل���ى البع���د االجتم���اعي/4    
ظ ب��روز المجتم��ع الم��دني الع��المي وب��روز قض��ایا یالح��

. إنسانیة مشتركة تش�كل ف�ي مجملھ�ا العولم�ة االجتماعی�ة
ویعد أقدم،وربما أھم تعریف في ھ�ذا المج�ال ال�ذي قدم�ھ 

اتجاه :"الذي یؤكد فیھ أن العولمة ھي رونالد روبرتسون

                                                
  ).318(العرب والعولمة، ص : ، في كتاب"العولمة والھویة الثقافیة: "عبد االلھ بلقزیز (1)

 ،)1998 ،)1(دار األھ���الي،ط:دمش���ق(الوحی���دالعولم���ة لیس���ت الخی���ار  :منی���ر الحم���ش(2) 
  .)42(ص
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(قضایا في الفكر المعاصر:محمد عابد الجابري (3)

  ).147(، ص)م1997
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ت����اریخي نح����و انكم����اش الع����الم وزی����ادة وع����ي األف����راد  
،فالعولم��ة بھ��ذا المعن��ى  )1("نكم��اشوالمجتمع��ات بھ��ذا اال

تشیر إلى وعي وإحساس األفراد في كل مكان بأن العالم 
وإن أھ�م . ینكمش، وی�تقلص، ویقت�رب م�ن بعض�ھ بعض�ا

ھ�و تركی�زه الش�دید عل��ى " روبرتس�ون"م�ا یمی�ز تعری�ف
فك����رة انكم�����اش الع�����الم،والتي تتض����من أم�����ورا كثی�����رة 

  :)2(أھمھا
  .والثقافاتتقارب المسافات -      
ترابط المجتمع�ات وال�دول حی�ث ل�م یع�د باإلمك�ان -      

  .العزل واالنعزال
سرعة التحوالت والمس�تجدات وع�دم الق�درة عل�ى -      

  .مجاراتھا
       
        
تشیر كثیر من البحوث :مظاھر وتجلیات العولمة)ب(    

والدراس�����ات إل�����ى أن للعولم�����ة عدی�����د م�����ن المظ�����اھر 
وتبین���ت معالم����ھ  كتمل���ت مالمح���ھ،والتجلیات؛بعض���ھا ا

وبعضھا اآلخر مازال في  األساسیة كالمظھر االقتصادي
ط���ور التش���كل ولّم���ا تتب���ین معالم���ھ ول���م تتح���دد مالمح���ھ 

  :الرئیسیة بعد،وأھم ھذه التجلیات ھي
وتتجل���ى مظ���اھر :التجلی���ات االقتص���ادیة للعولم���ة)1(   

  :العولمة في المجال االقتصادي في

                                                
أحمد محمود : العولمة النظریة االجتماعیة والثقافة الكونیة، ترجمة: رونالد روبیرتسون (1)

  ).  1998المجلس األعلى للثقافة، : القاھرة(و نورا أمین 
،ع��الم الفك��ر، "العولمة؛ج��ذورھا وفروعھ��ا وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا:"عب��د الخ��الق عب��د هللا (2)

  )53(م،ص1999، )22(ع



   

  184 

الحكوم���ات الوطنی���ة عل���ى توجی���ھ تراج���ع ق���درة /1     
بظھ��ور تقس��یم : الس��یطرة علیھ��ا أواألنش��طة االقتص��ادیة 

عمل جدید لالقتصاد الع�المي ال�ذي ل�م یع�د یخض�ع الی�وم 
للرقاب���ة التقلیدی���ة، ول���م یع���د ی���ؤمن بت���دخل ال���دول ف���ي 
نش��اطاتھ، وخاص��ة فیم��ا یخ��ص انتق��ال الس��لع والخ��دمات 

النش����اط ورأس الم���ال عل����ى الص���عید العالمي،فق����د بل���غ 
االقتص��ادي الع��المي مرحل��ة االس��تقالل الت��ام ع��ن الدول��ة 
القومیة، وأصبح یشكل نظاما واحدا تحكمھ أسس عالمیة 
مشتركة، وتدیره مؤسس�ات وش�ركات عالمی�ة ذات ت�أثیر 

   .على كل االقتصادات المحلیة
وتزای��د :تن��امي دور الش��ركات متع��ددة الجنس��یات/2     

م نفوذھ���ا ف���ي التج���ارة أرباحھ���ا واتس���اع أس���واقھا،وتعاظ
ق�وة دول -ف�ي مواجھتھ�ا-الدولیة وفي االستثمار،لتتضاءل

الجن�����وب الت�����ي بات�����ت تمث�����ل نھب�����ا أو فریس�����ة لھ�����ذه 
  . اإلمبراطوریات االقتصادیة العمالقة

لع���ّل الجان���ب  :ب���روز األس���واق المالی���ة العالمی���ة/3    
الم�الي یمث��ل أوض�ح دلی��ل عل��ى ظ�اھرة العولم��ة وتكام��ل 

یة والمتجسدة في النمو االنفجاري لصفقات األسواق المال
وكان�ت حرك�ة رأس .الدوالرات من رأس الم�ال الع�المي

 )ملی�ار دوالر188( المال في األسواق العالمیة ف�ي ح�دود
ع���ام  )تریلی���ون دوالر 102(،ث���م قف���زت إل���ى م1986ع���ام 
وتعتبر ھذه الزیادة ثالثة أضعاف ال�رقم األص�لي  .م1995

تج��������ارة للفت��������رة وب��������نفس س��������رعة زی��������ادة حج��������م ال
وارتفعت قیمة االستثمار األجنبي المباش�ر م�ن .المذكورة

قب���ل الش���ركات متع���ددة الجنس���یات خم���س م���رات ب���ین 
وزاد ت��دفق .منتص��ف الثمانینی��ات ومنتص��ف التس��عینیات
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 %)0,05( والمشّكلة ل�ـ رأس المال األجنبي للدول النامیة،
إل���ى أكث���ر  )م1989-م1983(م���ن الن���اتج اإلجم���الي لفت���رة 

 )م1996-م1994( في فترة%) 3,5(من
)1(.  

تع���ددت وتنوع���ت :التجلی���ات السیاس���یة للعولم���ة)2(   
مظ��اھر العولم��ة ف��ي المج��ال السیاس��ي داخلی��ا وخارجی��ا 

  :،ولعل أبرز ھذه المظاھرعلى حد سواء
انھی��ار النظ��ام ال��دولي الق��دیم وب��روز مالم��ح نظ��ام /1   

قطبی���ة اس���تند النظ���ام ال���دولي الق���دیم إل���ى :ع���المي جدی���د
ثنائی�����ة؛مثلتھا الوالی�����ات المتح�����دة األمریكی�����ة متزعم�����ة 

 )س��ابقا(المعس��كر الرأس��مالي الغربي،واالتح��اد الس��وفیتي
متزعم����ا المعس����كر االش����تراكي،ولكن التح����والت الت����ي 
شھدھا االتحاد السوفیتي وبقیة بلدان أوروبا الشرقیة من�ذ 
منتص����ف الثمانین����ات، والت����ي انتھ����ت بتفك����ك االتح����اد 

قوة عظمى، وانھی�ار األح�زاب الش�یوعیة ف�ي السوفیتي ك
تلك الدول، وقیامھا بتبني التعددی�ة السیاسیة،وأش�كال م�ن 
الدیمقراطی���ة اللیبرالی���ة واالقتص���اد الح���ر عل���ى الص���عید 
الداخلي،واتجاھھا نح�و االنفت�اح عل�ى المعس�كر الغرب�ي، 
واالنخ�����راط ف�����ي االقتص�����اد الع�����المي عل�����ى الص�����عید 

النھای�ة للنظ�ام ال��دولي  الخارجي،ھ�ذه التح�والت وض��عت
الق��دیم، وأس��ھمت ض��من عوام��ل ومتغی��رات أخ��رى ف��ي 

  :وضع األساس لبروز نظام عالمي جدید؛في مالمح
تم��دد دور الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة عل��ى :أولھ��ا     

الص��عید العالمي،مم��ا ح��دا ب��البعض إل��ى اعتب��ار العولم��ة 

                                                
 ،)1(ط المرك��ز الثق��افي العرب��ي،:ال��دار البیض��اء(وعص��ر العولم��ةالع��رب :نج��اح ك��اظم (1)

  ).139(ص ، )2002
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ادة مرادفا لألمركة؛بمعنى سعي الوالیات المتحدة إلى إع�
  . )1(صیاغة النظام العالمي طبقا لمصالحھا وتوجھاتھا

ح��دوث موج��ة ذات ط��ابع ع��المي م��ن التح��ول :ثانیھ��ا   
ال���دیمقراطي، واالتج���اه نح���و االقتص���اد الح���ر،ورغم أن 
ب���دایات ھ���ذه الموج���ة ب���دأت ف���ي منتص���ف الس���بعینیات 
للتحول الحاصل في البرتغال والیونان وإس�بانیا، إال أنھ�ا 

ثمانینیات والتسعینیات لتش�مل العدی�د م�ن اتسعت خالل ال
بل���دان أمریك���ا الالتینی���ة وإفریقی���ا وآس���یا ووس���ط أورب���ا 

) م1994(إل��ى ع��ام )م1974(خ��الل الفت��رة م��ن ع��ام"وش��رقھا

  .)2( "تحولت ستین دولة شمولیة إلى أنظمة دیمقراطیة
ث���ورة المعلوم���ات واالتص���االت الت���ي خلق���ت  :ثالثھ���ا   

 بمق��دور أي نظ��ام سیاس��ي؛ واقع��ا جدی��دا ل��م یع��د ف��ي ظل��ھ
مھما كانت درجة تسلطیتھ أن یخفي ممارساتھ أو یحجب 

یمك����ن  الحق����ائق ع����ن الع����الم الخارجي،كم����ا خلق����ت م����ا
. ف��ي التحوی��ل نح��و الدیمقراطی��ة" ب��أثر الع��دوى"تس��میتھ
    

ف��إن االنتق��ال :مب��دأ الس��یادة الوطنی��ة لل��دولتراج��ع /2   
والمعلوم��ات الح��ر لألف��راد والس��لع والخ��دمات واألفك��ار 

عبر المجتمعات والق�ارات، وال�ذي ت�م خ�الل التس�عینیات 
ربما أدى إلى انحسار نسبي للسیادة المطلقة،وربما خل�ق 
االنطباع بأن الدولة لم تعد ضروریة،وأنھا فق�دت دورھ�ا 
وأھمیتھا؛بید أن�ھ ل�م ول�ن یس�قط ك�ل مظ�اھر الس�یادة،ولن 

                                                
فكریة شھریة تعنى بقضایا الوحدة (،المستقبل العربي"العولمة والعرب:"نایف علي عبید (1)

العربیة  ومشكالت المجتمع العربي، تص�در ع�ن مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة ببی�روت، 
  .)12(، ص)1997، جوان، )221(ع

مرك�ز اب�ن :الق�اھرة)(م1993-1981(عملیة التحول ال�دیمقراطي ف�ي مص�ر:أماني قندیل(2) 
  ).7(ص) م1995،)1(خلدون للدراسات اإلنمائیة، ط
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ضاء عل�ى تعني الق یضع نھایة للدولة،فالعولمة سیاسیا ال
ب���روز الحك���م العالمي،وإنم���ا تتض���من دخ���ول  الدول���ة أو

البش��ریة إل��ى مرحل��ة سیاس��یة جدی��دة ی��تم خاللھ��ا االنتق��ال 
الح���ر للق���رارات والتش���ریعات والسیاس���ات والقن���ا ع���ات 
والخی��ارات عب��ر المجتمع��ات والق��ارات، وبأق��ل ق��در م��ن 
القی����ود والض����وابط متج�����اوزة ب����ذلك ال����دول والح�����دود 

اد بذلك الروابط السیاسیة بین دول العالم الجغرافیة، فتزد
  .   على نسق غیر مسبوق

ك�ان لتراج�ع :بروز منافسین ج�دد للدول�ة الوطنی�ة/3    
دور الدولة الوطنیة سیاسیا أثره في ب�روز مجموع�ة م�ن 
الق��وى العالمی��ة واإلقلیمی��ة والمحلی��ة الجدی��دة خ��الل عق��د 
 التس����عینیات،والتي أخ����ذت تن����افس الدول����ة ف����ي المج����ال

السیاسي،وخاص���ة ف���ي مج���ال ص���نع الق���رارات وص���وغ 
  : )1(الخیارات،ومن أبرزھا

التك����تالت التجاری����ة اإلقلیمی����ة كالس����وق األوربی����ة ـ����   
المش��تركة،التي تط��ورت خ��الل األربع��ین س��نة الماض��یة 
لتشكل وحدة نقدیة تعمل م�ن خ�الل المص�رف المرك�زي 

، وذلك بعد أن تنازلت )م1999(األوروبي الذي أنشأ عام
الدول األوربیة طوعا ع�ن س�یادتھا ف�ي مج�ال السیاس�ات 

ندماجي األوربي یقوم أساسا عل�ى فإن النموذج اال.النقدیة
تخلّ���ي ال���دول األوربی���ة الط���وعي ع���ن بع���ض  مظ���اھر 
س���یادتھا لص���الح الكی���ان اإلقلیم���ي المتج���ھ نح���و التوح���د 

  . اقتصادیا وسیاسیا ولما ال عسكریا واجتماعیا وثقافیا

                                                
، مجل��ة ع��الم "العولمة؛ج��ذورھا وفروعھ��ا وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا:"عب��د الخ��الق عب��د هللا (1)

   ).         54(العولمة،ص:، وممدوح منصور)83،84(الفكر، ص 
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 المؤسس��ات المالی��ة التجاری��ة واالقتص��ادیة العالمی��ة،ـ��   
لت�����ي تأسس�����ت وأبرزھ�����ا منظم�����ة التج�����ارة العالمی�����ة ا

لتش�رف إش�رافا ك�امال عل�ى النش�اط التج�اري )م1996(عام
العالمي،لتص��بح م��ن ف��رط الض��خامة والق��وة ق��ادرة عل��ى 
ف��رض قراراتھ��ا وتوجیھاتھ��ا عل��ى ك��ل دول الع��الم دون 

  .استثناء
المنظم���ات األھلی���ة غی���ر الحكومی���ة عل���ى الس���احة ـ���   

السیاس��یة العالمی��ة كق��وة فاعل��ة وم��ؤثرة ف��ي الم��ؤتمرات 
، "ری���و دي ج���انیرو"قم���ة األرض ف���ي:المی���ة؛كمؤتمرالع

، "بك�ین"،ومؤتمر المرأة في"القاھرة"ومؤتمر السكان في
،وأب�رز ھ�ذه المنظم�ات "فیینا"ومؤتمر حقوق اإلنسان في

 الس�الم األخض�ر"غیر الحكومیة منظمات البیئة؛كمنظم�ة
 "العف���و الدولی���ة"ومنظم���ات حق���وق اإلنس���ان كمنظم���ة"

أخ����وات ح����ول "یدة؛كمنظم����ةوالمنظم����ات النس����ائیة العد
فق���د تزای���د ع���دد المنظم���ات غی���ر الحكومی���ة  ...،"الع���الم

تزایدا مطردا خ�الل التس�عینیات،وأخذت تعم�ل باس�تقالل 
تام عن الدول التي ل�م تع�د ق�ادرة عل�ى ال�تحكم ف�ي نش�اط 

  .وعمل ھذه المنظمات
وتس��عى ھ��ذه المنظم��ات إل��ى خل��ق المجتم��ع الم��دني      

طات وسیاس���ات ال���دول ف���ي الع���المي ال���ذي یراق���ب نش���ا
 مج��االت حق��وق اإلنس��ان والبیئ��ة والقض��ایا االجتماعی��ة،

وھ��و ھ��دف الش��ك سیض��عف م��ن تحك��م الدول��ة التقلی��دي 
لیوج���د منافس���ا قوی���ا یط���رح خی���ارات أم���ام المجتمع���ات 

  . إلیجاد الحلول لمشاكلھا وقضایاھا
المنظم���ات الدولی���ة العالمی���ة المتخصص���ة،كمنظمة ـ���    

ندوق النق���د ال���دولي،والبنك ال���دولي األم���م المتح���دة، وص���
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وك���ذا منظم���ة األورب���ي، لإلنش���اء والتعمی���ر، واالتح���اد 
التج���ارة العالمی���ة كآلی���ات للتنظ���یم ال���دولي؛فیما یتص���ل 
بإرس���اء قواع���د ونظ���م للتعام���ل ال���دولي ف���ي العدی���د م���ن 
المج��االت، لتص��بح ب��ذلك كیان��ات ف��وق قومی��ة،لھا كی��ان 

الذاتی����ة عض����وي ووظیف����ي یتمت����ع بدرج����ة كبی����رة م����ن 
   .واالستقاللیة

إن العولم����ة ف����ي  :التجلی����ات الثقافی����ة للعولم����ة) 3(    
جوانبھ�ا الثقافی��ة ظ�اھرة جدی��دة تم�ر بمراحلھ��ا التأسیس��یة 
األول�����ى،ولم تب�����رز كحقیق�����ة حیاتی�����ة إال خ�����الل عق�����د 
التس����عینیات،ولم ت����تمكن بع����د أن تج����اري ف����ي تجلیاتھ����ا 

س���لوكیة وتطبیقاتھ���ا أرض الواق���ع التجلی���ات الحیاتی���ة وال
والتطبیق��ات المادی��ة والمؤسس��اتیة للعولم��ة االقتص��ادیة، 
والع��الم اآلن ل��یس موح��دا ثقافیا،كم��ا ھ��و موح��د تجاری��ا 

وج��ود لنظ��ام ثق��افي ع��المي كم��ا یوج��د  كم��ا أن��ھ ال.ومالی��ا
نظام اقتصادي عالمي،لذلك ونتیجة للغموض الذي یحیط 
بالعولم��ة ف��ي جوانبھ��ا ومظاھرھ��ا الثقافی��ة ف��ي المرحل��ة 

راھنة فإن دول العالم التي تتدافع وتتن�افس لألخ�ذ بس�لع ال
وخدمات ومنتجات العولمة االقتص�ادیة،تبدو أق�ل ان�دفاعا 
وإقباال،وحتم���ا أكث���ر ت���رددا وتمھ���ال ف���ي ان���دفاعھا نح���و 
مفاھیم وقیم وأفكار العولمة الثقافی�ة،بل وأكث�ر حزم�ا ف�ي 
مجابھ�����ة الواف�����د الثق�����افي عب�����ر الفض�����ائیات وش�����بكات 

  .والمعلومات االتصاالت
وم��ن المؤش��رات الت��ي تنب��ئ ب��انطالق التوج��ھ نح��و     

  : )1(تثبیت ثقافة معولمة
                                                

، ف��ي فعالی��ات الملتق��ى ال��دولي الجزائ��ر "العولم��ة والھوی��ة الثقافی��ة :"ح��الم الجیالل��ي (1)
محمد الص�دیق "، بقاعة المحاضرات 1999نوفمبر )22،23(الذي انعقد یومي  ،"والعولمة 
  ).115،116(منتوري، قسنطینة، الجزائر،ص اإلخوةبجامعة " بن یحي 
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التن���افس الرھی���ب ف���ي مج���ال المعلوماتیة،وش���بكات -   
اإلنترن��ت ومحط��ات اإلرس��ال التلفزی��وني وم��ا تبث��ھ م��ن 
أف���الم وأش���رطة ثقافی���ة ذات أھ���داف وغای���ات مقص���ودة 

الثقاف���ات بلغ���ات معین���ة ومح���دودة،مما یحاص���ر كثی���را 
  .واللغات القومیة

 موس�یقى ال��راب،(العم�ل عل�ى إنت��اج ثقاف�ة اس��تھالكیة-   
 تخ���دم النظ���ام الع���المي الجدی���د،...) لباس،س���لوك أف���الم

وتوجھ المقومات األساسیة لل�دول المختلف�ة  وتقل�ص م�ن 
خصوصیتھا،وبخاص��ة ال��دول غی��ر الق��ادرة عل��ى اإلنت��اج 

اعھا حض�اریا إل�ى الثقافي المتمیز بلغتھا مما یسھل استتب
  .الغرب المنتج لھذه الثقافة

محاول�ة إض�عاف اقتص�ادیات بع�ض األم�م م�ن أج�ل -    
 األقلی��اتتق��زیم حض��ارتھا وإض��عاف لغاتھ��ا م��ع تش��جیع 

اللغوی��ة ودفعھ��ا إل��ى خل��ق ص��راعات داخلی��ة، كم��ا ھ��و 
والع��راق والجزائ��ر ) س��ابقا(الش��أن ف��ي االتح��اد الس��وفیتي

  . وغیرھا
یخ األمم؛بالس��عي إل��ى طم��س الت��راث الت��أثیر ف��ي ت��ار-   

الثق��افي األص��یل لألم��ة ومحاول��ة تش��ویھھا، وذل��ك وفق��ا 
 لنظریة الحتمیة اللغویة التي قال بھ�ا الفیلس�وف األلم�اني

ث���م آثارھ���ا )W.Houmboldt)1767–1835ولھ���الم ھمبول���ت "
 ،)م1929(س���نة  Esapir"إدوارد س���ابیر"اللغ���وي األمریك���ي

س إنم���ا ھ���م تب���ع ف���ي حی���ث ت���رى ھ���ذه النظری���ة أن الن���ا
تفكی��رھم وإحساس��ھم ومش��اعرھم ونظ��ریتھم إل��ى الك��ون، 

  .للعادات التي اكتسبوھا من خالل ممارستھم للغة قومھم
اس��تغالل ص��دمة الحداث��ة م��ن أج��ل تحقی��ق العولم��ة -    

وتص��دیر ثقاف��ات معین��ة بوس��ائل متط��ورة إل��ى ش��عوب ال 
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تق����وى عل����ى مواجھتھ����ا مم����ا ی����ؤدي ف����ي النھای����ة إل����ى 
  .م والتقاعساالستسال

ویتضح من ھذا أن المعركة في المجال الثقافي نوع      
من الغ�زو واالس�تعمار الط�وعي، یم�ارس عل�ى ك�ل أم�ة 
بفضل برامج فضائیة معدة مسبقا لھذا الغرض، من أجل 
إض����عاف المقوم����ات الحض����اریة لألمم،وجعلھ����ا قابل����ة 
لالستتباع،إذ تؤكد الشواھد التاریخیة عل�ى أن فن�اء األم�م 

یك���ون بس���بب اإلب���ادة الجس���دیة  م���ا والحض���ارات ن���ادرا
اخ������تالف  بس�����بب االنتم�����اء السیاس�����ي أو عس�����كریا أو

  .األجناس،وإنما یكون بسبب اختفاء ثقافتھم ولغاتھم
أي نعم أن الثقافة ال تتطور بانغالقھا على       

نفسھا،داخل قوقعتھا، وإنما تتطور بالتبادل الحر مع 
ى التقدم الثقافات األخرى والحفاظ على الصلة بكل قو

اإلنساني، بید أن التبادل الحر البد أن یكون أیضا على 
قدم المساواة وقائما على أساس االحترام المتبادل، 

فصحیح أن تعدد قنوات اإلرسال الذي أتاحتھ التوابع 
الصناعیة للبث المباشر أدى إلى تنوع األھداف 

والمشاھدین، بید أنھ من خالل اشتداد المنافسة فقد أدى 
توحید نمط المحتوى كما أدى على الصعید الدولي إلى 

  .إلى زیادة حدة التبعیة الثقافیة بزیادة البرامج المستوردة

تعت���رف  إن ثقاف���ة عص���ر الب���ث الفض���ائي المباش���ر ال   
ب����الحوافز ألن البع����د الثق����افي لعولم����ة الب����ث وفعالیاتھ����ا 
 الخاصة ألغت المس�افات ع�ن طری�ق األقم�ار الص�ناعیة،

فكار عبور الحدود بصورة متزای�دة وبش�كل التي تتیح لأل
أسرع وأضمن من أي وقت مضى وتستھدف ھذه الثقافة 
تنم��یط ال��ذوق وقولب��ة الس��لوك،وتكریس ن��وع مع��ین م��ن 
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االستھالك ألنواع معینة من الثقافة والمعرفة تتسم جمیعا 
إن العولمة في جوانبھا . )1(بالضحالة والسطحیة واإلثارة

 ھا م��ن ع�دة تط��ورات فكری��ة والثقافی�ة تس��تمد خصوص�یت
قیمیة وسلوكیة برزت بشكل واضح في عق�د التس�عینیات 

  :وھي
وتأثرھ�����ا :انفت�����اح الثقاف�����ات العالمی�����ة المختلف�����ة/1    

ببعض��ھا ال��بعض ؛فل��م یح��دث ف��ي الت��اریخ أن أص��بحت 
المناطق الثقافیة والحضاریة بم�ا ف�ي ذل�ك أكث�ر المن�اطق 

نفتح��ة ومنكش��فة الثقافی��ة انع��زاال ورغب��ة ف��ي االنع��زال، م
  : ھي منفتحة حالیا،ویظھر ذلك جلیا في بقدر ما

الحری�����ة الكامل�����ة النتق�����ال المعلوم�����ات والبیان�����ات *   
واالتجاھ���ات والق���یم واألذواق عل���ى الص���عید الع���المي، 

إن لمثل ھذا و.وبقدر أقل من العراقیل والقیود والضوابط
التب��ادل الح��ر لألفك��ار والمف��اھیم عب��ر الثقاف��ات أث��ره ف��ي 

وربم�ا  بروز اھتمامات وعادات وأذواق وآمال وأھداف؛
عقلی���ات مش���تركة ال تعب���ر ع���ن ثقاف���ة مح���ددة ب���ل ع���ن 

  .  مجموع الثقافات الحیة في العالم
ب��روز المس��اعي م��ن أج��ل تق��ارب الحض��ارات،وربط *  

الثقافات وتعزیز الھویة العالمیة الذي من ش�أنھ أن یخل�ق 
اھتم��ام ووع��ي  انتق��ال تركی��زو.عالم��ا ب��ال ح��دود ثقافی��ة

اإلنس��ان م��ن المج��ال المحل��ي إل��ى المج��ال الع��المي،ومن 
المحیط الداخلي إلى المحیط الخ�ارجي،وبروز ووض�وح 
الھوی���ة والمواطن����ة العالمی���ة،مع بق����اء الھوی���ة الوطنی����ة 

  . للفرد،وربما تعزیزھا وترسیخھا لدى البعض

                                                
، )م1999العربي للنشر :القاھرة(وقضایا العولمةاإلعالم العربي :عواطف عبد الرحمن (1)
  ).17(ص
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فق���دان ال���دول الق���درة عل���ى ال���تحكم ف���ي ت���دفق الق���یم *   
 لقناع���ات فیم���ا ب���ین المجتمع���ات واألجی���ال،واألفك���ار وا

وفق������دانھا الس������یطرة عل������ى الت������داول الح������ر لألخب������ار 
والمعلومات عبر وسائل وتقنیات جدی�دة ل�م تب�رز إال ف�ي 
التس��عینات فق��د أص��بح مالی��ین البش��ر موح��دین تلفزیونی��ا 

  .وتلفونیا ومن خالل البرید اإللكتروني
تك��ون وق�د ث��ار ج��دل كبی��ر ح��ول الطبیع��ة الت��ي س��وف    

علیھا العالقات ب�ین الثقاف�ات والحض�ارات المتقارب�ة ف�ي 
ھ��ل العولم��ة س��وف تس��اعد عل��ى انفت��اح .ض��وء العولم��ة

الثقافات بعضھا على البعض اآلخر وتعارفھا مّما یساعد 
أم أّن�ھ س�وف  عل�ى ال�دخول ف�ي عالق�ات تع�اون وح�وار؟

ی��ؤدي االنفت��اح المتزای��د ب��ین الثقاف��ات إل��ى دخولھ��ا ف��ي 
الس��الم واالس��تقرار؟كذا م��دى ق��درة س��كان  ص��راع یھ��دد

ھ���ذه الحض���ارات عل���ى التعام���ل م���ع التعددی���ة الثقافی���ة 
  والحضاریة التي توفرھا العولمة؟ 

فالس�عي م�ن أج��ل تق�ارب الحض��ارات ورب�ط الثقاف��ات    
وانفتاحھ��ا عل��ى بعض��ھا ال��بعض ومحاول��ة تعزی��ز الھوی��ة 

 ح��دود ثقافی��ة ھ��و الوطنی��ة،وربما محاول��ة خل��ق ع��الم ب��ال
. مج��رد وج��ھ واح��د م��ن الوج��وه العدی��دة للعولم��ة الثقافی��ة

ذلك أنھ بقدر ما یسعى التوجھ العام نح�و ق�ارب الثقاف�ات 
وانفتاحھا،ف��إّن العولم��ة الثقافی��ة یمك��ن لھ��ا أن تتج��ھ نح��و 
صراع الحضارات،والھیمنة الثقافیة لثقافة واحدة، ونشر 

ل��ى الثقاف��ة االس��تھالكیة وجعلھ��ا الثقاف��ة األكث��ر رواج��ا ع
فالعولم��ة الثقافی��ة الت��ي تمھ��د الطری��ق . الص��عید الع��المي

حلی��ا لت��رابط المن��اطق الثقافی��ة بإمكانھ��ا أیض��ا أن ترّس��خ 
انقس����ام الع����الم إل����ى من����اطق حض����اریة مغلق����ة،وتزداد 
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فم���ع انتھ���اء .انغالقا،وتس���تعد لمواجھ���ة بعض���ھا ال���بعض
الح����رب الباردة،واختف����اء الص����راع األی����دیولوجي ب����ین 

والغ�رب الرأس�مالي،والذي خ�ّیم عل�ى  الشرق االشتراكي
الع��الم لح��والي نص��ف قرن،أص��بح االنقس��ام الحض��اري 

كم�ا أن�ھ ازداد .والثقافي أكثر وضوحا م�ن أي وق�ت آخ�ر
الحدیث خالل عق�د التس�عینیات م�ن الق�رن العش�رین ع�ن 
احتم���ال ص���راع الحض���ارات خاص���ة ف���ي نق���اط التق���اء 

  .المناطق الحضاریة الكبرى
ورغ���م أن الثقاف���ة :اف���ة االس���تھالكیةانتش���ار الثق/2     

االس����تھالكیة لیس����ت جدی����دة، بی����د أنھ����ا أص����بحت ف����ي 
التس���عینیات األكث���ر رواج���ا؛فلم یح���دث ف���ي الت���اریخ أن 
أصبح الع�الم مق�بال عل�ى رم�وز ومعطی�ات وس�لع الثقاف�ة 

كم�ا أن�ھ ل�م یح�دث .االستھالكیة،كما ھو مقبل  علیھا اآلن
كیة م�ن الوص��ول ف�ي الس�ابق أن تمكن�ت الثقاف��ة االس�تھال

إل���ى قطاع���ات واس���عة م���ن األف���راد والش���عوب م���ن ك���ل 
المستویات االجتماعیة،وفي ك�ل الق�ارات،ورغم رواجھ�ا 
بین كل الشرائح االجتماعیة إّال أّنھا تتوجھ بش�كل خ�اص 

 :للشباب،ویظھر ذلك جلیا في
تح��ول ك��ل ش��يء إل��ى س��لعة تب��اع وتش��ترى،وھو م��ا *  

وتش��ابھ .بش��كل مف��رطیعك��س غلب��ة النزع��ة االس��تھالكیة 
وتجانس السلع أكثر فأكثر،وفقا لما تملیھ الھیئات الدولی�ة 

من مواصفات موحدة عالمیة باعتبارھا سلعا موجھة إلى  
سوق عالمیة،ومن ھذا المنطلق قد استھدفت العولم�ة ف�ي 
جوانبھ����ا الثقافی����ة تنم����یط األذواق وأنم����اط االس����تھالك 

  وأسالیب المعیشة ذاتھا
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ّسلع إلى جان�ب قیمتھ�ا المادی�ة أو ق�درتھا اكتساب ال*     
اإلش��باعیة قیم��ة رمزی��ة،بحیث ل��م یع��د الطل��ب عل��ى أی��ة 

على خصائصھا  سلعة یتحدد على أساس جودة الّسلعة أو
-وف��ي المق��ام األول–الذاتی�ة فحس��ب،وإنما أص��بح متوقف�ا 

  .على مجرد االختالف في العالمات التجاریة
دعای����ة واإلع����الن تزای����د اإلنف����اق الع����المي عل����ى ال*    

للت��رویج االس��تھالكي،فقد أش��ارت اإلحص��ائیات إل��ى أن 
دوالر س�����نویا )بلی����ون7,4(ھ�����ذا اإلنف�����اق ق�����د ارتف�����ع م�����ن

وق��د أدى ،)م1993(دوالر ع��ام )بلی��ون312,3(إل��ى)م1950(ع��ام
التق��دم الھائ��ل ف��ي تكنولوجی��ا االتص��ال والمعلوم��ات إل��ى 

ى ھ�ذا التركیز على الدعایة التجاریة،إذ ارتفع اإلنفاق عل
خ���الل النص����ف الث���اني م����ن -الن���وع م����ن الدعای���ة فق����ط

بلی���ون دوالر إل���ى )270(م���ن-تس���عینیات الق���رن الماض���ي
  . بلیون دوالر سنویا)358(

وأبع��د م��ن ذل���ك وف��ي ظ��ل س���یادة ثقاف��ة االس���تھالك *   
أصبح االستھالك في حد ذاتھ أسلوبا من أس�الیب التعبی�ر 

ت�ت تمث�ل عن الذات،بمعنى أن الق�درة عل�ى االس�تھالك با
عنصرا من عناصر اإلشباع لدى المستھلك،بل أكثر م�ن 

أس�لوب  أو الموض�ة، ذلك فق�د أص�بح ك�ل م�ن ال�ذوق، أو
المعیش��ة معی��ارا للتم��ایز االجتم���اعي یف��وق ف��ي أھمیت���ھ 

  .أحیانا المعاییر التقلیدیة كاالنتماء الطبقي
إذا -" McDonaldization"الماكدونالددة"انتشار ظاھر*     

إذ -م الكلم��ة ترجم��ة للمص��طلح اإلنجلی��زيص��ح اس��تخدا
أّنالمجتمعات الحدیثة ومن ثّم الع�الم  "Ritzer"ریتزر"یرى

ویقص�د ) Mc donaldization(: ككل؛قد ابتلي بم�ا أس�ماه ال�ـ
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العملی��ة الت��ي س��یطرت م��ن خاللھ��ا المب��ادئ الت��ي :")1(بھ�ا
" ماكدونال��دز"تحك��م  خدم��ة العم��الء ف��ي سلس��لة مح��الت 

األمریكی��ة الش��ھیرة لتق��دیم الوجب��ات الس��ریعة، وامت��دادھا 
إلى قطاعات أخرى م�ن المجتم�ع األمریكي،وك�ذا العدی�د 
من المجتمعات األخرى التي انتقلت إلیھا،على نحو باتت 

    .   عالمیة تمثل معھ ظاھرة
في الكتابات  :واالتصال عولمة اإلعالممفھوم )ج(       

التي اطلعت علیھا حول ظاھرة العولمة لم أقف إال على 
تعریفین لمفھوم العولمة اإلعالمیة واالتصالیة؛ األول 

  .للدكتور محمد شومان،والثاني لعبد المالك الدناني
إلى  عملیة تھدف:"بأنھا" شومان"عرفھاحیث        

التعظیم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل اإلعالم 
والمعلومات على تجاوز الحدود السیاسیة والثقافیة بین 

، المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجیا الحدیثة
والتكامل واالندماج بین وسائل اإلعالم واالتصال 

دمج أسواق و وذلك لدعم عملیة توحید،والمعلومات
ق مكاسب لشركات اإلعالم ــوتحقی،ناحیة العالم من

واالتصاالت والمعلومات على حساب تقلیص سلطة 
ودور الدولة في المجالین اإلعالمي والثقافي من ناحیة 

  .)2("أخرى
تعبی�ر ع�ن :"بأّنھ�ا عبد المل�ك ردم�ان ال�دنانيویعّرفھا    

اتساع التدفقات الدولیة في مجاالت اإلع�الم والمعلوم�ات 
م والع��ادات االجتماعی��ة المختلف��ة م��ن ونق��ل األفك��ار والق��ی

خالل وس�ائط االتص�ال الحدیث�ة والمتط�ورة الت�ي ب�رزت 
                                                

  . )82(ص)دراسة في المفھوم والظاھرة واألبعاد(العولمة:ممدوح محمود منصور(1) 
 ص  ع�الم الفك�ر،،"عولم�ة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�ام اإلعالم�ي العرب�ي:"محمد ش�ومان (2)

)161(.  
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إل��ى الس��احة الدولی��ة بش��كل واس��ع، وانتش��رت ف��ي عق��د 
التس���عینیات م���ن الق���رن العش���رین، ومنھ���ا قن���وات الب���ث 

  :)1( ."الفضائي المباشر
  : واالتصال أبعاد عولمة اإلعالم :ثانیا       

  :وتظھر ھذه األبعاد في:التكنولوجیةاألبعاد )أ(     
بین كافة وسائل اإلعالم  االندماجالتكامل و)1(      

فمع ،والمعلومات االتصاالتالجماھیري وتكنولوجیا 
تطور الحاسبات وشبكات الھاتف وشبكات 

ظھرت ، تكنولوجیا البث الفضائي استخدامو،المعلومات
 )Multimédia(الوسائط دمتعد االتصالتكنولوجیا 

بتطبیقاتھا المختلفة  وتكنولوجیا االتصال التفاعلي
  .االنترنیت وأشھرھا حالیا شبكة

وعلى الرغم من أن الوسائل االتصالیة التي أفرزتھا    
التكنولوجیا االتصالیة الراھنة تكاد تتشابھ في عدید من 

إال أن ھناك سمات ممیزة ،السمات مع الوسائل التقلیدیة
الراھنة بأشكالھا المختلفة مما یلقي االتصالیة  للتكنولوجیا

ویؤدي ، بظاللھ ویفرض تأثیراتھ على الوسائل الجدیدة
وأبرز  .إلى تأثیرات أكثر حدة على االتصال اإلنساني

  :)2(لتكنولوجیا االتصالیة الراھنةاسمات 
أي القدرة على تبادل األدوار بین مرسل :التفاعلیة   

امل مع وسائل الرسالة  ومستقبلھا إذ یتحول من یتع
االتصال الحدیثة من مجرد متلقي سلبي إلى مشارك 

    .متفاعل یرسل ویستقبل المعلومات في الوقت ذاتھ

                                                
    ).179(یات العولمة اإلعالمیة،صاإلعالم العربي وتحد:"عبد الملك ردمان الدناني(1) 
 بع����اددراس����ة ف����ي المفھ����وم والظ����اھرة واأل؛العولمة:مم����دوح محم����ود منص����ورانظر؛(2) 

ظ����اھرة :ومح����ي محم����د مس����عد،)134(ص، )2003دار الجامع����ة الجدی����دة،: اإلس����كندریة(
  .)34( ص، )1999،)1(مكتبة اإلشعاع الفنیة،ط:اإلسكندریة(العولمة
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فلم تعد وسائل االتصال تعتمد على :الالجماھیریة   
بل ،مخاطبة الجماھیر فحسب في رسائل عامة ومنمطة

أضحت من إمكانیاتھا توجیھ رسائلھا ومضامینھا إلى 
معینة فئة  جماعة أوإلى فرد بعینھ تستھدفھ برسائلھا أو 

فخرجت بذلك من ،وحاجاتھا الخاصة الھتماماتھاتبعا 
نطاق العمومیة إلى خصوصیة الرسالة تبعا لحاجة 

  .بلھاقمست
الحدیثة  االتصالإن عمل وسائل  :الالتزامنیةو     
المتقدمة والتي مكنتھا من العمل الدائم  تھاولوجیابتكن

یومیا تجاوز بھا محدودیة  )سا24( والمستمر على مدار
من طرف  االتصالالرسائل و استقبالالوقت في 

الرسالة في الوقت  استقبالإلى إمكانیة إرسال و،الجمھور
فأصبح ، الذي یناسب المرسل والمستقبل على حد سواء

سالتھ االتصالیة التي یریدھا في لكل مرسل أن یبعث بر
كما أصبح لكل مستقبل أن ،التوقیت الذي یناسبھ ھو

  .یستقبل الرسالة التي تصلھ في الوقت الذي یناسبھ ھو
فھناك وسائل :والتوصیل بلیة التحرك والتحویلقا    

منھا في أي  االستفادةو استخدامھاكثیرة یمكن  اتصال
إلى  كان ثابت والمكان دون الحاجة إلى التواجد في م

الھاتف :التشغیل مثل معدات كثیرة من أجل االتصال أو
والتلیفون المدمج مع ،الطائرة تلفزیون السیارة أو،النقال

وغیرھا كثیرة من الوسائل الحدیثة التي ...،ساعة الید
  .طورت تكنولوجیاتھا

لكثیر من وسائل االتصال الحدیثة ذات  تكما أصبح   
التكنولوجیات العالیة القدرة على نقل المعلومات من 

كتحویل ؛وتحویلھا من صورة إلى أخرى، خرآلوسیط 
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وكذا ،الرسالة المسموعة إلى رسالة مكتوبة والعكس
وقد زادت إمكانیة بعض وسائل .نظام الترجمة اآللي

لرسائل السریعة االتصال الحدیثة وقدرتھا على توصیل ا
مع  االتصالیةتوصیل األجھزة إمكانیة ولكثیرة بفضل 

بغض ، تصالیة متكاملةابعضھا البعض لتشكل منظومة 
دول تباین  الشركات الصانعة أو اختالفالنظر عن 

  .التصنیع
فقد أدى التطور التكنولوجي :والتدویلاالنتشار     

تقلیل الھائل في تصنیع وسائل االتصال والمعلومات إلى 
تكالیف إنتاجھا إلى الحد الذي أتاح لھا قدرا كبیرا من 

رغم ؛بین األفراد االستخدامنطاق  اتساعو االنتشار
یعد بحیث لم ،تفاوت مستویاتھم االقتصادیة والثقافیة

وإنما ،داعي لھ ترفا ال باعتبارھاینظر إلى ھذه الوسائل 
كما أن .عنھا االستغناءیمكن  ضرورة ال باعتبارھا

 بط بین وسائل االتصال الحدیثة قد بات عالمیا أوالر
إذ أصبح في ؛كونیا بھدف تخطي الحدود اإلقلیمیة

العالم من الھاتف  فياإلمكان االتصال بأي مكان 
كما تعددت قنوات البث ،أومن الھاتف العمومي،المحمول

  .التلفزیوني الفضائي
وسائل اإلعالم  واندماجوبصفة عامة فإن تكامل   

جیا االتصال والمعلومات أحدث تحوالت ھیكلیة وتكنولو
وأتاح للمتلقین إمكانیات غیر ،في بنیة العملیات االتصالیة

والتفاعل الحر مع القائمین  لالختیارمحدودة 
وكسر مركزیة ،وتبادل األدوار االتصالیة،باالتصال
؛فضال عن تعظیم استخدامات وسائل اإلعالم االتصال

لتجارة على اویج وفي التسویق والترواالتصال 
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الصعیدین المحلي والدولي ومجمل ھذه التحوالت تبلوت 
على تسمیتھ بمجتمع  اصطلحما  ؛بوتیرة متسارعة

  .Information Society)(المعلومات
: االتصالزیادة أھمیة تكنولوجیا اإلعالم و)2(     

في  االتصالأھمیة تكنولوجیا اإلعالم و ازدادت
بھ ھذین العقدین من  اتسمات لما یات والتسعینیالثمانین

) خاصة( العربي عالمت أرجاء التحوالت كبرى عمّ 
  :)1("نایسبت"وأثرت على باقي الدول وأبرزھا كما یرى

بعد  التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما-  
  ).مجتمع المعلومات(الصناعة

الوطني المغلق على نفسھ إلى  االقتصادالتحول من -   
  .لعالميا االقتصاد

 اھتماماتالمدى القصیر إلى  اھتماماتالتحول من -  
  .المدى البعید ومن ثم أھمیة التخطیط اإلستراتیجي

  .التحول من النظم المركزیة إلى النظم الالمركزیة-   
على التبعیة للمؤسسات  االعتمادالتحول من -  

 والمنظمات إلى وضع یسود فیھ الفرد وتزداد أھمیة
  .على الذات االعتماد

ات یأیضا تحوالت عقد التسعین "نایسبت"كما حدد   
  :في
نھضة اآلداب ،والعالمي االقتصاد انطالقة-   

ظھور أنماط ،والسوق الحر اشتراكیةظھور ،ووالفنون
  ،حیاة متشابھة عالمیا

                                                
  ).30،31(ص ،األوھام والحقائق؛العولمةظاھرة :مسعد محي محمد  (1)
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مع زیادة الضغط من أجل المحافظة على الثقافات -    
تزاید ،ولتخصیصوتعاظم االتجاه نحو ا ،وانتشارالقومیة

  ،أھمیة البیولوجیا
. الصحوة الدینیة،وتزاید دور المرأة في القیادةو-     

  . انتصار اإلنسان الفردو
خاصة في (زیادة فاعلیة أداء وسائل االتصال)3(      

إن األخبار كأبرز محتویات وسائل ):مجال األخبار
شكل كبیر من التطورات الراھنة في بأفادت قد االتصال 

لوجیا االتصال مما أدى إلى زیادة فاعلیة أداء تكنو
وسائل االتصال لمھامھا اإلخباریة على الصعیدین 
المحلي والدولي،وتتمثل أبرز مجاالت اإلفادة اإلخباریة 

   :)1(االتصال في الجوانب اآلتیة تكنولوجیامن 
توسیع نطاق التغطیة اإلخباریة الجغرافیة من خالل -  

الھواء مباشرة سواء داخل الدولة بث وقائع الحدث على 
فقد أصبح للشبكات التلفزیونیة الفضائیة  خارجھا، أو

الكبرى مراسلیھا في كل نقطة من نقاط العالم التي 
ات وترالتي تشھد ت أو تتسارع فیھا األحداث خاصة،

  .مستمرة
تزاید عدد قنوات األخبار وزیادة سعة كل قناة،حتى -  

ضعف في اإلمكانیات في الدول التي تعاني من 
وبذلك أصبحت وسائل  لوجیة،ووالتجھیزات التكن

األمر الذي یتیح لھا .اإلعالم أمام كم ھائل من األخبار
  . حریة اختیار أوسع

تحسن األداء المھني للوظیفة اإلخباریة لوسائل -  
 االتصال،من خالل ابتكار نظم لحفظ المعلومات

                                                
  ).36،37(ص، األوھام والحقائق؛ظاھرة العولمة:محي محمد مسعد(1)
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على المستوى واسترجاعھا داخل البلد الواحد وخارجھ 
  . المعلومات الدولي من خالل توظیف بنوك

االتصال الراھنة في  تكنولوجیا برز أكبر آثارتوھكذا    
 التكنولوجیاعملیة التغطیة اإلخباریة، فقد ألغت ھذه 

: الفواصل الدقیقة بین مراحل نشر الخبر الثالثة أال وھي
ومرحلة بث .)News. Break(الخبر مرحلة اندالع

 News(ومرحلة التشبع اإلخباري.)News Diffusion(الخبر

Saturation(.  
وھكذا فإن ثورة تكنولوجیا وسائل االتصال      

یرات یوالحاسبات اآللیة والمعلومات قد أحدثت تغ
یسما في ما یتصل بالنمو المتزاید  وال،ھائلة اجتماعیة

في العالقات التفاعلیة بین قطاع االتصال یر والكب
وھو االجتماعیة،والمعلومات وبین سائر القطاعات 

 ،ماتأكد بجالء خالل الربع األخیر من القرن العشرین
بحیث أصبحت ،والسیما خالل العقد األخیر منھ

مجتمعات "المجتمعات المتطورة تكنولوجیا توصف بأنھا
یومیة والمباشرة التي تنقلھا األخبار ال. "المعلومات

  .سواء والقضایا المحلیة والدولیة على حد لألحداث
: تصالاألبعاد االقتصادیة لعولمة اإلعالم واال)ب(     

ذات  واالستثماراتتشیر التقدیرات إلى أن األنشطة 
الصلة باالتصال والمعلومات قد باتت تمثل األنشطة 

واألكثر ربحا في ظل عولمة اإلعالم ، األكثر رواجا
ل على ذلك تراجع نصیب قطاعي لید، واالتصال

الزراعة والصناعة من إجمالي الناتج العالمي 
 ،)م1990(عام )%25.8(حوالي إلى) م1960( عام) %38.8(من

 شركة مائة كما تشیر اإلحصاءات إلى أنھ من بین أكبر
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فإن ما یقرب من )م1995( على مستوى العالم ككل سنة
 ل في مجال االتصالثالثة أخماس ھذه الشركات یعم

سجل في األبعاد نلذلك  ،)1(وتكنولوجیا المعلومات
        :النقاط اآلتیة لعولمة اإلعالم االقتصادیة

واالتصال  اإلعالمزیادة أھمیة اقتصادیات )1(   
فقد قدرت معامالت صناعة االتصاالت :والمعلومات

حسب التقدیرات - ترتفع بألف ملیار دوالر،)م1995(عام
التالیة  خالل الخمس سنوات-عن الخبراء آنذاك الواردة

من  %)10(لھا إلى حوالي ألفي ملیار دوالر،أي ما یعادل
، وقد ازدادت مكانة ودور قطاع )2(التجارة العالمیة

االتصاالت المعلوماتي في اقتصادیات الدول الصناعیة 
الكبرى،وفي أنشطة الشركات المتعددة الجنسیات،ویقدر 

في الوالیات المتحدة  ادیو والتلفزیونرأسمال صناعة الر
 ،)م1995( عام ملیار دوالر)50(بحوالي األمریكیة

ملیار دوالرا أرباحا في األشھر العشرة  )15(حققت
  ).م1995(األولى من عام

یوجد في :تعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات)2(    
تبلغ ،ألف شركة متعددة الجنسیات)40(العالم حوالي

وقیمة ،أكثر من نصف الناتج اإلجمالي العالميإیراداتھا 
تریلیون دوالر وتبلغ الشركات )94(أصولھا حوالي
شركة في )472(شركة یتركز منھا)500(الكبرى المھیمنة

وبلغت ،شركة في الجنوب)28( مقابل، الشمال دول
تریلیون  )11435(حوالي )م1996(عام إیراداتھا في

فقط )خمسمائةال(أي أن إیرادات ھذه الشركات،دوالر
                                                

  .)133(ص،المفھوم والظاھرة واألبعاد دراسة في؛العولمة:ممدوح محمود منصور(1) 
، مجل�ة ع�الم الفك�ر،"رب�يعاإلعالم�ي ال عولمة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�ام:"محمد شومان (2)

  .)163(ص، )2(، ع)28(م
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من الناتج )%64(من الناتج المحلي العالمي و)%41(یعادل
  .)1(اإلجمالي األمریكي

ش�ركة )17(ومع بدایة تسعینیات القرن الماضي كانت     
إعالم ضخمة تحصل على نص�ف إجم�الي العائ�دات م�ن 

بم��ا ف��ي ذل��ك التس��جیالت الص��وتیة ،ك��ل وس��ائل اإلعالم
إل����ى تقل����یص  عی����وأدى ھ����ذا التجم، كاس����یت والفی����دیو

) م1991( ع����ام )23(إل����ى  )م1981(ع����ام)46(م����ن الش����ركات

الش��ركات إل��ى ف��رض س��یطرتھا عل��ى ك��ل  ھ��ذه وتھ��دف
خط�وة م��ن خط��وات ص��نع المعلوم�ة م��ن المنب��ع وص��وال 

  .إلى المستھلك
وتس��یطر الش��ركات متعدی��ة الجنس��یات عل��ى ص��ناعة     

وس��ائط االتص��ال وأجھ��زة اإلرس��ال واالس��تقبال المختلف��ة 
 ات الحدیث����ة، وأجھ����زة الحواس����یب وبرامجھ����ا،والتقنی����
شركة أمریكیة في مج�ال اإللكترونی�ات عل�ى )18(وتھیمن

م���ن اإلنت���اج الص���ناعي اإللكترون���ي الع���المي ف���ي )75%(
م���ن )%97(مج���ال أجھ���زة االتص���ال، وتب���ین األرق���ام أن

م�ن )%95(من أجھ�زة الرادی�و و)%87(أجھزة التلفزیون و
لث مستوردة من دول مصادر األخبار في دول العالم الثا

تتبن����ى سیاس����ات االقتص����اد الح����ر، وتس����یطر الوالی����ات 
المتحدة على صناعة الدوائر اإللكترونی�ة واالندماجی�ة،إذ 

م��ن إجم��الي اإلنت��اج ف��ي )%70-% 60(أنھ��ا تن��تج م��ا نس��بتھ
م�ن %)80( ھذا المجال،وتسیطر خمس شركات فقط على

  .)2(مجال الدوائر اإللكترونیةاإلنتاج األمریكي في 

                                                
  .)72،73(ص، العولمة اإلعالمیة:مؤید عبد الجبار الحدیثي (1)

  )164(، عالم الفكر، "ربيعاإلعالمي ال عولمة اإلعالم ومستقبل النظام:"محمد شومان(2) 
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وإذا ما أحصینا ما یقارب ثالثمائة شركة إعالمیة ھي    
ش���ركة أمریكی���ة )144(ھ���ااألول���ى ف���ي الع���الم وج���دنا ب���ین

 )75(یابانی����ة، وم����ن ب����ین الش����ركات) 49(أوربی����ة و)80(و

ش����ركة  )39(األول����ى ف����ي مج����ال نق����ل المعلومات؛ھن����اك
یابانی��ة؛وفي قط��اع الخ��دمات )8(أوربی��ة و)25(أمریكی��ة و

االت بعی����دة الم����دى، وم����ن ب����ین المعلوماتی����ة واالتص����
 )7(أوربی���ة و)19(أمریكی���ة و)39(نج���د )88(الش���ركات ال���ـ

ش�����ركة )158(یابانی�����ة، وف�����ي قط�����اع التجھی�����زات وم�����ن
ش��ركة أوروبی��ة غربی���ة )36(ش��ركة أمریكی��ة و)75(ھن��اك

ویوج���د الب���اقي بأكمل���ھ تقریب���ا ف���ي ش���مال  یابانی���ة،)33(و
  .)1(أسترالیا وكندا

ة أن تب�رز بش�كلھا الح�الي كان للعولمة االقتص�ادی وما   
لم تستخدم الش�ركات التجاری�ة،ثورة االتص�ال، ومنھ�ا  لو

أقم���ار االتص���ال والب���ث الفض���ائي، ف���ي عملی���ة الت���رویج 
للتسویق واإلعالن، وساعدت ث�ورة االتص�ال ف�ي س�رعة 
انتش����ار الق����وانین واالتفاق����ات الدولی����ة والس����یما ق����انون 

د والتج�ارة التجارة العالمیة،وأھم مظاھر عولمة االقتص�ا
اإللكترونی��ة أن��ھ یمك��ن ت��داول النق��د اإللكترون��ي والش��راء 
والبیع عبر االنترنی�ت،واإلطالع عل�ى بض�ائع الش�ركات 
 العالمیة ومنتجاتھا، وعولمة االقتصاد تتوسع بمظاھرھا،

والس��یما م��ن خ��الل االتفاقی��ة الدولی��ة للتعریف��ة والتج��ارة 
القتص�اد ،خوف�ا م�ن وقوعھ�ا ف�ي عزل�ة ا)الجات(العالمیة 

وق��د رف��ع المنتج��ون ف��ي .)2(وص��عوبات التب��ادل التج��اري
مؤك���دین أن ) االس���تثناء الثق���افي(مج���ال اإلع���الم ش���عار

                                                
  ).107(اإلعالم العربي وتحدیات العولمة اإلعالمیة، ص:عبد المالك ردمان الدناني(1) 
تكنولوجی��ا المعلوم��ات عل��ى أعت��اب الق��رن الح��ادي والعش��رین : ھ��اني ش��حادة الخ��وري (2)

  ).178(ص ) 1998مركز الرضاء، : دمشق(
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اإلعالم یقع في ص�میم ھ�ذا االس�تثناء وذل�ك ف�ي مواجھ�ة 
واللجن��ة التابع��ة لالتح��اد األوروب��ي )الج��ات(مفاوض��ات 

  ). بروكسل(في
إن العولمة ھ�ي أح�د المس�میات الجدی�دة الت�ي أبرزتھ�ا    

الش���ركات متع���ددة الجنس���یات بش���عارات جدی���دة لص���الح 
البلدان النامیة حسب طرحات العولمة، بینما في حقیقتھ�ا 
حالة استعماریة تدرجت في الظھ�ور عل�ى أرض الواق�ع 
خطوة بخطوة مالزمة للشركات المتعدی�ة الجنس�یات من�ذ 

  .ظھورھا
 :األبع���اد السیاس���یة لعولم���ة اإلع���الم واالتص���ال)ج(     

تط���رح عولم���ة اإلع���الم ف���ي أبعادھ���ا السیاس���یة القض���ایا 
  :اآلتیة

ف��الثورة الھائل��ة ف��ي مج��االت  :تراج��ع دور الدول��ة)1(   
االتصال والمعلومات واإلعالم حّدت م�ن أھمی�ة ح�واجز 

وإذا كان بمقدور بعض ال�دول أن تح�د .الحدود الجغرافیة
لراھن وبصورة جزئیة من الت�دفق اإلعالم�ي في الوقت ا

والمعلوم��اتي الق��ادم إلیھ��ا م��ن الخارج،ف��إن ھ��ذه الق��درة 
سوف تتراجع إلى حد كبیر وق�د تنع�دم ف�ي المس�تقبل،كما 
أن توظی���ف التكنولوجی���ا الحدیث���ة ف���ي عملی���ات التب���ادل 
التج��اري والمع��امالت المالی��ة یح��ّد م��ن ق��درة الحكوم��ات 

ا س��یكون ل��ھ ت��أثیره ب��الطبع عل��ى ض��بط ھ��ذه األم��ور، مّم��
  .  على سیاساتھا المالیة والضریبیة

وھ��ذا التراج��ع سیتس��بب ف��ي الكثی��ر م��ن المش��كالت     
  :والتي أھمھا

أّن بیئ��ة النظ��ام اإلعالم��ي ال��دولي تتح��ول م��ن ال��دول -  
ك��أطراف فاعل��ة بش��كل رئیس��ي إل��ى ال��دول والش��ركات 



   

  207 

اإلعالمی����ة متع����ددة الجنس����یات،ثم بف����ارق كبی����ر أیض����ا 
مؤسس���ات المجتم���ع الم���دني ذات العالق���ات واألنش����طة 
ع��ابرة القومی��ة،ومثل ھ��ذا التح��ول ف��ي األط��راف الفاعل��ة 
في النظام اإلعالمي الدولي ربم�ا یف�تح المج�ال لمراجع�ة 
كثی��ر م��ن مف��اھیم ونظری��ات اإلع��الم واالتص��ال ال��دولي 

  .بشأن اإلعالم الدولي واإلعالم المعولم
ي بدأت تتلبسھا الدولة المحلی�ة أّن الوظیفة الجدیدة الت-   

ف�ي إنت�اج وإع�ادة  حكم�ا ال وتتبناھا،لم تعد معھا فاعال أو
إنتاج القیمة اإلعالمیة ومضامینھا على المستوى ال�دولي 
فحس��ب،بل وعل��ى ص��عید المنافس��ة الدولی��ة أیض��ا،بحكم 

الش�����ركات متع�����ددة ( تص�����اعد أدوار الف�����اعلین الج�����دد
  . )الجنسیات، مؤسسات المجتمع المدني

ث���م إّن كثی���را م���ن ق���وانین ونظ���م الرقاب���ة عل���ى ت���دفق -  
المعلومات عبر الحدود القومیة أضحت مج�رد نص�وص 

ت���أثیر حقیق���ي لوجودھ���ا، كم���ا  معن���ى لھ���ا،وال فارغ���ة ال
أضحى مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظ�یم بیئ�ة االتص�ال 

 الحاض��ر أو والمعلوم��ات أم��را ینتم��ي للماض��ي البعی��د،ال
ت الدولة تت�دخل ف�ي حق�ل اإلع�الم لمن�ع المستقبل،فقد كان

االحتك���ار والس���تخدام اإلع���الم ف���ي أدوار اجتماعی���ة،أما 
الیوم فإن انفجار منافذ وسائل اإلع�الم وأدوات التوص�یل 

  .  قضى على شرعیة فكرة التنظیم العام ذاتھ
تن������امي ال������دور المباش������ر للش������ركات متع������ددة )2(    

س�ي مھ�یمن مع تقل�ص دور الدول�ة كفاع�ل رئی:الجنسیات
ف��ي النظ��ام اإلعالم��ي ال��دولي والمحل��ي ستنش��أ إش��كالیة 
الف��راغ ف��یمن س��یؤدي ھ��ذا الدور،وال��ذي یتن��افس لش��غلھ 
ف���اعلون بی���نھم تناقض���ات ف���ي األدوار،وت���وازن الق���وى، 
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والمص����الح،كما یفتق����رون لتقالی����د الح����وار والتراض����ي 
فق��د كان��ت ال��دول ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل .والعم��ل المش��ترك

یة قادرة على الضبط وال�تحكم ف�ي أدوار العولمة اإلعالم
الف���اعلین ف���ي النظ���ام اإلعالم���ي، وھ���م منظم���ات العم���ل 

ومنظم�����ات القط�����اع الخ�����اص، وفاعلی�����ات  اإلعالم�����ي،
المجتمع المدني، أم�ا ف�ي مرحل�ة العولم�ة اإلعالمی�ة ف�إن 
قدرة الدولة على الضبط والتحكم س�تتقلص كذلك،خاص�ة 

ع��ل جدی��د؛ م��ع ظھ��ور الش��ركات متع��ددة الجنس��یات كفا
یتمت��ع بق��درات مالی��ة وتكنولوجی��ة وفنی��ة ھائل��ة، یس��تطیع 
م��ن خاللھ���ا الت��أثیر بق���وة ف���ي ت��دفق المعلوم���ات وإنت���اج 
وت����رویج المض����امین اإلعالمی����ة،عالوة عل����ى مص����ادر 

  . )1(التمویل والتسویق
وتشكل الشركات متعّددة الجنس�یات خ�ط االخت�راق       

األول للح��دود االقتص��ادیة والسیاس��یة أي لح��دود الدول��ة 
القومیة المرتبطة بالسوق العالمیة الت�ي بل�غ ع�ددھا أكث�ر 

. م�ن الن�اتج اإلجم�الي%)40(شركة ت�تحكم ف�ي )40000(من
وتتس��م ھ��ذه الش��ركات بالض��خامة،وتنوع األنش��طة،وھي 

س��اس عل��ى فك��رة تحوی��ل الع��الم إل��ى س��وق قائم��ة ف��ي األ
واحدة،وت��دویل المجتم��ع  اإلنس��اني والتخط��یط المرك��زي 

لق���د تح���ّول م���دراء ھ���ذه .لإلنت���اج واالس���تھالك الع���المي
الشركات إلى فئ�ة اجتماعی�ة ت�دیر الع�الم كنظ�ام مرك�زي 

  . موحد
لقد أصبح اإلعالم صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات    

ألمر ال�ذي أدى إل�ى تزای�د ظ��اھرة تقنی�ة عالی�ة ومتقدم�ة،ا

                                                
 ص ، ع�الم الفك�ر،"عولم�ة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�ام اإلعالم�ي العرب�ي:"محمد ش�ومان(1) 

)175.(  
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ام���تالك الش���ركات متع���ددة الجنس���یات لوس���ائل اإلع���الم 
أث����ارت تل����ك الظ����اھرة  خ���الل العق����دین الماضیین،وق����ـد

المخ��اوف ل���دى العدی���د م���ن الكت���اب واإلعالمی���ین ال���ذین 
حذروا من مخاطر تل�ك الظ�اھرة عل�ى التعددی�ة والتن�وع 

  .المعرفةودیمقراطیة االتصال،وعلى حق الجماھیر في 
 :األبع��اد اإلعالمی��ة لعولم��ة اإلع��الم واالتص��ال)د(        

ب��رزت أھمی���ة وس���ائل االتص���ال ف��ي العق���د األخی���ر م���ن 
كونھا الوسیلة األبرز للترویج للعولم�ة وج�رى )20(القرن

ف���ي الس���نوات األخی���رة تط���ویر الص���ناعات اإللكترونی���ة 
ت��تحكم ف���ي  الدقیق��ة إل��ى ص��ناعة بالغ��ة التعقی��د والتق��دم،

فضاء وإدارة االتصال،وبث الصور واألفالم من خالل ال
أقمار االتص�ال،واالتجاھات الحالی�ة والمس�تقبلیة لتط�ویر 
وس�ائل االتص��ال تف�رض نم��و تص�ورات لوض��عھا خ��الل 

  : ھي.القرن الحادي والعشرین
لق��د :إع��ادة النظ��ر ف��ي تعری��ف اإلع��الم واالتص��ال )1(  

 فتح���ت ث���ورة تكنولوجی���ا االتص���ال ف���ي عص���ر عولم���ة
اإلع��الم واالتص��ال آفاق��ا جدی��دة الس��تخدامات ووظ��ائف 
اإلع��الم واالتص��ال،كما حّطم��ت الفواص��ل التقلیدی��ة ب��ین 
اإلع���الم واالتص���ال الجم���اھیري م���ن جھ���ة واالتص���ال 
الشخصي من جھة ثانیة،وقادت نحو نم�ط اتص�الي جدی�د 
یتس��ع لك��ل أنم��اط االتص��ال،التفاعلي الق��ائم عل��ى التفاع��ل 

لمرس���ل والمس���تقبل،وتبادل أدوار الح���ر والمباش���ر ب���ین ا
االتص���ال ب���ین الط���رفین ع���الوة اتس���اع وتن���وع حری���ة 

  .المستقبل في االختیار
وف���ي ظ���ل التط���ور الھائ���ل ف���ي تكنولوجی���ا االتص���ال    

وأدواتھ،أص�����بح اإلع�����الم أح�����د أدوات تنفی�����ذ السیاس�����ة 
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الخارجیة ألي دولة،ولم تعد كلمة اإلعالم تفھم على أّنھ�ا 
إل���ى الجم���اھیر،ولم یع���د مفھ���وم  مج���رد نق���ل المعلوم���ات

اإلع��الم ف��ي عص��ر العولم��ة یقتص��ر عل��ى تق��دیم األخب��ار 
ونش��ر المعلوم��ات بھ��دف اإلقن��اع والت��أثیر،ولم یع��د دوره 
مقتصرا عل�ى جم�ع المعلوم�ات وبثھ�ا فقط،وإّنم�ا تع�ّددت 
وظائف���ھ باتس����اع الث���ورة التكنولوجیة،فأص����بح اإلع����ـالم 

ھ���ا السیاس���یة رس���الة تح���وي مض���امین مختلف���ة؛لھا أبعاد
والثقافی���������ة واالجتماعی���������ة،ولھا أھ���������داف مقص���������ودة 
تتمحور؛ضمن مف�اھیم وأی�دیولوجیات متناقضة،یس�تھدف 
بعض���ھا الھیمنة،ض���من منط���ق إعاق���ة ال���ّدول والس���یطرة 

   .)1(علیھا
إّن إع���الم العولم���ة ل���م یع���د یعن���ي نق���ل المعلوم���ات     

واألخبار بمعناھا الضیق وإّنما تعّداه إلى خلق فھ�م جدی�د 
للعملی���ة اإلعالمی���ة الت���ي ت���تحكم بھ���ا طرائ���ق ومع���ارف 
ومن��اھج العل��وم الحدیثة،واتخ��ذ أكث��ر م��ن ھ��دف ووظیف��ة 
على مستوى المضمون الدعائي والمضمون النفس�ي،مّما 

خدام الدول المتقدمة وخاصة الوالیات یفسر بوضوح است
المتح���دة األمریكی���ة للب���ث الفض���ائي ووس���ائلھ كأس���لوب 
للدعایة والح�رب النفسیة،قص�د الغ�زو الثق�افي والس�یطرة 

فقد تبین جلیا أن ھذه األسالیب تف�وق ف�ي  وغسل العقول،
ل����ذلك تس����تثمر  فعالیتھ����ا وتأثیرھ����ا الجی����وش المس����لّحة،

تكنولوجی�ا االتص�ال الحدیث�ة الوالیات المتحدة األمریكی�ة 
والتي ترمي من ورائھا إلى  اإلستراتیجیةلتحقیق أھدافھا 

                                                
المنظم��ة :ت��ونس(اإلع��الم العرب��ي حاض��را ومس��تقبال؛نحو نظ��ام عرب��ي جدی��د لإلع��الم (1)

  ).190(،ص)م1987العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،
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الھیمن���ة السیاس���یة والفكری���ة وتفتی���ت ال���دول وش���عوبھا 
  .        ضمانا لوجودھا

إّن العدی�����د م�����ن المس�����لّمات :وھك�����ذا یمك�����ن الق�����ول   
والفرضیات األساسیة التي تقوم علیھ�ا تعریف�ات اإلع�الم 

ریات���ھ ق���د تحطم���ت أوف���ي طریقھ���ا إل���ى واالتص���ال ونظ
الزوال،فقد أصبح م�ن العس�یر التس�لیم ب�التعریف البس�یط 

االتص��ال الجم���اھیري ھ��و مج���رد  إّن اإلع���الم أو:القائ��ل
توص���یل رس���ائل نمطی���ة إل���ى جم���اھیر غی���ر متجانس���ة 
 یص��عب التع��رف عل��ى ردود أفعالھ��ا اتج��اه الرس��ائل أو

  .          )1( إجراء حوار معھا
ھیمن����ة األمریكی����ة عل����ى س����وق تكنولوجی����ات ال)2(    

إّن تط�������ور وس�������ائط االتص�������ال :اإلع�������الم واالتص�������ال
والصناعات اإللكترونیة،جعلت من وسائل اإلعالم ج�زء 

یتج���زأ م���ن نس���یج المجتم���ع ف���ي ك���ل مكان،وتحدی���د  ال
مسارات الّسلوك للفرد والجماعة،وأصبح التأثیر یتمحور 

ذي ی��تحّكم ف��یمن یم��ول اإلنت��اج والتوزیع،ول��ذلك فھ��و ال��
یس��تطیع فع��ل ذلك،والس��یطرة عل��ى المعلوماتی��ة  ف��یمن ال

تدخل ضمن سیاسة االحتكارات التي یوظفھا المركز من 
أج�ل تجدی��د أش�كال إع��ادة إنت��اج االس�تقطاب عل��ى ص��عید 

لذلك كان منشأ التبعی�ة اإلعالمی�ة والثقافی�ة ھ�و .)1(عالمي
االعتم�����اد عل�����ى التكنولوجی�����ا المص�����نعة ف�����ي الغ�����رب 

وإّن اعتم�اد الع�الم الثال�ث .ة لبقی�ة أج�زاء الع�الموالمص�در
ومن��ھ ال��وطن العرب��ي عل��ى ھ��ذه التكنولوجی��ات ھ��و ف��ي 

                                                
،مجل���ة ع���الم "عولم���ة اإلع���الم ومس���تقبل النظ���ام اإلعالم���ي العرب���ي:"محم���د ش���ومان(1) 

 ).175(الفكر،ص
العولم��ة والتح��والت :،ف��ي كت��اب"نق��د أی��دیولوجیا المعلوماتی��ة واالتص��ال:"س��میر أم��ین(1) 

 )66(، صالمجتمعیة
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ی��وازي ھ���ذا االعتم��اد ف���ي األھمی���ة  غای��ة الوض���وح،وال
سوى االعتماد على المنتوجات الثقافی�ة الغربی�ة والس�یما 

  .            األمریكیة منھا
الوالی���ات  وتع���د ص���ناعة اإلع���الم وتكنولوجیات���ھ ف���ي    

المتحدة والدول الصناعیة الكبرى نش�اطا ص�ناعیا جدی�دا 
تشكیل اتجاھات الجماھیر  یسمى بصناعة الرأي العام أو

صیاغة الفكر ،وك�ل ذل�ك ی�تم ف�ي إط�ار الترفی�ھ ال�ذي  أو
  . یعد الطابع العام لإلعالم في تلك الدول

وإذا كان��ت الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة تتع��ادل م��ع     
ا والیابان في مجال القطاعات الصناعیة فإنھا تتب�وأ ألمانی

جدل مكان الصدارة في صادراتھا من التكنولوجی�ات  بال
م���ن %)50(المتط���ورة، فالش���ركات األمریكی���ة ت���تحكم ف���ي
م�����ن %)73(الش�����ركات العالمی�����ة لأللی�����اف البص�����ریة، و

م���ن مبیع���ات %)75(ص���ادرات الص���ناعة المعلوماتی���ة، و
الص��ادرات األمریكی��ة م��ن  المع��دات الفض��ائیة، ول��م تفت��أ

التكنولوجی�ات المتط��ورة م��ن تس��جیل تق��دم مض��طرد من��ذ 
م���ثال )IBM(إذ بل���غ رق���م مع���امالت ش���ركة )م1990(ع���ام 

 )م1997(سنة  )بلیون دوالر78,5(وحدھا 
)1(.  

 وھن�����اك ث�����الث ش�����بكات كب�����رى یس�����میھا ال�����بعض    
خرى محلیة، Bإلى جانب شبكات )األخطبوط األمریكي(

وتض��خم ھ��ذه القن��وات م��ا ،)ABC( ،)NBC( ،)CBC( :وھ��ي
تشاء وتقلل من شأن ما تشاء، والعالم ال ی�رى إّال بعی�ون 

                                                
 ص )م1999منش���ورات رمس���یس، :الرب���اط(عص���ر المعلوم���ات،:يعب���د النب���ي رج���ان) 1(
)56،57.(  
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 .الغ�رب والوالی��ات المتح�دة األمریكی��ة وأجھ�زة إعالمھ��ا
  :)2(وفي ھذا المجال یمكن التأكید على )1(

 إّن دخول اإلعالم ال�دولي مج�ال األقم�ار الص�ناعیة، ـ   
اص����ة الوالی����ات ق����د أحك����م الس����یطرة الغربی����ة علیھ����ا خ

المتحدة؛ بحكم امتالك غالبیة المدارات المخصص�ة لھ�ذه 
األقم��ار فض��ال ع��ن إمكان��ات تص��نیعھا وإط��الق أجھ��زة 

یطل����ق علی����ھ  المراقب����ة والمحط����ات األرض����یة،وھو م����ا
  .احتكار تقنیة أقمار االتصاالت

إّن الس�����یطرة الغربی�����ة عل�����ى وس�����ائل االتص�����ال  ـ�����   
والمعلوم��ات ف��تح آفاق��ا رحب��ة أم��ام وس��ائل االتص��ال ف��ي 
الع��الم، وبالمقاب��ل ف��إن الس��یطرة األمریكی��ة عل��ى وس��ائط 
االتص���ال العالمی���ة جعلھ���ا ف���ي موق���ع القیادة،متخ���ذة م���ن 
وس��ائل اإلع��الم واإلنت��اج والتوزی��ع الثق��افي اس��تراتیجیة 

وإع�الم .الت�رویج لظ�اھرة العولم�ة مھمة یتم اعتمادھا في
العولم��ة كمفھ��وم ونظ��ام ی��ؤدي دورا كبی��را ف��ي الت��رویج 
للعالم المفتوح،داخ�ل إط�ار م�ن الحری�ة الت�ي تقت�رب م�ن 

  . ویرّوج للفكرة العالمیة في النظم االجتماعیة.الفوضى
إّن الس�����یطرة األمریكی�����ة عل�����ى وس�����ائل االتص�����ال      

لم�ة اإلع�الم مّكنھ�ا والمعلوم�ات العالمی�ة تح�ت مظل�ة عو
م��ن توظی��ف اإلع��الم ف��ي عملی��ة االخت��راق الثق��افي ف��ي 
عق��ول المش��اھدین،ومن ش��أن ذل��ك أن یمكنھ��ا م��ن ف��رض 
ھیمنتھا اإلعالمیة بما یخدم نموذجھ�ا اللیبرال�ي مّم�ا یثی�ر 
ضرورة إیجاد مفارقة بین ما یدعى إلی�ھ ف�ي الم�ؤتمرات 

وم�ا الدولیة من ض�رورة ترس�یخ مف�اھیم حق�وق اإلنس�ان 
                                                

مرك�ز أم المع��ارك، : بغ��داد(ناص�ر الس�عدون : اح��ذروا اإلع�الم، ترجم��ة: میش�ال ك�ولن (1)
  )  79(، ص )1994

  ).188(، ص "اإلعالم العربي وتحدیات العولمة اإلعالمیة:"عبد الملك ردمان الدناني (2)
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 تضمنھ المواثیق الدولی�ة الص�ادرة ع�ن ھ�ذه الم�ؤتمرات،
وبین ما یمارس م�ن م�ؤّثرات تص�ادر ح�ق الش�عوب ف�ي 
تقری�����ر مص�����یرھا،واختیار أس�����لوب حیاتھ�����ا وثقافتھ�����ا 

ولھ���ذا ف���إّن ال���دعوة إل���ى تع���اون ثق���افي دول���ي  الخاص���ة،
وممارس���ة الحق���وق الثقافی���ة دع���وة غی���ر بریئة،وذریع���ة 

  . ة األمریكیةلتسویغ الھیمنة اإلعالمی
وتع��د ث��ورة االتص��االت والمعلوماتی��ة الت��ي یش��ھدھا       

العالم من أھم المتغیرات التي ساعدت الوالی�ات المتح�دة 
 األمریكی���ة عل���ى الت���رویج لظ���اھرة العولم���ة اإلعالمی���ة،

وتنفی��ذ أس��س النظ��ام ال��دولي الجدی��د م��ن خ��الل امتالكھ��ا 
وس���یطرتھا عل���ى أض���خم ش���ركات ومؤسس���ات اإلنت���اج 

عالمي والثق�افي ف�ي العالم،وبھ�ذا فق�د أظھ�رت عولم�ة اإل
اإلع��الم ال��ّدور المس��تقبلي لإلع��الم واالتص��ال م��ن جھ��ة 
وت����داخلھا العمی����ق م����ع مج����االت السیاس����ة واالقتص����اد 

  .)1(والثقافة من جھة أخرى
إّن عولم��ة اإلع��الم ت��تم م��ن خ��الل اس��تثمار وس��ائل       

والثقافی�ة ب�ین االتصال الحدیثة؛ لتجاوز الحدود السیاس�یة 
األم����م وال����دول باس����تغالل التط����ور التكنولوجي،لزی����ادة 
مكاسب شركات اإلعالم العمالقة،التي تسعى إلى إیصال 
إعالمھ���ا إل���ى أي بقع���ة وبالش���كل ال���ذي ال تس���تطیع فی���ھ 
السلطات واألجھزة المحلیة أن تمن�ع تدفق�ھ وت�أثیره عل�ى 

ال�دین،  كیان الدولة ونظامھا الداخلي في الثقاف�ة، التعل�یم،
         .ومختلف نواحي الحیاة

 :ھیمنة المؤسسات اإلعالمی�ة الدولی�ة ونفوذھ�ا)2(     
ویقص��د بالھیمن��ة ھن��ا الس��یطرة عل��ى الملكیة؛والس��یطرة 

                                                
  ).5(الترفیھ في التلفزیون؛الدراما التلفزیونیة، ص سوسیولوجیا: أدیب خضور(1) 
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 عل��ى محت��وى وتوجھ��ات المض��امین واألش��كال المنتج��ة،
فق�����د أفض�����ت حرك�����ة التركی�����ز ف�����ي الملكیة،وعملی�����ة 

تع�رف  االندماجات إلى ظھور خم�س مؤسس�ات عمالق�ة
دیزن��ي، برتلس��مان، ت��ایم :ب��الالعبین الخم��س الكب��ار ھ��ي

وارن���ر، وفی���اكوم وش���ركات األخب���ار نیوزكوربریش���ن، 
وباس��تثناء الثانی��ة واألخی��رة فكلھ��ا ش��ركات أمریكی��ة،مع 
مالحظ��ة أّن ش��ركة برتلس��مان ھ��ي ملكی��ة ألمانی��ة،لكنھا 

وتعم��ل ھ��ذه .)1(أكب��ر ش��ركة نش��ر ف��ي الوالی��ات المتح��دة
المعلوماتی�ة (مج�ال األنش�طة اإلعالمی�ة المجموعات ف�ي 

عل�ى مس�توى العالم،ولھ�ا حض�ور )واالتصال بعید المدى
دول����ي كبی����ر م����ن خ����الل ف����تح ف����روع لھ����ا وم����وزعین 

  : )2(وھي كاآلتي.لمنتجاتھا
  مجموع��ة دیزن��ي)Disney(:م��ن أھ��م مجموع��ات) ت��ایم

،ولھا حضور قوي في مج�ال ب�رامج األطفال،ب�ل )وارنر
لب���رامج األطف���ال ف���ي الع���الم، ویمت���د تع���د أكب���ر من���تج 

إلى أورب�ا والش�رق )الصین(حضورھا من أقصى الشرق
األوس����ط،حتى أمریك����ا الالتینی����ة،ولھا أنش����طة متنوع����ة 

 التلفزیونی���ة الض���خمة ف���ي أمریك���ا، )ABC(ش���بكة:منھ���ا
وقن��وات تلفزیونی��ة دولی��ة متع��ددة تب��ث م��ن خ��الل أقم��ار 
االتص�������ال، وتمتل�������ك محط�������ات تلفزیونی�������ة متع�������ددة، 

اس����تودیوھات أف����الم وب����رامج تلفزی����ون وللمجموع����ة و
تحالف��ات ومش��اركات م��ع مؤسس��ات إعالمی��ة ف��ي أورب��ا 

                                                
، )م2002 بی�ت الحكم�ة،:بغ�داد(العولم�ة وأثرھ�ا ف�ي االقتص�اد العرب�ي:مجموعة باحثین(1) 
  ).9(ص

، ص )2004،)1(مكتبة اإلیمان،ط:القاھرة(تھافت العولمة،رؤیة إسالمیة:أحمد الرمح(2) 
)149.(  
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 )بلی��ون دوالر 24(وآس�یا وأمریك��ا الالتینی��ة، وعائ�داتھا تف��وق
  . سنویا

أكب����ر مجموع����ة :)Bertelsman(مجموع����ة برتلس����مان   
إعالمیة في أوربا، وثالث أكبر مجموع�ة ف�ي العالم،ولھ�ا 

نشطة اإلعالمیة، منھا قنوات تلفزیونی�ة ف�ي العدید من األ
ألمانی����ا وفرنس����ا وبریطانی����ا،وتتمیز ب����أّن لھ����ا تحالف����ات 
وتعاونا مع العدید م�ن المجموع�ات اإلعالمی�ة ف�ي أورب�ا 

  . والیابان
وھ���ي أكب���ر مؤسس���ة :)Time Warner(ت���ایم وارن���ر    

ثلثھا من )ملیار دوالر25(إعالمیة في العالم،إذ تفوق مبیعاتھا
ك���ا والب����اقي م���ن دول الع����الم، وتمل���ك العدی����د م����ن أمری

ش����بكة تلفزی����ون :األنش����طة اإلعالمی����ة المتنوع����ة ومنھ����ا
واس����تودیوھات ب����رامج وأف����الم،ودور ع����رض  ض����خمة
، وأكب���ر ش���بكة كاب���ل )شاش���ة10000أكث���ر م���ن ( للس���ینما

تلفزی���وني م���دفوع ف���ي العالم،وتمتل���ك قن���وات تلفزیونی���ة 
   ).CNN(،TNT)( ،)HBO(:دولیة مثل

 ش�����������������ركات األخب�����������������ار نیوزكوربریش�����������������ن      

)NewsCorporation(* : وھ��ي عب��ارة ع��ن م��روج دول���ي
لإلع���الم ح���ول العالم،حی���ث لھ���ا تواج���د ف���ي معظ���م دول 

ش�بكة -:)1(العالم من خالل أنشطتھا اإلعالمیة،والتي منھا
بریطانی�ا ( ستار للبث الفضائي حول العالم،وشبكة سكاي

  ). خصوصا

                                                
ج�روس ب�رس،  :بی�روت(الخارجیة األمریكی�ة اإلعالم والسیاسة:سالم خطاب الناصري (1)

  ).92،93(ص ) م2000
 Sky(ویملك حالیا ثلثھ�ا،إلى جان�ب قن�اة الّس�ماء  مؤسس ھذه المجموعة روبرت مردوخ،*

Channal.(  
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شركة ف�وكس لإلنت�اج الس�نیمائي والتلفزیوني،وش�ركة -  
 .محط�ة تلفزیونی�ة)22(فوكس للبث التلفزیوني،فض�ال ع�ن

وللمجموع���ة تحالف���ات م���ع مجموع���ات إعالمی���ة ح���ول 
العالم،وقاع��دتھا س��ت دول رئیس��یة تنطل��ق منھ��ا أنش��طتھا 

اس��ترالیا،بریطانیا،أمریكا،ولھا نف��وذ :المتنوع��ة، والس��یما
ھن���د فض���ال ع���ن أورب���ا،ومن أھ���ّم ق���وي ف���ي الص���ین وال

أنھ���ا تب���ث بلغ���ات البل����دان :خص���ائص ھ���ذه المجموع���ة
م���ثال تب����ث باإلس���بانیة ف����ي )FOX(المختلف���ة؛ فمجموع����ة

أمریك���ا الالتینی���ة فض���ال ع���ن اإلنجلیزی���ة بوص���فھا لغ���ة 
دولی��ة، وتتمی���ز ھ���ذه المجموع��ة بق���درتھا عل���ى اخت���راق 
 ال��دول النامی��ة،كما أّن لھ��ا مص��ادرھا الخاص��ة باألخب��ار

والبرامج،وأسلوبھا الناجح ھو الش�راكة م�ع جھ�ات ناف�ذة 
محلیة مع عدم مصادمة التوجھات السیاسیة المحلیة لھذه 

  .البلدان
لھ�ا تحالف�ات م�ع العدی�د :مجموعة اإلذاعات األوربی�ة    

م���ن المجموع���ات اإلعالمی���ة ونش���اطاتھا متنوع���ة،ومنھا 
محط���ة تلفزیونی���ة ف���ي أمریك���ا، فض���ال ع���ن )13(ام���تالك

،شركات إنتاج )نكلدون-شوتایم(ت بث فضائي دوليشبكا
تلفزی��وني وس��ینمائي،وھي مجموع��ة إعالمی��ة قوی��ة ف��ي 

م���ن خ���ارج )بلی���ون دوالر13(أمریك���ا،وربع دخلھ���ا الس���نوي
أمریكا،ولھا نشاط محموم للتوسع الدولي،إذ أنفقت بلیون 

  .دوالر في السنوات األخیرة للتوسع في أوربا
 Telecommunication( كمجموعة تیلیكومیونیكیشن ان  

Inc(: ولھ��ا وج��ود ق��وي دول��ي ف��ي ھ��ذا المج��ال،إذ تمتل��ك
ملی���ون 600(قم���رین ص���ناعیین للب���ث ح���ول الع���الم، قیمتھ���ا
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)بلی�ون دوالر7(،والدخل السنوي للمجموع�ة یف�وق)دوالر
 )1( .

المجموعات اإلعالمیة الكبرى تمتل�ك الش�بكات الرئیس�یة 
 تمتلكھ����������������������������������������������������ا )ABC(ف����������������������������������������������������ـ

)DisneyCapitalCites(وش��بكة)CBS(تمتلكھ��ا)وس��تنكھاوس(
أّم��ا مجموع��ة ،)General Electric(تمتلكھ��ا )NBC(وش�بكة ،

) تیرن��ر(فق��د توح��دت م��ع)ت��ایموارنر(الكاب��ل التلفزیونی��ة
)Terner( بموجب قانون االتصال لعام)الذي بارك )م1996

خط���وات االن���دماج ب���ین الش���ركتین الم���ذكورتین، وأزال 
االحتكاری�ة عل�ى العقبات التي كان�ت تعت�رض الش�ركات 

ان�������دمجت  )م1999(وف�������ي ع�������ام.المس�������توى الع�������المي
ف���ي ص���فقة )CBS(م���ع ش���بكة)Viacom()فی���اكوم(مؤسس���ة
وبھ����ذا االن�����دماج حقق����ت إنت�����اج  ،)بلی����ون دوالر36(بلغ����ت

مض���امین جدی���دة متكامل���ة وتوزیعھا،ومّكنھ���ا م���ن إیج���اد 
س������وق واس�������عة وغنی�������ة،كما ش�������ملت االن�������دماجات ، 

 Line (America(الخطدیزني،وتایم وارنر،وأمریكا على 

 التي أصبحت العضو الرئیس في خدمة شبكة االنترنیت،
وھذه المجموعات المتعدی�ة الجنس�یات تمتل�ك بمجموعھ�ا 

یش��مل أجھ��زة  ص��ناعة المعلومات،ومج��ال المعلوم��ات ال
التلفزیون والبث اإلذاعي فقط،بل  یتعداه إلى ملكی�ة دور 

ف��الم النش��ر الكب��رى، والش��ركات الكب��رى ف��ي ص��ناعة األ
  .)2(والمسلسالت الترفیھیة

وتكم��ن خط��ورة ھ��ذه المجموع��ات عل��ى بل��دان الع��الم    
الثال��ث والس��یما ال��وطن العرب��ي والع��الم اإلس��المي ف��ي 

                                                
 ،مجل�ة المس�تقبل العرب�ي،"مؤشرات المستقبل وواقع األم�ة العربی�ة:"سلمان رشید سلمان(1)

  ).90،91(ص ،)م2002،  أوت )282(ع
العولم�ة :،ف�ي كت�اب"العولمة واإلع�الم والعرب؛فرض�یات ونت�ائج :"حمید جاعد الدلیمي (2)

  ).194(وتداعیاتھا على الوطن العربي،ص
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مض���مون التغطی���ة اإلعالمی���ة؛التي تق���وم عل���ى إش���اعة 
المعلوم���ة اإلعالمی���ة المتنوع���ة،وإغراق ال���دول ب���المواد 
اإلعالمی���ة عل���ى اخ���تالف أنواعھ���ا بقص���د الت���أثیر عل���ى 

عم��ل عل��ى اإلث��ارة والتس��لیة عق��ول الن��اس واختراقھ��ا وت
 حت��ى ف��ي تعاملھ��ا م��ع األح��داث،بل والتش��ویھ المتعم��د أو

غی���ر المتعم���د لم���ا یق���دم،والتركیز خاص���ة عل���ى تغطی���ة 
األزمات،والعمل للحصول على المعلومات بسرعة،حتى 

  . مشوھة ولو كانت غیر دقیقة أو
تط����رح عولم����ة اإلع����الم  :إع����الم العولم����ة: ثالث����ا      

-من المض�امین الجدی�دة لمف�اھیم تقلیدی�ة واالتصال كثیرا
إلى وقت قریب من عمر البحوث والدراسات ف�ي مج�ال 

وأھمھ��ا مفھ��وم اإلع��الم واالتص��ال؛ -اإلع��الم واالتص��ال
فإن عدیدا من المسلمات والفرضیات األساسیة التي تقوم 
علیھا تعریفات اإلعالم واالتصال الجم�اھیري ونظریات�ھ 

ال�زوال، بفض�ل م�ا ع�رف قد تحطمت أوفي طریقھا إل�ى 
ھ�����ذا المج�����ال م�����ن تط�����ورات متس�����ارعة ف�����ي مج�����ال 
التكنولوجی��ات وفن���ون وأس���الیب الع���رض والتق���دیم، فق���د 
أصبح من العسیر التس�لیم ب�التعریف البس�یط ال�ذي ینظ�ر 

االتص��ال الجم��اھیري عل��ى أن��ھ مج��رد نق��ل  لإلع��الم أو
وتوص���یل رس���ائل نمطی���ة إل���ى جم���اھیر غی���ر متجانس���ة 

ردود أفعالھا تجاه ھ�ذه الرس�ائل أو  یصعب التعرف على
إج��راء ح��وار معھا،وبالت��الي ف��إن منحن��ى االتص��ال ال��ذي 

وینتھ�ي عن�د ) فردا كان أو مؤسس�ة إعالمی�ة(یبدأ بمرسل
ھ��و ف��ي ط��ور )ش��خص أو مجموع��ة أو جمھ��ور(مس��تقبل

التعدیل والتغییر لزخم المعلومات وتجاوزھا ح�دود الق�یم 
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م االس��تھالك، والمب��ادئ،وطموح بعض��ھا إل��ى تنم��یط ق��ی
  .والتحرر واالنفتاح

إن ھذه التحوالت تدفع باتجاه إعادة تعریف اإلعالم    
واالتصال الجماھیري كعلم وكمضمون مغایر لما كان 

السید علیھ في عصر العولمة،وفي ھذا الصدد یطرح 
في عصر  لإلعالمتعریفا جدیدا  أحمد مصطفى عمر

سلطة تكنولوجیة :")1( )إعالم العولمة(العولمة فیقول بأنھ
ذات منظومات معقدة ال تلتزم بالحدود الوطنیة للدول،و 
إنما تطرح حدودا فضائیة غیر مرئیة،ترسمھا شبكات 
اتصالیة معلوماتیة على أسس سیاسیة واقتصادیة وثقافیة 
وفكریة لتقیم عالما من دون دولة ومن دون أمة،ومن 
 دون وطن، ھو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز
وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبیعة خاصة،وشركات 
متعددة الجنسیات،یتسم مضمونھ بالعالمیة والتوحد على 
رغم تنوع رسائلھ التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز 

لتخاطب مستھلكین متعددي  الزمان والمكان واللغة،
  ".المشارب والعقائد والرغبات واألھواء

استنادا للتعریف :خصائص إعالم العولمة)2(     
السابق تتلخص أھم خصائص وسمات إعالم العولمة في 

  :اآلتي
إن اإلعالم في عصر العولمة یتسم بالتقدم / 1     

التكنولوجي، والقدرة الھائلة على التطور المتسارع،الذي 
من شأنھ أن یزید في االنتشار المؤثر في المجتمعات 

  .المختلفة

                                                
العولم��ة :ف��ي كت��اب"إع��الم العولم��ة وت�أثیره ف��ي المس��تھلك:"الس�ید أحم��د مص��طفى عم��ر (1)

  ).166،167(وتداعیاتھا على الوطن العربي، ص
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ة غدا یشكل مكونا واإلعالم في عصر العولم/2     
أساسیا ومھما في الحیاة االقتصادیة العالمیة، التي 
تفرض على الكل أن یعمل ضمن شروط ومتطلبات 
 السوق السائدة من صراعات ومنافسات وتكتالت،
وسعي متواصل لتحقیق الربح للمؤسسات التي تحتكره 
بحكم انتمائھا إلى أكثر من وطن،وعملھا في أكثر من 

  .لك صناعة وتجارة األسلحةبما في ذ مجال؛
إن اإلعالم في عصر العولمة بات جزء مھما من /3    

البنیة السیاسیة الدولیة الجدیدة التي تطرح مفاھیم جدیدة 
فقد بدأ  لسیادة الدولة على أراضیھا وفضائھا الخارجي،

وبدأ یتردد بأن السیاسات )نھایة الدولة(الحدیث عن 
لھا الحالي والسائد قد ومؤسساتھا ونماذج ممارستھا بشك

تتجاوب وطبیعة التطورات الحاصلة،لیفرز  أضحت ال
بیئة جدیدة في نطاق العمل السیاسي الخارجي ویغیر 
نسبیا في أدوار ومؤسسات العمل السیاسي بما فیھا 

  .وزارات الخارجیة ودوائر اإلعالم الخارجیة
إن اإلعالم في عص�ر العولم�ة أص�بح یش�كل مكون�ا  /4  

من البنیة الثقافی�ة للمجتمع�ات الدولی�ة الت�ي تنتج�ھ أساسیا 
فھ�و یعم�ل عل�ى نش�ر وش�یوع ثقاف�ة  وتوجھھ وتتوجھ بھ،

وعن��د مس��تقبلھا  عالمی��ة تع��رف عن��د مص��ّدرھا باالنفت��اح،
، )1(ب��الغزو الثق���افيومتلقیھ��ا؛ ب��ل والمك��ره عل���ى تلقیھ��ا 

فالفض���ائیات وش���بكة االنترنی���ت أكب���ر وس���ائل اإلع���الم 
العولمة أھمی�ة ف�ي تك�ریس وتفعی�ل  واالتصال في عصر

أطروح����ة الثقاف����ة العالمی����ة الواح����دة واللغ����ة العالمی����ة 
الواح��دة،فعبرھا وم��ن خاللھ��ا یص��نع الخبر،وبواس��طتھا 

                                                
  ).24( ص األوھام والحقائق، العولمة؛ظاھرة  :محي محمد مسعد )1(
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وھ�ذا .یتم رسم وإع�ادة رس�م السیاس�ة واالقتص�اد والثقاف�ة
م��ا یجع��ل إع��الم العولم��ة ف��ي قل��ب أح��د أكب��ر الرھان��ات 

مالی���ة واقتص���ادیة المس���تقبلیة ل���یس ألنھ���ا مكم���ن م���وارد 
ض��خمة لل��دول والش��ركات فحس��ب؛ ب��ل ألنھ��ا أص��بحت 

فیم��ا یتعل��ق  تش��كل أیض��ا خط��را قوی��ا عل��ى الثقاف��ات ال
ب��ل وحت��ى بالنس��بة  بثقاف��ات دول الع��الم الثال��ث فحس��ب؛
 . لثقافات بعض الدول المتقدمة نفسھا

واإلعالم في عصر العولمة أحد األجزاء الرئیسیة /5    
ة الدولیة،التي مكنت من تحقیق من البنیة االتصالی

عولمتة وعولمة رسائلھ ووسائلھ،فھو ینتمي إلى أحد 
حقلي التكنولوجیا األكثر تطورا في الوقت الراھن 
والمحتكر بشكل مباشر للشركات المعنیة بتصنیع وسائلھ 

من قائمة الشركات المائة %)  23(والتي تشكل نسبة
  .األكبر في العالم

یشكل  أصبح اإلعالم ومنذ عشریات عدیدة ال/ 6    
ألن كل مدخالتھ  ومراكز تشغیلھ  نظاما دولیا متوازنا

وآلیات التحكم فیھ تأتي من شمال الكرة األرضیة،وھذا 
ما أدى إلى ھیمنة الدول المتقدمة علیھ في مقابل تبعیة 

  . الدول النامیة لھ
إن  :أھداف إعالم العولمة ووظائفھ)ب(       

األھداف التي یرمي إلیھا إعالم العولمة؛وإن كانت ذات 
طبیعة سیاسیة واقتصادیة في مظھرھا الخارجي،إال أن 
جوھرھا یرمي إلى ثقافة جدیدة تجعل مسألة قبول 
األفكار السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
للعولمة مسألة مقبولة وممكنة،وھذا لن یأتي إال إذا عمل 
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یعتقده دعاة العولمة عقبات  م على تغییر مااإلعال
  ):1(يفتعترض الطریق نحو تحقیق أھدافھ المتمثلة 

تحریر إرادة الشعوب من القیود االجتماعیة )1   
والثقافیة والسیاسیة والفكریة التي یعتقد منظرو العولمة 
أنھا تعیق تقبلھا للثقافة الجدیدة عن طریق االستخدام 

ھربرت "ور، وفي ذلك یرىالموجھ للكلمات والص
أن السیطرة على البشر والمجتمعات تتطلب ": "شیللر

في الوقت الحاضر؛ وقبل أي شيء االستخدام الموجھ 
لإلعالم، فمھما كان جبروت القوة التي یمكن استخدامھا 

تفید على المدى البعید،إالّ إذا  ضد شعب ما فإنھا ال
بدو مقبولة تمكن المجتمع المسیطر من أن یجعل أھدافھ ت

  .)2(على األقل
تعوید العقول على مشاھدة ومعایشة األنماط )2 

 المغریة للثقافة الجدیدة بإحكام السیطرة على المعلومات،
وبمقومات  وتوظیفھا وتعمیمھا وفقا لمواصفات محددة،

تم اختبارھا عملیا لتعتاد الشعوب علیھا وعلى مشاھدتھا 
التعوید یمكن في ظل ھذا "عن طریق التكرار غیر الممل

ظروف معینة أن یلحق الضرر بالصحة العقلیة لإلنسان 
  ".فیصبح أسیرا لعاداتھ

إعادة تشكیل الحیاة االجتماعیة للش�عوب عل�ى نم�ط )3   
الحیاة الغربیة وحثھا على المشاركة فیھا على نحو نش�ط 
یحق����ق عل����ى الم����دى قولب����ة اإلنس����ان بحس����ب النم����وذج 

                                                
العولم�ة وت�داعیاتھا :،ف�ي كت�اب"إعالم العولمة وت�أثیره ف�ي المس�تھلك:"السید أحمد عمر(1) 

  ).167(العربي ، ص على الوطن 
المجل�س : الكوی�ت(عبد السالم رض�وان : المتالعبون یالعقول، ترجمة: شیللر.ھربرت أ(2) 

  ).206(، ص  )1999، )2(ط الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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ی�����ار الشخص�����ي،والنزعة الغربي،ب�����زرع مف�����اھیم االخت
  .الفردیة، وتغیب الصراع االجتماعي

تعزیز فكرة االنخراط النشط في الثقافة الجدیدة عن )4   
طری��ق إب��راز مظھرھ��ا الخ��ارجي والثن��اء عل��ى ك��ل م��ن 
یتبناھ��ا ویعم��ل بموجبھ��ا بم��ا یش��جع االنتم��اء إلیھ��ا، عل��ى 
اعتب���ار أنھ���ا أس���لوب للحی���اة العص���ریة المھتم���ة ب���آخر 

عص�����ر، وباألش�����كال الجدی�����دة للم������أكوالت تقلیع�����ات ال
والملبوسات والمتعة والترفیھ واإلنفاق في إطار یتجاوب 
 م��ع حاج��ة الرأس��مالیة إل��ى زی��ادة االس��تھالك م��ن جھ��ة،

  .والتأكید على قیم المجتمع الرأسمالي من جھة أخرى
لم یع�د ینظ�ر إل�ى اإلع�الم :وظائف إعالم العولمة)2(    

ما كان ینظر إلیھ قبل عقد كتقنیات وعملیات ومضامین ك
عق����دین م����ن الزمن،ك����ذلك ل�����م تع����د الح����دود الت�����ي  أو

وخب��راء الیونس��كو لوظ��ائف " زوی��ل ھارول��د ال"رس��مھا
حول "شرام"اإلعالم قابلة للتحقیق،ولم تعد أیضا طرحات

المھام األربع عشرة لإلع�الم ق�ادرة عل�ى تلبی�ة متطلب�ات 
ط��ق إن تس��ویق من.إع��الم العولم��ة،وربما تتع��ارض معھ��ا

العولم���ة وأھ���دافھا بحاج���ة إل���ى وظ���ائف جدی���دة یمك���ن 
تحدیدھا في ثالث نقاط، تشكل محور ومرتك�ز الوظ�ائف 

  :اإلعالمیة وفق متطلبات العولمة واتجاھاتھا
إش��اعة المعلوم��ات وجعلھ��ا متّیس��رة للجمی��ع م��ن )1(    

 دون مقاب��ل بحی��ث یس��تطیع الحص��ول علیھ��ا أي ف��رد أو
اع��دة معلوماتی��ة واح��دة جماع��ة،بمعنى آخ��ر خل��ق وبن��اء ق

یستخدمھا الجمیع ویتعام�ل معھ�ا كمص�در رئیس�ي لتقی�یم 
النتاج الثق�افي والمعرف�ي والعلمي،وب�ذلك ی�تمكن اإلع�الم 
م��ن دع��م ظ��اھرة العولم��ة،وتعمیق منطقھا،وجعلھ��ا أكث��ر 



   

  225 

قب�����وال مدعوم�����ة بقاع�����دة معلوماتی�����ة منتش�����رة وبتقنی�����ة 
  .معلوماتیة متطورة

 یة وتقلیص الحدود الفاصلة،إذابة الثقافات الوطن)2(  
بین المكونات المذكورة ومكونات ثقافة العولمة التي 
تنتمي إلى مصدر واحد،وإلى فئة مركزیة واحدة، وبنیة 
ثقافیة مشتركة،وقد نجح اإلعالم فعال بتجسید الوظیفة 
المذكورة، وجعلھا أكثر فعالیة،وتمثال لمنطق العولمة 

ألقمار الصناعیة التي ومضمونھا بفعل التقنیة الرقمیة وا
تمتلك قدرة البث والوصول المباشر من دون وسیط إلى 
الجمھور المعني في أي بقعة جغرافیة على كوكب 

  .األرض
تنمیة اتجاھات التماثل بین الجماعات والمجتمعات )3(  

والمؤسسات وقد تمكن اإلعالم إلى حد ما من بناء 
ندماج مكونات التماثل األولیة في مجاالت عدة كاال

واإلنتاج والتوحد،بصورة الفتة للنظر على مستوى 
البرنامج الترفیھي والتقني ونماذج النشر والبث 
الرقمي،وبناء  مفاھیم مشتركة حول العولمة ومظاھرھا 
تلك المتمثلة بشبكات المعلومات،واالتصاالت، والتغطیة 
 :اإلعالمیة لألحداث العالمیة مباشرة من حیث

  .لزمانالمكان، ا المضمون،
إن :ما حقق�ھ اإلع�الم ف�ي ظ�ل العولم�ة اإلعالمی�ة)ج(    

االكتش��افات العلمی��ة الس��ریعة والمتغی��رات الدولی��ة الت��ي 
شھدتھا تكنولوجیا االتصال والمعلوم�ات أدت إل�ى ب�روز 
ظ��اھرة العولم��ة اإلعالمی��ة، وك��ان لھ��ا مض��اعفاتھا عل��ى 
الحض�ارة اإلنس�انیة وعالق��ة ال�دول والش�عوب، وظھ��رت 

وث اإلعالم الحاجة إلى االھتمام باإلعالم كعلم أو في بح
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مج����ال ی����رتبط بحق����ل معرف����ي یجم����ع ب����ین االتص����ال 
والمعلومات والمواد الرمزیة اإلعالمیة، وغدا ھذا الحقل 
لیس مجرد مص�در للمعرف�ة، ب�ل مص�درا متج�ددا لتولی�د 

  :الثروة والقوة، لیحقق كثیرا من التقدم والتطور
الراھنة، في عالم الیوم، أكثر فاإلعالم بصورتھ ) 1(    

المج���االت والمراف���ق اس���تفادة م���ن ث���ورة التكنولوجی���ا، 
، یعك��س ذل��ك اتس��اع نط��اق ش��بكات وث��ورة المعلوم��ات

المعلوم��ات العالمی��ة؛ اإلنترن��ت باس��تخداماتھا المتع��ددة، 
والب��ث الفض��ائي ال��ذي ك��ان أھ��م وس��یلة إعالمی��ة،توظف 

  . اإلمكانات الھائلة لتكنولوجیا االتصال
ھذا التقدم والتطور الھائل في مج�ال تكنولوجی�ا ) 2(    

اإلع���الم واالتص���ال حم���ل مع���ھ العدی���د م���ن اإلیجابی���ات 
  :)1(الصالح الجمھور المستھلك للرسائل اإلعالمیة أھمھ

الق��درة عل��ى االنتق��اء ل��دى الجمھ��ور ب��ین الوس��ائل -     
 اإلعالمیة التي یتعامل معھا،سواء التقلیدی�ة المعروف�ة،أو

وإمكانی��ة المش��اركة بم��ا . س��ائل اإللكترونی��ة والرقمی��ةالو
یتم مشاھدتھ م�ن الب�رامج التلفزیونی�ة، م�ن خ�الل وس�ائل 
االتصال المتاحة كالھاتف والفاكس والبرید اإللكترون�ي، 
األم���ر ال���ذي یش���یر إل���ى تط���ور مفھ���وم وظیف���ة الوس���یلة 

  .اإلعالمیة في تعاملھا مع المرسل
 ر والمعلوم��ات بحری��ة،إمكانی��ة الوص��ول إل��ى األفك��ا-  

ودون وس��اطة الجھ��ات الت��ي كان��ت تحتك��ر ط��ویال ھ��ذه 
الوسائل اإلعالمیة،خاصة الحكومات صاحبة ھذه السائل 

والخ��روج م��ن إط��ار العزل��ة عل��ى ص��عید الف��رد .تاریخی��ا

                                                
دار : عم��ان(اإلع��الم والثقاف��ة العربی��ة؛ الموق��ف والرس��الة: انظ��ر؛ تیس��یر أب��و عرج��ة(1) 

  ).112،  111(ص  ،)2003، )1(مجدالوي للنشر والتوزیع، ط
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والمجتم������ع،إلى مج������االت أرح������ب م������ن االتص������االت 
بفض�ل التن��وع الكبی�ر ف��ي الب��رامج .والمش�اركة والمعرف��ة

یعن���ي ع���دم  مش���اھدتھا ومتابعتھ���ا،وھو م���االت���ي یمك���ن 
  . االرتھان إلى جھة واحدة تحتكر ھذا اإلنتاج التلفزیوني

اإلمكان��ات الفنی��ة الت��ي یتیحھ��ا التلفزی��ون الرقم��ي م��ن -  
الص����ور األكث����ر وض����وحا إل����ى التوس����ع ف����ي المھ�����ام 

إلى وفرة المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة .والوظائف
ن تف�رض علیھ�ا قی�ود الرقاب�ة عالیة،ال تستطیع أیة جھة أ

  .أو التشویش
ق���درة الفض���ائیات عل���ى وض���ع األجن���دات السیاس���یة -  

للدول،بما تتیح�ھ م�ن أخب�ار ومعلوم�ات تف�رض المناقش�ة 
الس��ریعة والض��روریة للقض��ایا والمش��كالت المطروح��ة 

  .على الساحة االجتماعیة
االنكشاف الذي حص�ل داخ�ل المجتمع�ات المغلق�ة أو -   

اء أس��وار العزل��ة أو تل��ك الت��ي تم��ارس القھ��ر القابع��ة ور
الّسیاسي واالجتماعي أو التطھی�ر العرقي،بم�ا یعنی�ھ ھ�ذا 
االنكش��اف م��ن إمكانی��ة الحس��اب والتغیی��ر وإث��ارة ال��رأي 

  .العام
تعرف الش�عوب عل�ى أنم�اط حی�اة وثقاف�ة ومس�تویات -   

الشعوب األخرى خاصة لجھة التقدم العلمي الذي تعیشھ 
مة، مقارنة مع أشكال التخلف واألّمیة والفقر الدول المتقد

ال��ذي ت��رزح تح��ت أثقال��ھ بع��ض ش��عوب األرض وقی��ام 
أش��كال م��ن االنفت��اح اإلعالم��ي واالتص��ال الثق��افي ب��ین 
الش��عوب م��ن ثقاف��ات مختلف��ة،بما یع��زز الش��عور بوح��دة 

  . الھموم اإلنسانیة
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التعّرف على عالم واسع من العلوم والص�ناعات الت�ي -  
صول علیھا تسریع عملیات التنمیة لدى شعوب یعني الح

العالم الثالث، التي یقوم العدید من أبنائھا بالعمل فعال في 
ھذه الصناعات،ولكن من خالل ھجرة العقول والكفاءات 

  .إلى البلدان المتقدمة
إمكانی��ة الت��أثیر التراكم��ي لرس��ائل الفض��ائیات المبنی��ة -  

ج��ھ البل��دان عل��ى أس��س علمی��ة وأخالقی��ات مھنی��ة ف��ي تو
النامیة إل�ى التغیی�ر ف�ي أش�كال العم�ل السیاس�ي بم�ا یت�یح 
نصیبا من الحریة السیاسیة والمشاركة الشعبیة والتعددیة 
الحزبی����ة ف����ي األفك����ار والطروح����ات، ودمقرط����ة ھ����ذه 

  . المجتمعات
إح��داث النقل��ة المطلوب��ة ف��ي كاف��ة المج��االت الحیاتی��ة -  

أج��ل ترقی��ة حی��اة واالجتماعی��ة والعلمی��ة واإلبداعی��ة م��ن 
الناس ومساعدتھم عل�ى تج�اوز ظ�روف الحی�اة المعیش�یة 
المعقدة،وھو االستخدام األمثل لألخبار والمعلومات الذي 
یس��مح للمراف���ق الص���حیة والتعلیمی���ة واالجتماعی���ة م���ثال 

كذا إمكانیة .اإلفادة القصوى من ھذه األخبار والمعلومات
م�ا یعن�ي  المشاركة في المؤتمرات العلمیة ع�ن بع�د،وھو

محاول����ة االنتف����اع م����ن التق����دم ال����راھن ف����ي المج����االت 
  .المتعددة

اتس�اع س��قف الحری��ات اإلعالمیة؛خاص�ة م��ع التن��افس -  
ال�ذي ی�تم ب�ین المحط�ات الفض�ائیة بم�ا تقدم�ھ م�ن ب��رامج 
حواریة تتسم بعض طروحاتھا ب�الجرأة ومحاول�ة البح�ث 

  .عّما وراء األخبار واألحداث من تفسیرات
االنعكاس���ات اللّغوی���ة لث���ورة المعلوم���ات ف���ي مج���ال -  

المف����ردات والمص����طلحات الت����ي ت����دخل ع����الم اإلع����الم 
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واالتصال،وتصبح بمرور الوقت معّربة تث�ري الق�اموس 
. اللّغ���وي العرب���ي ف���ي التع���اطي م���ع تط���ورات العص���ر

  .المستفیدة من ثورة المعلومات
باب إمكانی��ة اس��تفادة الجی��ل الناش��ئ م��ن األطف��ال والش��-  

ف��ي اكتس��اب خب��رة التعام��ل م��ع وس��ائل اإلعالم،وخاص��ة 
الفضائیات،وتوس���یع اإلط���ار ال���ّداللي ال���ذي تغذی���ھ ھ���ذه 

  . الوسائل بما تقدمھ من معلومات ومعارف وأخبار
یب���ّین )الحص���یلة اللّغوی��ة( فف��ي دراس��تھ الموس���ومة ب��ـ   

أھمیة التلفزیون كوسیلة إعالمی�ة  أحمد المعتوقالدكتور 
  :)1(حیاة الثقافیة العربیة قائالفي تعزیز ال

لقد دلّ�ت كثی�ر م�ن البح�وث المیدانی�ة الت�ي أجری�ت *     
ف���ي عدی���د م���ن ال���ّدول العربی���ة عل���ى أن التلف���از أص���بح 
المص��در األول لإلع��الم والثقاف��ة العام��ة باإلض��افة إل��ى 
كون���ھ أداة لإلمت���اع والترفی���ھ،متفوقا ب���ذلك عل���ى وس���ائل 

عن����ي اتس����اع رقع����ة االتص����ال األخرى،وھ����ذا ب����الطبع ی
انتشاره وسعة نفوذه،ومن ثّم تأثیره في مجال تنمیة اللّغ�ة 
عل��ى أس��اس أنھ��ا الوس��یلة األول��ى الت��ي ی��تم بھ��ا توص��یل 
المواد اإلعالمیة والثقافی�ة وربم�ا الم�واد الترفیھی�ة أیض�ا 

  .من خالل ھذه األداة
أص��بح مج��ال الب��ث التلفزی��وني ف��ي األقط��ار العربی��ة *  

فض����اء الحالي،بفض�����ل األقم�����ار واس����عا ف�����ي عص�����ر ال
الص��ناعیة متوس��طة الق��وة وأقم��ار الب��ث المباش��ر غزی��رة 

بحی����ث أض����حى باإلمك����ان اس����تقبال قن����وات  اإلش����عاع،
تلفزیونیة متعددة من عدة جھات أوم�ن ع�دة أقطار،وھ�ذا 

                                                
المجلس الوطني : الكویت))(212(سلسلة عالم المعرفة(الحصیلة اللغویة: أحمد المعتوق(1) 

  ).51(، ص)1996واآلداب، أوت للثقافة والفنون 
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یعن���ي إعط���اء ف���رص كثی���رة للمش���اھد للتنوی���ع والتنق���ل 
وبالت��الي ش���ده للمش��اھدة م���ددا أط��ول، وم���ن ث��ّم إعط���اء 

  .مساحات زمانیة أوسع للتأثیر واالتصال اللّغوي
أّن��ھ ف��ي التلف��از تش��ترك الص��ورة والص��وت وال��نغم *     

والحركة في توصیل المعلومات،ویشترك س�مع المش�اھد 
وبص����ره ف����ي التق����اط ھ����ذه المعلوم����ات، وع����ن طری����ق 
المشاھدة قد یتضاعف اكتساب المعارف واكتس�اب اللّغ�ة 

ج�زء م�ن  راكیبھا المختلفة أوالتقاط ألفاظھا وت وتلقین أو
  ھذه المعارف        

؛وھ���و یحل��ل ظ��اھرة الب���ث الس��ید علی��وةویوض��ح       
التلفزی��وني المباش��ر عب��ر األقم��ار الص��ناعیة م��ن زاوی��ة 
تأثیره عل�ى المش�اھد العرب�ي أن الجوان�ب اإلیجابی�ة لھ�ذا 

  :   )1(البث تتمثل فیما یلي
ف��ي بع��ض األحی��ان ـ�� تجدی��د الثقاف��ة الوطنی��ة الّراك��دة     

بتطعیمھ����ا بنم����اذج وتطلع����ات عص����ریة جدی����دة تتعل����ق 
باإلب���داع واألداء الرفی���ع واإلیق���اع الس���ریع،مع تش���جیع 
التب���ادل الحضاري،ونش���ر التس���امح الثق���افي ب���ین األم���م 

  .والشعوب
ـ تط�ور وس�ائل االتص�ال المحلیة،وبال�ذات التلفزی�ون     

 حی���ث تف���رض علیھ����ا المنافس���ة م����ع القن���وات العالمی����ة
  .ضرورة تحدیث أسالیبھا

ـ اختف�اء فك�رة الس�یادة اإلعالمی�ة الت�ي كان�ت تتمس�ك     
بھ���ا ال���ّدول،األمر ال���ذي س����وف یثی���ر قل���ق الحكوم����ات 
االس��تبدادیة وال��نظم العنص��ریة،ألنھ یتض��من مزی��دا م��ن 

                                                
  ).115(ص  اإلعالم والثقافة العربیة،: نقال عن؛ تیسیر أبو عریجة(1) 
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الّدعوة إلى التحریر واالنطالق، كما س�وف ی�زود الن�اس 
  .تیارمن المعلومات التي تساعدھم على حریة االخ

 ،االنفج��ار المعلوم��اتي أو الث��ورة المعلوماتی��ة إن)3(    
التي سیرتھا الثورة االتصالیة،كان لھ تأثیره الكبی�ر عل�ى 
المس���توى السیاس���ي واالقتص���ادي واالجتم���اعي وعل����ى 
التركیب���ة القیمی���ة الت���ي تمی���ز البن���اء الفك���ري والثق���افي 
لشعوب العالم، ل�ذا ف�إن م�ا یمك�ن أن توص�ف ب�ھ العالق�ة 

ھ��و ) تكنولوجی��ا االتص��ال(و) تكنولوجی��ا المعلوم��ات(ینب��
، وذل��ك )الالمفاص��لة(االن��دماج والت��داخل أو عل��ى األق��ل

راجع إلى سیادة الّنظام الرقم�ي ال�ذي تط�ورت إلی�ھ نظ�م 
االتص����ال، إذ ترابط����ت ش����بكات االتص����ال م����ع ش����بكة 
المعلوم���ات، وھ���و م���ا یتض���ح ف���ي حیاتن���ا الیومی���ة م���ن 

ت الھ�اتف م�رورا بش�بكات التواصل بالف�اكس عب�ر ش�بكا
أقمار االتصال على سبیل المثال،الشيء الذي یقودنا إلى 
القول بأن المرحلة الّراھنة لثورة المعلومات ھي ان�دماج 
 تقنیاتھا المختلفة مع وسائل االتصال مّما أدى إلى ظھور

، لالتص�ال ال��ذي أّث�ر بش��كل "التكنولوجی�ا الحدیث��ة"مفھ�وم
ّظ����م م����ن تأثیراتھ����ا كبی����ر عل����ى وس����ائل االتص����ال وع

المجتمعیة على كافة المستویات ویمّثل ھ�ذا المفھ�وم بنی�ة 
تحتی����ة اخترق����ت جمی����ع مج����االت النش����اط االقتص����ادي 

  .واالجتماعي والثقافي
كما أّدت عملی�ة تص�نیع تكنولوجی�ا االتص�ال باتص�الھا    

بتكنولوجی���ا المعلوم���ات إل���ى ملم���ح متمی���ز ھ���و الت���داخل 
ة واألكادیمی���ة م���ع عملی���ة الش���دید ب���ین الخب���رات العلمی���

التصنیع نفسھا،إذ یرجع ذلك إلى المستوى الراقي للمنتج 
والعالقة العضویة بین التص�میم واإلنت�اج والرقاب�ة حی�ث 
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أدوات ومع��دات اإلنت��اج ف��ي تكنولوجی��ا المعلوم��ات ھ��ي 
وھنا ت�ذوب الف�وارق ب�ین المعرف�ة  نفسھا أحد منتوجاتھا،

كام��ل ح��رف وعل��وم األساس��یة واإلنت��اج الص��ناعي،كما تت
وصناعات اإللكترونیات بشكل لم تعرفھ البشریة ف�ي أي 

أفرزتھ تط�ورات جدی�دة متوقع�ة  إنجازات سابقة،وھذا ما
  :)1(في عالم تكنولوجیا االتصال والمعلوماتیة منھا

        التكام����ل الرأس����ي وانتش����ار المعلوم����ات بحی����ث
تصبح المكون�ات أج�زاء ف�ي نظ�ام تابع،وتص�بح األنظم�ة 
التابعة جزء من نظام أكبر وسوف یستمر إیج�اد مھم�ات 

  .جدیدة وسوف یؤدي ذلك إلى مزید من التكامل الرأسي
       ستص����بح أنظم����ة ال����ذكاء الص����ناعي حقیق����ة لھ����ا

تتخاط����ب باللّغ����ات  تأثیرھا،وس���یمكن لھ����ذه األنظم����ة أن
الطبیعی������ة،وتتعلم م������ن التجرب������ة، وتق������وم ب������التنبؤات 
البسیطة،فض������ال ع������ن قیامھ������ا بع������دد م������ن العملی������ات 
المعقدة،ومستقبال ستكون ھذه األنظم�ة ق�ادرة أیض�ا عل�ى 
الرؤی���ة والتغیی���ر ف���ي المح���یط الطبیع���ي وتت���داخل فیھ���ا 
النصوص والصور واألص�وات واأللوان،وتس�تخدم لح�ل 

لت����ي تتص����ف بدرج����ة عالی����ة م����ن بع����ض المش����كالت ا
  .الخطورة

      وسوف یتق�دم اس�تخدام ش�بكات م�ن اإلنس�ان اآلل�ي
والحاس�����بات الت�����ي س�����تعمل باس�����تمرار ف�����ي عملی�����ات 
اإلنتاج،وس���تتغیر ك���ل المع���الم الت���ي ت���ؤثر حالی���ا عل���ى 
الص��ناعة وس��وف یك��ون ل��ذلك ت��أثیر ض��خم عل��ى قض��ایا 

ص��اد اإلدارة والتك��الیف، وستنش��أ ف��روع جدی��دة م��ن االقت

                                                
، )2001، )1(دار الفك�ر العرب�ي، ط:بی�روت(العولم�ة والتح�دي الثق�افي: باس�م خریس�ان(1) 
  ).210(ص 



   

  233 

الق����وى (لمعالج����ة الظ����واھر الجدیدة،وس����یتغیر مفھ����وم 
وربم���ا بش���كل )عالق���ات اإلنت���اج(وموقفھ���ا م���ن)العامل���ة
  . جذري

كم�ا س�یزداد االعتم�اد عل��ى المعرف�ة المنظم�ة وس��وف    
تتط��ور المعرفی��ات لتتماش��ى م��ع ك��ل التط��ورات الس��ابقة 
المش��ار إلیھا،وس��وف ت��زداد االحتیاج��ات م��ن المعرفی��ات 

مزی����دا م����ن المی����ادین تح����ت ظ����روف  تعقی����دا وتغط����ي
متغیرة،وسیبقى التطور في ھذا المیدان حجرا أساسا ف�ي 

  .كل میادین التطور التكنولوجي في ثورة المعلوماتیة
كم��ا أّدت تط��ورات تكنولوجی��ا االتص��ال والمعلوم��ات    

إل���ى إح���داث تغی���رات جوھری���ة ف���ي البنی���ة االقتص���ادیة 
وخاص��ة ال��ّدول واالجتماعی��ة ف��ي العدی��د م��ن دول الع��الم 

األكث��ر تق���دما إذ نج��م ع���ن ھ���ذا التط��ور ظھ���ور نم���وذج 
) اقتص�����اد المعلوم������ات(اقتص�����ادي جدی�����د یع������رف ب�����ـ

)Information economy ( حی���ث تلع���ب المعلوم���ات دورا
أساس��یا ف��ي النش��اط االقتص��ادي،وفي اقتص��اد المعلوم��ات 
تعتمد المؤسسات على حیازة المعلومات واستخدامھا في 

لمناسبین،أكبر من اعتمادھا على المواد الزمان والمكان ا
األولیة،وتع������د وس������ائل االتص������ال الحدیث������ة وش������بكات 
المعلوم��ات المتط���ورة عوام���ل ھاّم���ة تمك���ن المؤسس���ات 
اإلنتاجیة من االستجابة الّسریعة لطلب�ات زبائنھ�ا وت�أمین 
حص����ص أفض�����ل لمنتوجاتھ����ا ف�����ي األس����واق المحلی�����ة 

  .والعالمیة
التكنولوجی�ا الجدی�دة آخ�ذة  إّن التحدیات التي تفرضھا    

بالتص��اعد، بتص��اعد نس��بة اس��تھالك اإلعالم،وم��ا یحمل��ھ 
ذلك م�ن ت�أثیر أی�دیولوجي یراقب�ھ ت�داخل المعلوم�ات ف�ي 
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العملیات المركزی�ة التخ�اذ القرار،ویش�ھد الواق�ع ال�ّدولي 
مظ��اھر خل��ل بالنس��بة إلع��الم الع��الم الثالث؛فثّم��ة إغف��ال 

ة،وتدفق لموض���وعات عدی����دة وع����رض لص����ور مش����وھ
إعالم��ي م��ن جان��ب واح��د،ولم ی��زل اإلنت��اج التلفزی��وني 
األجنبي یھیمن على جانب غیر یسیر م�ن ب�رامج التلف�زة 

  .العربیة
ل��ذلك ف���إّن المجتمع���ات النامی��ة ف���ي س���عیھا لتوظی���ف     

التكنولوجی����ا تح����اول اختص����ار طری����ق التطور،وذل����ك 
باس��تیراد التكنولوجی��ا،لكن ھ��ذه العملی��ة ق��د تش��كل عقب��ة 

ل دون ذل������ك،وتبرز مش������كلتان أساس������یتان ف������ي تح������و
  :)1(التوظیف

كی��ف تعم��ل (ف��ي النظ��رة المیكانیكی��ة:تتمث��ل أوالھم��ا     
أنفس�نا )نعلّ�م(إنن�ا )الفھ�م(تعني بالضرورة  إذ أّنھا ال)اآللة

بدرج���ة كبی���رة،ولكن التس���اؤل الكبی���ر ال���ذي یظ���ل قائم���ا 
  حقا أنفسنا؟)نفھم(أمامنا ھو ھل

س�د ف�ي معرف�ة اآلل�ة وفھمھ�ا،إذ أّن فتتج:أّما ثانیھما      
،إّن )ال��تحكم الس��یطرة أو(ذل��ك الی��دل عل��ى مس��اواة م��ع 

المرحلة األخی�رة تقتض�ي المش�اركة الجماعی�ة ف�ي اتح�اد 
القرار،وھ���ي خط���وة تقتض���ي تغیی���را اجتماعی���ا یتج���اوز 

وإذا كان نقل التكنولوجیا .الدعوة إلى توظیف التكنولوجیا
مؤسس���ات  مالئم���ةیش���ّكل س���یرورة اجتماعی���ة تتض���من 

المجتمع لھ�ذه التكنولوجیا،ف�إن ھ�ذه الس�یرورة تتمث�ل ف�ي 
  :مستویات ثالثة

  .ـ القدرة على استعمال التكنولوجیا  
                                                

لوجی�ة الث�ورة التكنو: ، ف�ي كت�اب"اإلع�الم العرب�ي والتكنولوجی�ا الحدیث�ة": زكي الجابر(1) 
، )1991المنظم���ة العربی���ة للتربی��ة والثقاف���ة والعل���وم، : ت��ونس(ووس��ائل االتص���ال العربی���ة

  ).201(ص
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  .ـ القدرة على تشغیل ھذه التكنولوجیا،وإدامة تشغیلھا  
ـ محاوالت اخت�راع ھ�ذه التكنولوجی�ا وتص�نیعھا محلی�ا   

  . مستقبال
 ومخطط��و االتص��ال إذ یقف��ون إزاء ھ��ذه المس��تویات،    

 ف��إن عل��یھم وزن اختی��اراتھم لتقری��ر المس��توى المناس��ب؛
إّن اختی��ار المس��توى األول تملی��ھ المص��لحة ف��ي الوظیف��ة 
التي یقوم بھ�ا ھ�ذا الض�رب م�ن التكنولوجی�ا، والمس�توى 
الثاني تملیھ إرادة ال�تخلص م�ن الخب�رة األجنبی�ة،ومن ث�ّم 

لآلخ��ر المص��ّنع للتكنولوجیا،أّم�ا المس��توى الثال��ث  التبعی�ة
فھ���و یتج���اوز المس���تویین الّس���ابقین ویمك���ن تقس���یمھ إل���ى 

تجمی���ع المكّونات،فص���ناعتھا،ثّم :مس���تویات أخرى،منھ���ا
  .تصمیم األنظمة

،بق��در م��ا "نق��ل التكنولوجی��ا"إّن الخط��اب المك��رس ل��ـ    
یح�رص عل��ى ع�دم التمیی��ز ب�ین التقنی��ة والتكنولوجی�ا ف��ي 
إط��ار النظ��ام العمودي،بق��در مایكّرس��ھا ش��كال ومض��مونا 
في عالق�ات أقط�اب الص�ناعة ب�دول الع�الم الثالث،وبق�در 

یمك���ن "م���ؤدلج"م���ا ینظ���ر إلیھ���ا أیض���ا ویغلفھ���ا بغ���الف
  :   )1(ربعة ھيمحورتھ في نقاط أ

وتتمث����ل ف����ي الط����ابع الش����مولي لتكنولوجی����ا  :األول����ى   
اإلع��الم واالتص��ال عل��ى ض��وء إمكانی��ة توص��یلھا معظ��م 
نق����اط األرض بعض����ھا ب����بعض ع����ن طری����ق ش����بكات 

  …االتصاالت واألقمار الصناعیة،والبث التلفزیوني،
 وتتجلى في الط�ابع الحی�ادي لھ�ذه التكنولوجی�ا،:الثانیة   

 عل��ى التكی��ف م��ع الخصوص��یات المحلی��ة، بحك��م ق��درتھا

                                                
ف��ي العولم��ة والتكنولوجی��ا والثقاف��ة؛ م��دخل إل��ى تكنولوجی��ا المعرف��ة، : یحی��ى الیحی��اوي(1) 
  ).121(ص
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ح�اجز یح�ول دون توطینھ�ا واالس�تفادة  واعتقادھ�ا ب�أن ال
  .من مزایاھا

وتكمن في مساھمة ھذه التكنولوجیا في ترسیخ :الثالثة   
ھ�����ذه (االس�����تقالل وش�����یوع ق�����یم الدیمقراطی�����ة مادام�����ت

قد رسختھا في الّدول المتقدمة، وعملت على )التكنولوجیا
الّس���لطة "و"جتم���ع اإلع���الم والمعلوم���اتم"تأكی���د مب���دأي

  ".الّرابعة
وتتعلق بدور تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في :الّرابعة   

تعمیق التفاھم والّسلم على المستوى الّدولي عب�ر تقل�یص 
الھ���ّوة التكنولوجی���ة ب���ین ال���ّدول المتقدم���ة ودول الع���الم 

  …الثالث،
س��بل  ل��ذلك فإنن��ا نجان��ب الّص��واب ح��ین نعتق��د أنّ        

التخلص من التبعیة التكنولوجیة والتھمیش؛ ت�تلخص ف�ي 
خاص��ة (س��لوك طری��ق القطیع��ة م��ع النظ��ام التكنول��وجي

 )مج����ال اإلع����الم واالتص����ال؛والبث الفض����ائي تحدی����دا
الع��المي السائد،والش��ركات متع��ددة الجنس��یات المتحكم��ة 
فیھ،وبق��در م��ا نبتع��د ع��ن االعتق��اد بإمكانی��ة القطیع��ة ف��ي 

 قتصادات وتداخلھا وعولمتھ�ا وش�مولیتھا،زمن انفتاح اال
م���ن  الب���دء م���ن ف���راغ؛(نط���رح عّن���ا مقول���ة  بق���در م���ا

  .     نظرا الستحالة ذلك)الصفر
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  الخاتمــة
  
  
  
  
  
  
  

       
  

        
  

إن عملی�����ة اإلحاط�����ة بك�����ل م�����داخل عل�����م اإلع�����الم     
واالتص��ال ف��ي كت��اب واح��د یجم��ع ك��ل أساس��یاتھا عملی��ة 



   

  238 

یس��تطیع باح��ث ف��ي المج��ال الوق��وف  وال متع��ذرة للغای��ة،
عن��دھا م��ن خ��الل مرج��ع واح��د وإنم��ا م��ن خ��الل سلس��لة 
كتب متعاقبة تتناول كل م�دخل بجزئیات�ھ وتفاص�یلھ عل�ى 

  .حدا
م���دخل إل���ى اإلع���الم واالتص���ال "ل���ذلك ج���اء كت���اب     

كم��ا أش��رت ف��ي -لیب��رز بع��ض الم��داخل األساس��یة للعل��م"
ئی���ات ھ���ذه بالّدراس���ة والتحلی���ل النظ���ري لجز -المقدم���ة

الم�داخل وفرعیاتھ�ا ویؤش�ر عل�ى عدی�د م�ن النت�ائج الت��ي 
  :یمكن أن تستقى من خالل عرضھا المتقدم وھي

اإلعالم واالتصال مصطلحان تع�ددت مفاھیمھم�ا )1(    
في اللغة العربیة واللّغات األجنبیة، وكذا في  اوتعریفاتھم

اص���طالحات الب���احثین والعلم���اء نظ���ر لتع���دد واخ���تالف 
العلمی��ة الت��ي تناول��ت المص��طلحین بالبح��ث  التخصص�ات

والّدراس����ة، وللتغی����رات الت����ي ط����رأت عل����ى وس����ائلھما 
ورس�ائلھما المعاص�رة بفض��ل التكنولوجی�ات الحدیث�ة ف��ي 

لك��ن األكی��د المتف��ق علی��ھ أن  .مج��ال اإلع��الم واالتص��ال
اإلعالم واالتصال قد أصبحا أحد الركائز األساسیة الت�ي 

ة،وأح��د الوس��ائل المھم��ة ف��ي تنبن��ي علیھ��ا القری��ة الكونی
  عولمة اإلعالم واالتصال

تنطل�����ق عملی�����ة العنص�����رة ألرك�����ان ومكون�����ات )2(    
راس��ة  العملی��ات اإلعالمی��ة واالتص��الیة م��ن مقتض��یات الدِّ
المستفیضة لكل عنص�ر عل�ى ح�دا، ومحاول�ة بن�اء نظ�رة 

وإن اتفق��ا س��لفا م��ع العلم��اء  .ھمتكامل��ة لجزئیات��ھ وفرعیات��
فق���د  عملی���ة الفص���ل ھ���ذه متع���ذرة عملی���ا،والب���احثین أن 

تتداخل الصور واألش�كال ب�ین المرس�ل والمس�تقبل وب�ین 
س���الة لتش���كل تركیب���ة لعملی���ة إعالمی���ة أو . الوس���یلة والرِّ



   

  239 

اتصالیة معقدة یصعب فیھا الفصل بین العنص�ر واآلخ�ر 
 .وتأثر وتأثیر كل منھا في اآلخر

اح إن الّس���یاقات الت���ي وردت فیھ���ا عوام���ل نج���)3(     
العملی����ات اإلعالمی����ة واالتص����الیة المتص����لة بالعناص����ر 
األربع�ة األساس�یة؛ المرس�ل، المتلق�ي، الرس�الة، الوس��یلة 

راس�ات العلمی�ة إكانت وفق ما توص�لت  لی�ھ عدی�د م�ن الدِّ
الت���ي رك���زت عل���ى ھ���ذه المكون���ات الس���تجالء عوام���ل 
نجاحھ���ا وفعالیتھ���ا، وم���ن ث���م نج���اح وفعالی���ة العملی���ات 

 .صالیة بصفة عامةاإلعالمیة واالت
تتع���دد وتتن���وع وس���ائل اإلع���الم واالتص���ال ف���ي )4(     

مجتمعاتنا المعاصرة وتتداخل حدودھا الفاصلة بین ك�ون 
الوسیلة اتصالیة بحتة أو إعالمیة بحتة لما تتمیز ب�ھ ھ�ذه 
الوسائل من قدرات ھائلة في إیصال رسائلھا إلى األفراد 

م���ع ب���ین والجم���اھیر، ومخ���اطبتھم بأس���الیب وط���رق تج
خص����ائص االتص����ال الفع����ال، واإلع����الم الموض����وعي 

عل�ى دراس�ة تف�رق  -فیم�ا وص�لني -المتمیز، وإن لم أقف
ب��ین الوس��ائل اإلعالمی��ة واالتص��الیة إال م��ن حی��ث ك��ون 
األول��ى متض��منة ف��ي الثانی��ة، وھ��و ل��یس ب��الفرق الفاص��ل 

 .بینھما
تب�����دو العولم�����ة ظ�����اھرة اقتص�����ادیة وسیاس�����یة )5(     

وثقافیة تظافرت كثیر من العوام�ل واألس�باب واجتماعیة 
ثورة التكنولوجیا واالتصال : في ظھورھا وتشكلھا أھمھا

الت����ي جعل����ت ت����دفق المعلوم����ات مت����وفرا لك����ل الن����اس، 
ورس�������خت مف�������اھیم التواص�������ل والح�������وار، واتس�������اع 
االس��تثمارات خ��ارج إط��ار الدول��ة القومی��ة، فض��ال ع��ن 

الت�ي ش�كلت  االنتشار الواسع للشركات متعددة الجنسیات
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ا عملیت�ي )قوة اقتصادیة اقتحمت الح�دود وعولم�ت ب�دور
 .اإلنتاج والتوزیع

كما تبدو عولمة اإلع�الم واالتص�ال أح�د المظ�اھر )6(   
والتجلی����ات األساس����یة لظ����اھرة العولم����ة لتعم����ل ك����أداة 

ورة ج��دا م��ن خ��الل تكنولوجی��ا اإلع��الم واالتص��ال تط��م
 .وخاصة اإلنترنت والبث الفضائي المباشر

یأخ����ذ اإلع����الم واالتص����ال ف����ي عص����ر العولم����ة )7(   
ووظ����ائف أخ����رى غی����ر  ااإلعالمی����ة واالتص����الیة أبع����اد

وتب�دو عملی�ة إع�ادة النظ�ر . التقلیدیة التي اتسم بھ�ا س�ابقا
ف�����ي مفاھیمھ�����ا وف�����ق طروح�����ات العولم�����ة اإلعالمی�����ة 
والوظ��ائف المس��تجدة لھم��ا إن عل��ى مس��توى األف��راد أو 

م������ن  ،ت������ة والمتن������اثرةتّ الجماع������ات أو الجم������اھیر المف
الت���ي تكش��ف ع��ن تح���والت  االتجاھ��ات البحثی��ة المھم��ة

كبرى في بنیة كل مفھوم وخصائصھ ووظائفھ، وك�ذا م�ا 
 .حققھ في ھذا العصر

وفي األخی�ر نس�أل هللا العل�ي الكبی�ر أن یك�ون ھ�ذا 
 الكتاب مرجعا لطلبة العل�م، المتخصص�ین م�نھم خاص�ة،

ا لن�ا ی�وم ال ینف�ع وأن یجعل�ھ عم�ال خالص�ا لوجھ�ھ، ش�فیع
  .آمین. مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم
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ال���دوریات ف���ي المكتب���ات ومراك���ز : خلیف���ة؛ ش���عبان-83
 ).دار العربي للنشر والتوزیع: القاھرة(المعلومات

 سوسیولوجیا الترفی�ھ ف�ي التلفزی�ون:خضور؛ أدیب-84
 ).1997منشورات جامعة دمشق، : دمشق(

 العولم�����ة االجتیاحی�����ة: الخض����ري؛ محس�����ن أحم����د-85
 ).2001، )1(مجموعة النیل العربیة، ط: القاھرة(

ثقافة العولمة وعولمة : غلیون؛ برھان وسمیر أمین-86
 .)1999،)1(دار الفكر العربي،ط:دمشق(الثقافة 

  :الكتب المترجمة
فاطم���ة عب���د هللا : ، ترجم���ةالص���حافة: ألبی���ر؛ بیی���ر-87

  ).1987الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(محمود
: أم�وران؛ ھ��وغ دلیفی�ك بالتع��اون م�ع ل��ویز غ��ونزالز-88

نظ����ر جاھ����ل : ، ترجم����ةالجماع����ة، الس����لطة واالتص����ال
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المؤسس������ة الجامعی������ة للدراس������ات والنش������ر : بی������روت(
 ).1991، )1(والتوزیع، ط

أدی���ب : ، ترجم���ةالص���حافة التلفزیونی���ة :بوریتس���كي-89
 ).1990، )1(ط: دمشق(خضور

: أب���و ظب���ي(العولم���ة واألقلم���ة: ھیج���وت؛ ریتش���ارد-90
 ).1998، )1(مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، ط

ناص���ر : ، ترجم���ةاإلع���الم اح���ذروا: ك���ولن؛ میش���یل-91
 ).1994مركز أم المعارك، : بغداد(السعدون 

أص��وات متع��ددة وع��الم ): اش��راف(رای��د؛ ش��ونبماك-92
 ).1981الشركة الوطنیة للنشر، : الجزائر( واحد

، الجم��������اھیري؛ م��������دخلاالتص��������ال :؛ج��������ونزربیت-93
المؤسس����ة العربی����ة :بی����روت( عم����ر الخطی����ب:ترجم����ة

 ).1987، )1(للدراسات والنشر،ط
العولم��ة؛ النظری��ة االجتماعی��ة : روبرتس��ون؛ رونال��د-94

أحم��د محم��ود ون��ورا أم���ین : ، ترجم��ةوالثقاف��ة الكونی��ة
 ).1998المجلس األعلى للثقافة، : القاھرة(

عب�د : ، ترجم�ةالمتالعب�ون ب�العقول: شیلر؛ ھرب�رت-95
: الكوی���ت()243(سلس���لة ع���الم المعرف���ة( الس���الم رض���وان

 ).1999، )2(المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ط
التلفزی��ون وأث�ره ف�ي حی��اة : ش�رام؛ ولب�ور وزم�الؤه-96

ال����دار : الق����اھرة(زكری���ا س����ید حس���ن: ، ترجم����ةأطفالن���ا
 ).1965 المصریة للتألیف والترجمة،

  :المعاجم والموسوعات
" معج���م مص���طلحات اإلع���الم: ب���دوي؛ أحم���د زك���ي-97

دار الكت�����اب : الق�����اھرة(،"إنجلی�����زي، فرنس�����ي، عرب�����ي
  ).1994، )2(دار الكتاب اللبناني، ط: المصري، بیروت
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ل���م عدار ال:بی���روت(الم���ورد القری���ب:البعلبكي؛منی���ر-98
 ).1976للمالیین 

: بی��روت(الص��حاح: الج��وھري؛ إس��ماعیل ب��ن حم��اد-99
 ).1984، )2(للمالیین، طدار العلم 

: طھ���ران(المعج���م الوس���یط: مجم���ع اللغ���ة العربی���ة-100
 ).ط. دالمكتبة العلمیة، 

مؤسس���ة :الری���اض(الموس���وعة العالمی���ة العربی���ة-101
 ).1999، )2(، طالموسوعةأعمال 

لس��ان  :أب��و الفض��ل محم��د ب��ن مك��رم: اب��ن منظ��ور-102
 ).ت. ط، د. دار الفكر العربي، د: بیروت(العرب
 المعج���������م العرب���������ي الح���������دیث:معج���������م الروس-103

  ).1973مكتبة الروس،:باریس(
المعج�م المفھ�رس أللف�اظ : عبد الباقي؛ محم�د ف�ؤاد-104

 ).1996، )1(دار الحدیث، ط: القاھرة( القرآن الكریم
ق�اموس المص�طلحات : عزت؛ محمد فری�د محم�ود-105

 ).ط.دار الشروق، د: جدة"(عربي، إنجلیزي"اإلعالمیة
المص���باح : مي؛ أحم���د ب���ن محم���د ب���ن عل���يالفی���و-106

 ).دار الفكر: بیروت(المنیر
: بی�����روت(الق�����اموس المح�����یط :الفی�����روز آب�����ادي-107

 ).ت. ، د)2(المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، ط
 دار الش���روق،:بی���روت(ق���اموس المنج���د األبج���دي-108

  ).1967، )1(ط
دار الحی���اة، : بی���روت(م���تن اللغ���ة: رض���ا؛ أحم���د-109
1958.( 
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المعج����م : الش����امي؛أحمد محم����د وس����ید حس����ب هللا-110
الموس�������وعي لمص�������طلحات المكتب�������ات والمعلوم�������ات 

  ).1998دار المریخ، : الریاض(
  
  
  
  
.  

  :فھرس الموضوعات/2
  : مقدمة

  المفھوم والمصطلح؛ اإلعالم واالتصال :الفصل األول
   تعریف اإلعالم واالتصال :أوال        

  تعریف االتصال)أ(             
  تعریف اإلعالم)ب(             
   المصطلحات المقاربة لھا)ج(             

  أنواع االتصال :ثانیا        
   من حیث اللغة لمستخدمة)أ(            
   من حیث درجة الرسمیة)ب(           
  من حیث درجة التأثیر)ج(           

  اإلعالمیة واالتصالیة  ةالعملی أركان :الفصل الثاني
  وعوامل فعالیتھا ونجاحھا                            
   أركان العملیة اإلعالمیة: أوال       

   المرسل وخصائصھ وشروطھ)أ(        
   المستقبل خصائصھ وأنواعھ)ب(        
   الرسالة وكیفیة صیاغتھا)ج(        
   وأسس اختیارھا ةالوسیل)د(           
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  عوامل نجاح العملیات اإلعالمیة  :ثانیا      
   العوامل المتصلة بالمرسل)أ(       
  . العوامل المتصلة بالرسالة)ب(      
  العوامل المتصلة بالوسیلة)ج(      
   العوامل المتصلة بالمتلقي) د(      

  
  
  

   وسائل اإلعالم واالتصال الجماھیري :الفصل الثالث
   الصحافة المكتوبة :أوال  

  تعریف الصحافة لغة)أ(    
 اصطالحا تعریف الصحافة )ب(    
  أنواع الصحف )ج(    

  المسموعة  اإلذاعة :ثانیا  
   التلفزیون :ثالثا  

       وخصائصھ  تعریف التلفزیون)أ(    
  وظائف التلفزیون)ب(    
   البث المباشر عصر التلفزیون في) ج(    

   االنترنیت:رابعا          
                  
اإلع��الم واالتص��ال ف��ي عص��ر العولم��ة : الفص��ل الراب��ع

   اإلعالمیة
   مفھوم العولمة اإلعالمیة واالتصالیة: أوال  

   ةمتعریف العول)أ(    
   وتجلیاتھاالعولمة مظاھرھا )ب(    
 مفھوم عولمة اإلعالم واالتصال )ج(    
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   أبعاد العولمة اإلعالمیة واالتصالیة: ثانیا  
  األبعاد التكنولوجیة )أ(                
  األبعاد االقتصادیة ) ب(                
  األبعاد السیاسیة )ج(                
  األبعاد اإلعالمیة )د(                

   
  
   إعالم العولمة :ثالثا 

   تعریف إعالم العولمة وخصائصھ)أ(    
  أھداف إعالم العولمة ووظائفھ)ب(    

   ما حققھ اإلعالم في عصر العولمة اإلعالمیة )ج(
   الخاتمة

  :الفھارس 
  فھرس المصادر والمراجع /1        
   فھرس الموضوعات/2        
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  المؤلفة في سطور

  بقریة  1971، من موالید الدكتورة رحیمة الطیب عیساني    

  القطاطشة، بلدیة برھوم والیة المسیلة، بالجزائر تلقت تعلیمھا االبتدائي والمتوسط 

  :ثم تحصلت على.والثانوي بسقط رأسھا

شھادة اللیسانس في الدعوة واإلعالم، بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، -

  ) م1996(قسنطینة، الجزائر

دور «: صال بدرجة مشرف جدا عن موضوعشھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالت -

  ).م2000(بجامعة عنابة، الجزائر، سنة» التلفزیون في نشر  العنف  والجریمة

موقف الفكر اإلسالمي من ظاھرة  «:ثم ماجستیر ثانیة في الفكر اإلسالمي عن موضوع-

  ).   م2005(، بجامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة»العولمة

اآلثار «: اه في علوم اإلعالم واالتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوعشھادة الدكتور - 

،  قسم علوم »االجتماعیة والثقافیة للعولمة اإلعالمیة على جمھور الفضائیات األجنبیة

  ).2006(اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، سنة

قسنطینة، الجزائر،في كأستاذ معید بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، عملت -   

ثم وأستاذ مساعد بكلیة اآلداب والعلوم ).2000- 1996(مادة حفظ القرآن وترتیلھ،بین

  ).م2002-2000(االجتماعیة، قسم الخدمة االجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  ).2005-2001(كذا أستاذ مساعد بكلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة،جامعة باتنة-

أستاذ مساعد مكلف بالدروس، بكلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة -

  ).إلى اآلن -2005(باتنة،
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  ).إلى اآلن -2004(أستاذ مشارك بقسم اإلعالم واالتصال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة-

، "المیسر في أحكام الترتیل؛ بروایة ورش عن نافع"للدكتورة مؤلف علمي بعنوان    

وبعض المقاالت المتخصصة في مجالت ). 1999(ر عن دار الھدى، بالجزائر سنةصد

كما شاركت في العدید من الملتقیات الوطنیة . علمیة محكمة داخل الجزائر وخارجھا

والدولیة، حول راھن العلوم اإلسالمیة، العولمة وتحدیاتھا، الھویة والثقافة،  البث الفضائي 

  . لعربيوتحدیات العولمة في الوطن ا
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  .وسائل اإلعالم واالتصال: الفصل الثالث
  .الصحافة المكتوبة:أوال        
  .تعریف الصحافة لغة) أ(        
  .تعریف الصحافة اصطالحا) ب(        
  .خصائص وممیزات الصحافة) ج(      
  .اإلذاعة المسموعة: ثانیا       
  .التلفزیون: ثالثا       
  .خصائصھتعریف التلفزیون و) أ(       

  .وظائف التلفزیون) ب(        
التلفزیون في عصر البث )ج(      

  . المباشر
  . االنترنیت:رابعا            
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عملی�ة نش�ر وتق�دیم :یعرف اإلعالم على أن�ھ: تمھید      
وأخب��ار ص���ادقة  معلوم��ات ص��حیحة وحق��ائق واض��حة،

 وأفك��ار منطقی��ة، ووق��ائع مح��ددة، وموض��وعات دقیق��ة،
وآراء راجح����ة للجم����اھیر م����ع ذك����ر مص����ادرھا خدم����ة 

ویقص�����د بوس�����ائل اإلعالم؛المؤسس�����ات .للص�����الح الع�����ام
الخاص���ة الت���ي ت���زود الجم���اھیر باألخب���ار  الحكومی���ة أو

والمعلوم�����ات والحق�����ائق وتعن�����ى بنش�����ر الثقاف�����ة،وتھتم 
ب���النواحي التربوی���ة كھ���دف لتكی���ف الف���رد م���ع الجماع���ة 

  .المحلیة
اإلع������الم واالتص������ال  وتتع������دد وتتن������وع وس������ائل     

 -كم��ا أش��رنا ف��ي الفص��ل الث��اني م��ن الكت��اب-الجم��اھیري
وھ�ي الت�ي تعتم�د الكلم�ة الش�فھیة : الوسائل الشفویة:إلى

الخط�ب، : في إیصال رسائلھا إلى المتلق�ین وم�ن أبرزھ�ا
  … المحاضرات، الندوات، 

الت�ي تعتم�د الرس�ائل المكتوب�ة ف�ي : الوسائل المكتوب�ة   
 :ق��ین والمس��تقبلین لھ��ا وم��ن أبرزھ���اوص��ولھا إل��ى المتل

  .الكتب،الصحف،المجالت، اإلعالنات الجداریة
والتي توصل رس�ائلھا إل�ى : الوسائل السمعیة بصریة   

متلقیھ��ا ع���ن طری���ق الص��وت فق���ط أو الص���ورة فق���ط أو 
 اإلذاعة المس�موعة:الصورة والصوت معا، ومن أبرزھا

  .رنیت، التلفزیون، السینما المسرح، واالنت)الرادیو(
وس��نركز ف��ي دراس��تنا لمختل��ف ھ��ذه الوس��ائل ف��ي ھ��ذا    

: الفص����ل عل����ى أرب����ع وس����ائل رئیس����یة منھ����ا أال وھ����ي
الص����حافة المكتوب����ة، اإلذاع����ة المس����موعة، التلفزی����ون 

تركیزا تقتض�یھ الدراس�ة المعمق�ة لك�ل منھ�ا . واالنترنیت
  .لیس إال
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  :الصحافة المكتوبة:أوال     
 :اء ف���ي م���تن اللغ���ةج���:تعری���ف الص���حافة لغ���ة)أ(     

والنس�بة إلیھ�ا  حرف�ة نش�ر الص�حف وعملھ�ا، :الصحافة"
وف���ي .  )1(وِص���َحافي وَص���َحفي ص��حاف وھ���و أجودھ���ا،

مھنة من یجمع ) بكسر الصاد(الِصحافة:"المعجم الوسیط
األخب�����ار واآلراء وینش�����رھا ف�����ي ص�����حیفة أو مجل�����ة، 

إض�مامة م�ن الص�فحات تص�در یومی�ا أوف�ي : والص�حیفة
بأخب��ار السیاس��ة واالجتم��اع واالقتص��اد مواعی��د منتظم��ة 

 "والثقافة، وما یتصل ب�ذلك، وجمعھ�ا ص�حف وص�حائف
)2( .  

الصحیفة قطع�ة م�ن جل�د :"وورد في المصباح المنیر    
 رُج�ل َص�َحفي:أو قرطاس كتب فی�ھ وإذا نس�ب إلیھ�ا قی�ل

 یأخ����ذ العل����م منھ����ا دون المش����ایخ،:ومعناھ����ا)بفتحت����ین(
مث���ل ك���ریم،  وص���حائف، )بض���متین(ُص���ُحف :والجم���ع

أش��ھرھا م��ن كس��رھا، )بض��م الم��یم(وك��رائم، والمُص��حف
تغییر اللفظ حت�ى یتغی�ر المعن�ى الم�راد م�ن : والتصحیف

ص��حفھ فتص��حف، أي :الموض��وع وأص��لھ الخط��أ، یق��ال
  .)3("غیره فتغیر حتى التبس

صّحف الكلم�ة :یقال:"وقال في قاموس محیط المحیط    
الص��حیفة أو أخط��أ ف��ي قراءتھ��ا وروایتھ��ا ف��ي : تص��حیفاً 

حرفھ��ا عن��د وض��عھا، والص��حفي م��ن یخط��ئ ف��ي ق��راءة 
 )ال م�ن أس�تاذ( الصحیفة، ومن یأخ�ذ العل�م م�ن الص�حیفة

وھ�����و منس�����وب إلیھ�����ا بح�����ذف الی�����اء عل�����ى القی�����اس، 
قرط�اس مكت�وب، جمع�ھ ص�حائف وص�حف، :والصحیفة

                                                
 ، حرف الصاد)3( ، م)م1958دار مكتبة الحیاة، : بیروت( متن اللغة: أحمد رضا) 1(
 .، مادة صحف)ت. المكتبة العلمیة، د: طھران(المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة) 2(
 ).112(، ص )ت.دار المعارف، د: القاھرة( اح المنیرالمصب: الفیومي) 3(
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وتطلق أیضا في العرف على وجھ أو ورق�ة م�ن الكت�اب 
ن فعیل�ة ال تجم��ع وجم�ع الص�حیفة عل�ى ص��حف ن�ادًرا أل

  .)1("على فعل قیاسا 
الص��حیفة :"الموس��وعة العربی��ة العالمی��ة وج��اء ف��ي     

كل سطح رقیق یكتب علی�ھ،والجمع ص�حائف وُص�ُحف، 
إن ھ���دا لف���ي الص���حف : "وق���د ورد ف���ي الق���رآن الك���ریم

بكس��ر (والمص��حف "األول��ى، ص��حف إب��راھیم وموس��ى
ین ھو الج�امع للص�حف المكتوب�ة ب�)المیم وفتحھا وضمھا
إنما سّمي مصحفا ألن�ھ أص�حف، : دفتین، وقال اللغویون

الجری�دة ھ�ي  والصحیفة إذن أو.أي جعل جامعا للصحف
إض��مامة م��ن الص��فحات أو مجموع��ة منھ��ا تص��در ف��ي 
مواعید منتظمة، وتحمل ف�ي طیاتھ�ا م�ادة خبری�ة وثقافی�ة 
ف��ي السیاس��ة واالجتم��اع واالقتص��اد والفن��ون والریاض��ة، 

  .)2("مھنة یسمى صحفیا وصحافًیاوالذي یعمل بھذه ال

وھكذا نجد معاجم اللغة العربیة وقوامیسھا قد اتفق�ت      
 :فالص��حفي :عل��ى تعری��ف واح��د وإن اختلف��ت تعبیراتھ��ا

  .من یأخذ العلم من الصحیفة
قرط�����اس مكت�����وب جمع�����ھ ص�����حائف  :والص�����حیفة    

مجموعة من الصفحات تصدر یومی�ا أوف�ي  وصحف، أو
خب����اًرا سیاس����یة واجتماعی����ة تحم����ل أ مواعی����د منتظم����ة

  .واقتصادیة وثقافیة وما یتعلق بذلك
مھنة من یجمع األخبار واآلراء وینش�رھا :والصحافة    

 ف�ي كتاب�ھ فلی�ب دي ط�رازيیق�ول . مجل�ة في صحیفة أو
إن أول م��ن اس��تعمل كلم��ة ):"ت��أریخ الص��حافة العربی��ة(

                                                
 .)130(، ص )1977: بیروت(محیط المحیط : بطرس البستاني) 1(
، )1999، )2(مؤسس��ة أعم��ال الموس��وعة، ط: الری��اض(الموس��وعة العربی��ة العالمی��ة ) 2(
 ).45(، ص )15(ج
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ھو الشیخ نجیب الحداد منش�ئ -بمعناھا الحالي -الصحافة
  . )1(باإلسكندریة"لسان العرب"جریدة

 المعجم المفھرس أللف�اظ الق�رآن الك�ریموقد ورد في     
��حف ذك��رت س��ت م��رات ف��ي المواض��ع ) 2(أن كلم��ة الصُّ

  :اآلتیة
 )133("أولـم تـاتهم بينـة مـا فـي الصـحف األولـى:"قال تع�الى) 1(

  .طه

ـــأ بمـــا فـــي صـــحف موســـى:" ق���ال تع���الى) 2( ) 36" (أم لـــم ينب

  .النجم

، 12("فمن شاء ذكره،في صحف مكرمة:"عالىقال ت) 3(

  .عبس)13

  .التكوير )10( " وإذا الصحف نشرت:" قال تعالى) 4(

  .األعلى )18(" إن هذا لفي الصحف األولى:" قال تعالى) 5(

  .األعلى )19( "صحف إبراهيم وموسى:" قال تعالى) 6(

  :مرتین كما یلي" ُصُحًفا"كما ذكرت كلمة      

ل يريـــد كـــل امـــرئ مـــنهم أن يـــوتى ُصـــُحفا بـــ: "ق���ال تع���الى) 1(

رســول مــن اهللا يتلــو صــحفا :"ق��ال تع��الى) 2(،املــدثر)52("منشــرة

  .البينة)2("مطهرة

                                                
مؤسس�ة : بی�روت(وةالصحافة اإلسالمیة، ودورھا في ال�دع:نقال عن؛ فؤاد توفیق العاني) 1(

 ).49(، ص.)م1993، )1(الرسالة، ط 
دار الح�دیث  : الق�اھرة( المعجم المفھرس أللف�اظ الق�رآن الك�ریم،: محمد فؤاد عبد الباقي) 2(
 ).495(، ص)م1996، )1(ط
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وقد اختلفت المعاني الواردة في كت�ب التفس�یر ح�ول      
الت�ي ذك�رت ف�ي مواض�عھا الّس�ابقة ف�ي " الصحف"كلمة 

 .اآلی��ات القرآنی��ة الكریم��ة، فق��د فس��رت بالكت��ب الس��ماویة
اصة المنزلة على س�یدنا إب�راھیم وموس�ى، وھ�ي كت�ب خ

مقدسة لما فیھا من العلم والحكمة اإللھیین ، كم�ا فس�رت 
بصحف األعمال التي یكتبھا المالئكة على أھلھ�ا خیرھ�ا 
وشرھا، والتي تطوى بموت صاحبھا وتنشر یوم القیام�ة 
للحساب، كم�ا فس�رت ب�القراطیس الت�ي كتب�ت فیھ�ا آی�ات 

وھي كلھا معاني ال تنص�رف إل�ى تعری�ف القرآن الكریم 
الصحیفة التي نعرفھا الیوم م�ن ناحی�ة الش�كل وإن كان�ت 
من ناحیة المضمون تقترب في أن الصحیفة البد لھا م�ن 
 أن تكون عالیة القدر والمكانة، فیھ�ا م�ن العل�م والحكم�ة،

وفیھ���ا م���ن ك���ل م���ا یس���طره الت���اریخ حالی���ا م���ن أح���داث 
  .)1(كذب أو تأویلدون  بصدق وواقعیة، ووقائع،

فق���د ج���اء ف���ي ق���اموس  اللغ���ات األجنبی���ةأم���ا ف���ي      
ب���رس، "ص���حافة تس���تخدم بمعن���ى : "أكس���فورد أن كلم���ة

Press"،  وھ���ي ش���يء م���رتبط ب���الطبع والطباع���ة ونش���ر
 جورن���ال،"األخب���ار والمعلوم���ات، وھ���ي تعن���ي أیض���ا 

Journal"جورن��الزم،"، ویقص��د بھ��ا الص��حیفةJournalism 
بمعن���ى  "Jornalistجورنالیس���ت،"و ، بمعن���ى الص���حافة،"

الص������حفي، فكلم������ة الص������حافة تش������مل إذن الص������حیفة 
   )2( ."والصحف في الوقت نفسھ

الص���حافة ف���ي المعج���م " وف���ي دراس���ة تح���ت عن���وان    
الش���ائع اآلن : یق���ول األس���تاذ عب��د العزی���ز مط���ر"الجدی��د

                                                
 ) .21(، ص )م1999العربي للنشر، : القاھرة( مدخل إلى الصحافة :إبراھیم المسلمي) 1(

(2)  Onions C.T: the oxford dictionary,  p ( 1662,1663) 
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معن�ى مقاب�ل :استخدام كلمة الصحافة للداللة على معنی�ین
أي المھن����ة الص����حفیة  )Journalismجورن����الیزم، (لكلم����ة

أي مجم�وع م�ا ینش�ر ) Pressب�رس، (ومعنى مقابل لكلمة
في الصحف، وقد فرق المعجم بین ھ�ذین المعنی�ین، ف�دل 

ع�����رف ،و)بف����تح الص����اد(عل����ى األول بلف����ظ الّص�����حافة
بأنھ��ا مھن�ة م�ن یجم�ع األخب��ار ) بكس�ر الص�اد( الِص�حافة

  .)1(واآلراء وینشرھا في صحیفة أو مجلة
أن الص��حافة ل��م تع��د " خلی��ل ص��ابات"وی��رى ال��دكتور    

تعن���ي فق���ط ھ���ذه األوراق المطبوع���ة الت���ي تص���در ف���ي 
مواعی���د منتظم���ة مح���ددة، والت���ي تح���وى أخب���ارا وآراء 

أص��بحت تطل��ق عل��ى "ص��حافة"وم��واد للتس��لیة، إن كلم��ة
اإلذاعة الصوتیة والمرئیة، أي على الرادیو والتلفزیون، 

وص��حافة مس��موعة، ص��حافة مكتوب��ة، : فأص��بحنا نق��ول
  .)2( وصحافة مرئیة

إذ ت�رى "إج�الل خلیف�ة"وھو م�ا ذھب�ت إلی�ھ ال�دكتورة    
أن الص����حافة بمعناھ����ا العلم����ي ھ����ي وس����ائل االتص����ال 

س��واء أكان��ت ھ��ذه  Mass Communication)( الجم��اھیري
الجماھیر جماعات أو ش�عوب،وعلى ھ�ذا األس�اس تنقس�م 

طبوع���ة الص���حافة الم:الص���حافة إل���ى ع���دة أقس���ام،أولھا
الص��حافة المنطوق��ة أو المس��موعة، : والمق��روءة، وثانیھ��ا

   .)3( )التلفزیون(والمرئیة ) الرادیو( بشطریھا

                                                
دار المع�ارف، :الق�اھرة(الص�حافة رس�الة واس�تعداد وف�ن وعل�م: نقال عن خلی�ل ص�ابات) 1(
 ).14(، ص)1967، )2(ط
 ).9(الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، ص:خلیل صابات) 2(
 ).55(، ص)1976دار الطباعة الحدیثة، : القاھرة(الصحافة : إجالل خلیفة) 3(
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وق����د رأت بع����ض الّدراس����ات األجنبی����ة مث����ل ھ����ذا      
ی�رفض ھ�ذا  فاروق أبو زی�د، وإن كان الدكتور )1(الرأي

التیار،إذ أنھ یقع في الخطأ نفسھ الذي وقع فیھ تی�ار آخ�ر 
مفھ��وم الص��حافة ومفھ��وم اإلع��الم، ویس��تبعد  یخل��ط ب��ین

 والمرئی������ة) الرادی������و(مفھ������وم الص������حافة المس������موعة
م�ن تعری�ف الص�حافة المقروءة،فص�حیح أن  )التلفزیون(

الثالث����ة ی����دخلون كوس����ائل ض����من وس����ائل اإلع����الم أو 
االتصال الجماھیري، إال أن كل منھا ل�ھ ھویت�ھ الخاص�ة 

   )2(التي تمیزه عن غیره من وسائل اإلعالم
 ق��د ط��ور ف��ي ع��ام"أوت��وجروت"وك��ان الع��الم األلم��اني 
خمسة مق�اییس یعتبرھ�ا المح�دثون مجموعة من  )1928(

  :)3(معاییر لتحدید الصحیفة الحقیقیة وھي
أن تص��در الص��حیفة دوری��ا م��رة عل��ى األق��ل : األول     

  .في األسبوع
ضرورة استخدام االستنساخ اآللي، وم�ن ث�م  :الثاني     

الرومانی���ة والص���ینیة المبك���رة وفق���ا لھ���ذا فالمطبوع���ات 
  .صحیفة كلمة المعیار ال تنطبق علیھا

أن تك��ون مت��وفرة لك��ل ش��خص ول��یس فق��ط  :الثال��ث     
لقل��ة مخت��ارة، فھ��ي ح��ق ألي ق��ارئ یس��تطیع دف��ع ال��ثمن 

  .للوصول إلى المطبوعة

                                                
 دار قب��اء ،:الق��اھرة(االتص��ال بالجم��اھیر ب��ین اإلع��الم والتطوی��ع والتنمی��ة :أحم��د ب��در) 1(

 ).29(،)م1998
 ، ص)م1997، )2(عالم الكتب، ط: القاھرة(مدخل إلى علم الصحافة  :فاروق أبو زید) 2(
)47.( 
: بیروت(عمر الخطیب: االتصال الجماھیري؛ مدخل، ترجمة: نقال عن؛ جون ربیتنر) 3(

 ).45(، ص)م1987، )1(سسة العربیة للدراسات والنشر، طالمؤ
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أن تك���ون متنوع���ة المض���مون، وأن تحت���وي : الراب���ع    
العام�ة لك�ل ف�رد،ولیس على كل شيء یم�س االھتمام�ات 

  .فقط لجماعات صغیرة مختارة
یجب أن تكون المطبوعة مالحقة لألحداث : الخامس    

الجاری��ة متس��مة بش��يء م��ن االس��تمراریة والت��رابط ف��ي 
  .التنظیم
   )1( :وتأسیسا على ما سبق یتضح اآلتي        

ھ��ي الكت�اب أوھ��ي م��ا یكت�ب فی��ھ س��واء  الص�حیفة:أوال    
م���ن جل���د أوم���ن قم���اش أوم���ن غی���ر كان���ت م���ن ورق أو

مطب��وع دوري یص��در ف��ي مواعی��د منتظم��ة  ذل��ك،أوھي
  .باألخبار واآلراء وغیرھا

جم��ع ص��حیفة عل��ى غی��ر قی��اس فھ��و :الص��حف:ثانی��ا    
داخ���ل علی���ھ وجمعھ���ا قیاًس���ا ص���حائف والص���حف م���ن 

  .الجموع النادرة
، منس��وب إل��ى الص��حیفة بح��ذف الی��اء الص��حفي:ثالث��ا    

ن یخطئ في ق�راءة الص�حیفة، وم�ن على القیاس، وھو م
یأخذ العل�م منھ�ا ال م�ن أس�تاذ، وھ�و م�ن یعم�ل ف�ي مھن�ة 

  .الصحافة فیجمع األخبار واآلراء والمعلومات وینشرھا
ص�حفھ : ، الخطأ في الص�حیفة، یق�اللتصحیفا:رابعا    

فتصحف، أي غیره حت�ى الت�بس وھ�و تغیی�ر اللف�ظ حت�ى 
  .یتغیر المعنى

) المیم،أش���ھر م���ن كس���رھابض���م (المص���حف:خامس���ا    
الجامع للصحف وسمي مصحفا ألن�ھ أص�حف، أي جع�ل 

                                                
مكتبة الطالب الجامعي، : مكة المكرمة(الصحافة في ضوء اإلسالم: مصطفى الدمیري) 1(

 ).30،31(، ص)م1988
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جامع���ا للص���حف المكتوب���ة ب���ین دفت���ین، ویطل���ق عل���ى 
  .مجموعة الصحف المكتوب فیھا القرآن الكریم

��حافة:سادس��ا     ، المھن��ة الص��حفیة )بكس��ر الص��اد( الصِّ
 أي مھن��ة م��ن یجم��ع األخب��ار واآلراء وغیرھ��ا وینش��رھا

)Journalism(.  
��حافة:س��ابعا    مجم��وع م��ا ینش��ر ف��ي )بف��تح الص��اد( الصَّ

  .)Press(الصحف من أخبار وآراء وغیرھا 
كلم��ة الص��حافة بالتحدی��د ل��م ی��رد ذكرھ��ا ف��ي :ثامن��ا     

الت�ي (المعاجم العربیة القدیمة؛ ولم ت�ذكر إال ف�ي المع�اجم
  )م1960 ظھرت بعد

عرفتھ��ا منظم��ة  :تعری��ف الص��حافة اص��طالحا)ب(      
 :بأنھ�ا )Periodicals(ال�دوریات: تح�ت عن�وان" كوالیونس"
غیر  كل المطبوعات التي تصدر على فترات محددة أو"

جمی�ع حلقاتھ�ا ویش�ترك  ظمولھا عنوان واحد ین�ت محددة،
في تحریرھ�ا العدی�د م�ن الكتَّ�اب، ویقص�د بھ�ا أن تص�در 

  .   )1("إلى ما ال نھایة
  : وقد قسمتھا إلى فئتین كبیرتین ھما    
ومنھ��ا الص��حف الیومی��ة  )Newspapers(الص��حف) 1(   

ص���باحیة كان���ت أو مس���ائیة والص���حف غی���ر الیومی���ة أو 
  .األسبوعیة

، وتقس�����م إل�����ى مج�����الت )Magazines(المج�����الت ) 2(  
إخباریة عامة تھم المثقف العام ومجالت متخصص�ة ف�ي 

  .أي مجال من المجاالت

                                                
العربي : القاھرة(نشأة وسائل اإلعالم وتطورھا : نقال عن؛ إبراھیم عبد هللا المسلمي) 1(

 ).104، 103( ، ص)م1998للنشر والتوزیع، 
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لع�ام األداة التي تمد الرأي ا:" بأنھا الصحافةوتعرف     
 ."بأكثر األحداث اآلنیة وذلك في سلسة قصیرة ومنتظمة

العملی�ة االجتماعی�ة لنش�ر األخب�ار :"كما تع�رف بأنھ�ا،)1(
والمعلوم���ات الش���ارحة إل���ى جمھ���ور الق���راء م���ن خ���الل 

،ویع�د ھ�ذا  )2("الصحف المطبوعة لتحقیق أھ�داف معین�ة
التعری��ف نقط��ة تق��اطع م��ع التعریف��ات العدی��دة المختلف��ة 

 والتي ت�رتبط باتج�اه التعری�ف وأیدیولوجیت�ھ أوللصحافة،
العمل�ي ال�ذي ینتم�ي  الس�یاق العلم�ي أو مجال توظیف�ھ،أو

  .إلیھ
أداة للتعبی��ر ع��ن :"فالص��حافة ف��ي المفھ��وم اللیبرال��ي   

حریة الفرد من خالل حقھ في ممارسة حریاتھ السیاس�یة 
والمدنی���ة، وف���ي مق���دمتھا حق���ھ ف���ي التعبی���ر ع���ن أفك���اره 

نش��اط :"المفھ��وم االش��تراكيح��ین أنھ��ا ف��ي ف��ي ."وآرائ��ھ
اجتم��اعي یق��وم عل��ى نش��ر المعلوم��ات الت��ي تھ��م ال��رأي 
الع��ام، وھ��ي بحاج��ة إل��ى وس��ائل إعالمی��ة مناس��بة لنش��ر 

   )3("المعلومات االجتماعیة،وھذه الوسائل ھي الصحف

والمقص���ود ب���ھ (التعری���ف الق���انوني للص���حافةأم���ا      
وع�ات ف�ي مختل�ف التعریف ال�ذي تأخ�ذ ب�ھ ق�وانین المطب

فق����د ) البل����دان، وال����ذي عل����ى أساس����ھ تعام����ل الص����حافة
  :)4(قوانین في مصرمصطلحا ثالث "الصحیفة"تناولت

وھ���و المرس���وم بق���انون :ق���انون المطبوع���ات:األول     
) م1936(الص�ادر ف�ي فبرای��ر ) م1936(لس�نة )20(رق�م

بشأن المطبوعات، فقد ج�اء ف�ي الفق�رة الثانی�ة م�ن الم�ادة 

                                                
 ).10(، ص)م1972دار النجاح، :بیروت(مدخل في علم الصحافة: عبد العزیز الغنام) 1(
 ).23( ص ،)م1992، )1( ط:عالم الكتب:القاھرة(بحوث الصحافة: محمد عبد الحمید) 2(
 .)41(مدخل إلى علم الصحافة، ص: فاروق أبو زید) 3(

 ).29( م، صالصحافة في ضوء اإلسال: أنظر؛ مصطفى الدمیري) 4(
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كل مطب�وع یص�در " جریدة "ویقصد بكلمة :"األولى منھ
باس��م واح��د بص��فة دوری��ة ف��ي مواعی��د منتظم��ة أو غی��ر 

،فالقانون لم یذكر كلمة صحیفة ص�راحة، وذك�ر "منتظمة
،وھ��و اللف��ظ المت��داول، كم��ا أن "جری��دة "ب��دال عنھ��ا كلم��ة

المطب�وع ال�ذي یمك�ن أن یس�مى ص�حیفة، یج�ب أن یتس��م 
ن ص��فة الدوری��ة بالدوری�ة، ویص��در تح��ت اس��م واح��د، أل

 ھي الت�ي تمك�ن الص�حیفة م�ن القی�ام بوظیفتھ�ا اإلعالمی�ة

)1(.  

 )156( رق������م :ق������انون تنظ������یم الص������حافة:والث������اني      

، وق���د تناول���ت م1960م���اي  24 الص���ادر ف���ي)1960(لس���نة
یقص�د : "المادة األولى منھ تعریف الصحیفة، وج�اء فیھ�ا
الجرائ����د : بالص����حف ف����ي تطبی����ق أحك����ام ھ����ذا الق����انون

المطبوع��ات الت��ي تص��در باس��م واح��د  مج��الت وس��ائروال
المجالت والنشرات الت�ي :بصفة دوریة،ویستثنى من ذلك

تص��درھا الھیئ��ات العام��ة والجمعی��ات والھیئ��ات العلمی��ة 
فالتعریف الذي أورده ھ�ذا الق�انون أكث�ر دق�ة  ".والنقابات

 "الجری��دة"ب��دال م��ن كلم��ة "الص��حف"فق��د اس��تخدم كلم��ة 
نون األول، وھ��ي لف��ظ ینص��رف إل��ى الت��ي اس��تخدمھا الق��ا

  .الصحف الیومیة والمجالت مھما كانت دوریتھا
 لس���نة )185(رق���م ؛ق���انون نقاب���ة الص���حفیین:والثال���ث    

، )1970(لس�نة  )76(،الذي استبدل بھ الق�انون رق�م )1955(
ففي المادة التاسعة من القانون الملغى أنھ ال یعد ص�حیفة 

لت��ي تص��درھا الص��حف الخاص��ة ا: ف��ي تطبی��ق أحكام��ھ
ھیئ��ات ألغ��راض علمی��ة أو مدرس��یة بحت��ة،بینما ج��اءت 

                                                
حریة الصحافة وفق تشریعات جمھوریة مصر العربیة، : جمال الدین العطیفي) 1(

 ).59، 58(ص
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یقصد بالصحف :" في القانون الحالي على أنھ)114(المادة
الص���حف والمج���الت : ف���ي تطبی���ق أحك���ام ھ���ذا الق���انون

وس���ائر المطبوع���ات الت���ي تص���در باس���م واح���د وبص���فة 
المج�الت " -في المادة نفس�ھا -واستثنت من ذلك". دوریة

ت الت��ي تص��درھا الھیئ��ات العام��ة أو والص��حف والنش��را
، والواق�ع "الھیئات العلمیة والتنظیمات النقابیة والتعاونیة

أن ص��یاغة ھ��ذه الم��ادة ج��اءت عل��ى نح��و أكث��ر دق��ة م��ن 
  .الذكر باقي المواد التي احتوتھا القوانین سالفة

ف��ي  الص��حافة ق��انون المطبوع��ات اللبن��انيوُیع��رف     
مھن��ة إص��دار المطبوع��ات " :)1(الم��ادة التاس��عة من��ھ بأنھ��ا

بش����رح  )7(و )6(و )5(و)4(، وتتكف����ل الم����واد"الص����حفیة
عل�ى  فت�نص الم�ادة الرابع�ةمفھوم المطبوعة الص�حفیة، 

یعني بالمطبوعة الصحفیة مختلف أنواع المطبوعات "أنھ
  ".الدوریة

یعن����ى :أم����ا الم����ادة الخامس����ة فت����نص عل����ى أن����ھ     
  : بالمطبوعات الدوریة

أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة المطبوعة ) أ(    
باسم معین وب�أجزاء متتابع�ة وتك�ون مع�دة للتوزی�ع عل�ى 

  .الجمھور
الوكالة الصحفیة اإلخباریة المعدة فق�ط لتزوی�د ) ب(     

سوم   .مؤسسات نشر باألخبار والمقاالت والصور والرُّ
الوكالة الصحفیة النقلیة المعدة لنق�ل قصاص�ات ) ج(     

  .صحفیة وتوزیعھا على طالبیھاالمطبوعات ال
النش���رة االختصاص���یة المع���دة للتوزی���ع عل���ى ) د(      

  .مؤسسات االختصاص

                                                
 ).40، 39( مدخل إلى علم الصحافة، ص: نقال عن فاروق أبو زید) 1(
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تنقس�م المطبوع�ة :"فت�نص عل�ى المادة السابعةأما        
سیاس�یة وغی�ر سیاس�یة،وتكون ھ�ذه : الصحفیة إل�ى فئت�ین

  ". األخیرة موقوتة إلى صحیفة سیاسیة
فیع�رف الص�حافة  ودينظام المطبوعات الس�عأما        

والص���حیفة والص���حفي ف���ي مادت���ھ الثانی���ة عل���ى النح���و 
ھ����ي مھن����ة تحری����ر أو إص����دار "الص����حافة:") 1(اآلت����ي

المطبوع���ات الص���حفیة، والص���حیفة ھ���ي ك���ل مطبوع���ة 
دوری��ة یتك��رر ص��دورھا ف��ي مواعی��د مح��ددة كالص��حف 

ھ���و ك���ل م���ن اتخ���ذ :والمج���الت والنش���رات، والص���حفي
ش�بھ  سبیل االحتراف،أوالصحافة مھنة لھ یمارسھا على 

االحتراف، ویشمل العمل الصحفي التحریر في الصحف 
وإخراجھ������ا وتص������حیح موادھ������ا وإم������دادھا باألخب������ار 

  ".والتحقیقات والمقاالت والصور
فھ�و یع��رف الص��حف  ق��انون اإلع�الم الجزائ��ريأم�ا      

 والمؤرخ في )01 -82(في مادتھ العاشرة من القانون رقم 

فبرای�ر س�نة  06المواف�ق ل�ـ / ھ�ـ1402ربیع الث�اني ع�ام  12
،والمتض��من ق��انون اإلع���الم وك��ذا مادت��ھ الخامس���ة 1982

رمضان عام  8المؤرخ في )07 -90(عشر من القانون رقم
المتعل����ق  1990أفری����ل س����نة  )03(المواف����ق ل����ـ/ ھ����ـ1410

تعد بمثابة نشریھ دوریة ك�ل الص�حف ")2( :باإلعالم بأنھا
ر ف����ي فت����رات والمج����الت بك����ل أنواعھ����ا والت����ي تص����د

  : منتظمة،وتصنف النشریات الدولیة إلى صنفین
  .الصحف اإلخباریة العامة -      
  .والنشریات الدوریة الخاصة -      

                                                
 ).39( مدخل إلى علم الصحافة، ص: نقال عن؛ فاروق أبو زید) 1(

، )م1982(فیف�ري  9الص�ادر ف�ي )  5(د الجریدة الرسمیة للجمھوری�ة الجزائری�ة، الع�د) 2(
 .م1990أفریل  4الصادر في ) 14(والعدد 
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م��������ن الق��������انون )13(،)12(،)11(وتت��������ولى الم��������واد      
م���������������ن الق���������������انون )17(، )16(والم���������������واد  ،)1982(األول

الص���حف اإلخباری���ة :ش���رح وتفس���یر معن���ى)1990(الث���اني
فتش�������یر . والنش�������ریات الدوری�������ة الخاص�������ة العام�������ة 

تعتبر صحف إخباریة :"إلى أنھ)1990(من قانون)16(المادة
عامة بمفھوم ھذا الق�انون النش�ریات الدوری�ة،التي تش�كل 

الدولی���ة  مص���درا لإلع���الم ح���ول األح���داث الوطنی���ة أو
  ".والموجھة إلى الجمھور

م����ن الق����انون نفس����ھ إل����ى )17(تش����یر الم����ادةفیم����ا    
دوریات متخصص�ة النش�ریات الت�ي تتعل�ق  تعتبر:"أنھ

  .بموضوعات خاصة في میادین معینة
بع�د اس�تعراض  فاروق أبو زی�دویخلص الدكتور      

اللغویة،القانونی������������ة، (عدی������������د م������������ن الم������������داخل 
لتعری��ف الص��حافة إل��ى أن��ھ )األیدیولوجیة،التكنولوجی��ة

ال یوج��د تعری��ف واح��د ش��امل للص��حافة، وأن مفھ��وم 
یكتم��ل دون اإلحاط��ة بمختل��ف  الص��حافة ال یمك��ن أن

المداخل أو المحددات التي تتعلق بالمفھوم، وعلى ھذا 
أن الص��حافة كلم��ة تس��تخدم "أب��و زی��د"األس��اس ی��رى

   )1( :للداللة على أربعة معان ھي
 الص������حافة بمعن�����ى الحرف������ة أو:المعن�����ى األول      

یتص��ل :أول��ھ:وھ��ي بھ��ذا المعن��ى لھ��ا ج��انبین.المھن��ة
وذلك من خالل عملیات الطباع�ة بالصناعة والتجارة، 

 .واإلع���الن والتص���ویر والتوزی���ع والتس���ویق واإلدارة
.. یتصل بالشخص الذي اخت�ار مھن�ة الص�حافة:وثانیھ

أي الش���خص ال���ذي یق���وم بالحص���ول عل���ى األخب���ار 

                                                
 ).48 -46(مدخل إلى علم الصحافة، ص : فاروق أبو زید) 1(
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وإجراء األحادیث والتحقیقات الصحفیة وكتابة المق�ال 
  .وكافة الفنون الصحفیة األخر والتعلیق الصحفي،

الص��حافة بمعن��ى الم��ادة الت��ي تنش��رھا :عن��ى الث��انيالم 
 الصحیفة كاألخبار واألحادی�ث والتحقیق�ات الص�حفیة،

وھ��ي بھ��ذا .والمق��االت وغیرھ��ا م��ن الم��واد الص��حفیة
  .المعنى تتصل بالفن وبالعلم

الصحافة بمعن�ى الش�كل ال�ذي تص�در :المعنى الثالث  
بھ،فالص��حف دوری��ات مطبوع��ة تص���در م��ن ع��دة نس���خ 

وھ��ذا المعن��ى . كل من�تظم، وف��ي مواعی��د ثابت�ةوتظھ�ر بش��
للصحافة، یقصر المفھوم على الدوریات المطبوعة فقط، 
أي تلك التي ظھرت بع�د اكتش�اف المطبع�ة ف�ي منتص�ف 
الق��رن الخ��امس عش��ر، أي أن الص��حافة ب��دأت ف��ي الع��الم 
��ادس  بظھ��ور أول ص��حیفة مطبوع��ة ف��ي نھای��ة الق��رن السَّ

  .عشر
، اإلعالم والص�حافة ّرق بیناألساس ُیفوعلى ھذا     

فاإلعالم أقدم من الصحافة، وقد نشأ اإلعالم منذ ظھ�رت 
الحاج��ة إل��ى نق��ل المعلوم��ات وتبادلھ��ا أي م��ع ب��دء الحی��اة 
االجتماعیة لإلنسان، ف�ي ح�ین أن الص�حافة ل�م تظھ�ر إال 

  .مع اكتشاف المطبعة
الصحافة بمعنى الوظیفة التي تؤدیھا :المعنى الّرابع   

تمع الحدیث، أي كونھا رسالة تستھدف خدمة في المج
وھ�ي بھ�ذا المعن�ى . المجتمع واإلنسان الذي یعیش فیھ

تتص���ل بطبیع���ة الواق���ع االجتم���اعي واالقتص���ادي ف���ي 
المجتم��ع ال��ذي تص��در فی��ھ ،ونوعی��ة النظ��ام السیاس��ي 
واالجتماعي القائم بھ ثم باألیدیولوجیة الت�ي ی�ؤمن بھ�ا 

  . المجتمع
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رغ����م أن مفھ����وم :ل����ة والجری����دةالف����رق ب����ین المج*    
الص���حافة ق���د جم���ع ف���ي بع���ض تعریفات���ھ ب���ین الجرائ���د 
والمج��الت، إال أن لك��ل م��ن الجری��دة والمجل��ة شخص��یتھ 
الممیزة التي تكشف عنھا مجموعة من الخص�ائص الت�ي 

      )1( :یمكن أن نجملھا في العناصر التالیة 

تمیل أحجام المجالت إلى الصغر، بینما تمیل أحجام ) 1(
وإن كن��ا ن��رى ف��ي بع��ض الح��االت  الجرائ��د إل��ى الكب��ر،

جرائ��د تص��در ف��ي أحج��ام ص��غیرة، ق��د تص��ل إل��ى حج��م 
الكتاب، وكذلك توجد بعض المجالت التي ازداد حجمھ�ا 

  .وكاد یقترب من حجم الجرائد
المجلة البد لھا من غالف یجمع صفحاتھا، في ) 2(   

  .حین أن الجریدة ال تحتاج إلى ھذا الغالف
س��وم ) 3(    تھ��تم غالبی��ة المج��الت بالص��ور، وتمث��ل الرُّ

والصور والكاریكاتیر بنسبة كبیرة م�ن ص�فحاتھا، ك�ذلك 
فالصورة تعتب�ر عنص�ًرا جوھری�ا لغ�الف أي مجل�ة، ف�ي 
ح��ین أن الجرائ��د ال یص��ل اھتمامھ��ا بالص��ور إل��ى الق��در 
نفسھ من اھتمام المجالت بھا، بل توج�د بع�ض الص�حف 

ع�����دم نش�����ر الص�����ور إال  المحافظ�����ة الت�����ي تمی�����ل إل�����ى
  .الضروري منھا

تستخدم غالبیة المجالت أنواعا من ال�ورق أكث�ر ) 4(    
م����ن ال����ذي تس����تخدمھ الجرائ����د،ففي ح����ین یص����نع ورق 
الجرائ��د م��ن ورق الطباع��ة ال��رخیص وھ��و مك��ون م��ن 

، م����ع كمی����ة قلیل����ة م����ن اللّ����ب )%80(اللّ����ب المیك����انیكي
ورق ، نجد أن ورق المجالت یصنع من )%20(الكیمیائي

الطباع��ة الجی��د، وھ��و مك��ون م��ن ل��ب كیمی��ائي مب��یض 

                                                
 ).144، 143(مدخل إلى علم الصحافة، ص: فاروق أبو زید) 1(
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وغیر مبیض مضاف إلیھ م�واد مالئ�ة، ویك�ون خالی�ا م�ن 
�����طح،  الش�����وائب والعی�����وب والتموج�����ات ومس�����توى السَّ

مك   . ومتجانس السُّ
وإن كنا نالحظ أن ورق بعض الجرائد قد اقترب في     

الس��نوات األخی��رة م��ن مس��توى ورق المج��الت وخاص��ة 
طباعة الجرائد باألوفست، حی�ث یتطل�ب ھ�ذا  بعد انتشار

الن���وع م����ن الطباع����ة، أن یك����ون س����طح ال����ورق ناعم����ا 
ومص���قوال وص���الحا للطباع���ة اللیتوجرافی���ة، وأن یك���ون 

طح معالجا بالجیالتین الحیواني النقي   .السَّ
والمعروف أنھ توجد أنواع مختلفة من ورق الطباعة     

المت���ر  تبع���ا ل���وزن المت���ر المرب���ع حی���ث یت���راوح وزن
غرام لكل متر مربع، والجرائد غالب�ا م�ا )100(إلى)30(من

تس��تخدم رغ��م طباعتھ��ا باألوفس��ت ورق��ا وزن��ھ أق��ل م��ن 
  .وزن الورق المستخدم في المجالت

تتوس���ع المجل���ة ف���ي اس���تخدام األل���وان وخاص���ة ) 5(    
المجالت المصورة، ویساعدھا في ذلك مواعید الص�دور 

أس�بوعیا أو ش�ھریا أو  المتباعدة بین ك�ل ع�دد س�واء ك�ان
فص���لیا ف���ي ح���ین أن اإلص���دار الی���ومي لغالبی���ة الجرائ���د 

  .یحول بینھا وبین التوسع في استخدام األلوان
یغلب على قارئ الجری�دة الیومی�ة الط�ابع الع�ام، ) 6(    

فھ��و ینتم��ي إل��ى فئ��ات مھنی��ة متع��ددة وطبق��ات اجتماعی��ة 
ئ مختلف��ة واتجاھ��ات سیاس��یة متباین��ة، ف��ي ح��ین أن ق��ار

المجلة غالبا ما یكون محصورا ف�ي فئ�ة مح�ددة أو اتج�اه 
سیاسي خاص، فغالبا ما یكون قراء المجالت أكث�ر م�یال 
إل����ى التخص����ص م����ن ق����راء الجرائ����د، وخاص����ة ق����راء 

  .المجالت الشھریة والفصلیة
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على أنھ یالحظ أن السنوات األخیرة ش�ھدت تط�ورا      
ا في السیاسة التحریریة بالجرائد نحو   تقدیم أبواب أوھاّمً

صفحات متخصصة مثل صفحات الم�رأة والف�ن،واألدب 
واالقتص��اد والریاض��ة والعلوم،وب��ذلك ص��ارت الجرائ��د 
تجم��ع ب��ین م��ا تتمی��ز ب��ھ الجرائ��د م��ن تن��وع وش��مول ف��ي 
الم���ادة الص���حفیة، وب���ین م���ا تتمی���ز ب���ھ المج���الت م���ن 

  .تخصص فیما تقدمھ من مواد صحفیة
ال���ذي أوردت���ھ  ف���ي التعری���ف:أن���واع الص���حف)ج(      

: الیونس��كو لل��دوریات قس��متھا إل��ى فئت��ین أساس��یتین ھم��ا
، والمج����الت، فیم����ا ت����ذھب بع����ض )الجرائ����د(الص����حف

التصنیفات إلى تقسیمھا،وخاصة الصحف منھا إلى عدید 
م���ن األن���واع مراع���اة ل���دوریتھا ومواض���یعھا، ونوعی���ة 
جمھورھا، وموضع صدورھا  وغیرھ�ا م�ن االعتب�ارات 

ھ�ذه المح�اوالت التص�نیفیة بع�دم  وإن اعترض على مث�ل
وج���ود ف���وارق جامع���ة مانع���ة بینھ���ا، ألن ك���ل األن���واع 
المترتب���ة عل���ى ذل���ك تش���ترك ف���ي العدی���د م���ن الّس���مات 

   )1(:المتماثلة أھمھا
أنھا دوریة، أي تتمیز بالعنوان الواحد الذي ینتظم /1     

جمیع األعداد وبالرقم المسلسل، وبانتظام موعد الصدور 
لك یومیا كما ھ�و الش�أن ف�ي أغل�ب الجرائ�د، سواء كان ذ

أو أسبوعیا أو شھریا أو فصلیا أو سنویا، كما ھ�و الش�أن 
  .في الغالب األعم من المجالت

أنھ��ا مطبوع��ات، وھ��ذا یعن��ي إخ��راج ك��ل م��ا ھ��و / 2    
الجریدة،س�واء  غیر مطب�وع بعی�دا ع�ن مفھ�وم المجل�ة أو

  .بعد اكتشافھا ظھر قبل اكتشاف المطبعة أو ما

                                                
وریات في المكتبات : شعبان خلیفة) 1(  ).5(ص، )دار العربي للنشر والتوزیع: القاھرة(الدَّ
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فیم��ا ت���ذھب بع��ض اآلراء إل���ى أن مح��اوالت جم���ع      
الصحف في فئات محددة سوف یؤدي بن�ا إل�ى الالمب�االة 
بم���ا لك���ل منھ���ا م���ن شخص���یة فعلی���ة، ذل���ك أن مقی���اس 
تعارض����ھا م����ع منافس����یھا، ھ����و ال����ذي یمی����ز العناص����ر 
الصحافیة المختلفة، فإذا نحن أص�ررنا عل�ى أنھ�ا تتش�ابھ 

 نلتف���ت إل���ى تمی���ز ك���ل فیم���ا بینھ���ا، ف���إن ذل���ك یجعلن���ا ال
لذلك تعددت مقاییس التص�نیف للص�حافة وغیرھ�ا )1(منھا

  : )2( من الدوریات فنجد
أو م�ن حی�ث فت�رات الص�دور، :التقسیم الدوري) 1(    

  : وتقسم حسبھ إلى
وھ���ي الص���حف الت���ي تص���در  :)Daily(الیومی���ة/ 1     
ف����ي الی����وم الواح����د  وبش����كل من����تظم،  -أو أكث����ر -م����رة

في السنة،إالّ ف�ي حال�ة وج�ود ی�وم مع�ین عددا ) 365(أي
  :وھي.في األسبوع تتعطل فیھ الجریدة

 تھتم بالروایة دون التعلیق علیھ�ا :جرائد أخبارإما        
أو الوقوف في ھذا التعلیق عند رأي أو مب�دأ معین،حت�ى 
ول�و كتب�ت ف��ي السیاس�ة الداخلی��ة أو الخارجی�ة أو ش��ؤون 

  . االقتصاد واالجتماع
تھ�����تم بالمق�����االت أكث�����ر م�����ن  :جرائ�����د رأي وإم�����ا      

للدعوة إلى مبدأ أو رأي خاص وتس�تند ع�ادة  اإلعالنات،
تعن�ى بتق�دیم  أو جرائد إعالنإلى حزب أو منظمة معینة،
  . مختلف اإلعالنات التجاریة

                                                
سلسلة األلف كتاب الثانیة : القاھرة(فاطمة عبد هللا محمود: الصحافة، ترجمة :بییر البیر) 1(

 ).16، 15(، ص)م1987، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )44(رقم
وفؤاد ، )131،133(مدخل إلى الصحافة، ص: إبراھیم عبد هللا المسلمى: أنظر في ذلك) 2(

 ).60-58(سالمیة ودورھا في الدعوة، صالصحافة اإل:  توفیق العاني
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وھ�ي الص�حف ) Semi weekly(:نصف األس�بوعیة/2     
التي تصدر مرتین في األسبوع،ویحدد عادة أی�ام ص�دور 

لجری����دة بالنس����بة ألی����ام األس����بوع، وتت����راوح األع����داد ا
أع��داد ) 104،105( الص��ادرة م��ن ھ��ذا الن��وع بم��ا مجموع��ھ

  .سنوًیا
وھ��ي الص��حف الت��ي تص��در :)weekly(األس��بوعیة/ 3    

م��رة واح��دة ف��ي األس��بوع، وف��ي ی��وم مح��دد ع��ادة، وتبل��غ 
ع��دًدا  )52(األع��داد الت��ي تص��در بھ��ذه الطریق��ة م��ا مق��داره

م��ا تھ��تم ب��التعلیق عل��ى الح��وادث السیاس��یة  س��نویا،وعادة
وھ��ي إم��ا ..واالجتماعی��ة دون ض��یاع ص��فة الحالی��ة فیھ��ا

عام��ة وتع��رض لألم���ور السیاس��یة واالقتص��ادیة وتعل���ق 
  .علیھا، أو خاصة وتعرض لنوع معین من البحوث

ویص���در ھ���ذا :)Semi monthy(نص���ف الش���ھریة/ 4    
ك��ل ع��ددا )24(الن��وع م��ن الص��حف م��رتین ف��ي الش��ھر أي

س����نة، وتص����در الجری����دة م����ن ھ����ذا الن����وع ف����ي ی����ومین 
وت�اریخین مح�ددین ف�ي الش�ھر الواح�د، ك�أن یك�ون الی�وم 

  .األول والیوم الخامس عشر من كل شھر
وھي الصحف الت�ي تص�در  :)Monthly(الشھریة/ 5     

عددا في الّسنة، وھ�ي الت�ي  )12(مرة واحدة في الشھر أو
ّدرس والتعم��ق ف��ي ع��ادة م��ا یعتب��ر فیھ��ا التحقی��ق ف��ي ال��

البحث والتخصص في باب من أب�واب المعرف�ة البش�ریة 
ك���دین أو ثقاف���ة عام���ة أو سیاس���ة أو اجتم���اع أو أدب أو 

  .علم، وإلى مختلف أمور الحیاة
وتقس��م بھ��ذا االعتب��ار إل��ى :التقس��یم الموض��وعي)2(    

  :قسمین



   

  134 

وھ���ي الص���حف الت���ي تنش���ر :الص���حف العام���ة/ 1      
ال تقتص��ر عل��ى حق��ل واح��د  مق��االت وموض��وعات عام��ة

م���ن حق���ول المعرف����ة، أو اختص���اص واح���د،فھي تنق����ل 
األخب���ار والتحقیق���ات والمق���االت السیاس���یة واالجتماعی���ة 
واالقتص��ادیة والثقافی��ة، ك��ذلك ال یش��ترط فیھ��ا أن تك��ون 
بمستوى علم�ي مع�ین، ولق�راء م�ن ش�ریحة اجتماعی�ة أو 
مھنی����ة مح����ددة، وتص����در ھ����ذه الص����حف ف����ي الغال����ب 

  .ترفیھیة أو إعالمیةألغراض 
وھ�����ي الص�����حف الت�����ي :الص�����حف المتخصص�����ة/ 2    

تتخص�ص بموض��وع واح�د وبمج��ال منف�رد م��ن مج��االت 
المعرف������ة البش������ریة أو األخب������ار، وتنش������ر المق������االت 

 .والتحقیق���ات والبح���وث ع���ن ذل���ك الموض���وع والمج���ال
 كالجرائ������د الموجھ������ة لألطفال،والش������باب والم������رأة، أو

  .ب وغیرھاالمتخصصة في مجال الفن واألد
      

وتقسم بھ�ذا :التقسیم بالنسبة لموضع إصدارھا) 3(      
  :االعتبار إلى

وھذا النوع من الصحف یص�در ع�ادة :المركزیة/ 1      
في العواصم والمدن الكبرى اآلھل�ة بالّس�كان، المتض�منة 

  .النشاط السیاسي واالجتماعي وتعنى بالشؤون العامة
ر العواص��م م��ن م��دن وتص��در ف��ي غی��:اإلقلیمی��ة/ 2     

األقالیم، وتعنى بشؤون اإلقلیم الخاصة وأحیانا تعن�ى بم�ا 
  .تعنى بھ المركزیة كذلك

وتتمی�ز الص�حف ع�ن غیرھ��ا :ممی�زات الص�حف)د(      
من المطبوعات الدوریة في نشرھا مساحات واس�عة م�ن 

ویمك�ن .المعلومات التي تعالج األحداث واألخبار الیومیة
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المواد المطبوعة بالسرعة الت�ي  قراءة الصحف مثل بقیة
تناس��ب الق��ارئ،ویمكن إع��ادة ق��راءة الص��حیفة أكث��ر م��ن 
م��رة ویمك��ن قراءتھ��ا ف��ي أي مك��ان وم��ن قب��ل أكث��ر م��ن 

والرج������وع إلیھ������ا ف������ي أي  ش������خص،واالحتفاظ بھ������ا،
ع���الوة عل���ى ذل���ك ف���إن أس���عار الص���حف ع���ادة .وق���ت

مقارن����ة م����ع غیرھ����ا م����ن وس����ائل االتص����ال  رخیص����ة،
والص����حف .ث����رة اإلعالن����ات فیھ����االجماھیري،بس����بب ك

بمفھومھا الواسع لیست من وسائل االتص�ال الجم�اھیري 
الجری��دة الت��ي تنق��ل  الحدیث��ة، ذل��ك أن فك��رة الص��حیفة أو

وت��ذكر .األخب��ار واألح��داث تع��ود إل��ى العص��ور القدیم��ة
الص��ینیة ظھ��رت )ك��ین ك��ان(بع��ض المص��ادر أن جری��دة 

القرآن  كما ذكرت الصحف في.)1()قبل المیالد 911( عام
ھ��ذا لف��ي الص��حف األول��ى إن :(الك��ریم ف��ي قول��ھ تع��الى
  ).صحف إبراھیم وموسى

وتص���در الص���حف غالب���ا لتق���دیم الم���ادة اإلخباری���ة      
الیومی���ة والتعلی����ق علیھ���ا، ومتابع����ة األح���داث الجاری����ة 
وتمت��از الص��حیفة ع��ن اإلذاع��ة والتلفزی��ون ف��ي إمكانی��ة 

ولیس�ت مھم�ة . تغطیة المزید من األنباء وبتفاص�یل أكب�ر
الصحیفة نقل األخبار واألح�داث فقط،ب�ل تض�م ص�فحات 
مخصص��ة للثقاف��ة والفن��ون وال��دین والریاض��ة والتس��لیة 
 كذلك وتحرص الصحف عل�ى تلبی�ة حاج�ات ك�ل الن�اس،

ولھذا یزداد االھتمام بھا واإلقبال علیھا من قبل كل فئات 
  .المجتمع وفي كل وقت

اإلذاع����ة  وم����ع ذل����ك ال تس����تطیع الص����حف منافس����ة    
وللتغل��ب .والتلفزی��ون ف��ي س��رعة نق��ل األخب��ار أوال ب��أول

                                                
  ).167(االتصاالت،ص:زكي الوردي،وزمیلھ )1(
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عل�ى ھ�ذه المش��كلة ب�دأت بع�ض الص��حف تص�در م��رتین 
تصدر في  في الیوم لمتابعة آخر التطورات واألحداث،أو

  .الصباح والمساء من كل یوم
ظھ��رت الص��حف ف��ي :الص��حف ف��ي ال��بالد العربی��ة*     

بل�د عرب�ي ع�رف  البالد العربیة متأخرة ویع�د لبن�ان أول
الصحف وأصدرھا،وكان ذلك عن طریق األف�راد ول�یس 

حدیقة (عن طریق الحكومة،عندما أصدر خلیل الخوري 
وكانت مصر أیضا من أوائل البالد .م1858عام ) األخبار

العربی������ة الت������ي عرف������ت المطبوع������ات الدوری������ة،حیث 
وفي سوریا كان . م1865سنة ) الوقائع المصریة(صدرت

 ،م1865ن بالمطبوع��ات الدوری��ة ع��ام أول عھ��د للس��وریی
عن��دما أص��در ال��والي العثم��اني بدمش��ق جری��دة رس��میة 

وع�رف الع�راق .ب�اللغتین العربی�ة والتركی�ة)سوریة(باسم
الص��حف ألول م��رة عن��دما أم��ر ال��والي الترك��ي م��دحت 

الرس�میة ف�ي بغ�داد س�نة  )ال�زوراء(باشا بإصدار صحیفة
  .  م1869

ف���ي فلس���طین ع���ام  وق���د ب���دأت المطبوع���ات الدوری���ة   
) الق�����دس الش�����ریف(م،عن�����دما ص�����درت جری�����دة1876

وص���درت أول ص���حیفة ف���ي األردن .بالعربی���ة والتركی���ة
أما لیبیا فق�د عرف�ت .م1920عام )الحق یعلو(وھي صحیفة

ط��رابلس (عن��دما ص��درت ص��حیفة ،م1866الص�حافة ع��ام 
 وظھرت الصحافة في تونس مع صدور جری�دة ).الغرب

 ،م1847وفي الجزائ�ر ع�ام  .م1860 عام) الرائد التونسي(
، وھي لس�ان م1847عام )المبشر(عندما أصدر الفرنسیون

ح���ال حكوم���ة االس���تعمار، وف���ي المغ���رب ص���درت أول 
،وق����د ت�����أخرت م1889ع����ام  )المغ�����رب(ص����حیفة باس����م 
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وك�ذلك . الصحافة في موریتانیا حتى منتصف السبعینات
الح���ال ف���ي الس���ودان ال���ذي ظ���ل یعتم���د عل���ى الص���حافة 

ل�����م یع�����رف  الص�����حافة الیومی�����ة إّال ع�����ام المص�����ریة و
  .  )1( )النیل(،عندما صدرت جریدة م1935
وبالنس������بة للجزی������رة العربیة،فق������د عرف������ت ال������یمن     

عن���دما ص���درت  ،م1879المطبوع��ات الدوری���ة من���ذ ع���ام 
وص�درت . لسان حال الحكومة التركی�ة )صنعاء(صحیفة

،وھ�����ي أدبی�����ة م1908أول ص�����حیفة ف�����ي الحج�����از ع�����ام 
یرجع تاریخ الص�حافة ف�ي الكوی�ت إل�ى ع�ام و .اجتماعیة

 )مجل�ة الكوی�ت(،عندما أصدر عبد العزیز الرشید م1928
الش���ھریة الت���ي تعتب���ر أول مجل���ة ف���ي ت���اریخ ال���دوریات 

ویمكن القول أن عبد هللا الزای�د ق�د أص�در أول . الخلیجیة
) جری��دة البح��رین(،وھ��يم1939جری��دة ف��ي البح��رین ع��ام 

، عن���دما م1944ى ع���ام الت���ي كان���ت تص���در أس���بوعیا حت���
توقفت بسبب أزمة ال�ورق الت�ي خلفتھ�ا الح�رب العالمی�ة 

وترج����ع بدای����ة الص����حافة ف����ي قط����ر إل����ى ع����ام .الثانی����ة
 م1969،وف��ي اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة إل��ى ع��ام م1959

ویعتب��ر عم��ر الص��حافة ).االتح��اد(عن��دما ص��درت جری��دة
م��ع )ال��وطن(ف��ي عم��ان قص��یرا،فقد ص��درت أول جری��دة

م1971 بدایة عام
)2(   .  

       
  
  

                                                
-50(و).20-19(ص الدوریات العربیة؛لمحات من تاریخھا، :عبد الرحمان فرفور) 1(

56.( 
 ،مجلة البحرین الثقافیة،"تطور الصحافة في البالد العربیة والبحرین:"ربحي علیان) 2(

1996 
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م����ن خ����الل انتش����ار (تع����د اإلذاع����ة:اإلذاع����ة: ثانی����ا     
أوسع وسائل االتصال الجماھیري انتش�ارا حالی�ا )الرادیو

فاإلنس���ان یس���تمع إل���ى الرادی���و أو الم���ذیاع ویس���تفید م���ن 
برامج�ھ المختلف��ة ف�ي أي مك��ان ف�ي الع��الم دون ع��ائق أو 

  ..  الطائرة،في البیت،في السیارة،في المكتب،في :حاجز
م 1906 للرادی��و ع��ام م��اركونيویع��د اكتش��اف الع��الم      

بع�د .نقطة تحول رئیسیة في وسائل االتصال الجم�اھیري
 ذلك أنشئت محط�ات اإلرس�ال اإلذاع�ي بش�كل متس�ارع،

حتى أصبح من الصعب أن تجد دولة في العالم تخلو من 
وق�د ك�ان جھ�از الرادی�و ف�ي البدای�ة كبی�ر .محطة لإلذاعة

حجم وبس�یطا ویفتق�ر إل�ى دق�ة االس�تقبال، ولكن�ھ تط�ور ال
بشكل كبیر واس�تطاعت التكنولوجی�ا أن تخلص�ھ م�ن ك�ل 
عیوب��ھ وسلبیاتھ،لیص��بح ص��غیرا وق��ادرا عل��ى االس��تقبال 

ویع���د ظھ���ور الترانزیس���تور ث���ورة . بوضوح،ورخیص���ا
 وق��د احت��ل الرادی��و، .مھم��ة ف��ي مج��ال الرادی��و واإلذاع��ة

الص���دارة ب���ین الوس���ائل  كوس���یلة اتص���ال س���معیة،مكان
األخ����رى المس����تعملة ف����ي عملی����ات التثقی����ف والتعل����یم 

في ؛والترفی��ھ، حت��ى أص��بح ف��ي متن��اول أی��دي ك��ل الن��اس
  .المدینة والقریة،للتعلم وللترفیھ ولسماع األخبار

     :وتعود أسباب جماھیریة الرادیو إلى مایلي    
  .انتشاره الواسع بسبب انخفاض سعره*    
ط��اق اإلرس��ال اإلذاع��ي مقارن��ة باإلرس��ال اتس��اع ن*    

  .التلفزیوني
یس��تطیع اإلنس��ان أن یص��غي للرادی��و وھ��و یعم��ل أي *   

  .شيء آخر
  .تعدد برامجھ ما بین الثقافة والعلم والموسیقى*   
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  : )1(ویمكن لإلذاعة أن تقوم بتأدیة الوظائف التالیة    
  .المساھمة في نشر العلوم والثقافة بین أفراد المجتمع 
  .معالجة المشكالت االجتماعیة 
  .رفع مستوى الذوق الفني عند األفراد والمجتمعات 
حققت���ھ الحض���ارة  إط���الع أف���راد المجتم���ع عل���ى م���ا 

  .اإلنسانیة من إبداعات واكتشافات ومعارف
إیص��ال األخب��ار المحلی��ة والعالمی��ة ألف��راد المجتم��ع  

  .وتنویر الرأي العام
التجاھ���ات تعری���ف الع���الم الخ���ارجي ب���التطورات وا 

  .  الفكریة والسیاسیة
  .           الترویح عن نفوس أفراد المجتمع وتسلیتھم  

یعتبر الّتلفزیون كأحدث وسیلة : الّتلفزیون: ثالثا      
إعالمیة ذات خصوصیات تكنولوجیة متمیزة،شقت 
طریقھا بسرعة،اعتمدت في بدایاتھا على الصحافة 

الكثیر من والسینما واإلذاعة والمسرح واستعارت 
أدوات وأنواع وتقنیات وربما خصائص وسائل تعبیرھا، 
ولكنھا وبسرعة أیضا واعتمادا على الّدراسات النظریة 
والخبرة العملیة،استطاعت أن تكشف ھویتھا وأن توجد 
لغتھا الخاصة،وبالتالي أن تمتلك خصائصھا ووسائلھا 

    .  التعبیریة وأنواعھا وقیمھا الجمالیة والفنیة الخاصة
 )Télévision( الّتلفزیون:لغة:تعریف الّتلفزیون)أ(     

 ومعناھا بالیونانیة )Télé(:كلمة مركبة من مقطعین ھما
 ،)2()الرؤیة(ومعناھا بالالتینیة  )vision(و) عن بعد(

اسمھ  وشاع" الرؤیة عن بعد:"فترجمتھ الحرفیة بالعربیة

                                                
 ).74(ص االتصاالت،:لھزكي الوردي،وزمی) 1(
  ) 18(، ص )1984دار البعث، : قسنطینة(اإلعالم وقضایا الساعة، : نور الدین بلیل) 2(
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یرة في العربیة بالشاشة الصغیرة،في مقابل الشاشة الكب
التي تطلق على السینما،كما ُترجمت كلمة تلفزیون إلى 
عدة صیغ عربیة مستوحاة من بعض الخصائص التي 

  ...الرائي،اإلذاعة المرئیة،:عن غیره ومنھا تمیزه
 )1( معجم مصطلحات اإلعالمعرفھ :اصطالحاو     
الّتلفزیون وسیلة نقل الصورة والصوت في وقت :"بقولھ

ھربائي،وھي أھم الوسائل السمعیة واحد بطریق الدفع الك
البصریة لالتصال بالجماھیر عن طریق بث برامج 

قاموس المصطلحات ووعّرفھ ". معینة
مثل (جھاز لنقل الصورة المتحركة":بقولھ:)2(اإلعالمیة

وعرضھا،كما ینقل الرادیو األصوات وھو  )السینما
یتكون من جھاز التقاط كاآللة السینمائیة یصور المشاھد 

راد تصویرھا، ثم ینقلھا في الھواء بطریقة السلكیة الم
فتلتقطھا أجھزة االستقبال فتعكس ھذه الصور على لوح 

  ..."من الزجاج
وقد بدأت فكرة اكتشاف الّتلفزیون استنادا إلى القاعدة     

العلمی��ة نق��ل الص��ور بواس��طة تی��ار كھرب��ائي معین،وق��د 
جوزی�ف "مظھرت البدایات األولى لھذه الفكرة عن�د الع�ال

حی��ث اكتش��ف عنص��را یخ��تص ف��ي نق��ل وتحوی��ل  ،"م��اي
،ث����م ج����اءت تجرب����ة )3(الق����وة الكھربائی����ة إل����ى ص����ورة

 )م1884( ف���ي إرس���ال ص���ورة متحرك���ة ع���ام"نیبك���وف"
باستخدام القرص المیكانیكي الماسح،والمكون من سلس�ة 
ثقوب في ش�كل حلزون�ي؛ بحی�ث تس�مح ھ�ذه الثق�وب م�ع 

لص���ور كلھ���ا ف���ي دوران األس���طوانة بظھ���ور تفاص���یل ا
                                                

  ).160(معجم مصطلحات اإلعالم،ص : أحمد زكي بدوي) 1(
  ).333(محمد فرید محمود عزت، قاموس المصطلحات اإلعالمیة، ص ) 2(
  )39(،)1990دار الشروق،:عمان(الطفلأثر وسائل اإلعالم على :عبد الفتاح أبو معال) 3(
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اإلیط�الي  "م�اركوني" دورة واحدة،ونجح في ھ�ذه الفت�رة
في إرسال واستقبال األصوات سلكیا وال سلكیا، واخترع 

 وطور الع�الم الكامیرا الّتلفزیونیة،"فیلوفا رتنرون"العالم 
أجھ�زة "ل�ول" شاشات االستقبال، واخترع "ألن دیمونت"

م البریط�اني تمك�ن الع�ال )1926(وف�ي ع�ام.اس�تقبال منزلی�ة
م���ن إخ���راج فك���رة الّتلفزی���ون م���ن حی���ز " ج���ون بی���رد"

النظریات إلى الواقع العلمي الملموس بحیث توصل إل�ى 
  .وضع أول تصمیم عملي للتلفزیون المیكانیكي

على أن البدایات الرئیسیة الستخدام الّتلفزیون بشكل      
عندما أخذت التجارب في تأسیس )1930(واسع كانت سنة

ا ة بھ في إنجلترا وأمریكا وألمانیا وفرنسمحطات خاص
) م1936(  ،وفي عام)سابقا(إیطالیا واالتحاد السوفیتي و

بدأ البث الّتلفزیوني المنتظم فكان المولد الرسمي ألول 
إرسال منظم من إذاعة الھیئة البریطانیة یوم االثنین من 

ازدھر  )1945(   ،وبحلول عام)1936(شھر أكتوبر سنة
ت الّتلفزیونیة في بعض الدول األوربیة، بناء المحطا

وأمریكا واالتحاد السوفیتي، ثم أخذت صناعة الّتلفزیون 
واستخدام البث بواسطة األقمار  )م1953(الملون سنة 

وھكذا فقد شھد الّتلفزیون سنوات المحاوالت .الصناعیة
الجادة، والبحوث الدراسیة المعمقة،وصارت لكل جزء 

كشف عنھا العلماء وأخضعوھا منھ قصتھ الخاصة التي 
  .لتجارب عدیدة

والّتلفزیون بمفھومھ الحاضر،ُعدَّ من بین المخترعات   
الحدیثة،إال أن العصور القدیمة قد شھدت أشیاء شبیھة 
بھ وإن لم تكن معروفة آنذاك باسم الّتلفزیون فقد تخیلتھ 

یرى من خاللھا كل  األفكار القدیمة،كرة بلوریة سحریة،
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منھا األحداث القریبة والبعیدة،القدیمة  شيء ویعرف
فتحكي عن كرة  والحدیثة وتحدثنا األساطیر عن ذلك،

بلوریة كانت ألحد أباطرة الصین یرى بھا تحركات 
وتحدثنا عن المصباح السحري لعالء  أعدائھ وسكناتھم،

الدین، والذي أثار خیال األجیال،وھو في ذاتھ فكرة 
ر تلك األساطیر عن حلم وتعب بدائیة مبسطة للتلفزیون،

البشر في الجلوس في مكان یمكن منھ رؤیة األحداث 
التي تجري في أماكن أخرى حولھم،دون أن ینتقلوا إلیھا 

  .)1( لمشاھدتھا
ومع أن الّتلفزیون ھو آخر وسائل اإلعالم من حیث     

النشأة إال أنھ استطاع في سنوات قلیلة أن یحقق تطورا 
أصبح یعرف انتشارا واسعا على تقنیا ملحوظا،حیث أنھ 

المستوى العالمي،شامال بذلك القارات الخمس، ولم یبق 
حكرا على الدول التي اخترعتھ،حیث أنشئت شبكات 

والقارة  الّتلفزیون في العالم العربي وأمریكا الالتینیة،
  .اإلفریقیة واألسیویة

یعد الّتلفزیون أحد أھم وسائل  :خصائص الّتلفزیون*   
الجماھیري التي اخترعھا اإلنسان في العصر  االتصال

الحدیث، فقد تفرد بعد مزایا جعلتھ یقف في صدارة 
، )2(وسائل اإلعالم األخرى من صحافة، وإذاعة، وكتاب

الصورة : ولعل أھم میزتین تفرد بھما عن غیره، ھما
وھما  المرئیة الجذابة، واالستجابة الفوریة لألحداث،

نتشار الواسع وتلك القدرة الفائقة میزتان حققتا لھ ذلك اال

                                                
، ص )الدار القومیة: القاھرة(الّتلفزیون والتنمیة االجتماعیة :محمد ضیاء الدین عوض) 1(
)36.(  
 ،)ط،.دار عالم الكتب، د:الریاض(الّتلفزیون ودوره في التنمیة :والصرفي بیسوني،) 2(

  ).34(ص
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یتوقف في كل لحظة  على التأثیر في جمھوره،فھو ال
من لحظات اإلرسال عن عملیة ضخ مستمرة لسیل 
متدفق من المعلومات، واآلراء، والقیم األخالقیة  فلم یعد 
بھذا مجرد جھاز،بل أضحى عقلیة جدیدة لھا آثارھا 

لّثقافیة الواضحة على الّسلوكات االجتماعیة وا
قوة تفرض  -كازنوف-واالقتصادیة، فالّتلفزیون كما یري

  .نفسھا على شخصیتنا
إلى جانب ھاتین المیزتین،توفر الّتلفزیون كوسیلة     

من وسائل االتصال الجماھیري على عدد من 
الخصائص والمزایا،من حیث الفاعلیة،ومعالجة 
المضمون،والتنوع في حجم وطبیعة اتجاھات البرامج 

تي یقدمھا والقضایا التي یعالجھا لیجذب إلیھ الجماھیر، ال
والشرائح االجتماعیة على اختالف مستویاتھا 

ویمكن تلخیص  التعلیمیة،واھتماماتھا ورغباتھا وأذواقھا،
  : ھذه الخصائص في النقاط التالیة

الّتلفزیون وسیلة سمعیة بصریة،فھو بذلك یجذب إلیھ *   
اإلنسان، أال وھما السمع أحد أھم حواس الّتعلم لدى 

والبصر،وقد أكدت بعض البحوث العلمیة في مجال 
من المعلومات )%88(خصائص الفیزیولوجیة البشریة أن

، )%13(السمع: التي یحّصلھا اإلنسان مصدرھا حاستي
، ولنا أن نقدر حجم الدور الذي یلعبھ )%75(والبصر

  .)1(الّتلفزیون في مجاالت االتصال المختلفة
ن قدرة الّتلفزیون على المزج بین الصورة إ*    

أمكن من تقدیم المعلومات واألفكار  والصوت،
والّسلوكات في صورة حیة واقعیة قریبة من مدارك 

                                                
  ).104(لة،صاإلعالم وسیلة ورسا :جون میرل ورالف لویتشایني) 1(
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 وتعد الصورة الحیة أحسن الوسائل إقناعا، المشاھد،
خاصة وأنھا لغة عالمیة تفھمھا كل الشعوب،وقد ساعد 

وتبادل  ھذا على توسیع رقعة االتصال والتخاطب
كما یمتاز الّتلفزیون بتنّوع .)1(األفكار والقیم االجتماعیة

أسالیب عرض برامجھ التي تثیر اھتمام مشاھدیھ وھو 
وسیلة جامعة، توفرت لھا خالصة إمكانات وسائل 

  .اإلعالم جمیعھا
 یعتبر الّتلفزیون أسرع وسائل االتصال الجماھیري،*  

رسال في ویتفوق على الصحافة،حیث یكفي قطع اإل
حالة وجود إعالن عن نبأ ھام لیصل في اللحظة نفسھا 

  .إلى أنحاء العالم
اكتسب الّتلفزیون میزة الصدق العتماده على *    

الصورة التي تخالف الكلمة المسموعة أو المقروءة في 
وال یعني ذلك أن (أنھا وسیلة إقناعیة تضفي الصدق

التشھیر فقد استخدمت للتضلیل و الصورة دائما صادقة،
والثقة على ما یقدمھ من  )من خالل عملیات فنّیة معینة

فأوجد لھ مشاھدا .. برامج ومضامین إعالمیة وعلمیة
أكثر استعدادا لتصدیق ما یراه على شاشتھ التي تعرض 

  .المضامین المختلفة في أسالیب وصیغ فنیة جذابة
ال تتطلب مشاھدة الّتلفزیون من المشاھد استعدادات *   

 ة كالخروج من البیت والتردد على دور السینما،سابق
وقاعات العرض المسرحي مثال،حیث أن الّتلفزیون 
یعمل على نقل المشھد إلى المنزل، وال یسبب للمشاھد 

  .أي عناء، سوى الضغط على زر التحكم

                                                
االتحاد : العراق(دور الّتلفزیون في حیاة الطفل المعاصر  :إبراھیم محمد علي الحیدر) 1(

  ).7(، ص)1979العام لنساء العراق، 
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للتلفزیون آثاره اإلیجابیة في نضج شخصیة وتنوع *   
ضھ برامجھ میول األفراد ورغباتھم من خالل ما تعر

من معلومات وخبرات وخالصة تجارب اآلخرین في 
وذلك بما تضیفھ ھذه المعلومات  كافة المجاالت،

والخبرات إلى شخصیة األطفال خصوصا،والكبار 
بشكل عام من مكتسبات فنیة وثقافیة وعلمیة تساعد على 

ونمو  ،)1(النمو الشخصي االنفعالي والعقلي والعاطفي
أنھ یزید في تنوع المیوالت كما .القدرات الذاتیة

والرغبات الشخصیة بما ُیطلع علیھ مشاھدیھ من رغبات 
ومیوالت وتجارب وخبرات اآلخرین بأشكال وصَیغ 

  .فنیة متعددة
إن قدرة الّتلفزیون بما لدیھ من طاقات فنیة وجھود *    

بشریة وآلیة، وتقنیات علمیة متطورة على تحویل 
ي سلّم الوسائل المجردات إلى محسوسات تجعلھ ف

اإلعالمیة الھامة في تیسیر الفھم واالستیعاب خاصة 
بالنسبة لألطفال الذین تنقصھم القدرة الكاملة على فھم 
بعض المعاني المجردة بسبب ما یعوزھم من نمو عقلي 
وجسمي وانفعالي وخبرات وقدرات تؤھلھم لفھمھا 

  .واستیعابھا كما ھو األمر عند الكبار
فزیون وسیلة تقنیة متطورة تساعد على یعتبر الّتل*   

مواجھة المشكالت التعلیمیة والّتربویة،فھو وسیلة 
تربویة ناجحة،ووسیط جّید في مساعدة الطالب على 

  .اكتساب مھارات علمیة وإبداعیة
 ورغم كل ھذه الخصائص اإلیجابیة للتلفزیون،    

والتي من شأنھا أن تجعلھ في مصف الریادة اإلعالمیة 

                                                
  ).44-40(أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ص: عبد الفتاح أبو معال) 1(
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إالّ أّن  الیة بین باقي وسائل االتصال الجماھیري،االتص
لھ من السلبیات والنقائص ما تجعل منھ وسیلة ضعیفة 

  :ومن بینھا ما یلي في تحقیق أھدافھ المتوخاة،
تعمل محطات البث الّتلفزیوني في مجال زمني *    

ومكاني محدود،فال یمكنھا إیصال بثھا إلى أماكن ذات 
مكانیة الوسائل اإلعالمیة مساحات شاسعة،كما ھي إ

الصحافة،كما أنھ یعرض برامجھ في وقت :األخرى،مثل
محدد ال یتیح للمشاھد فرصة المشاھدة واالستیعاب مرة 
أخرى،كما أنھ ال یتیح لھ أّي فرصة النتقاء أجزاء من 

استرجاع المواد التي شاھدھا،فإن ُبثَّ  برامجھ أو
وقت واحد،ال  برنامجان مھّمان على قناتین مختلفتین في

  .یجد المشاھد ُبدا من التضحیة بأحد البرنامجین
یعتمد الّتلفزیون على مواد وأجھزة وأدوات فّنیة *   

وتكنولوجیة وإلكترونیة ذات كلفة عالیة لیستطیع القیام 
ویتأثر البث الّتلفزیوني بعوامل الجو التي .بدوره الفّعال

ما تتسبب في اضطراب الصوت والصورة أو كلیھما م
  .یشوش على وصول رسائل برامجھ

یشارك الّتلفزیون في تطویر صفة السلبیة،التي قد *  
تصل إلى درجة الكسل والالمباالة بعامل الوقت،والتي 
تؤدي بدورھا إلى الشرود الذھني،وقد یتعّدى ذلك إلى 
اضطراب في أوقات الفراغ والتسلیة والنوم ونظام 

بعض علماء ،ویرى )1(الحیاة الیومي بصورة عامة
یساعد  النفس أن العكوف الزائد على شاشة الّتلفزیون ال

على إضعاف الّسلوك الجماعي فحسب،بل یعمل على 
تنمیة الّسلوك الفردي ویشجع على االنسحاب من عالم 

                                                
  ).12(دور الّتلفزیون في حیاة الطفل المعاصر ، ص :إبراھیم الحیدر )1(
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وقد كتب في .)1(الواقع واإلدمان على مشاھدة برامجھ
إن الّتلفزیون :"ھذا المجال الدكتور حسن سعفان، یقول

تتطلب أي جھد وتقدم  السلبیة،ألن المشاھدة الیشجع 
األفكار جاھزة وقد یتعود المشاھد على ذلك، فیتكاسل 

  .)2("حتى عن مجرد التفكیر أو النقد لما یرى ویسمع
یدفع الّتلفزیون إلى العزوف عن المطالعة والقراءة *   

 الحّرة،ألن اإلنسان یسلك دائما الطریق السھل،
، یقتحم البیوت رغما )حركةصورة وصوتا و(فالمشھد

 عنا،بینما المشاھدون في حالة من االسترخاء والتلقي،
وھنا لّب المشكلة بحیث یأتي التأثیر سھال،فیسلك إلى 
العقول والنفوس ویسري في حیاة األشخاص خاصة مع 
تكرار الفكرة مرات ومرات،وبأشكال مختلفة إلى أن 
 تتسمم األفكار،وتعتل النفوس،والمثل الصیني

 ،")3(صورة واحدة تعادل عشرة آالف كلمة:"یقول
  ".فعل واحد في ألف كقول ألف لواحد:"وصدق من قال

ومع ھذا فالّتلفزیون وسیلة إعالمیة حضاریة،ونقلة     
ثقافیة تھم الكبار والصغار،وذلك بما تمتلكھ من إمكانات 
فنیة دقیقة،فبالصوت والصورة واللون والحركة یكون 

على مختلف  اھتمام كبیر من المشاھدین الّتلفزیون محلّ 
  .مستویاتھم التعلیمیة وأعمارھم وأجناسھم

إن الوظائف التي یقوم بھا :وظائف الّتلفزیون)ب(     
الّتلفزیون أكثر اتساعا وأكثر تنوعا من تلك الوظائف 
التي تقوم بھا وسائل اإلعالم الجماھیري األخرى 

                                                
  ).24-22(الّتلفزیون وأثره في حیاة أطفالنا، ص: شرام وزمالؤه )2(
  ).111(، ص)1961مطبعة دار التألیف،: القاھرة(الّتلفزیون والمجتمع : حسن سعفان) 2(
 ، ص)1997،)1(الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(العنف والجریمة: جلیل ودیع شكور) 3(
)68.(  
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أوسع وأغنى  ویمتلك الّتلفزیون مجاال ومدى مجتمعة،
ولعل أھم الوظائف من الوسائل لتصویر العالم وتقویمھ،

  :التي یضطلع بھا الّتلفزیون ھي
أضحى اإلعالم في عصرنا  :الوظیفة اإلعالمیة)1(   

غنى عنھ على اعتبار أنھ  الحالي حاجة إنسانیة ال
جمع وتخزین ومعالجة ونشر األنباء والبیانات :"عملیة

ئل واآلراء والتعلیقات والصور والحقائق والرسا
المطلوبة من أجل فھم الظروف الشخصیة والبیئیة 
 والقومیة والدولیة والتصرف تجاھھا عن علم ومعرفة،
والوصول إلى وضع ُیَمكِّن من اتخاذ القرارات 

  .)1("السلیمة
والّتلفزیون ینقل للمشاھد المعلومات المختلفة السیما     

 :لحیاة الیومیة مثلالنفعیة منھا، والمرتبطة بظروف ا
  والعلمیة، األخبار االقتصادیة، والسیاسیة، واالجتماعیة،

وھو ما یسمح للفرد بتجدید أفكاره، ومعارفھ،ومن ثمة 
یصبح أكثر ارتباطا بمجتمعھ الذي ینتمي إلیھ من خالل 
معرفة جمیع األشیاء التي تحدث حولھ،وفي ھذا الصدد 

دور في نقل إن الّتلفزیون لھ "یقول ھنري كاسیرو 
 ،")2(مثیل لھ األخبار وانسیاب األنباء والمعلومات ال

وإن تأثیر الّتلفزیون في مجال اإلعالم ونشر "
المعلومات مفید،أي أّن الّتلفزیون لدیھ إمكانات فّعالة 
ومؤثرة في توعیة أكبر عدد ممكن من المشاھدین 
بحقائق وأبعاد كثیرة من المشكالت الموجودة في 

ا أّنھ یقدم لإلنسان معلومات قد ال تتوفر لھ كم المجتمع؛
                                                

، )1981الشركة الوطنیة للنشر، : الجزائر(عالم واحدأصوات متعددة، و: شون ماكبراید) 1(
  ).51(ص

  ).45(مقدمة في علم االتصال، ص:نبیل عارف الجردي) 2(
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في حیاتھ العادیة،وقد تلعب ھذه المعلومات دورا إیجابیا 
فالّتلفزیون  )1(سلبیا في عملیة التكّییف االجتماعي أو

بھذا،أحد أھّم وأكمل وسائل االتصال،حیث ُیظھر 
تتضمنھ من  األحداث والواقع بشكل مشاھد،وبكل ما

  .)2(مؤثرات صوتیة
إن الّتلفزیون وھو یحمل ھذا :الوظیفة التثقیفیة)2(    

السیل المتدفق من المعلومات عن العالم إلى بیوت 
یشرك ... جمھوره یومیا وباستمرار،ودون انقطاع

المشاھد ویربطھ بالسیاق العام للتطور التاریخي، كما 
یربطھ باألحداث البارزة العلمیة والتقنیة،وبالثورة 

  . التكنولوجیة
ثم إّن الّتقدم السریع لجھاز الّتلفزیون جعلھ یسیطر      

بنفوذه حتى أصبح یعّد أحد العناصر الّثقافیة،إذ أّنھ 
یعرضھ من  یسعى إلى تنمیة ثقافة المشاھد من خالل ما

أشرطة علمیة،وأفالم وثائقیة، تساھم في نشر الثقافات 
المختلفة،وتجعل من القیم الّثقافیة صیاغة علمیة متاحة 

بر عدد ممكن من الناس،ألنھ فیما یعرضھ یراعي ألك
ولو أن ھذا لیس على .)3(المستوى الثقافي للمشاھد

إطالقھ، فكم من البرامج التي تنزل بمستواھا إلى حّد 
یجر معھ ثقافة المشاھد إلى المستویات الدنیا من 

  .الثقافات المعتلة والسقیمة

                                                
دار الفك��ر :الق��اھرة(اء ال��درامي ف��ي الرادی��و والّتلفزی��ونب��الب :ع��دلي س��ید محم��د رض��ا) 1(

  ).31(ص) العربي
، )1990،)1(ط:دمش����ق( أدی����ب خض����ور:الص����حافة الّتلفزیونیة،ترجم����ة :بوریتس����كي) 2(

  ).21(ص
مكتب��ة التربی��ة ل��دول (م��اذا یری��د التربوی��ون م��ن اإلعالمی��ین:عب��د اللطی��ف حس��ین ف��رج) 3(

  ).266(،ص)3(، ج)1984الخلیج، 
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فزیون وسیلة عّد الّتل:الوظیفة الّتربویة والتعلیمیة)3(   
تربویة وتعلیمیة قائمة بذاتھا،حیث أّنھ أظھر قدرة 
وفعالیة في تكوین االتجاھات،وتعلیم مواد الّدراسة 
وتلقین المھارات المختلفة في تدریب المعلّمین ونقل 
المعارف للتالمیذ، فھو بھذا یدّعم المنھاج الدراسي بما 

  :یعرضھ من تجارب علمیة، وھو وسیلة ناجحة في
م اللغة بالجمع بین صوت الكلمة، وصورة تعلی -

  .حروفھا الملفوظة
عرض وتقدیم الّدراسات التاریخیة والجغرافیة  -

بوسائل تعتمد الدیكور والمالبس والحوار التاریخي 
  .وتعطي نماذج للبیئات الجغرافیة

تقدیم أساسیات وقواعد العلوم التطبیقیة بشكل  -
ركة دینامیكي، یعرض التجربة العلمیة صورة متح

  .أصلیة وصوتا طبیعیا وتغییرات ُمشاَھدة
أكثر من الكتب التي ال  متابعة األحداث العلمیة، -

تستطیع أن تجاري التغیرات الطارئة،فطباعتھا 
  مكلفة،وتغییرھا السنوي باھظ التكالیف

ویقوم الّتلفزیون في الوقت نفسھ بتوجیھ المشاھد نحو     
وم العادات سلوكیات  اجتماعیة إیجابیة، ترّسخ مفھ

االجتماعیة السلیمة، واألخالق الحمیدة، وتعزز الجسر 
االجتماعي بین مختلف الفئات وتقدم الّسلوكات المنّظمة 
للعالقات المبنیة على أساس االحترام والمعقولیة في 
التعامل، وُتكسب األدوار الّتربویة اإلیجابیة على 

زیون فالّتلف. المستوى االجتماعي واألخالقي والّسلوكي
بھذا أصبح مساعدا ھاما لمؤسسات التربیة والتعلیم في 
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المجتمعات ولم َیعْد مجرد ُملحق ھامشي یعمل على 
  . )1(الترفیھ أو اإلعالم

یّتفق علماء :الوظیفة االجتماعیة والنفسیة)4(    
االجتماع وعلماء علم النفس االجتماعي على أّن 

نشئة الّتلفزیون یلعب دورا مھما وأساسیا في الت
وتغییر الّسلوك االجتماعي،ألنھ یرتبط  االجتماعیة،

بالحیاة البیئیة،فُیكسب المشاھد المواقف والقیم والتقالید 
   )2(والمعاییر االجتماعیة

ثّم إّن عملیة اكتساب المواقف والمھارات عملیة     
مستمرة،وھي إلى حّد بعید غیر إرادیة وتضّم كالّ من 

الّذھني،كما یشمل التعلّم  اإلحساس الباطني،واإلدراك
عن طریق مطابقة النفس والتقلید، ومن ھذا الطریق 
یكتسب المشاھد مبادئ وقیما وسلوكات جدیدة تضاف 

إّن التحّول  .إلى مبادئھ وقیمھ وسلوكاتھ الّسابقة
في -في ھذا اإلطار-الشعوري الذي یحدثھ الّتلفزیون

 ال...نظرة المشاھد إلى القیم والمبادئ والممارسات
وإنما من خالل تراكم  یحدث في برھة زمنیة قصیرة،

التأثیرات وتكرار اآلراء والممارسات من برنامج إلى 
ویعّمق الّتلفزیون االنتماء االجتماعي بین . آخر

كما ینّمي  المشاھدین ومجتمعھم الذي یعیشون فیھ،
الحوار االجتماعي الذي تذوب من خاللھ الفوارق 

  .االجتماعیة
تق�ل أھمی�ة  إّن ھذه الوظیف�ة ال:وظیفة الترفیھیةال)5(    

ع��ن س��ابقاتھا،ألنھا تش��اركھا ف��ي غایاتھ��ا وھ��ي وظیف���ة 

                                                
  ).23(الصحافة الّتلفزیونیة، ص: بوریتسكي) 1(
  ).17(دور الّتلفزیون في حیاة الطفل المعاصر، ص:إبراھیم محمد علي الحیدر) 2(
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تثقیفیة وتعلیمی�ة وتربوی�ة وإعالمی�ة ف�ي آن واح�د، ولك�ن 
ف�ي قال�ب طری�ف ومس��تتر وغی�ر مباش�ر ول�یس ص��حیحا 
أن م��واد الترفی��ھ ال تنط��وي عل��ى أّی��ة قیم��ة اجتماعی��ة أو 

تربوی��ة تعلیمی��ة، وبالمقاب��ل فالترفی��ھ سیاس��یة أو ثقافی��ة أو 
الذي یخرج على نطاق القیم والمبادئ ال ُیعّد ترفیھا، ب�ل 
أص����بح لعب����ا بالمش����اعر واألحاس����یس، وض����ربا للق����یم 
والمبادئ واألخالق، وخروجا عن دائ�رة البن�اء والتجدی�د 

  .إلى دائرة الھدم والمغالطة،واللھو الممقوت
یعتب��ر  :المباش��رالتلفزی��ون ف��ي عص��ر الب��ث  )ج(      

البث المباشر ع�ن طری�ق األقم�ار الص�ناعیة أكب�ر نج�اح 
یحقق���ھ التفكی���ر العلم���ي التكنول���وجي ف���ي مج���ال تط���ویر 
وس�ائل االتص��ال الجم��اھیري ال�ذي أص��بح حقیق��ة واقعی��ة 

  : )1(مؤثرة،وذلك للخصائص والممیزات اآلتیة
أّن اإلرس��ال ع��ن طری��ق األقم��ار الص��ناعیة العالمی��ة -   

ق عدی���دة م���ن الع���الم م���ن الحص���ول عل���ى یمك���ن من���اط
  .  معلومات مفیدة عن الدول والشعوب والثقافات

  .یسھم في تطویر التبادل الثقافي والعلمي -   
یتیح فرصا غیر محدودة ألن تتعرف الشعوب عل�ى  -   

  .الثقافات األخرى
یمّكن المسافرین ب�الجو أو البح�ر أن یت�ابعوا أح�داث  -   

إلذاع���ة فحس���ب،بل ع���ن طری���ق الع���الم ال ع���ن طری���ق ا
  .التلفزیون كذلك في كل نقطة من نقاط العالم

ی��وفر الوس��ائل العلمی��ة لخل��ق نظ��ام تعلیم��ي س��ریع  -   
  . وشامل یمّكن من تحقیق التنمیة االجتماعیة

                                                
في النظریة العامة للمعرفة اإلعالمیة للفضائیات العربیة والعولمة :امحمد نصر مھن) 1(

  ).394(، ص)2003المكتبة الجامعیة، : اإلسكندریة(اإلعالمیة والمعلوماتیة
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اتص�ال ی�تم :"بأن�ھ عب�ارة ع�ن ویعّرف البث المباش�ر     
بص��فة آلی��ة م��ن محط��ة اإلرس��ال التلف��ازي المباش��ر إل��ى 

التلف����از البیت����ي دون أي وس����یط س����وى أق����راص  جھ����از
ویتماث����ل ھ����ذا اإلرس����ال باالتص����ال  االلتق����اط المقع����رة،

  .)1("اإلذاعي الذي یتقید بحدود المكان والزمان
 :بأنھ أحمد  عبد المالكویعرفھ الدكتور    

االستالم المباشر من القمر الصناعي إلى جھاز "
محطة االستقبال بالمنزل،أو عبر الكابل المرتبط ب

استقبال وتوزیع ترددات؛أما میكانیكیة البث المباشر 
فتعتمد على قیام محطة ببث برامج أو مادة یحجز لھا 
وقت على قمر صناعي تتعامل معھ،بحث یقوم القمر 

إلى الدول أو -في نفس وقت بثھا-الصناعي ببث المادة
عملیة بث :"بأنھ وعّرفھ ثانیة. )2("الدولة المستقبلة لھا

القمر الصناعي بقصد إرجاعھا إلي بقاع بعیدة  مواد إلى
،توسعا في تقدیم "ال یصلھا إرسال الھوائي األرضي

  .الخدمات اإلعالمیة إلى الناس
والتطور الكبیر والسریع في تكنولوجیا األقمار    

الصناعیة جعل أقمار البث المباشر قادرة علي التغطیة 
ما تغطیھ تغطیة منطقة الخدمة بشكل أوسع م الشاملة أو

أقمار الخدمة الثابتة، موصلة إرســالھا إلى شاشات 
التلفزیون في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل 
أي جھة أخرى، متجاوزة حدود الدول، فضال عن ذلك 
مازالت العملیات التكنولوجیة جاریة لتسھیل عملیة 
وصول البث المباشر إلى دول العالم بوسائل سھلة 

                                                
  ).82(، ص)2002، )1(دار األھلیة للنشر، ط:عمان(العولمة اإلعالمیة:مؤید الحدیثي) 1(
ص ) 1999، )1(ر مجدالوي للنشر،ط دا: عمان(قضایا إعالمیة : أحمد عبد المالك) 2(
)103 .(  
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عي الشركات إلتمام البث التلفزیوني ورخیصة؛إذ تس
الفضائي المباشر عن طریق الھوائیات االعتیادیة من 
دون االستعانة باألطباق الھوائیة،ویتوقع أن ذلك مع 
بدایات القرن الواحد والعشرین لذلك یشھد ھذا العالم 
أكبر صراع وتنافس بین الشبكات والقنوات التلفزیونیة 

یؤدي ھذا إلى حرب أكثر مما ھو علیھ الیوم،وس
بأنھ القمر الصناعي یعرف كما . تلفزیونیة في الفضاء

عبارة عن برج استقبال وإرسال یوضع على خط 
 22,300(االستواء خارج الكرة األرضیة بحوالي 

ویوضع على خط االستواء لكونھ أقرب نقطة تزامن )میل
دوران القمر مع دوران األرض؛بحیث یظل مغطیا 

التي حددھا،أي یظل دورانھ وكأنھ البقعة الجغرافیة 
ویستطیع كل قمر أن یبث من ھذه النقطة .ثابت
واحتیاطا لخروج . من سطح الكرة األرضیة%)40(إلى

بعض األقمار عن مداراتھا أو وجود عوائق طبیعیة 
تمنع البث،تم االتفاق على أّن وضع ثالثة مواقع لألقمار 

كفیل  )في مواقع مختلفة من الكرة األرضیة(الصناعة
  .)1(بتغطیة كل سطح الكرة األرضیة

 )لالتصاالت(وھناك نوعان من األقمار الصناعیة   
  :       )2(ھي
وھ���ي :)Negative.Satellites(أقم���ار ص���ناعیة س���البة*    

عب��ارة ع��ن ب��الون كبی��ر ذي س��طح مع��دني یق��وم بعك��س 
 :اإلشارات المرسلة وإعادتھا إلى األرض وم�ن أش�ھرھا

ال���ذي أطلقت���ھ الوالی���ات المتح���دة )score(القم���ر الص���ناعي
                                                

  ).20(، ص)1970دار الفكر العربي ،:القاھرة(سفن الفضاء  :زكریا  البرادعي) 1(
، )1(دار الشروق،ط :عمان(، حرب المحطات الفضائیة 2000عام :إیاد شاكر البكري) 2(

  ).21، 20(، ص )1999
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ال���ذي )courier(والقم���ر الص���ناعي) 1958(األمریكی���ة ع���ام
واس���تمر )Echo-1(والقم���ر الص���ناعي، )م1960(أطل���ق ع���ام

ال�ذي أطل�ق  )Echo-2(والقم�ر الص�ناعي، )1980(حتى ع�ام
الذي تمكن من ربط أمریكا باالتح�اد الس�وفیتي )1964(عام

  .عبر إنكلترا
وتحت�وي :)Active.Satellites(وجب�ةأقمار ص�ناعیة م*    

عل�ى أجھ�زة اس�تقبال وإرس��ال وتس�جیل،وكل م�ا یحتاج��ھ 
العم���ل اإلذاعي،ل���ذلك فھ���ي بحاج���ة إل���ى طاق���ة تش���غیل 
تس��تمدھا م��ن مجموع��ة البطاری��ات الشمس��یة الموج��ودة 

) 2-تلس��تار(وقم��ر) 1-تلس��تار(عل��ى س��طحھا، ومنھ��ا قم��ر
)Téléstar1-2( وأقمار)Relay( .  

اك ثالث�����ة أنم�����اط الس�����تخدام أقم�����ار كم�����ا أن ھن�����     
  :االتصاالت

ویق��وم عل��ى نظ��ام االتص���ال م��ن نقط��ة إل���ى :األول      
نقطة، وبث اإلشارات التلفزیونی�ة ع�ن طری�ق المحط�ات 
األرضیة إلى القم�ر الص�ناعي ال�ذي یق�وم ب�دوره بالتق�اط 
ھ��ذه اإلش��ارات وإع��ادة بثھ��ا إل��ى محط��ة أرض��یة أخ��رى 

  .االتصاالت المحلیة تقوم بتوزیعھا عن طریق شبكة
ویعتم��د عل��ى محط��ات ص��غیرة متنقل��ة تق��وم :الث��اني      

بتغطیة األحداث أینم�ا تق�ع وتبثھ�ا للقم�ر الص�ناعي ال�ذي 
  .  یعید اإلشارة إلى المحطات األرضیة األخرى

ویقوم بإرسال اإلشارات التلفزیونی�ة وغیرھ�ا :الثالث     
  .من دون الحاجة إلى محطات أرضیة

نوع��ان م��ن األقم��ار الص��ناعیة المس��تخدمة  وھن��اك     
     :تلفزیونیا ھما
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 FSS Fixed Satelliteـ�� أقم��ار الخدم��ة الثابت��ة    

Service)(:  ویقدم ھذا الصنف خدمات مكثف�ة ال تقتص�ر
عل���ى التلفزی���ون فحس���ب،وإنما ف���ي االتص���االت الھاتفی���ة 
والتلكس، ونقل البیان�ات والمعلوم�ات والفاكس�یلي، ونق�ل 

لة م�ن الص�حف م�ن مك�ان إل�ى آخ�ر فض�ال صفحات كام
عن نقل البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة،وكان أولھ�ا القم�ر 

  ).تلستار(األمریكي
 (casing satelliteـ� أقم�ار الب�ث المباش�ر عالی�ة الت�ردد   

Direct  broad )DBS( : وتقوم أقمار ھذا الصنف بإرس�ال
إش���ارة قوی���ة یمك���ن اس���تقبالھا مباش���رة بواس���طة أجھ���زة 

لتلفزی���ون العادی���ة المجھ���زة بھ���وائي خ���اص بمعن���ى أن ا
تمر بمحط�ات  اإلشارات المرسلة من القمر الصناعي ال

أرض���یة تت���ولى إع���ادة بثھ���ا عل���ى الش���بكات التلفزیونی���ة 
  .           المحلیة

إل�ى أن أع�دد األقم�ار  )م1999(وتشیر إحص�ائیات ع�ام    
قم��������ر  )8000(الص��������ناعیة الموج��������ودة یق��������رب م��������ن

یزداد الطل�ب الع�المي عل�ى االتص�االت  صناعي،وسوف
 إل��ى خمس��ة أَض��عاف خ��الل الق��رن الواح��د والعش��رین،

 إل�ى )10( والمستخدم منھا لألقمار الص�ناعیة س�یزداد م�ن
مرة،وذل�����ك ألس�����باب تتعل�����ق بالزی�����ادة الس�����كانیة، )15(

والرغب��ة المتزای��دة للحكوم��ات والخ��واص ف��ي اس��تخدام 
  .أسالیب االتصاالت الحدیثة

فق�د أض�حت أقم�ار االتص�االت عص�ب التب�ادل وھكذا    
اإلخب��اري ف��ي الع��الم م��ع  فوری��ة وآنی��ة تح��یط بتغطی��ة 
األحداث،وقد جاء البث الفضائي التلفازي الرقم�ي لیمث�ل 
طف��رة ھائل��ة ف��ي مج��ال الب��ث التلفزی��وني،إذ ت��وفر التقنی��ة 
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نوعی���ة أفض���ل واعتمادی���ة أعل���ى بحج���م )Digital(الرقمی���ة
مج��االت واس��عة أم��ام زی��ادة وس��عرأقل،كما وأنھ��ا فتح��ت 

ع��دد القن��وات اإلذاعی��ة والتلفزیونی��ة، وظھ��ور الخ��دمات 
المتعددة التي تندمج فیھا األنظم�ة اإلعالمی�ة والحاس�وبیة 
واالتص���الیة، لتعم���ل كآلی���ة أساس���یة وفّعال���ة ف���ي عملی���ة 

  .  عولمة اإلعالم واالتصال
لقد تم اس�تغالل وس�ائط االتص�ال الحدیث�ة والمتط�ورة     

بل الدول الغربیة؛ ومنھا البث الفضائي المباشر في من ق
عملیة الت�دفق اإلعالم�ي ال�ّدولي للت�رویج م�ن خ�الل ذل�ك 
لمظاھر العولمة اإلعالمی�ة وذل�ك انطالق�ا م�ن مفھ�وم أّن 
م��ن یص��نع ویمل��ك تقنی��ات االتص��ال ی��تحكم ف��ي ص��یاغة 
الم��ادة اإلعالمی��ة، ویك��ون مس��یطرا عل��ى عملی��ة التب��ادل 

وغی������ره مس������تھلك  لي دون من������ازع،اإلعالم������ي ال������ّدو
  .ومستھدف من قبل تقنیات االتصال والمواد اإلعالمیة

ل��ذلك ف��إّن ماجع��ل االتس��اع الجغراف��ي لعولم��ة الب��ث      
الفض���ائي المباش���ر ھ���و التط���ور المس���تمر ف���ي تقنی���ات 
االتص��ال؛إذ اس��تطاع النش��اط اإلعالم��ي أن یح��دد لنفس��ھ 

ومعالجت��ھ بع��دا عالمیا،وذل��ك ل��یس عل��ى مس��توى تغطیت��ھ 
لألح���داث فحس���ب، ولك����ن عل���ى مس����توى تلبی���ة حاج����ة 
المتع��املین مع��ھ،وذلك باالعتم��اد عل��ى التغطی��ة العالمی��ة، 
وعل��ى الق��درة الت��ي تض��اعفت عل��ى النق��ل والتوزی��ع م��ن 
خالل استخدام أقمار االتص�ال،ووكاالت األنب�اء العالمی�ة 

  . وصوال إلى قنوات البث الفضائي
ئي المباشر من أكثر آلی�ات وعّدت قنوات البث الفضا    

 العولم��ة اإلعالمی��ة فعالی��ة ف��ي الوص��ول إل��ى الم��واطن،
واألخط��ر ف��ي مق��درتھا عل��ى تغیی��ر الحق��ائق، وتس��طیر 
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القص��ص والروای��ات الت��ي الت��رتبط بالواقع،وق��د نجح��ت 
فیم��ا فش��لت فی��ھ الوس��ائل العس��كریة السیاس��یة،وتعد ھ��ذه 

طرة الوسائل ض�من االحتك�ارات الت�ي تمث�ل وس�ائل الس�ی
  : )1(الجدیدة على الصعید العالمي،منھا

احتك�ار التكنولوجی�ا الحدیث�ة الدقیق�ة،من خ�الل تح�ول ـ�   
صناعات األطراف التي تنتج من أجل األس�واق العالمی�ة 

ت���تحكم  المفتوح���ة إل���ى ن���وع م���ن اإلنت���اج م���ن الب���اطن،
االحتك��ارات المركزی��ة ف��ي مص��یرھا، وتص��ادر الج��زء 

  .ة من ورائھااألكبر من األرباح المتحقق
احتك���ار وس���ائل اإلع���الم عل���ى ص���عید عالمي،وھ���ذه ـ���   

الوس��یلة فّعال��ة ج��دا م��ن أج��ل الت��أثیر عل��ى تك��وین ال��رأي 
  .العام عالمیا وقطریا

وھو  احتكار المؤسسات المالیة ذات النشاط العالمي، ـ   
احتكار یكمل عمل السابق في تدعیم ھیمنة المركز عل�ى 

  .طرافالتصنیع من الباطن إلى األ
إّن التطور التق�اني المتس�ارع ال�ذي یش�مل أجھ�زة ب�ث    

المعلومات واس�تعمالھا م�ن خ�الل أجھ�زة متط�ورة،یمكن 
أن تخاطب كل ش�خص وتح�اوره وتنق�ل إلی�ھ المعلوم�ات 
وھ���و ف���ي منزل���ھ،جعل م���ن ھ���ذا التط���ور التق���اني س���وقا 
للھیمن�����ة عل�����ى الثقاف�����ة واإلع�����الم بوص�����فھما القض�����یة 

الھتم���ام بھ���ا إلح���داث التغی���رات المركزی���ة،التي یج���ب ا
  .المطلوبة على الصعید المحلي والعالمي

إّن عالمیة الرسالة التي ترجمتھ�ا إل�ى واق�ع ملم�وس      
ثورة االتصال من خالل البث الفضائي،شھدت اكتشافات 

                                                
)  1(دار الفكر العربي، ط:دمشق(ثقافةثقافة العولمة وعولمة ال:برھان غلیون وسمیر أمین)1(

    ).80(، ص )1999
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ثّبت��ت عالمیتھ��ا ووّس��عتھا وعّمقتھ��ا التط��ورات اإلعالمی��ة 
تأثیری��ة الحدیثة،وأض��حت مالم��ح ھ��ذه الث��ورة ذات ق��وة 

بتحدیث المالمح الرئیسیة للمجتمع العالمي المعاصر، إذ 
تساھم الصورة والكلمة الت�ي تنق�ل م�ن خ�الل الفض�ائیات 
العالمی���ة ف���ي تش���كیل االتجاھات،وص���یغ الق���یم والّس���لوك 
لمالی��ین المش��اھدین م��ن متلق��ي الرس��الة اإلعالمی��ة،التي 
تبث من خالل الفض�ائیات،وتغّطي الوق�ائع واألخب�ار م�ن 

  .مواقع األحداث
ویمك���ن تلخ���یص أھ���م نت���ائج التط���ورات ف���ي مج���ال    

  : )1(االتصال الفضائي في
التغیرات التكنولوجیة في وسائل الب�ث الت�ي فتح�ت *     

مجاالت جدیدة لتوزیع برامج التلفزیون وأّدت إلى زی�ادة 
عدد القنوات التلفزیونیة المتاحة للفرد بشكل لم یس�بق ل�ھ 

شبكات التلفزیون الك�ابلي أم الب�ث نظیر،سواء من خالل 
  .بأقمار االتصال

التن�وع الكبی�ر ال�ذي ح�دث لقن�وات التلفزی�ون جع�ل *     
الص��ناعة توس��ع نط��اق بع��ض الخ��دمات م��ن أج��ل ج��ذب 
جمھ��ور یتمی��ز بخص��ائص دیمغرافی��ة ی��تم الوص��ول إلی��ھ 

  .من خالل البث
أّدى وج���ود إمكان���ات أفض���ل للب���ث المباش���ر،وبروز *   

بالخ��دمات التلفزیونی��ة العادی��ة إل��ى منافس��ة قن��وات جدی��دة 
  .شدیدة،وانخفاض عدد المشاھدین لبرامجھا

ولھذا فقد اتخ�ذ التف�وق التكنول�وجي لل�دول المتقدم�ة    
   :)2(صورا متعددة منھا

                                                
التكامل بین أجھزة الثقافة :،ندوة"الوظیفة الثقافیة ألجھزة اإلعالم:"مصطفى المصمودي) 1(

  )66(، ص1984وأجھزة اإلعالم، تونس 
  ).88(العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي، ص : صابر فحلوط، ومحمد البخاري) 2(
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ساھم التطور التكنولوجي في توسیع مجال نشر م�واد -  
االتص���ال جغرافی���ا وبش���ریا؛أي أن���ھ س���اعد عل���ى امت���داد 

ئل االتص�ال إل�ى ع�دد أكب�ر م�ن ال�دول ومنھ�ا وتأثیر وسا
  .الوطن العربي

إّن التقدم التكنولوجي وّس�ع مج�ال أنش�طة الش�ركات -    
متع��ددة الجنس��یات، ووفّ��ر لھ��ا ف��رص ف��رض الممارس��ة 
السیاس��یة واالقتص��ادیة عل��ى ال��دول الت��ي تعم��ل فیھا،مّم��ا 

  .أعطى لذلك التقدم طابعا استعماریا جدیدا
ول النامیة مواكبة التط�ور التكنول�وجي لم تستطع الد-    

الحاص���ل ف���ي مج���ال االتص���ال،وھذا م���ا جع���ل ال���دول 
المتقدمة تس�تمر ف�ي احتك�ار ثم�ار التكنولوجی�ا، وتض�غط 

  .من خاللھا على دول العالم الثالث
 Inter(:مكون���ة م���ن كلمت���ین ھم���ا:اإلنترن���ت:رابع���ا      

connection( ،وتعني ربط أكثر من ش�يء ببعض�ھ ال�بعض
 وتعني شبكة،فقد أخذ م�ن الكلم�ة األول�ى)net work(مةوكل

Inter)(،ومن الثانیة)(Net. وھذا یعن�ي أن مئ�ات الش�بكات
مكون�ة م�ن حواس�یب آلی�ة -المربوطة مع بعض�ھا ال�بعض

ت��م توص��یلھا بطریق��ة -مختلف��ة وك��ذلك تكنولوجی��ا مختلف��ة
بسیطة وس�ھلة،بحیث تب�دو وكأنھ�ا قطع�ة واح�دة أو نظ�ام 

  .     )1(واحد
وق����د تع����ددت وتنوع����ت تعریف����ات االنترنی����ت ف����ي     

االص����طالح ك����ل حس����ب اتجاھ����ھ وتخصص����ھ العلم����ي، 
مجموع���ة م���ن آالف الحواس���یب :ف���البعض یعرفھ���ا بأنھ���ا

تنتشر في جمیع أنحاء العالم، یمكنھا االتصال فیم�ا بینھ�ا 
عن طریق األلیاف الضوئیة، األسالك الھاتفی�ة واألقم�ار 

                                                
  ).232(التكنولوجیا الحدیثة واالتصال الدولي واإلنترنت، ص :موعلي محمد ش) 1(
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ور م�ع بعض�ھا ال��بعض الص�ناعیة الت�ي تس�مح لھ��ا بالتج�ا
  .وتبادل المعلومات والرسائل

فیما یعرفھ�ا ال�بعض اآلخ�ر بأنھ�ا تكنولوجی�ا اتص�الیة     
ذات قدرات عالیة، تحمل في طیاتھا كل عناص�ر التف�وق 

  .على كل وسائل االتصال مجتمعة
 Federal Networking)وق��د ق��دم المجل��س الفی��درالي     

Council FNC) ختص�ین ف�ي ش�بكة بالتنسیق مع خب�راء وم
االنترنی�����ت وك�����ذا جمعی�����ات حق�����وق الملكی�����ة الفكری�����ة 

Intellectual Property Rights IPR) ( تعریف��ا لالنترنی��ت
نظام��ا ش��امال للمعلوم��ات ت��رتبط عناص��رھا : اعتبروھ��ا

ارتباط��ا منطقی��ا بواس��طة العن��وان الموح��د الموج��ود ف��ي 
أو ع�ن طری�ق اإلم�دادات protocol   IP) (Internet مراس�یم

لموج��ودة فیھ��ا، ویس���مح ب��إجراء االتص���االت ب��ین ھ���ذه ا
، أو ع�ن طری�ق TCP/IPالعناصر ع�ن طری�ق مراس�یم 

وھو بذلك ین�تج  ،IPالمراسیم األخرى القابلة للتطبیق في 
ویق��دم مس��توى ع��الي للخ��دمات س��واء بطریق��ة فردی��ة أو 
جماعی���ة ع���ن طری���ق وس���ائل االتص���ال المت���وفرة ل���دى 

  . )1(الشبكة
بكة اإلنترن��ت ف��ي األص��ل بالوالی��ات وق�د تأسس��ت ش��     

المتحدة األمریكیة في أواخر الستینات كمش�روع تش�رف 
التابع��ة )ARPA(علی��ھ وكال��ة مش��اریع البح��وث المتقدم��ة 

لوزارة الدفاع األمریكیة، وك�ان یطل�ق عل�ى ھ�ذه الش�بكة 
وكان���ت ت���ربط فق���ط ب���ین )ARPANET(ف���ي بدای���ة أمرھ���ا

م�ن المن�اطق  مجموعة قلیلة من الحواسیب في عدد قلی�ل

                                                
(1)TheFederNetworkingCouncilFNC :dfinitionofinternet,http://www.fnc.gov
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وفي منتص�ف الثمانین�ات .في الوالیات المتحدة األمریكیة
أنش����أت المؤسس����ة الوطنی����ة للعل����وم للوالی����ات المتح����دة 

)USNSF( ش���بكة س���میت)National Science Fundation( 

واتس��عت  )ARPANET( اعتم��دت التكنولوجی��ا المس��تعملة
. لت��ربط جمی��ع الش��بكات الص��غرى ف��ي الوالی��ات المتح��دة

من المؤسسة الوطنی�ة للعل�وم ومش�اركتھا ب�دأت وبتمویل 
باالتس����اع بش����كل كبی����ر لت����ربط ب����ین آالف  )NSF(ش����بكة

الحواس��یب ف��ي مؤسس��ات البح��ث والجامع��ات وال��دوائر 
  .   )1(الحكومیة والصناعات الخاصة التي تعنى بالبحث

وق��د نم��ت ش��بكة اإلنترن��ت نم��وا كبی��را ف��ي الس��نین      
ش�بكة  )100(ك�ان ھن�اك)م1985(فف�ي ع�ام . القلیلة الماضیة

ش�بكة )500(مش�تركة،وبعد أرب�ع س�نوات ارتف�ع الع�دد إل�ى
وصل عدد الش�بكات المش�تركة )م1990(وفي جانفي.محلیة

وف��ي منتص��ف الع��ام نفس��ھ ارتف��ع الع��دد .ش��بكة )2218(إل��ى
ش��بكة،ویزید مع��دل نم��و الش��بكات المش��تركة  )4000(إل��ى

ت حیث یق�در ال�بعض ع�دد الش�بكا شھریا%)15(من بأكثر
ش��بكة فرعی��ة ف��ي ) 11000(المتص��لة باإلنترن��ت ب��أكثر م��ن

 )1,7( ومن المعتقد أن ھناك أكثر من. دولة)100(أكثر من
ملی��ون حاس��وب متص��ل بالش��بكة وھ��ذا ال��رقم ف��ي تزای��د 

  .     )2(مستمر
        

  
       
  : وتتضمن اإلنترنت مایلي    

                                                
  ).570(المرجع في علم المكتبات والمعلومات، ص:عمر ھمشري،ربحي علیان (1)
  ). 11(ع لالتصال بالعالم، صشبكة األنترنت؛ الدلیل السری: منصور عوض وزمیلھ  (2)
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  .الحواسیب الحكومیة في أرجاء مختلفة من العالم -1  
الحواس���یب الت����ي ت���دار م����ن قب���ل آالف الجامع����ات -2  

  .والمدارس 
 ,IBM(الحواسیب الخاصة بالمؤسس�ات الكبی�رة مث�ل-3  

MICROSOFT(.  
الحواس�����یب الخاص�����ة بالمؤسس�����ات أو المنظم�����ات -4  

التجاری��ة،التي تجن��ي األرب��اح ع��ن طری��ق إتاح��ة المج��ال 
  .  للجمھور للوصول إلى ھذه المنظومة الھائلة

ش���طت العدی���د م���ن المؤسس���ات ف���ي الفت���رة وق���د ن      
األخی��رة إلنش��اء وتط��ویر خ��دمات اإلنترن��ت ل��دیھا،وذلك 

  :)1(للممیزات اآلتیة
توفیر واجھة للبحث عن المعلومات تشمل في آن )1   

واحد موارد خارجیة عبر اإلنترنت وموارد داخلیة من 
  .خالل اإلنترنت باستخدام المتصفح نفسھ عبر المؤسسة

اس���تخدام الواجھ���ة الموح���دة أو المتص���فح س���ھولة )2   
للوص��ول إل��ى أش��كال المعلوم��ات كاف��ة دون الحاج��ة إل��ى 

  .استخدام برمجیات تقلیدیة عدة مختلفة
االقتص���اد ف���ي الكلف���ة م���ن خ���الل اس���تخدام واجھ���ة )3   

واح�دة لك�ل البرمجی�ات والخ�دمات ویظھ�ر ذل�ك واض��حا 
ل من خالل االقتصاد في زمن التدریب الالزم، ومن خال

دم��ج م���وارد معلوم��ات متع���ددة واالس��تفادة منھ���ا بش���كل 
  : متكامل ویتمثل الوفر في ذلك من خالل

  .            عدد أقل من الموظفین إلدارة خدمات المعلومات-   
  .الوصول إلى المعلومات متاح في أي وقت-   

                                                
سبتمبر  ،)03(، عدد)32(، مجلة رسالة المكتبة ،م"اإلنترنت والمكتبة:"نجیب الشربجي (1)

  )60- 58(، ص)م1997(
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  . السرعة في إعداد المواد لنشرھا إلكترونیا-   
  . من المعلومات االحتفاظ بنموذج واحد-   

أھ��م متطلب��ات :متطلب��ات االتص��ال م��ع اإلنترن��ت)ب(    
الدخول إلى شبكة اإلنترنت ومواقعھا من المعلومات،ھو 
الحصول عل�ى الوس�یلة المناس�بة والق�ادرة عل�ى إیص�الك 

  :دون عوائق أومشكالت فنیة وتتطلب ھذه العملیة
  : وتتمثل في)HARDWARE(المعدات أواألجھزة:أوال    
  : الذي یتمیز بالمواصفات اآلتیة:جھاز الحاسوب/1    

 8(حاس����وب م����ن أي ط����راز ب����ذاكرة ال تق����ل ع����ن-    
  ).میجابایت

ق��رص ص��لب توج��د فی��ھ مس��احة كافی��ة الس��تیعاب -    
ب����رامج االتص����ال واألدوات لالتص����ال م����ع أكث����ر م����ن 
نظام،والملف�ات ال��واردة م�ن البری��د اإللكترون�ي، وینص��ح 

  .من القرص الصلب)تمیجابای540(بوجود مساحة
داع�����م للص�����ور الملون�����ة عالی�����ة الدق�����ة بوج�����ود -     
  .  وذلك لدعم الصور واأللوان )Super VGA(طاقة
وجھ�از  بطاقة الصوت،:معدات وسائط متعددة مثل-     

المیكروف����ون ل����دعم االتص����االت الھاتفی����ة والمحادث����ات 
  .الصوتیة والمرئیة

التص�ال ب�ین ویستخدم ھذا الجھ�از ل:جھاز المودم/2     
أجھ��زة الحاس��وب ع��ن بع��د ویرك��ب بالجھ��از الشخص��ي 
 ویمد منھ سلك إلى الھاتف المخص�ص لعملی�ة االتص�ال،

وت��تم عملی��ة االتص��ال ع��ن طری��ق ب��رامج خ��ط الھ��اتف، 
ویق��وم الم��ودم بتحوی��ل اإلش��ارات الرقمی��ة إل��ى إش��ارات 

وف�ي حال�ة اس�تقبال .تناظریة یمكن إرسالھا عب�ر  الھ�اتف
  .ا إلى إشارات یقرؤھا الحاسوبالبیانات یحولھ
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وھ���و خ���ط الھ���اتف الع���ادي :خ���ط اتص���ال ھ���اتفي/3     
التقلیدي حیث یتم استخدام أسالك الش�بكة الھاتفی�ة العام�ة 
التي تغط�ي معظ�م المناطق،ب�دال م�ن إنش�اء ش�بكة جدی�دة 
مخصصة لالتصال بین الحواس�یب،حیث یمك�ن اس�تخدام 

ظ��م األقم��ار الش��بكة الھاتفی��ة العام��ة وم��ا یعززھ��ا م��ن ن
  .    الصناعیة

 :)Software’s And Tools(البرمجی��ات واألدوات:ثانی��ا  
تحتاج عملیة االتصال باإلنترنیت إلى برامج للقی�ام ب�ذلك 
وتھیئ��ة التوافقی��ة ب��البروتوكوالت المتع��ارف علیھ��ا ب��ین 
الحاس����وب الشخص����ي وجھ����از م����وفر الخدم����ة وش����بكة 

  .اإلنترنت
روف أن االتص����ال م����ن المع����:برن���امج االتص����االت/1   

بش���بكة اإلنترن���ت الیتطل���ب برن���امج اتص���االت متط���ور 
أوباھظ التكالیف،وإنما برنامج یستطیع تنفیذ نقل البیانات 

وم���ن المع���روف أیض���ا أن  ،)Zmode(أو)Xmode(بص���یغة
غالبی���ة أجھ���زة الم���ودم المت���وفرة ف���ي الوق���ت الحاض���ر 

وأن العدی�د  )Cross Talk(أو) Qmode(تتضمن برنامجا مثل
تتض���من  )Microsoftworks(: ال���رزم المتكامل���ة مث���لم���ن 

وین������دوز (ب������رامج اتص������االت،كما أن نظ������ام التش������غیل
Windows( یتضمن برنامج)Windows Terminal .(  

إذ یتطلب االتصال بالحاسوب :معامالت االتصاالت/2    
ال�رئیس لش��بكة اإلنترن��ت م�ن المس��تخدم أن یك��ون عارف��ا 

ل ب�ھ وتك�ون مھم�ة بكیفیة تركیب وضبط برنامج االتص�ا
م��دیر النظ��ام ف��ي ھ��ذه الحال��ة تزوی��د المس��تخدم ب��بعض 

وبت�ات )Data Bits( المعلومات فیم�ا یتعل�ق ببت�ات البیان�ات
،وض���وابط )Parity( وب���ث االختب���ار)Stop Bits(اإلیق���اف



   

  166 

وجمیعھ��ا عب��ارة ع��ن  ال��تحكم ف��ي س��ریان المعلوم��ات ،
أدوات تستطیع الحواس�یب بواس�طتھا إرس�ال المعلوم�ات 

م��ا بینھا،ول��ذلك یج��ب ض��بط ھ��ذه المع��امالت بص��ورة فی
ویجب على المستخدم أیضا معرفة نوعیة مقلدة .صحیحة

المحطة الطرفیة التي یمكن استخدامھا، وفي الغالب ف�إن 
  .     تكون مناسبة)VT 102(أو)VT100(أطوار
ھن��اك ث��الث خ��دمات أساس��یة :خ��دمات اإلنترن��ت)ج(     

  : )1(لشبكة اإلنترنت ھي
یمث����ل :)Electronic. Mail( البری����د اإللكترون����ي)1(    

 البری��د اإللكترون��ي إح��دى المی��زات الرئیس��یة لإلنترن��ت،
 وأكثر خدماتھا انتشارا في جمیع الشبكات المرتبطة بھا،

ببس�����اطة إرس�����ال )E-Mail(ویعن�����ي البری�����د اإللكترون�����ي
الرسائل من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة وإلى مستخدم 

  . في أي مكان
أیضا  )التیلنت(تعرف خدمة:)Telnet(خدمة تیلنت)2(    

عب�ارة  )التیلن�ت(،و)Romote login(بخدمة ال�ربط ع�ن بع�د
ع��ن برن��امج خ��اص یت��یح للمس��تخدم أن یص��ل إل��ى جمی��ع 
الحواسیب في جمیع أنحاء العالم،وأن یرتبط بھا، فخدم�ة 

 )Client(تجع��ل م��ن حاس��وب المس��تخدم زبون��ا )التیلن��ت(
ن الوص����ول إل����ى البیان����ات لھا،وذل����ك لك����ي ی����تمكن م����

 والبرمجی����ات الموج����ودة ف����ي إح����دى خادم����ات التیلن����ت
)Servers( وھن���اك  .الموج���ودة ف���ي أي مك���ان م���ن الع���الم

نوع��ان رئیس��یان م���ن أن��واع الوص���ول باس��تخدام تیلن���ت 
ویمك�ن للمكتب�ات . الوصول الخاص والوصول العام:ھما

ومراك���ز المعلوم���ات اإلف���ادة من���ھ ف���ي االرتب���اط ب���النظم 

                                                
  ).580(المرجع في علم المكتبات والمعلومات، ص: عمر ھمشري وربحي علیان (1)
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 فھ���ارس المكتب���ات الجامعی���ة،: ی���دة أو النائی���ة مث���لالبع
  .والشبكات الحرة

 Fil Transfer(تخدم��ة بروتوك��ول نق��ل الملف��ا)3(     

Protocol FTP( : وتعد خدم�ة نق�ل الملف�ات م�ن الخ�دمات
المھم��ة ف��ي ش��بكة اإلنترن��ت، إذ أن ھن��اك المالی��ین م��ن 
ملف���ات الحاس���وب المتاح���ة لالس���تخدام الع���ام م���ن خ���الل 

كالص���ور واألص���وات والكت���ب وغیرھ���ا والت���ي  الش���بكة
 یمك���ن نقلھ���ا وذل���ك باس���تخدام بروتوك���ول نق���ل الملف���ات

)FTP(بص���یغة)Xmodem( أو)Zmodem(  ویفض���ل ع���ادة
ألن��ھ أس��رع وأبس��ط بكثی��ر )Zmodem(اس��تخدام بروتوك��ول

ویمك���ن لمراك���ز المعلوم���ات )Xmodem(م���ن بروتوك���ول
اس���تخدام بروتوك���ول نق���ل الملف���ات ف���ي مج���االت ع���دة 

توص��یل الوث��ائق إلكترونی��ا، ونق��ل ملف��ات التزوی��د، :ث��لم
  . وملفات الفھارس

تقدم اإلنترن�ت للمش�تركین فوائ�د : فوائد اإلنترنت)د(     
  :  )1(عدیدة منھا

فبواس��طة ال��ربط م��ع الش��بكة :البری��د اإللكترون��ي-1     
،یستطیع المستخدم إرسال البرید واستقبالھ م�ن وإل�ى أي 

وقت،وأق��ل تكلف��ة م��ع ض��مان ش��خص ف��ي الع��الم بأس��رع 
  .الوصول

الحص����ول عل����ى معلوم����ات تجاری����ة واقتص����ادیة -2    
  .وأسعار األسھم وغیرھا

الحص��ول عل���ى نش��رات فنی���ة مختلف��ة م���ن جمی���ع -3    
  .   أنحاء العالم

  .الوصول إلى معلومات الموسوعات العلمیة-4    

                                                
  ).22- 21(جي، ص، مجلة الخف"اإلنترنت شبكة الشبكات في العالم :"ربحي علیان(1) 
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الحصول على البحوث الطبیة والعلمیة والھندس�یة -5    
  . الجاریة

  .الحصول على األخبار من جمیع أنحاء العالم-6    
االتص��ال الص��وتي المتب��ادل بالھ��اتف،وھي إح��دى -7    

الخ��دمات الجدی��دة ف��ي اإلنترن��ت،والتي ت��ؤدي إل��ى ت��وفیر 
  .كبیر في مصاریف المكالمات الھاتفیة

الص����ورة الحی����ة "االنترنی����ت"وھك����ذا فق����د أص����بحت    
لمنظ��ور األكث��ر الناص��عة لمجتم��ع ع��المي موح��د،أوھي ا

بأبع����اده وتضاریس����ھ "العولم����ة"تعبی����را ع����ن مص����طلح
وخاص���ة عولم���ة اإلع���الم واالتص���ال وذل���ك  المختلف���ة،

لق�درتھا عل�ى نق�ل المحت��وى الثق�افي عب�ر ط�رق ش��بكاتھا 
فائقة السرعة،والقادرة على الوصول إلى كل مكان عل�ى 

  . سطح الكرة األرضیة
واس��عة  وق��د اس��تطاعت االنترنی��ت أن تحت��ل مس��احة     

من اھتمام الدول واألفراد وحیزا كبیرا من تفكیرھم على 
امتداد العالم، ویعود ھذا االھتم�ام إل�ى الفع�ل الكبی�ر لھ�ا، 
وإل���ى دورھ���ا الواض���ح ف���ي ص���یاغة أوج���ھ كثی���رة م���ن 
جوانب الحی�اة البش�ریة بانعكاس�اتھا وت�داخالتھا وثقافاتھ�ا 

   .   المختلفة
دور أساس���ي ف���ي وكتكنولوجی���ا م���ؤثرة ج���دا وذات      

 ص����یاغة الك����ائن الثق����افي ف����ي المجتمع����ات اإلنس����انیة،
أن تخط���و خط���وات كبی���رة عل���ى "االنترنی���ت"اس���تطاعت

طریق نشر المعارف والثقافات المتعددة دون إسقاط ألي 
القیمی��ة واألخالقی��ة،وزاد م��ن  م��ن جوانبھ��ا االجتماعی��ة و

ق�درتھا عل��ى ذلك؛أنھ��ا تخط�ت ك��ل الح��واجز والمعوق��ات 
لمادی��ة، ول��م یع��د بإمك��ان ال��دول الس��یطرة عل��ى الفنی��ة وا
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إم��داداتھا بوض��ع الض��وابط والقی���ود عل��ى حرك��ة ت���دفق 
المعلوم��ات الت��ي تض��خھا م��ا أدى إل��ى بروزھ��ا كوس��یلة 
فعال����ة؛لتمارس دورھ����ا ف����ي توحی����د الع����الم،وفي زی����ادة 

 :ترابط������������ھ واتص������������الھ،وفي تحقی������������ق عناص������������ر
  .  الفوریة،والجاھزیة، والحضور، واإلتاحة

م��دت الوالی��ات المتح��دة إل��ى اس��تخدام الش��بكة وق��د ع  
   :)1(لتحقیق

  .تسویق منتجاتھا وسلعھا على اختالف أنواعھاـ    
نق��ل الثقاف��ة األمریكی��ة ونش��رھا عب��ر الح��دود ونق��ل  ـ��   

الفكر والعادات الغربیة وف�ق نم�ط الحی�اة األمریكی�ة إل�ى 
  .العالم 

م�ا توجیھ كم من المعلومات بشكل یخدم أغراض�ھا ك ـ   
ی��وفر لھ��ا الق��درة عل��ى مراقب��ة ال��دول النامی��ة م��ن خ��الل 

  .المعلومات والمواقع التي تدخلھا
الس��عي إل��ى ف��رض الھیمن��ة وال��تحكم واالنف��راد م��ن  ـ��   

خ��الل ام��تالك تكنولوجی��ا المعلوم��ات فض��ال ع��ن طغی��ان 
بنوك المعلومات األمریكیة على الشبكة،والتي تعب�ر ع�ن 

  الشؤوناإلدراك األمریكي حیال مختلف 
االس����تفادة م����ن األمی����ة التكنولوجی����ة ل����دول الع����الم ـ����    

الثالث،البتعادھا عن مسیرة التقدم،وعدم امتالكھا الحریة 
لتص�حیح  الكافیة لالختیار من السیل المتدفق للمعلومات،

  .المشوھة حیالھا بعض الصور الخاطئة أو
أساس��یة تجع��ل م��ن ش��بكة  أربع��ة اعتب��اراتوھن��اك       

  : )2(العولمة اإلعالمیة ھي أحد وسائلاالنترنیت 
                                                

  ).88(العولمة اإلعالمیة واألمن القومي العربي،ص:مؤید عبد الجبار الحدیثي(1) 
ص  ،)م1999إفریقیة الشرق، : الدار البیضاء(العولمة؛أیة عولمة؟:یحي الیحیاوي (2)

  )143ـ141(
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المادیة الشبكة؛وبالتالي قدرتھا على اختراق الحدود ـ  
والتشریعات والقوانین واألجھزة المؤسساتیة، فضال عن 
غیاب مؤسسات رقابة مركزیة وطنیا وعالمیا تعود لھا 

صالحیات تقنین الشبكة ومحتویاتھا،فإنھ من المتعذر 
راض سبیل انتشارھا أو على الدول والھیئات اعت

قرصنة محتویاتھا أو تطبیق الرقابة على المعلومات 
المتنقلة عبرھا،شأنھا في ذلك شأن الصور العابرة 

  .للقارات أو األثیر المار عبر اإلذاعات

سھولة اعتماد الشبكة وإیصال الش�بكات األخ�رى بھ�ا  ـ  
على الرغم من التكلفة االستثماریة التي تتطلبھا،في حال 

دم ت���وفر ال���دول المس���تخدمة لھ���ا عل���ى بنی���ة اتص���الیة ع���
وإعالمی��ة أساسا،فض��ال ع��ن ض��رورة ت��وفیر المعلوم��ات 

ف�����إن .والبیان�����ات المنتج�����ة محلی�����ا لت�����دویلھا وش�����یوعھا
مجھ��ودات كثی��ر م��ن ال��دول النامی��ة حالی��ا منحص��رة ف��ي 
نش��ر معلوم��ات ع��ن مؤسس��اتھا،التي تبق��ى إل��ى ح��د كبی��ر 

ھلكة لمعطی���ات رمزی���ة، لتجع���ل م���ن ھ���ذه ال���دول مس���ت
  .      االنترنیت أكثر منھا منتجة لھا

غدت االنترنی�ت تمث�ل منب�را واس�عا ل�دول ومنظم�ات  ـ  
كانت وإلى عھد قریب تجد صعوبة ف�ي إیص�ال رس�ائلھا 

  .والتواصل مع اآلخر
المی�زة العلمی�ة والجامعی�ة الت�ي أض�فتھا الش�بكة عل�ى  ـ  

یب نفس���ھا من���ذ البدای���ة، وجعل���ت منھ���ا مجموع���ة حواس���
جامعی���ة مرتبط���ة فیم���ا بینھ���ا، یتب���ادل عبرھ���ا الب���احثون 
والج��امعیون المعلوم��ات واألفك��ار واآلراء، ویتقاس��مون 

ھ��ذا االعتب��ار ذو قیم��ة .م�ن خاللھ��ا التحل��یالت والتج�ارب
كبرى ال بحكم إبرازه ألھمی�ة الش�بكة ف�ي ال�دول الغربی�ة 



   

  171 

ذات اإلمكانات الضخمة والموارد المتجددة، ولكن أیض�ا 
بفض����ل –رازه أھمیتھ����ا بالنس���بة ل���دول ل����م تع���د ف���ي إب���

ف����ي مع����زل ع����ن أف����اق البح����ث العلم����ي  –االنترنی����ت
وطروحاتھ المختلفة والعن األف�راد والمؤسس�ات القائم�ة 

  .بھا في كل العالم
وق����د س����اعدت االنترنی����ت عل����ى زی����ادة اإلحس����اس     

 بالعولم���ة اإلعالمی���ة خاص���ة ف���ي المج���ال االقتص���ادي،
عم���ال علیھ���ا ف���ي مج���ال عق���د بزی���ادة اعتم���اد رج���ال األ

 الص��فقات نظ��را لم��ا تتیح��ھ لھ��م م��ن بیان��ات ومعلوم��ات،
فض���ال ع���ن تزای���د ع���دد الع���املین علیھا،والتوس���ع ف���ي 
اس��تخدامھا م��ن جان��ب الش��ركات والمؤسس��ات س��واء ف��ي 
مجال اإلع�الن ع�ن منتج�اتھم،أوفي مج�ال عملی�ات البی�ع 

ت وقد تزاید االعتم�اد عل�ى ش�بكة االنترنی�.لھذه المنتجات
  :)1(واتسع لیشمل

مبیع����ات األوراق المالی����ة م����ن األس����ھم والس����ندات -    
 -.والص�����كوك واألوراق التجاری�����ة والمالی�����ة األخ�����رى

مبیع��ات البح��وث والدراس��ات والمعلوم��ات م��ن مراك��ز 
  . المعلومات المختلفة

دف�ع :العملیات البنكیة والمصرفیة التي تقوم بمد مثل-    
مص�����رفیة المختلف�����ة االلتزام�����ات وتق�����دیم الخ�����دمات ال

عملی����ات اس����تطالع الرأي،وقی����اس اتجاھ����ات -.للعم����الء
  . الرأي العام
  

                                                
، )1(مجموعة النیل العربیة، ط: القاھرة( العولمة االجتیاحیة: محسن أحمد الخضیري(1) 

  ).110،111(، ص )2001
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أركان العملیة اإلعالمیة :الفصل الثاني
  .واالتصالیة وعوامل فعالیتھا ونجاحھا

أركان العملیة اإلعالمیة :أوال       
  .واالتصالیة

  .المرسل وخصائصھ وشروطھ)أ(      
  .المستقبل خصائصھ وأنواعھ) ب(      
  . الرسالة وكیفیة صیاغتھا) ج(      
  .الوسیلة وأسس اختیارھا) د(      

عوامل نجاح العملیات اإلعالمیة                     :ثانیا    
  .العوامل المتصلة بالمرسل)أ(          
  .العوامل المتصلة بالرسالة)ب(          
  .العوامل المتصلة بالوسیلة)ج(          
  .العوامل المتصلة بالمتلقي)د(          
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إن عرض  :میة واالتصالیةأركان العملیة اإلعال:أوال  
المكونات األساسیة لعملیة اإلعالم واالتصال وتقسیمھا 
إلى مجموعة من العناصر یستھدف الشرح والتبسیط؛ 
وال ینفي مدى التركیب والتعقید وعدم إمكانیة الفصل 

وتعتمد عملیة  بین ھذه العناصر في الواقع الحقیقي،
لمتصلة اإلعالم واالتصال على مجموعة من العناصر ا

والمتداخلة والمتشابكة مع ظروف نفسیة واجتماعیة 
تؤثر في النھایة على انتقال األفكار والمعلومات بین 

   :وتشمل ھذه العملیةاألفراد والجماعات؛
وھو الشخص الذي تنطلق :)sender()1(ٍالمرسل)أ(    

منھ العملیة اإلعالمیة أو االتصالیة؛ یبدأ الحوار بصیاغة 
ھذه ( ز تعبر عن المعنى الذي یقصدهأفكاره في رمو

الرموز تكون الرسالة التي یوجھھا القائم باالتصال إلى 
فإذا نجح المرسل في اختیار الرموز  )2( )جمھور معین

 تعبیرا صحیحا ودقیقا هالمناسبة للتعبیر عن فكر
وواضحا یكون بذلك قد وضع قدمھ على الطریق 

ي رموز أما إذا عجز عن صیاغة أفكاره ف. الصحیح
واضحة تعبر عما یقصده انھارت عملیة االتصال في 
مراحلھا األولى وتحولت إلى عبث قد یسبب الضرر بدال 

  .من النفع
ویعد المرسل العنصر األولى واألساسي في عملیة        

اإلعالم أو االتصال؛ والحركة األولى في دورتھا 
مصدر  ومسیرتھا، ویسمى أحیانا المصدر أو

                                                
رسالة الذي یصوغھا بعقلھ لمرسل ا":جاء في معجم مصطلحات اإلعالم أن المرسل ھو )1(

، أنظر أحمد زكي بدوي،معجم مص�طلحات اإلع�الم."ویرغب في توصیلھا إلى شخص آخر
 .)148(ص

 .)44(ال ونظریاتھ المعاصرة، صتصاال: عماد مكاوي حسن )2(
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والمرسل ھو منشئ . ویسمى أیضا المتصلالمعلومات، 
الرسالة الذي علیھ أن یسعى إلى النجاح في مھمتھ 

  .لى المستقبل أو الجمھورإالمتمثلة بتوصیل الرسالة 
وقد یكون مصدر الرسالة ھو المرسل نفسھ وفي   

ن الخطأ المحتمل في التعبیر عن أفكاره إھذه الحالة ف
األفكار في ینبع من عجزه الشخصي عن صیاغة ھذه 

المعنى بوضوح،وتتضاعف المشكلة حین ال تنقل رموز 
یكون المصدر ھو المرسل نفسھ؛ حیث تمر صیاغة 

بمرحلتین بدال من مرحلة . الرسالة في ھذه الحالة
واحدة، وقد یكون ذلك في صالح الرسالة إذا كان 
المصدر غیر قادر على االتصال؛ أو تكون مھارات 

لرسالة عن المصدر عالیة إلى المرسل الذي یتولى نقل ا
 ةالحد الذي یضفي على الرسالة وضوحا أكبر، أو قدر

ویأخذ المرسل أشكاال أو .)1( أكبر على اإلقناع والتأثیر
  :أدوارا كثیرة منھا

المحاضر الذي یعطي دروسا  المدرس أو المعلم أو*    
لطلبة، وھو مرسل لرسالة لة ومحاضرات یتعلیم

وبشكل عام فإن  .الثقافیة یمیة أومضمونھا المادة التعل
التدریسیة في حد ذاتھا ھي عملیة  العملیة التعلیمیة أو

          .اتصال
أو  ةالمؤلف أو الكاتب، سواء أكان للكتاب أو المقال*    

وعادة یكون مسؤوال .إعالمیة ثقافیة أو أیة مادة علمیة أو
  .عن محتوى ومضمون المادة المرسلة للقارئ

                                                
 .)45(ص، )1(مكتبة مصباح، ط:جدة(مقدمة في وسائل االتصال:علي عجوة )1(
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ا أم نحاتا أم ین سواء أكان رساما أم موسیقالفنا*    
مغنیا، أو ما شابھ ذلك من األنشطة الفنیة لیتذوقھا 

  . )المستقبل( المشاھد المستمع أو
التلفزیون سواء أكان  المتحدث عبر اإلذاعة أو*     

سیاسیة أو علمیة تتحدث  اجتماعیة أو ةمذیعا أم شخصی
  .في أحد البرامج

ول عن مضمون رسالة أي شخص آخر مسؤ*     
  .األشخاصویرسلھا إلى شخص آخر أو مجموعة من 

تكنولوجیا  أن اآللة أو )1( ویعتقد بعضھم       
غیر . المعلومات مثل الحاسوب تعد مرسال للمعلومات

أن ھذا غیر صحیح، حیث أن الحاسوب أو أي جھاز 
ناقل للمعلومات یعد وسیلة أو قناة ولیس مرسال 

لشخص الذي یعد المعلومات ویخزھا أما ا. للمعلومات
نھ المسؤول عن محتوى في الحاسوب فھو المرسل، أل

ولھذا  .ومضمون المعلومات المخزنة ولیس الحاسوب
اعتبر العدید من المتخصصین اإلنسان العنصر األساسي 

المصدر الرئیسي لجمیع كونھ في عملیة االتصال، 
التعلیم الرسائل،والقوة الفاعلة لتوظیفھا في عملیات 

  . )2( والتعلم
ولكي ینجح المرسل في عملیة اإلعالم أو االتصال،      

فال بد من توافر عدد من الصفات أو المتطلبات 
التي ومھمتھ كمرسل األساسیة التي تساعده في نجاح 

  :)3( یليفیما تتخلص 

                                                
 .)18(وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم، ص :عبد الحافظ محمد سالمة )1(
 )46(التكنولوجیا في عملیة التعلم والتعلیم، ص: بشیر كلوب) 2(
 .)36-35( االتصاالت، ص:زكي الوردي وزمیلھ) 3(
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القدرة اللغویة والبالغة سواء في سرد المعلومات *    
ي كتابتھا إلیھم عبر الوسائل سماعھا للمستقبل أو فإو

  .والقنوات المختلفة
المنطق المؤثر والقدرة على اإلقناع والتأثیر، *    

  .مسموعة إذا كانت الرسالة مقروءة أوخاصة 
فن اإللقاء وخاصة للرسائل الشفویة سواء مباشرة *    

  .أو من خالل اإلذاعة أو التلفزیون
لنظر القدرة على التعبیر بوضوح عن وجھة ا*  

واألفكار والمعلومات المراد إرسالھا،حیث یسھم ذلك في 
استیعاب الرسالة من قبل المستقبل،ألن الغموض أو عدم 
الوضوح في المضمون أو المحتوى یؤدي إلى سوء 

  .الفھم
یجب على فالمعلومات الكافیة عن موضوع الرسالة، *   

یكتبھ،ولدیھ من  یقولھ أو المرسل أن یعرف ما
  .یكفي للحدیث والمناقشة ماالمعلومات 

المكانة االجتماعیة والشخصیة المتمیزة للمرسل، *   
الجمھور  ومدى قدرتھ على التفاعل مع المستقبل أو

  .تسھم في نجاح عملیة االتصال
وبناء على ذلك فالمرسل الجید، كالمعلم مثال،ال   

یقتصر نجاحھ على مدى ما یمتلك من معلومات وثقافة، 
الجید، واألسلوب الناجح في إیصال ھذه  بل على األداء

المعلومات وبلغة جیدة، ومنطق قوي، وینطبق ذلك أیضا 
   ..،على المذیع الناجح والخطیب والصحفي

وقد أشارت العدید من الدراسات والبحوث  
التصال، وھي لالمتخصصة إلى وجود أربعة عوامل 

  :على النحو التالي
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ھ الفاعلیة دون قاعدة فالمرسل ال تتحقق ل :المعرفة/1    
من المعرفة المالئمة، فیكون على درایة باآلراء 
والدراسات ونتائج البحوث، وكذلك الخبرات والتجارب 

ولیست  ھفإذا كان المصدر غیر ملم بموضوع .العلمیة
لدیھ المعلومات الكافیة، فإن ھذا یفقد عملیة االتصال 

حاول فمن غیر المتصور أن شخصا ی ،واإلقناع فعالیتھا
إقناع آخر وھو یفتقر إلى بعض المعلومات سواء 
األساسیة أو الثانویة ألداء غرضھ، فلو كان الطرف 

یتمتع بمستوى علمي أكثر من المصدر )المستقبل(الثاني 
أو لدیھ معلومات حول القضیة نفسھا ال توجد لدى 
الطرف األول، ستكون عملیة اإلقناع بال شك فاشلة، إن 

ي ھذا اإلطار ال بد أن یكون المرسل لم تكن عكسیة، وف
تصمیمھا وكذلك على معرفة تامة بصیاغة الرسالة 

وترتیب المعلومات، والمھارة الكافیة في طرح األفكار 
  .والمناقشة واستخدام اللغة وفنونھا

وھي خبرة تكتسب إما :الخبرة والتجارب العلمیة/2    
 المشاركة أو من خالل مشاھدة اآلخرین ومراقبتھم،

معھم في العالقات والتجارب المشتركة،وكلما مر 
تعززت فاعلیتھ   بمزید من الخبرات والتجارب.المرسل
  الخبرة بالموضوع التدریب، :كما تكتسب من وكفایتھ

القدرة على االتصال بما یحتویھا من مھارات، الكالم 
  .والكتابة والتعبیر واالحترافیة والوضع االجتماعي

الرغبة والدافع الذاتي الداخلي لدى ن إ: الدوافع/3    
المرسل في تعزیز فاعلیتھ لھا أھمیتھا وقد تصبح أھم 

وإذا لم تتوافر ھذه الرغبة الجادة، . العوامل جمیعھا
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عمالھ، وبحوثھ أوتستمر في مختلف أنشطة المرسل و
  .وتحلیالتھ ومتابعاتھ، وتكیفھ، فال یتوقع لھ النجاح

المرسل إزاء  بمعنى اتجاھات:االتجاھات/4   
وتحدد ھذه . المستقبلین، وإزاء عملیة االتصال ككل

االتجاھات غالبا درجة فاعلیة المرسل، وإمكانات وتأثیر 
  .عملیة االتصال بشكل عام

ویمكن تقدیم التوجیھات والنصائح التالیة للمرسل    
  :)1(لكي یضمن نجاح عملیة اإلعالم وفاعلیتھا

ن المھارات األساسیة م:البدایة ومقدمة الحدیث*     
الواجب على المرسل مراعاتھا أثناء الحدیث المباشر 
مقدمة الحدیث، فالطریقة التي یتحدث بھا المرسل 
والكلمات التي یختارھا في بدایة أو افتتاحیة الحدیث 

لذلك  .اتجاھات وإدراك المستقبلعلى تؤثر تأثیرا كبیرا 
بلوماسیة یفضل أن یبدأ المرسل حدیثھ بكلمات لطیفة ود

توحي باحترام الطرف اآلخر بعد ذلك یفضل أن یتحدث 
  .بشكل مختصر عن موضوع روتیني لكسر الجلید

یجب على المرسل أن یتحدث :حدة الصوت*     
وبالتالي . بطریقة ھادئة، وأن یلعب دور مقدم المعلومات

ال  لكيیتحدث بطریقة ھجومیة أو عدوانیة ال علیھ أن 
. والتوتر عند الطرف اآلخریخلق جوا من الخالف 

مستخدمین نبرات  مویعبر بعض الناس عن أفكارھ
 صوت مختلفة تتالءم مع طبیعة الرسالة أو الفكرة المراد

فقد دلت بعض الدراسات األمریكیة على أن  ،إرسالھا 
التحدث بنبرة صوت ضعیفة ومنخفضة تؤدي إلى 
االكتئاب، وأن نبرة الصوت العالیة تعني الحماس 

                                                
 .)46-45( االتصال وتكنولوجیا التعلیم، صوسائل : ان ومحمد عبد الدبسربحي علی) 1(
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فاعل، وأن النبرة العالیة جدا تعني الغضب والت
ولھذا من المفضل أن یراعي المرسل نبرات . واالنزعاج

صوتھ، بحیث یتم تنویعھا حسب الموقع ومضمون 
  . الرسالة التي یرید نقلھا للمستقبل

یفضل أن یقدم : توضیح الفكرة واإلجراءات*     
المرسل فكرة عن الموضوع الذي سوف یتحدث عنھ في 

كذلك  ،بدایة، والزمن الذي سوف یستغرقھ للحدیثال
یفضل أن یوضح األسلوب الذي سوف یتبعھ في تقدیم 

 أن یسمح باألسئلة والمقاطعة أثناء الحدیث أوكالرسالة، 
كما یجب علیھ توضیح الفكرة األساسیة  غیر ذلك،

والمھمة في معرض حدیثھ بأكثر من طریق أووسیلة 
إلى التفسیر مثل النماذج  خاصة إذا كانت الفكرة تحتاج

الریاضیة واألشكال والمعادالت المعقدة وعلیھ إعادة 
التوضیح والتفسیر كلما شعر أن الطرف اآلخر لم 

  .یستوعب الفكرة بشكل جید
على المرسل أن یختار الكلمات المناسبة :اللغة*    

والمفھومة لدى الطرف المقابل، كشخص أو مجموعة، 
ف المقابل فردا واحدا، یجب ففي حالة أن یكون الطر

على المتحدث أن ینتقي ألفاظھ بحیث تتالءم مع مستوى 
الشخص االجتماعي والعلمي، كذلك أن یستخدم األلقاب 
. المناسبة لما لذلك من أھمیة لدى الشخص المستقبل

فقد  جمھور، وعندما یكون الطرف المستقبل مجموعة أو
مجموعة دلت الدراسات على أنھ كلما كان أفراد ال

مختلفین وغیر متشابھین من حیث العمر، والخبرة 
والتعلیم، كلما كان أصعب على المتحدث اختیار األلفاظ 

بعكس . المناسبة وتوصیل الفكرة بشكل سلیم وواضح
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حینما یكون الجمھور متجانسا حیث تكون مھمة 
  .المتحدث أسھل بكثیر

ویرتبط بموضوع اللغة،موضوع الرموز   
)Codes(ألدوات التي یختارھا المرسل لنقل ،وھي ا

رسالتھ إلى المستقبل ویجب أن یكون لھذه الرموز معان 
وتكون ھذه الرموز على . مشتركة بینھ وبین المستقبل

شكل كلمات منطوقة، أو مكتوبة، أو صورا وإشارات، 
أو مسلكا معینا، أو غیر ذلك مما لھ معان معینة ومتفق 

  .علیھا بین الناس
دیفید یرى :وط الواجب توفرھا في المرسلالشر)2(     

أنھ بعد أن یحدد المرسل ھدفھ من االتصال ویبدأ برلو 
العملیة االتصالیة؛ سیحدد فاعلیة ھذه العملیة توافر عدة 
شروط في كل عنصر من عناصرھا، ولذلك یرى أنھ 

في أربعة شروط  وقف نجاح االتصال على توافر تسی
   )1( :المرسل ھي

برلو یرى :ت االتصال عند المصدرمھارا/1     
ضرورة توافر خمس مھارات أساسیة بالنسبة للمرسل 

  :على النحو اآلتي
 :ھما مھارتان متصلتان بوضع الفكرة في رموز*     
والتحدث، فال بد من وضع أفكارنا في رمز   ةالكتاب

یعبر عنھا، فلو كنا سنكتب رسالة فإننا في حاجة إلى 
ت المناسبة المعبرة عن الرسالة معرفة واستخدام الكلما

وكذلك حینما نتحدث عن أفكارنا . بشكل یفھمھ المتلقي
یجب أن نعرف كیف نختار كلماتنا وكیف ننظمھا 

                                                
 .)134-129(العلمیة لنظریات اإلعالم، ص األسس: نقال عن جیھان رشتي )1(
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فسر الرسائل التي نقولھا وھذا ما توننطقھا، وكیف 
  .مراعاة اإلطار الداللي للمتلقي:یسمى

ھما القراءة : مھارتان متصلتان بفك الفكرة أو الرمز* 
  .االستماعو
أو القدرة :والمھارة الخامسة؛ القدرة على الوزن*  

فنحن جمیعا نتفق على أن  على التفكیر ووزن األمور،
مھارتنا في االتصال ومقدرتنا على استخدام الرموز 
تؤثر على مقدرتنا على وضع أفكارنا في رموز، 

         .على استخدام اللغة وقدرتنا
ة القائم باالتصال اللغویة إلى أن مقدر برلوویخلص       

عنصر ھام في عملیة االتصال، فنحن كمصادر 
لالتصال مقیدون بقدرتنا على التعبیر عن أھدافنا أي 
بمھارات االتصال الضروریة المتوافرة لدینا والتي 

دقیقا عن تعبیرا وضع فكرنا في رموز تعبر  تمكننا من
ھدفنا، كما أن ضعف مھارات االتصال تحد أو تقید 

  .فكارنا وقدرتنا على التأثیر في تلك األفكارأ
ویرى برلو أنھ على المھتمین :اتجاھات المصدر /2    

بدراسة تأثیر االتصال أن یحددوا منذ البدایة اتجاھات 
نفسھ، الرسالة، الجمھور، : المصدر نحو ثالثة أشیاء

فاتجاھات المرسل تؤثر على اتصالھ بشكل مباشر على 
  :النحو
ویرى برلو أنھ إذا : ھات المصدر نحو نفسھاتجا*      

كان اتجاه المصدر نحو نفسھ سلبیا فیحتمل أن یؤثر ھذا 
التقییم السلبي للذات على الرسالة التي یصنعھا وعلى 

إذا كان اتجاه المصدر نحو نفسھ إیجابیا بینما تأثیرھا، 
ویعتقد أنھ محبوب، فقد یجعلھ ھذا االعتقاد ناجحا لثقتھ 
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یث تبین أن اتجاه الفرد نحو ذاتھ یؤثر على ح. في نفسھ
  :الطریقة التي یتصل بھا فمثال

یوجھ حدیثھ إلى زمالئھ من  نالطالب الذي یخاف أ*   
  .على المنصة

یرغب في الحصول على ترقیة  الموظف الذي ال أو*   
  . تحملھ مسؤولیات جدیدة

  .أو الكاتب الذي ال یستطیع أن یبدأ الكتابة*    
في الغالب فكرتھم عن أنفسھم سیئة وینقلون  تكون    

فالثقة بالنفس عند .ھذه الفكرة إلى اآلخرین الشعوریا
المصدر تولد عند المتعاملین معھ ثقة فیما یقولھ أو 

  .یفعلھ
  :)1(وإن كسب ثقة الناس یحتاج إلى    
أن یظھر المصدر االھتمام بمصالح المستقبلین وال -1   
یھتم فعال  لحھ وعلیھ أنصر على اھتمامھ بمصاتیق

  .بمصالحھم، لیس بالقول فقط
الوقت المناسب لكسب ثقة الناس، فتقدیم  اختیار-2    

الرسالة في وقت غیر مناسب ال یفي بالغرض 
المطلوب، فالسیاسي الذي یطلب من الناخبین أصواتھم 

ھما أشبھ بالبائع  والداعیة الذي یروج ألفكاره ومعتقداتھ،
فمن المناسب عرض البضاعة في  الذي یعرض سلعتھ

وقتھا األفضل، فالداعیة قد ال تنجح رسالتھ الموجھة إلى 
الجوع، وكذا المرشح لن  شخص یعاني من الخوف أو

الناخبین الغاضبین، فعلى الجمیع مراعاة  إقناعیفلح في 
   .اختیار الوقت المناسب والطریقة المناسبة

                                                
 دار العاصمة للنشر والتوزیع :الریاض(كیف تقنع اآلخرین؟ :عبد هللا بن محمد العوشن) 1(
 .)25-24(ص، )م1996 ،)3(ط
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كسب ثقة  القصد والصدق في الوعود لھ دوره في-3   
كذب بعضھا تؤدي إلى عجز  الناس،ألن كثرة الوعود أو

 ثقة الجماھیر استعادةمحاولة  أو المرسل عن تحقیقھا،
   .تبین كذبھ إذا
ترفض كثیر من :اتجاھات المصدر نحو الموضوع*   

لم  الشركات تعیین مرشح معین لشغل وظیفة بائع ما
وأن  بیعھابتتأكد من أنھ یؤمن بالسلعة التي سیقوم 

اتجاھھ نحوھا إیجابي، فمن المعروف أن أي بائع ماھر 
إنھ ال یستطیع أن یبیع سلعة إال إذا آمن ھو نفسھ : یقول

والشيء نفسھ بالنسبة للكاتب أو المرسل أو األدیب .بھا
إذا لم یؤمن بصدق فإنھ الذي یكلف بالكتابة عن شيء؛ 

ینقل  یقولھ ویقتنع بھ یصبح من الصعب علیھ أن ما
  لماذا؟... وماتھ بفاعلیةمعل
ألنھ یبقى لدینا اقتناع دائم عن اتجاه الكاتب أو     

ھل ھو مقتنع أم غیر : المرسل أو البائع نحو الموضوع
مقتنع؟ ھل ھو متحمس أم غیر متحمس؟ ویؤثر ھذا 

االتجاه أو االنطباع على تقبل الرسالة والتأثر بھا  
موضوع إیجابیا وبالجملة فإنھ إذا كان اتجاه الفرد نحو ال

إذا لم یرمن المصدر بصدق  أماسیكون االتصال فعاال، 
ما یقولھ ویقتنع بھ یصبح من الصعب علیھ أن یقنع 

  .اآلخرین بجوانب الموضوع
ویؤثر  اتجاه :اتجاھات المصدر نحو المتلقي*    

المصدر نحو المتلقي على قدرتھ على االتصال؛ فحینما 
لمشاھدون أن المصدر یدرك القراء أو المستمعون أو ا

یحبھم ویحترمھم ویتعاطف معھم یصبحون أقل انتقادا 
لرسائلھ ویزداد احتمال قبولھم لھا، وتفھمھم واستیعابھم 
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تسمع  فاالحتمال األكبر أنك لن. لألفكار واآلراء المقدمة
ولن تقتنع بكالم شخص تشعر في أعماقك أنھ ال یھتم بك 

ر عن صحة أو أو ال یحبك أوال یحترمك، بصرف النظ
منطقیة المضمون، ألنك لن تبحث عن الصحة والمنطقیة 

  .في الرسالة وإنما سترفضھا من األساس
فمن الواضح أن قدر :مستوى معرفة المصدر/3    

عن الموضوع یؤثر في  )المرسل( معرفة المصدر
 نعرفھ وال رسالتھ؛ فنحن ال نستطیع أن نقول ما ال

ال نفھمھ، من ناحیة  نستطیع أن ننقل بفاعلیة مضمونا
عمق أو أأخرى إذا كان المصدر متخصصا بشكل 

یعرف كثیرا من المعلومات فقد ال ینجح في نقل المعاني 
المطلوبة لعدم قدرتھ على التبسیط، واستخدامھ 

  .مصطلحات قد ال یستطیع المتلقي أن یفھمھا
یتأثر  القائم باإلعالم :النظام االجتماعي والثقافي/4   

بمركزه في النظام االجتماعي والثقافي؛ فلكي  واالتصال
  :نحدد تأثیر االتصال یجب أن نعرف

أنواع النظم االجتماعیة التي یعمل المصدر *  
  .في إطارھا)المرسل(
  .مكانة القائم باالتصال في ھذه النظم*  
األدوار التي یؤدیھا القائم باالتصال والمھام التي *  

  .یجب أن یقوم بھا
  .ذي یرى الناس فیھ القائم باالتصالالوضع ال*  
مضمون اإلطار الثقافي الذي یعمل في ظلھ، *  

والعادات والتقالید والقیم المسیطرة علیھ، وأنواع السلوك 
  .المقبولة وغیر المقبولة، المطلوبة وغیر المطلوبة
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فإن مركز المصدر في النظام  :باختصار       
الشخصي بشكل االجتماعي والثقافي سیؤثر على سلوكھ 

سیؤدي أدوارا -أي القائم باالتصال–عام؛ حیث إنھ 
الذھنیة عن  هكثیرة، فسوف نجد أن مدركاتھ وصور

موقف مستقبلیة االجتماعي والثقافي تؤثر على سلوكھ 
  .االتصالي

 یشكل المستقبل:)Receiver( )1(المستقبل المتلقي)ب(     
الم العنصر الثاني من عناصر عملیة اإلع )المتلقي(

واالتصال، وینطبق على المستقبل ما سبق ذكره عن 
المرسل؛ فالفرد في بدایة عملیة االتصال وفي نھایتھا 
متماثالن إلى حد كبیر، وأحیانا یكون المرسل والمستقبل 
شخصا واحدا كما ھو الحال في االتصال الذاتي، وفي 
. االتصال المواجھي یتحول المرسل كثیرا إلى مستقبل

لتي تصدر عنھ سوف تحددھا الرسائل التي والرسائل ا
، والقوى التي تؤثر علیھ في ھذه الحالة ھي القوى یتلقاھا

والمستقبل ھو الشخص . نفسھا التي تؤثر على المستقبل
ویجب على المستقبل  .أو الجھة التي توجھ إلیھا الرسالة

أو فك رموز الرسالة بغیة التوصل إلى  لحأن یقوم ب
وفھم معناھا، وینعكس ذلك عادة في تفسیر لمحتویاتھا 

   .أنماط السلوك المختلفة التي یقوم بھا
ھو أھم حلقة في عملیة اإلعالم ویعد المستقبل      

واالتصال؛ فالقارئ ھو الشخص المھم عندما نكتب، 
ویجب أن . والمستمع ھو الشخص المھم عندما نتحدث

                                                
الجماع��ة الت��ي تتلق��ى  ھ��و الف��رد أو:"طلحات اإلع��الم أن المس��تقبلج��اء ف��ي معج��م مص��) 1(

الت��ذكر واالنتب��اه ف��ي : ویس��تخدم المس��تقبل عقل��ھ وقدرات��ھ واس��تعداداتھ النفس��یة مث��ل الرس��الة،
م�ن ثقاف�ة ومف�اھیم  ومعتق�دات  ةاستیعاب الرسالة، ویج�ب أن یك�ون رج�ل اإلع�الم عل�ى بین�

 .)140(، ص"وبیئة مستقبل الرسالة اإلعالمیة
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ى یضع المرسل في اعتباره طبیعة المستقبل ویتفھمھا حت
  .یضمن تحقیق الھدف من الرسالة

مباشرة بھا ال یستقبل الرسالة ویتأثر والمستقبل       
وإنما یقوم بعملیات تنقیح وتنقیة حسب؛ سماتھ النفسیة 
واالجتماعیة ومستوى تعلیمھ واتجاھاتھ، وخالل عملیة 
انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل قد یطرأ علیھا 

لكتابة، وھذا ما أطلق علیھ تحریفات في الصوت أو ا
ولذلك یجب أال یقاس نجاح ). التشویش(علماء االتصال 

عملیة االتصال بما یقدمھ المرسل، ولكن بما یقوم بھ 
المستقبل من سلوكیات تدل على نجاح االتصال وتحقیق 

ویمكن للمستقبل أن یأخذ صورا وأشكاال مختلفة . الھدف
  :منھا

مجلة أو الصحفیة أو أیة القارئ؛ سواء للكتاب أو ال*  
  .مادة أخرى مكتوبة أو مطبوعة

المستمتع أو المستمتعین إلى الرسائل المذاعة أو عبر *  
التسجیالت الصوتیة، أو للرسائل الشفویة كالمحاضرات 

   …،والندوات والخطب
المشاھد سواء للتلفزیون أو للسینما أو ألیة مادة *  

  .طقةتعبیریة أو سمع بصریة كاألفالم النا
أیة صورة أخرى یشكلھا المستقبل سواء كان طالبا أو *  

  .موظفا أو قارئا
وھناك عدد من العوامل التي تؤثر في فھم الرسالة      

اللغة المشتركة والمفھومة *:)1(أو عدم فھمھا، ومنھا
بین كل من المرسل والمستقبل، سواء كان ذلك بالنسبة 

لعربیة، أو إلى اللغة القومیة المشتركة كاللغة ا

                                                
 .)42-41(االتصاالت، ص: زكي الوردي وزمیلھ) 1(
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. المصطلحات اللغویة المستخدمة في اللغة الواحدة
وكثیرا ما یساء فھم الرسالة إذا لم تكن ھناك لغة 

  .مشتركة وواضحة بین المرسل والمستقبل
وشعور االحترام  ،ھمادرجة االنسجام والتجانس بین*   

فالمرسل ال یجد عناء  .والود والثقة الموجودة بینھما
فكاره إلى المستقبل في حالة وجود كبیرا في إیصال أ
  .همشاعر إیجابیة عند

ثقافة المستقبل وخبرتھ ومعرفتھ بالموضوع الذي *   
فاألفكار والمعلومات الجدیدة . یقوم باستقبال معلوماتھ

تجد طریقھا عند المستقبل المتجرد عن الخلفیة 
  .الموضوعیة والمعرفیة بشكل أسرع وأسھل

بیة أو سلبیة تربط المرسل مؤثرات اجتماعیة إیجا*   
بالمستقبل، یكون لھا أثر كبیر في فھم واستیعاب 

  .الرسالة
نجاح اإلعالم واالتصال وفاعلیتھ أن ویشار إلى     

ویدرك ویفسر المادة  الجمھور، كیف یستقبل:تعتمد على
إزاء ،وكیف یتصرف الجمھور )الرسالة( االتصالیة

ل ھذا المصدر مصدر الرسائل، ھل یتفاعل معھا، أم یقب
وتحلیلھ تثیر العدید من إن دراسة الجمھور . فحسب

وكیف یمكن  ؟األسئلة، فما الذي یركز علیھ التحلیل
وھذا  ؟لتعزیز فاعلیة العملیة االتصالیة ھاإلفادة من

عالقة الجمھور : التحلیل یتناول على وجھ التحدید
بالمرسل، عالقتھ بالرسالة، تحیز الجمھور، مشاركة 

  .لفردیة في الجمھورالذات ا
وتعتبر البیانات الخاصة بفئات الجمھور أكثر أنواع       

، وتحرص كافة الوسائل اإلعالمیة على االبیانات توافر
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إعداد بیانات تفصیلیة عن نوعیة قرائھا أو مستمعیھا أو 
مشاھدیھا سواء عن طریق البیانات الخاصة بالتوزیع أو 

راء الدراسات التغطیة الجغرافیة، أو عن طریق إج
المیدانیة على عینات ممثلة لمجتمع القراء أو المستمعین 

  .أو المشاھدین
ویتوقع من المستقبل أن یكون ھادئا عند استقبال     

 ألن ذلك یتیح لھ حسن االستماع أو المشاھدة أو. الرسالة
حتى القراءة الجیدة، ویمنحھ الھدوء الفرصة للتفكیر بما 

یتحدث بأكثر  أنیشجع المرسل و.یرى أو یقرأ یسمع أو
مما كان مخططا لھ، ولذلك تأثیر على مستوى الفھم لدى 

إن الھدوء متطلب أساسي لعملیة التركیز، . المستقبل
وخاصة عندما ینقل المرسل أفكارا جدیدة تحتاج إلى 

  .اھتمام وإلى إجابات سریعة
ویتوقع كذلك من المستقبل االنتباه إلى المرسل من       

وھناك بعض الحركات . لتركیز على ما یرسلھخالل ا
التي تظھر حسن االستماع، مثل الجلوس بشكل مستقیم، 

عبر یكذلك النظر بالعینین للمتحدث، فالنظر للمتحدث 
. عن االھتمام والرغبة في االستمتاع ومحاولة الفھم

وھناك فرق بین النظر باھتمام، والنظر بحدق 
أو االستغراب،  واستغراب، وھذا یعبر عن االستیاء

كذلك یمكن التعبیر عن االستیاء بالنظر جانبا كلما نظر 
سلبا على  یؤثر المتحدث إلى المستمتع، وبالطبع ذلك

وھناك أیضا بعض . المتحدث ویشعره بعدم االرتیاح
الحركات التي توحي بعدم االنتباه مثل، التحدث مع 
 اآلخرین في الوقت الذي یتحدث فیھ الشخص المقابل، أو
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النظر  التململ أو القلم أوباللعب كالقیام بحركات أخرى 
   .النظر إلى الساعة إلى الخارج أو

وتجدر اإلشارة إلى أن االتصال عملیة مشاركة     
بین المرسل والمستقبل ویتم التفاعل بینھم من خالل 

، بمعنى أن االتصالي نفسھتبادل الرسائل في الموقف 
ل یصبح مرسال، وھكذا المرسل یصبح مستقبال والمستقب

یتم تبادل األدوار بشكل متتابع، وبخاصة عندما یتم 
الحوار بینھما وبالتالي فإن عملیة االتصال ال تسیر 

  . باتجاه واحد بل اتجاھین
 ویعتمد نجاح عملیة االتصال على اإلطار المرجعي     

للجمھور الذي یستقبل الرسالة، وھل ینتمي المرسل 
، أم ھناك اختالف نفسھ ر المرجعيوالجمھور إلى اإلطا

ویمثل اإلطار  ؟بین الجانبین، وما مدى ھذا االختالف
المرجعي خالصة خبرات اإلنسان عبر األیام والسنین 
التي تم جمعھا بموجب االستعدادات والقدرات الشخصیة 
الموروثة والمكتسبة ضمن المؤثرات الخارجیة 

ینة إن ھناك خصائص مع: ویمكن القول. المختلفة
یتصف بھا الجمھور المستقبل للرسالة وتؤثر على مدى 

وتنقسم ھذه استجاباتھ للرسالة القادمة من المرسل،
  :)1( الخصائص إلى قسمین

خصائص دیموغرافیة تتصل بالعمر والتعلیم )1       
خصائص )2 .والمھنة والحالة االجتماعیة ومكان اإلقامة

  .اجتماعیة وأ)نفسیة(سیكولوجیة 
ا التأثیرات وھي التغیرات التي تحدث لدى أم     

وتعتبر مقیاسا لدى . المستقبل نتیجة تعرضھ للرسالة

                                                
 .)19(االتصاالت والعالقات العامة، ص: خلیل أبو إصبع وزمیلھ) 1(
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. نجاح المرسل في تحقیق أھدافھ من القیام باالتصال
ویشار إلى أن ھناك تأثیرات ثالثة رئیسیة لالتصال، 

  :ھي
  .تغیرات في معلومات المستقبل-1    

أي االتجاه الذي .. تغیرات في اتجاھات المستقبل-2    
یمكن أن ینبأنا باألعمال التي سیقوم بھا الفرد في 

  .المستقبل، ولكن ذلك ال یحدث دائما
تغیرات في السلوك العلني للمستقبل، مثل إعطاء -3    

  .صوتھ في االنتخابات
وھذه التغیرات الثالثة غالبا ما تحدث متتالیة، بمعنى       

سبق تغیرا في أن تغیرا في المعلومات غالبا ما ی
  .االتجاھات، والذي یسبق بدوره تغیرا في السلوك

كل فرد منا یحمل نطاقا من :الخبرة المشتركة*    
الخبرات والعادات والتقالید والمعارف واالتجاھات 
والسلوكیات التي تصاحبھ أینما ذھب، وحین یكون 

تصل بھم لدیھم خبرة حیاتیة مشابھة لنا ناألفراد الذین 
كون متاحا یلتفاھم وتحقیق نجاح االتصال فإن فرص ا

فعالة، وعلى النقیض كلما تباعدت الخبرة بطریقة 
ة بین المرسل والمستقبل كلما صعب التفاعل تیالحیا

والتفاھم بینھما، وكلما وجدا صعوبات في المشاركة في 
  .فھم المعاني

الرسالة ھي مضمون :)Message( )1(الرسالة)ج(      
فاإلنسان یرسل ویستقبل كمیات  السلوك االتصالي،

عض ھذه الرسائل یتسم بضخمة ومتنوعة من الرسائل؛ 

                                                
كمیة من المعلومات :"والمعلومات بـ المكتبات عرفھا المعجم الموسوعي لمصطلحات) 1(

 ).723(، ص"یتم نقلھا في عملیة االتصال وھي ذات بدایة ونھایة محددتین



   

  80 

الحركة واإلیماءة واإلشارة واالبتسام :بالخصوصیة مثل
الندوات : والنظر، وبعضھا اآلخر  یتسم بالعمومیة مثل

والمحاضرات والمؤتمرات ورسائل الصحف والرادیو 
نقلھا بقصد، والتلفزیون والسینما، بعض الرسائل یتم 

التعرض لھا بالمصادفة، وكل ما كان ورسائل أخرى یتم 
ھناك تفاعل وفھم مشترك بین المرسل والمستقبل، وكلما 

المتلقي أن یستوقف المرسل بمزید من الفھم استطاع 
  .كلما اكتسبت الرسالة فعالیة أكبر

وتعد الرسالة الركن الثالث في العملیة اإلعالمیة         
المعاني والكلمات والمشاعر التي في وتتمثل واالتصالیة 

والرسالة ھي النتاج . یرسلھا المصدر إلى المستقبل
المادي والفعلي للمصدر الذي یضع فكرة في رموز أي 

فحینما نتحدث یكون الحدیث ھو الرسالة، وحینما  .معینة
 نكتب فالكتابة ھي الرسالة وحینما نرسم،فالرسم أو

فإن حركات  "بأیدینا"نلوح وحینما.الصور ھي الرسالة
  .ذراعنا ھي الرسالة

وللرسالة عدة تعریفات تدور في اإلطار نفسھ،     
  :ومنھا أنھا

المحتوى المعرفي الذي یرید المرسل نقلھ إلى *      
  .المستقبل

مجموعة من الرموز المرتبة التي ال یتضح *      
  .معناھا إال من نوع السلوك الذي یمارسھ المستقبل

محتوى فكري معرفي یشمل عناصر المعلومات *      
باختالف أشكالھا سواء أكانت مطبوعة أو مسموعة، أو 

  .مرئیة
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وھناك ثالثة أمور یجب أن نأخذھا في االعتبار      
   )1( :بالنسبة للرسالة ھي

ھو مجموعة الرموز التي إذا و:كود الرسالة/1    
 وضعت في ترتیب معین یكون لھا معنى معین عند

المتلقي؛ فأي لغة ھي كود مادامت بھا مجموعة من 
ع جمأو مجموعة من األسالیب ل)مفردات لغة(العناصر

  .تلك العناصر في تكوین لھ معنى
وھو عبارة عن مادة الرسالة : مضمون الرسالة/2    

التي یختارھا المرسل لتعبر عن أھدافھ، فھو العبارات 
ستنتاجات التي التي تقال، والمعلومات التي تقدم، واال

  .نخرج بھا، واألحكام التي نقترحھا
تشیر معالجة الرسالة إلى :معالجة الرسالة/3    

القرارات التي یتخذھا المرسل بالنسبة للطریقة التي 
سیقدم بھا الكود والمضمون؛ فالمرسل قد یختار معلومة 
معینة ویتجاھل معلومة أخرى، وقد یكرر الدلیل الذي 

یلخص ما یقولھ في البدایة أو في ،وقد ھیثبت بھ رأی
النھایة، ویستطیع المرسل أن یذكر كل الحقائق في 
رسالتھ؛ وقد یترك للمستقبل مھمة تكملة الجوانب التي لم 

ویتخذ كل فرد القرارات التي تحقق . یذكرھا في الرسالة
  .أھدافھ بأفضل شكل متاح

ومن أھم األسس التي یتخذ المرسل على أساسھا       
  :اتھ المتصلة بمعالجة الرسالة ھيقرار

                                                
وعاطف عدلي ، )48،49(ص االتصال ونظریاتھ المعاصرة،:حسن عماد مكاوي ؛أنظر )1(

 ).89- 88(العبد، االتصال والرأي العام،ص 
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شخصیة المرسل وخصائصھ الفردیة واالجتماعیة، *  
األسلوب ھو الرجل؛ فكل شخص : وفي ھذا الصدد یقال

  .طریقة وضع فكره في كود يلھ أسالیبھ الخاصة بھ ف
مھارات المرسل االتصالیة واتجاھاتھ ومستوى *  

  .معرفتھ وثقافتھ ومركزه في  النظم االجتماعیة
عدد من العوامل یمكن بویتأثر مضمون الرسالة      

  :)1(اآلتي في إیجازھا 
دقة بناء وإخراج الرسالة، سواء كان ذلك في *     

اختیار األلفاظ والمصطلحات المؤثرة نفسیا في 
المستقبل، أو في استخدام العبارات الفعالة التي تجد 
 طریقتھا إلى عقول وقلوب الجمھور المعني بالفكرة

  .والمضمون الذي تحملھ الرسالة
ففي . عدم وجود بدائل متوفرة وجاھزة للرسالة*     

حالة وجود بدیل أو أكثر للفكرة أو المضمون فإنھ 
یتوجب على المرسل التأكد من عدم لجوء المستقبل إلى 
الفكرة أو المضمون الذي تحملھ الرسائل األخرى، 

  .لمؤثرةخاصة إذا ما تمیزت علیھا ببعض الجوانب ا
الرسالة من األخطاء المطبعیة في حالة  وخل*    

النحویة التعبیریة في  المطبوع، أو االتصال المكتوب أو
فغالیا ما . االتصال الشفوي والمسموع وحتى المكتوب

تشوه األخطاء التي قد توجد في بعض الرسائل مضمون 
  .ومحتوى الرسالة وتشجع العزوف عنھا

إن . ار غیر المبرر في المعلوماتاالبتعاد عن التكر*    
الستقبال األفكار  أالمستقبل فردا أم جماعة مھی
وقد یمیل أو ینفر من . والمضامین الجدیدة أو المستحدثة

                                                
 .)38-37(االتصاالت، ص: ھزكي الوردي وزمیل )1(
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المعلومات المكررة دون أن یكون ھناك مبرر سببھ 
  .التذكیر أو التأكید على فكرة أو معلومة معینة

 ة، فكثیرا مایجب أن ال تكون الرسالة طویلة وممل*    
یمل المستقبل من الحشو الكالمي واإلطناب اإلنشائي 
والمقدمات الطویلة قبل الدخول في الموضوع المراد 

  .إیصالھ لھ
توفیر الوسیلة المناسبة لنقل الرسالة، فمھما كانت *     

كثیرا بالوسیلة والقناة التي تتأثر الرسالة مھمة فإنھا 
لة وسیلتھا المؤثرة دون كل رسالف. ستحملھا إلى المستقبل

وكذلك فإن بعض الرسائل یفضل . غیرھا من الوسائل
نقلھا شخصیا من قبل المرسل، على حین تحمل رسائل 

  .أخرى بشكل غیر مباشر عبر وسائل االتصال المختلفة
إن ما . اختبار الوقت المناسب لتقدیم الرسالة*     

یناسب أن یقدم الیوم لجمھور المستقبل من أفكار 
 یصلح لیوم آخر،أو ومضامین تحملھا الرسالة إلیھم قد ال

  .أنھ یفقد فاعلیتھ بتغییر الوقت المناسب
. اختیار الجمھور المناسب الستقبال الرسالة*     

لغرض تحقیق ھدف الرسالة فال بد من االختیار الصائب 
لمستقبلیھا وذلك لوجود جمھور من المستقبلین أكثر تأثر 

  .من آخر بالرسالة ومضمونھا
ویمكن القول أن طبیعة الرسالة وعناصرھا،     

وطریقة تصمیمھا، وسالمة المعلومات التي تتضمنھا 
وتشیر . تؤثر في فاعلیة عملیة االتصال بشكل عام

الدراسات إلى أن ھذه الفاعلیة یمكن زیادتھا من خالل 
المھارة التي یجب أن تتمیز بھا صیاغة الرسالة، بمعنى 

بموضوع الرسالة، . معرفة وداریة تامة أن المرسل لدیھ
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وتكون واضحة، وتكشف شیئا ما حول القائم بعملیة 
  ).المرسل(االتصال 

كما أن ھناك مجموعة من العوامل واالعتبارات      
  :التي تؤثر في فاعلیة الرسالة بدرجة كبیرة، ھي

  أھمیة دراسة الجمھور باعتباره أساس تحلیل
 .عملیة االتصال

 ومات والبیانات التي تتضمنھا الرسالةكمیة المعل. 
  التأكد من مدى قیام الرسالة باستثارة مخاوف

 .الجمھور
  الحرص على مسألة التناغم في الرسالة بدال من

 .التنافر
  أھمیة تضمین الرسالة الحجج المنطقیة والعقلیة

 .والعاطفیة
وھي العملیة التي یتم ):Encoding(صیاغة الرسالة*     

غة وتحویل اآلراء واألفكار والمشاعر خاللھا صیا
والمفاھیم بشكل عبارات وكلمات وخرائط وبیانات 
إحصائیة وغیرھا، تعتبر مرحلة الصیاغة والتركیب 

أن حیث الخطوة األساسیة في تحقیق االتصال الفعال، 
  :ھناك أربعة عوامل مؤثرة في ھذا الصدد ھي

  .المرسل وكیفیة صیاغتھ للرسالة-1     
  .مكانیة إدراكھ للرسالة ذاتھاإالمرسل إلیھ و-2     
  .درجة الثقة المتبادلة بینھما-3     
الخلفیة الفكریة المشتركة بین كل من المرسل -4     

  .والمرسل إلیھ
وتتضمن الرسالة نتائج الصیاغة المتحققة في       

الخطوة السابقة،وتكون الرسالة على شكلین 
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المفاھیم واألفكار في وتتمثل :الرسالة المكتوبة:)1(
  .   مصاغة على شكل لغة مكتوبة تتم قراءتھاالواآلراء 

وتمثل الرسالة بشكل مشاعر :الرسالة الشفویة    
وأحاسیس غیر مكتوبة مثل الصوت، والنبرة، وتغییر 

وبأیة صورة كانت، فإن الرسالة تمثل . معالم الوجھ
لمرسل الخطوة الرئیسیة التي یتطلب األمر إیصالھا إلى ا

  .إلیھ بصورة واضحة ومفھومھ
  :نقاط أساسیة یجب مراعاتھا في الرسالة     

تعتنق الجماھیر بعض اآلراء ألنھا تؤمن بأنھا تتفق مع -
  .رأي األغلبیة

نتاج لعدید من القرارات بالنسبة  إقناعیةكل رسالة -
لشكلھا ومضمونھا تملیھا خصائص الجمھور ومھارات 

  .المتحدث
لتي تحقق نجاحا في تغییر االتجاھات إن الرسالة ا-

تجعل المتلقین أكثر مقاومة لتأثیر التعرض التالي 
  .للدعایة المضادة

یصبح اإلقناع أكثر فاعلیة إذا حاولت الرسالة أن تذكر -
نتائجھا أو أھدافھا بوضوح بدال من أن یترك للجمھور 

  .بنفسھ ھاعبء استخالص
حقائق محددة  إن الرسائل التي تتضمن أدلة مكونة من-

أكثر فاعلیة في اإلقناع من التي تضمنت أدلة لحقائق 
  .غیر محددة

إن تقدیم الحجج المؤیدة والمعارضة أكثر فاعلیة وأقدر -
إن تقدیم جانب واحد من -.على تغییر الفرد المتعلم

                                                
  .)221(نظریة المنظمة، ص:خلیل الشماع وزمیلھ) 1( 
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جوانب الموضوع أكثر فاعلیة في تحویل آراء الفرد 
  .الذي یؤید أصال وجھة النظر المعروضة

كون الرسالة أكثر فاعلیة حینما تجعل ما تعرضھ یبدو ت-
للجمھور على أنھ وسیلة لتحقیق احتیاجاتھ الموجودة 

  .فعال
یمیل األفراد إلى نسیان غالبیة تفاصیل اتصال ما -

ویحتفظون بقدر محدود من المعلومات القصیرة 
  .المختصرة

لقة بموضوع معین یجعلنا نتذكر عإن ذكر األرقام المت-
ھذا الموضوع بتركیز ووضوح أكبر  فیما لم  مضمون
  .نذكرھا
یمكن أن تصل :)Channel( )1القناة (الوسیلة)د(       

الرسائل للمستقبلین عبر قنوات متعددة؛فالرسائل 
، السمع :الشخصیة نتلقاھا عن طریق الحواس مثل

والرسائل العامة نتلقاھا عبر ...والتذوق، الشم، النظر،
اھیري من صحف ومجالت وسائل االتصال الجم
  .ورادیو وتلفزیون وسینما

وتتسم بعض الوسائل بكونھا أكثر فاعلیة من     
وسائل أخرى، وتؤثر طبیعة اختیار الوسیلة الموصلة 

وتشیر . تقلل من فعالیتھا للرسائل المنقولة بحیث تزید أو
فرد لدیھ قنوات مفضلة في استقبال كل التجارب إلى أن 

وحینما یرید المرسل .األخرىالرسائل عن القنوات 
توجیھ الرسائل علیھ أن یتخذ قرارات بشأن الوسیلة التي 
یستخدمھا، ویتوقف اختیار الوسیلة على قدرات المستقبل 

                                                
الوصلة بین :"بأنھاوعرفھا المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات  )1(

 .)233( ص ،"مصدر الرسالة ومنفذھا في نظام للمواصالت
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فقد یفضل الجمھور التلفزیون  ؛المرسل وعلى قدرات
وقد یكون المرسل قادرا على الكتابة أكثر  على الرادیو،

  .من الكالم
   خدام وسیلة اإلعالم العوامل اآلتیةویتحكم في است     

طبیعة الفكرة المطروحة أو الھدف الذي نسعى إلى *  
       .تحقیقھ

خصائص الجمھور المستھدف من حیث عاداتھ *  
تھ للتأثر من خالل أسلوب معین یتحقق یاالتصالیة، وقابل

  .بشكل فعال عن طریق وسیلة معینة
ھمیة الھدف تكالیف استخدام الوسیلة بالنسبة أل*   

  .المطلوب تحقیقھ
أھمیة عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي یتناولھ *   

  .االتصال
مزایا كل وسیلة وما تحققھ من تأثیر على الجمھور *   

  .المستھدف
اإلشارة إلى ظاھرة مھمة تتعلق بوسائل  ویجب      

الوسیلة تؤثر تأثیرا كبیرا على أن االتصال وھي 
 یرین یعتقدون أن الوسیلة ھي الرسالةبل أن الكث.الرسالة

  :ومن أھم وسائل االتصال المستخدمة.)1(
 بأنواعھاكالكتب  :الوسائل المكتوبة )أ(     

 )الدوریات(والصحف والمجالت وتخصصاتھا المختلفة،
والنشرات والكتیبات، والوثائق اإلداریة والتاریخیة 

  . وغیر ذلك من الوسائل

                                                
(1) Mcluhan, Marshal: the Medium is the message, (N.Y : Bantam 
Book, 1967), P(159). 
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أي الكالم والحدیث : لمباشرةالوسائل الشفویة ا)ب(    
المباشر بین المرسل والمستقبل، كالمحاضرة التي یلقیھا 
المدرس ویضمنھا رسالتھ التدریسیة، أو الحدیث المباشر 
بین شخص وآخر بخصوص فكرة ؟ أو وجھة نظر یرید 

  .المرسل إیصالھا إلى المستقبل
وتتمثل ھذه  :الوسائل المسموعة والمرئیة)ج(   

یة بالمذیاع السمعي والوسائل السمعیة بصورة رئیس
وقد تكون الرسالة ھذه حدیثا یقدم إلى جمھور . البصریة

المستمعین، أو أغنیة یحاول فنان إرسالھا إلى المستمعین 
  .عن طریق اإلذاعة المسموعة، أو عن طریق التلفزیون

تشمل ھذه الوسائل : الوسائل اإللیكترونیة الحدیثة) د(   
طرفیة للحواسیب والناسخ على المحطات ال

، والبرید اإللیكتروني، وبنوك االتصال )الفاكسمیلي(
ما شابھ ذلك من الوسائل  أو) الفیدیو تكس( المتلفزة

  .والقنوات اإللكترونیة الحدیثة كاالنترنیت
كونھا من قناة في عملیة االتصال الوتنبع أھمیة      

، ومن عنصرا أساسیا في ھذه العملیة ال تتم في غیابھا
 ة الفاعلة في نجاح عملیة االتصال أوركونھا القد

فقد یستطیع معد برنامج التلفزیون من إعداد  إفشالھا،
رسالة علمیة أو إرشادیة على مستوى عال من الفعالیة 
والتأثیر ویفشل المخرج في إبراز محتویاتھا فتصبح 

  .الرسالة غیر ذات جدوى
المرسل أن وھناك عدد من األسس التي یجب على     

لوسیلة االتصال  هیأخذھا بنظر االعتبار عند اختیار
  :وھذه األسس ھي
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وسائل االتصال والقنوات الواسعة، واألكثر انتشارا *   
سواء كانوا مستمعین أو  بین جمھور المستقبلین

فالوسیلة السائدة بین أفراد المجتمع مضمونة . مشاھدین
  .موسھلة االستخدام وتصل إلى أكبر عدد منھ

وسائل االتصال ذات التأثیر المباشر أو الفعال في *    
المشاھد أو القارئ أو المستمع ھي األكثر من غیرھا من 

  .وسائل االتصال
الوسائل والقنوات المناسبة للمضمون أو الرسالة *    

فھناك رسائل تحتم استخدام وسائل . المراد توصیلھا
عة كالتلفزیون اإلیضاح فیھا أو المواد المرئیة والمسمو

  .مثال، وھكذا
. التشویھوالوسائل والقنوات األقل عرضھ للتشویش *    

فقد یتعرض اإلرسال التلفزیوني إلى التشویش عبر 
لة المكتوبة غیر واضحة امسافات بعیدة، وقد تكون الرس

وقد یكون صوت . المعاني من ناحیة الكتابة أو الطباعة
    )1( الشفويالمرسل غیر مسموع في حالة االتصال 

لمعاییر اویضیف أبو إصبع إلى ھذه األسس،      
التالیة التي یمكن اختیار وسائل االتصال المناسبة على 

  :)2( أساسھا
التغطیة الجغرافیة التي تستطیع الوسیلة الوصول *      
  .إلیھا
عدد القراء أو المستمعین أو المشاھدین لكل من *     

الخصائص الفنیة .*المرئیةالوسائل المطبوعة والوسائل 
  .واإلنتاجیة لوسیلة االتصال

                                                
 .)49(مقدمة في علم االتصال، ص: نبیل عارف الجردي) 1(
 .)86(مصدر سابق، ص: خلیل أبو إصبع وزمیلھ )2(
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ناك أن ھوقد توصلت الدراسات والبحوث إلى       
مكونات رئیسیة لمصداقیة وسیلة أو قناة االتصال، 

-3.اإلثارةالتحیز وعدم عدم -2 .الكفاءة والثقة-1: ھي
ھذا، وقد أضاف التقدم العلمي .الشخصیة والحیویة

إلى وسائل االتصال بشكل عام، والتكنولوجي الكثیر 
ووسائل االتصال التعلیمیة بشكل خاص، وأصبح للمعلم 
مجال كبیر لالختیار بین ھذه الوسائل المختلفة، ابتداء 
من الصوت العادي والكتب والمطبوعات األخرى 
والخرائط والرسوم ولوحات العرض والصور 
والمسجالت الصوتیة واإلذاعة والتلفزیون والحاسوب 

ویتوقف اختیار كل . )1(تعلیم المبرمج وغیر ذلكوال
واحدة من قنوات االتصال المتوافرة على عوامل كثیرة 
منھا موضوع الدرس وأھدافھ وإمكانیات المدرس 

ة بین الوسیلة قوھناك عال. والتالمیذ وغیر ذلك
المستخدمة وقدرات الفرد على اإلدراك، لذلك یجب 

سب مع الفروق تنویع الوسائل المستخدمة حتى تتنا
  :ھذا إضافة إلى.الفردیة بین المستقبلین للرسالة

ھو أي عائق یحول دون :)Noise( )2(التشویش )ھـ(     
  :القدرة على اإلرسال أو االستقبال ویقسم إلى

–ویعني أي تداخل فني  :التشویش المیكانیكي)1(     
یطرأ على إرسال اإلشارة في - بقصد أو بغیر قصد

وجود عیوب في  :مثل سل إلى المتلقي؛رحلتھا من المر
استخدام ترددات غیر مناسبة في  أو صوت المرسل،

                                                
  ).35(صوسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم، : الطوبجي حسین)1( 

إشارات كھربائیة عشوائیة تسببھا أجھزة الدوائر أو :"بأنھعرفھ المعجم الموسوعي )2(
تشویش طبیعي أو أي صوت غیر مطلوب یمیل إلى التداخل مع االستقبال العادي أو مع 

 ".تشغیل إشارة مطلوبة یحط من قیمة القناة
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البصر عند  ضعف حاسة السمع أو أو ،اإلرسال
وقد یحدث التشویش نتیجة مؤثر نفسي  المستقبل،

االستغراق في التفكیر، وقد  أو عدم اإلحساس باألنا،:مثل
لصداع الشعور با: ینتج التشویش عن مؤثر جسماني مثل

  .أو األلم
ویحدث داخل الفرد حین یسيء :التشویش الداللي)2(   

الناس فھم بعضھم البعض ألي سبب من األسباب، وحین 
معاني مختلفة للكلمات، وعند استخدام كلمات  یعطون

والشيء . وعبارات مختلفة للتعبیر عن المعنى نفسھ
المھم الجدیر بالذكر ھو أن التشویش یقوم بوظیفة عائق 

التصال؛ فكلما زاد التشویش قلت فاعلیة الرسالة، وكلما ل
  .قل التشویش زادت فاعلیة الرسالة

یقصد برجع ):Feedback(رجع الصدى )و(     
إعادة المعلومات للمرسل حتى  )التغذیة الراجعة(الصدى

یستطیع أن یقرر ما إذا كانت الرسالة حققت أھدافھا من 
عدة مصطلحات عدمھ، ویطلق على التغذیة الراجعة 

) رجع الصدى(و)التغذیة المرتدة)(ردة الفعل:(مثل
وھي عملیة تعبیر متعددة األشكال، تبین مدى . وغیرھا

التي نقلھا المرسل إلیھ بالطرق بالرسائل تأثر المستقبل 
وھي عنصر مھم في االتصال . أو الوسائل المختلفة

ألنھا عملیة قیاس وتقویم مستمرة لفاعلیة العناصر 
ى، كما أن لھا دورا كبیرا في إنجاح عملیة األخر

      .االتصال
ف التغذیة الراجعة بأنھا عبارة عن ویمكن أن نعرّ    

ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فھمھ أو عدم 
فھمھ للرسالة، ومدى تفاعلھ معھا وتأثره بھا، حیث أن 
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من المفروض أن یتخذ المستقبل موقفا معینا من األفكار 
وھذا الموقف یؤثر . رات والمعلومات التي یستلمھاوالخب

غالبا في تعدیل الرسالة من المرسل أو تبدیلھا وإرسالھا 
أما األشكال . إلى المستقبل نفسھ أو إلى مستقبلین آخرین

الصور ب التي تتخذھا التغذیة الراجعة فیمكن تحدیدھا
   : )1( اآلتیة

عدم وجود (فھم الرسالة ومضامینھا واالكتفاء بذلك)أ(  
  ).تغذیة راجعة

تشجیع (فھم الرسالة،والتأثر بھا والعمل بمضمونھا)ب(
المرسل بإعادة إرسال الرسالة إلى مستقبلین آخرین 

غنائھم باألفكار والخبرات إوكسب تأییدھم أو 
  ).والمعلومات التي تحتوي علیھا الرسالة

  :وھناك أربعة طرق للنظر إلى رجع الصدى ھي      
د یكون رجع الصدى إیجابیا أو سلبیا، ویشجع ق)1(      

رجع الصدى اإلیجابي المرسل على االستمرار في 
تقدیم رسائل مشابھة،فھو یقوي ویدعم السلوك بشكل 

على توجیھ  ھأما رجع الصدى السلبي فال یشجع.مطرد
رسائل مشابھة،ویتطلب تعدیل شكل أو محتوى الرسائل 

  .التالیة
ن داخلیا ینبع من إحساس رجع الصدى قد یكو)2(     

المرسل بفاعلیة الرسالة وتأثیرھا، وقد یكون خارجیا 
  .ینبع من المستقبلین أنفسھم

قد یكون رجع الصدى فوریا كما في االتصال )3(     
  .المواجھي، أو مؤجال كما في االتصال الجماھیري

                                                
 .)68-67(ص، )1988الجامعة المستنصریة، : بغداد(االتصاالت: قندیلج رعام )1(
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رجع الصدى یمكن أن یكون حرا فیصل من )4(     
اشرة ودون عوائق أو تنقیة، وقد المستقبل إلى المرسل مب

یكون مقیدا بضرورة المرور على حراس البوابة 
. اإلعالمیة، ویستغرق ذلك وقتا أطول حتى یحقق أھدافھ

عد االفتقار إلى رد الفعل الحر المباشر والفوري أحد یو
  .عیوب وسائل االتصال الجماھیري

ویتیح رجع الصدى وظائف مفیدة لكل من المرسل       
تقبل على السواء؛ فھو یتیح للمرسل فرصة قیاس والمس

استیعابھا، ویتیح للمستقبل التأثیر في ومدى فھم الرسالة 
فمثال إذا أشار رجع صدى الجمھور . عملیة االتصال

إلى أن الرسالة غیر مفھومة بالقدر المناسب فإن المرسل 
یستطیع إعادة تقدیم الرسائل بأسالیب مختلفة، أو عبر 

  .لكي تحقق الرسالة أھدافھا بشكل أفضلقنوات أخرى 
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 :عوامل نجاح العملیات اإلعالمی�ة واالتص�الیة:ثانیا     
ال تح�دث ف�ي فراغ؛وإنم�ا -كم�ا أس�لفنا-إن عملیة االتصال

تحكمھ�������ا البیئ�������ة االجتماعی�������ة والثقافی�������ة والسیاس�������یة 
واالقتص�ادیة،وحیث أن االتص��ال الن�اجح ھ��و ال�ذي ی��ؤثر 

األفكار واالتجاھات والسلوك فسوف نعرض لعوامل  في
نج��اح المكون��ات األربع��ة الرئیس��یة ف��ي عملی��ة االتص��ال 

  .المرسل،الرسالة،الوسیلة،الجمھور:وھي
ی����ذھب :العوام���ل المتص���لة بالمص���در أو المرس���ل)أ(   

إل��ى وج��ود ثالث��ة عوام��ل تجع��ل المص��در  الكس��یس ت��ان
  ):1(مؤثرا في إقناع جمھوره ھي

تش�یر معظ�م نت�ائج البح�وث إل�ى درج�ة :صداقیةالم/1    
ص��در والثق��ة فی��ھ م��ن ماالرتب��اط العالی��ة والوثیق��ة ب��ین ال

جان���ب الجم���اھیر، ودرج���ة االس���تقبال والتص���دیق الت���ي 
وت��رتبط ھ��ذه  .تلقاھ��ا الرس��الة الت��ي یق��دمھا ھ��ذا المص��در

أو قابلی�ة المص�در "بمص�داقیة المص�در"النتائج بما یسمى
والت��ي تش��یر ف��ي مجملھ��ا إل��ى أن  للتص��دیق أوالثق��ة فی��ھ،

الرس���ائل االتص���الیة الت���ي ی���تم بثھ���ا م���ن مص���ادر عالی���ة 
  .التصدیق تزید من درجة إقناعیة الرسالة

                                                
(1) Tan.A: Mass communication Theories And Research Columbus, 
p(105,106) 
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ویعتمد قیاس مصداقیة المرسل أو الق�ائم باالتص�ال      
 )Expertise( الخب��رة :)1(عل��ى عنص��رین أساس��یین ھم��ا

  ).Trustwarthiness(وزیادة الثقة في القائم باالتصال 
بم���دركات المتلق���ي ع���ن  مفھ���وم الخب���رةویفس���ر        

معرف����ة المص����در لإلجاب����ة الص����حیحة ع����ن الس����ؤال أو 
القض��یة المطروح��ة وموقف��ھ الس��لیم منھ��ا، وھ��ذه تعتم��د 

الت����دریب، التجرب����ة والق����درة، ال����ذكاء، اإلنج����از : عل����ى
والش���خص الخبی���ر ھ���و . المھن���ي، والمرك���ز االجتم���اعي
ة والحقیقیة عن الموض�وع الذي یملك المعلومات الصادق

  .الذي یتحدث فیھ أو یناقشھ مع المتلقي
إلى إدراك المتلقي عن المرس�ل  عنصر الثقةویشیر      

أو المصدر بأن�ھ یش�ارك ف�ي االتص�ال بش�كل موض�وعي 
والمصدر الموثوق فیھ ھ�و ال�ذي یمی�ل إل�ى . ودون تحیز

تق���دیم معلوم���ات موض���وعیة عم���ا یمك���ن أن یح���دث ف���ي 
ق��ي، وبالت��الي ف��إن التوص��یات الت��ي تن��تج ع��ن الع��الم الحقی

إال أن المش�كلة ع�ادة م�ا . ھذه المعلومات یمكن تص�دیقھا
  .تكمن في أن الشخص الخبیر قد ال یكون موثوقا بھ

ل���ذلك عل���ى المص���در أو المرس���ل أن یح���اول دائم���ا     
الوص��ول إل��ى ثق��ة المس��تقبل ألن ھ��ذه الثق��ة ھ��ي األس��اس 

یقھ الرس���الة فالن���اس ال���ذي یبن���ي علی���ھ المس���تقبل تص���د
یؤمن����ون ع����ادة ب����ذوي الكف����اءات الكبی����رة، ویت����أثرون 

  .بالشخصیات المحبوبة
وق��د أجری��ت ع��دة دراس��ات ح��ول ت��أثیر المرس��ل أو     

المصدر على المستقبلین؛ ومنھا التجارب العلمی�ة الت�ي 

                                                
عالم الكتب، : القاھرة (نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر : انظر؛محمد عبد الحمید) 1(
 ).96(، ص)2000، )2(ط
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أجراھ��ا ھوفالن��د ون��ایس؛ حی��ث اخت��ارا مجم��وعتین م��ن 
ل���ى لمص���در مس���تقبلین رس���ائل اتص���الیة؛ عرض���ا األو

موثوق بھ إلى ح�د كبی�ر، والثانی�ة لمص�در أق�ل ثق�ة م�ن 
   : )1(فكانت النتائج كالتالي. األولى بكثیر

إن المصدر الموثوق بھ تستطیع أن تقتنع بوجھة *     
نظره إلى درجة تبلغ ثالثة أضعاف ونصف الدرجة 

ونشیر إلى أنھ لیس .التي یبلغھا المصدر األقل ثقة
قھا،ولكن ما یتصور المستقبل نفسھ المقصود بالثقة مطل
  .وفكرتھ عن المصدر

وف��ي ھ��ذا اإلط��ار أس��فرت مجموع��ة م��ن الدراس��ات     
فیم��ا یتعل��ق بأمان��ة المص��در وجدارت��ھ بالثق��ة م��ن جان��ب 

  :)2(الجمھور عن ما یأتي
أنھ على الرغم من الجمھور یكتسب أوال الكمیة *   

 نفسھا من المعلومات بغض النظر عن درجة مصداقیة
المصدر، إال أنھ یحكم على ھذه المعومات بعد ذلك من 

عدم  خطئھا،مالءمتھا لھ أو حیث صحتھا أو
فإذا .مالءمتھا،طبقا لمعیار الثقة من جانبھ في المصدر

كانت المعلومات منسوبة إلى مصدر منخفض 
المصداقیة انخفضت درجة ثقة الجمھور فیھا، بعكس 

ى مصدر عالي الحال بالنسبة للمعلومات المنسوبة إل
التصدیق والثقة، والتي یتم استقبالھا بدرجة عالیة، 
وعلى أساس أنھا أكثر صحة ومنطقیة فیما تخلص إلیھ 

  .من نتائج وتفسیرات

                                                
 ).89(تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة،ص:سید فھمينقال عن؛محمد ال) 1(
 ).79(اإلعالم والمجتمع، ص: منى سعید الحدیدي وسلوى إمام علي) 2(
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أن التغیر في االتجاه ال�ذي یس�تھدفھ المص�در یك�ون *    
ومنخفضا إذا كان  عالیا عندما یكون المصدر موثوقا بھ،

ك��د أن أمان��ة المص��در المص��در غی��ر موث��وق بھ،وھ��ذا یؤ
وجدارت��ھ بالثق��ة یم��ثالن جانب��ا مھم��ا م��ن جوان��ب قابلی��ة 

  .المصدر للتصدیق
وتتحق�ق ح�ین یك�ون المرس�ل قریب�ا م�ن :الجاذبیة/2      

الجمھ��������ور م��������ن الن��������واحي النفس��������یة واالجتماعی��������ة 
إذ أننا نحب المرسل الذي یس�ـاعدنا عل�ى  واإلیدیولوجیة،

وع������ـدم ال������تخلص م������ن القل������ـق والض������غط والت������وتر 
األمان،ویس����اعدنا عل�����ى اكتس����اب القب�����ول االجتم�����اعي 

  .والحصول على ثواب شخصي ألنفسنا
 ونظ��را لص��عوبة قی��اس ھ��ذه الخاص��یة موض��وعیا،      

فق�د رك�ز كثی��ر م�ن الب�احثین عل��ى مح�ددات خاص�ة لھ��ذا 
 ،)Similarity( التش����ابھ والتماث����ل:)1(المفھ����وم تتمث����ل ف����ي

وذل��ك بن��اء عل��ى ). Liking(والح��ب ،)Familiarity(الم��ودة
الف���رض القائ���ل ب���أن المص���در أو المرس���ل ذو الجاذبی���ة 
سیكون أكثر تأثیرا عن الشخص المحاید أو الذي لیس لھ 

  .جاذبیة في عملیة االتصال أو اإلقناع
فنحن ننجذب إل�ى األش�خاص ال�ذین یش�بھونا ونت�أثر *    

بھ��م ع��ن األش��خاص ال��ذین یختلف��ون عن��ا، وتش��مل عملی��ة 
لتماث��ل؛ التش��ابھ ف��ي الخص��ائص الدیمغرافی��ة التش��ابھ أو ا

والخص��ائص الفكری��ة أو العقائدی��ة، ف��المتلقي یمی��ل إل��ى 
 :الت��أثر بالمرس��ل ال��ذي یش��اركھ خصائص��ھ العام��ة مث��ل

ال�دین، مق�ر ، العمر،درجة التعلم،المھن�ة مس�توى، ال�دخل

                                                
 ).99-97(نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، ص: انظر؛ محمد عبد الحمید )1(
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حیث یرى المتلقي أنھ یمكن التوحد مع�ھ ألن�ھ …اإلقامة،
  .ات واألھداف نفسھاغالبا ما یكون لھ الحاج

وكذلك یمیل المتلقي إل�ى المص�در ال�ذي یش�اركھ ف�ي     
وی�������رى الب�������احثون أن عنص�������ر . اآلراء واالتجاھ�������ات

الخص���ائص الفكری���ة والعقائدی���ة أكث���ر ق���وة م���ن التش���ابھ 
  .الدیمغرافي

وتزی��د الم��ودة م��ن التفاع��ل ب��ین األش��خاص مم���ا *      
  .یدفعھم إلى ھذا االنجذاب

آخر ف�إن التش�ابھ والم�ودة یق�ودان إل�ى ومن جانب *      
ویعتب�ر الت�دعیم م�دخال ألن نح�ب اآلخ�رین، حی�ث .الحب

نحب من یثیبنا ونكره من یعاقبن�ا، وق�د یتزای�د الح�ب م�ع 
زی��ادة العائ��د ال��ذي یتمث��ل ف��ي تخفی��ف الت��وتر والض��غط 

وباإلض��افة إل��ى تخفی��ف الت��وتر ف��نحن .والعزل��ة والخ��وف
والقب��ول االجتم��اعي  نمی��ل إل��ى اكتس��اب تق��دیر اآلخ��رین

  .ونحب من یساعدنا على ذلك
وتش��یر النت��ائج العام��ة لبح��وث الجاذبی��ة إل��ى أن الح��ب    

والمودة والتشابھ ذات عالقة إیجابی�ة بتغیی�ر اآلراء، وإن 
لم یكن ھناك تأكید كاف على ما إذا كانت الجاذبیة تسبب 

  .تغییر اآلراء أم أن تشابھ اآلراء ھو الذي یحقق الجاذبیة
فق���د ال یمتل���ك المرس���ل أو الق���ائم : ق���وة المص���در/3     

باالتص��ال المص��داقیة أو الجاذبی��ة ولك��ن یظ��ل ل��ھ الت��أثیر 
في تغییر اتجاھات األفراد وسلوكاتھم، مثل ھذا تكون لھ 
الق��وة الت��ي یمك��ن إدراكھ��ا م��ن خ��الل س��یطرتھ  وض��بطھ 
لألمور،وكذا أھمیتھ، باإلض�افة إل�ى قدرت�ھ عل�ى الت�دقیق 

وإدراك المتلقي للضبط والسیطرة یظھر في . صوالتمحی
ق��درة المرس��ل أو المص��در عل��ى تق��دیم الث��واب والعق��اب 
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وھ��ذا یع��ادل تمام��ا الت��أثیر باإلذع��ان، وإدراك��ھ ألھمیت��ھ 
یظ��ل مرھون��ا بق��در اھتم��ام المص��در برض��ا المتلق��ي م��ن 
عدمھ، وإدراكھ للتدقیق یكون امتدادا لقدرة المرسل على 

  .المستقبلمالحظة تكیف أو رضا 
واإلذعان یشمل توقعات الجمھور لتوصیات المصدر     

وبذلك فإن التأثیر قد یظھر في . دون تعھدات خاصة منھ
دافعی�ة المتلق��ي للحص��ول عل�ى الث��واب أو تجن��ب العق��اب 

  .الذي یمكن أن یفرضھ المصدر
ت�ؤدي مص�داقیة المص�در : وإضافة إلى ماتقدم نق�ول    

فكار الجدی�دة، وتحق�ق جاذبیت�ھ إلى تفاعلنا الداخلي مع األ
الش���عور بالتوح���د، وت���ؤدي الق���وة إل���ى الحص���ول عل���ى 

ومن خ�الل الدراس�ات الت�ي راجعھ�ا .الموافقة أو اإلذعان
الكس���یس ت���ان توص���ل إل���ى النت���ائج التالی���ة بش���أن فعالی���ة 

  : المصدر
تؤدي المصداقیة العالیة للمصدر إلى تغییر فوري )1(   

ر ذات المص����داقیة ل����دى المتلق����ي أس����رع م����ن المص����اد
  .المنخفضة

التؤثر مصداقیة المصدر على ت�ذكر الرس�الة،وإن )2(   
ك���ان تقی���یم الرس���الة ی���تم م���ن ذوي المص���داقیة المرتفع���ة 

  .بشكل أفضل من ذوي المصداقیة المنخفضة
 ت��ؤثر الرس��الة ومص��داقیة المص��در عل��ى اإلقن��اع،)3(   

ة ولك�ن یظھ�ر االخ��تالف للت�أثیر اإلقن��اعي ب�ین المص��داقی
العالیة والمصداقیة المنخفض�ة عن�دما یك�ون ھن�اك ت�دعیم 

أم�ا الرس�ائل الت�ي تتض�من . ضعیف الستنتاجات الرسالة
حج��ج قوی��ة، ف��یمكن أن تك��ون فعال��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن 

  .مصداقیة المصدر
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المص���ادر المتحی���زة ف���ي الغال���ب أق���ل ت���أثیرا م���ن )4(   
المصادر غی�ر المتحی�زة، ولكنھ�ا تك�ون أكث�ر فاعلی�ة ف�ي 

  .عزیز اآلراء،وكذلك إذا كان المصدر جذابا وذا نفوذت
تك��ون أش��د ت��أثیرا م��ن  المص��ادر الجذاب��ة غالب��ا م��ا)5(   

  .      المصادر غیر الجذابة
الق���ائم باالتص���ال یك���ون أكث���ر إقناع���ا عن���دما یع���د )6(   

المتلق��ي ب��الثواب أو المكاف��أة أكث��ر مم��ا وع��د بالتھدی��د أو 
  .العقاب

 لھ��ا ت��أثیر أكب��ر م��ن جاذبیت��ھ، مص��داقیة المص��در)7(   
ونحن نتأثر أكثر إذا كان المصدر خبیرا أكث�ر م�ن كون�ھ 

  .واحدا من رفاقنا
لیس من شك أن :العوامل المتصلة بالرسالة)ب(     

تقییم المصدر یرتبط إلى حد كبیر بالرسالة التي 
ینقلھا،وبناء على الرسائل الناجمة یمكن تقییم المصدر 

ك مجموعة من الشروط یجب وھنا. نجاحا أو فشال
مراعاتھا في إعداد الرسالة لضمان استجابة 

  : )1(المستقبل،ھي
 أن تصمم الرسالة بحیث تجذب انتباه المستقبل؛/ 1   

  : وحتى یتحقق ذلك ینبغي مراعاة اآلتي
 أن یتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل؛*    

قق لھ فالرسالة التي یجد فیھا المستقبل مصلحتھ أو تح
حاجات معینة یھتم بھا وتلقى استجابة كبیرة من جانبھ 

وقد توصل فرانك لوثر إلى قاعدة .ویتجاوب معھا
اختیار المستقبل لرسالة ما متوقف على :مؤداھا أن

العالقة بین الفائدة التي ینتظرھا من جھة،والجھد 

                                                
 ).39،40(أبعاد العملیة االتصالیة، ص :انظر في ذلك؛سلوى عثمان الصدیقي) 1(
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المبذول في الحصول على ھذه الرسالة من جھة أخرى؛ 
  :   عادلة التالیةویعبر عن ذلك بالم

  الفائـدة المرجوة من الرسـالة                                       
  =          االختیـار 
  الجھد المبذول في الحصـول علیھا          

       
واألكی�د أن المس��تقبل یفض��ل الحص�ول عل��ى المتیّس��ر     

ل��ھ،القریب من��ھ ع��ن ال��ذھاب إل��ى مك��ان بعی��د للحص��ول 
إالّ أن یكون االھتمام منصبا على خبر بعینھ فیتحتم علیھ،

على المستقبل حینئذ االستعداد لبذل جھودا مضاعفة لكي 
  .الرسالة یعرف ھذا الخبر أو

صیاغة الرسالة بحیث تحت�وي عل�ى مثی�رات تض�من *   
  . استمرار انتباه المستقبل وتشوقھ لمتابعتھا

 الرس��الة،اختی��ار الوق��ت المناس��ب إلرس��ال واس��تقبال *   
فلكي تلقى الرسالة استجابة من المستقبل ینبغي أن توج�ھ 

  . إلیھ في أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفھ
یجب أن یصوغ المرسل رس�التھ ص�یاغة تناس�ب / 2    

اللغ�ة الت�ي یفھمھ�ا  ، فال یستعمل إالّ الرم�وز أوالمستقبل
ھذا المستقبل؛فالرمز الذي یستخدمھ المرسل ف�ي رس�التھ 

وكي تتحقق عملیة االتصال ینبغ�ي .یدل على معنى معین
أن یتماث��ل المعن��ى ال��ذي یثی��ره الرم��ز عن��د المس��تقبل م��ع 

  .المعنى الذي قصده المرسل عند صیاغتھ
ونستطیع أن ندرك أھمیة ذلك لنجاح عملیة االتص�ال     

 إذا تص���ورنا أن شخص����ین یتح����دثان بلغت����ین مختلفت����ین؛
م ع���ن طری���ق الك���الم أو فإنھم���ا ال یق���دران عل���ى التف���اھ

الكتاب��ة بس��بب عج��ز ك��ل منھم��ا عل��ى ال��ربط ب��ین األلف��اظ 
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الت���ي یس���جالنھا ومع���اني ھ���ذه األلف���اظ،ویتوقف تماث����ل 
المعن���ى للرم���ز ب���ین المرس���ل والمس���تقبل عل���ى وج���ود 

  .الخبرات المشتركة بینھما أو اإلطار الداللي المشترك
 ینبغي أن تصاغ الرسالة بما یتناسب م�ع وس�ائل/ 3    

؛فالرس��الة الت��ي تب��ذل جھ��ود االتص��ال المتاح��ة للمرس��ل
مضنیة في إعدادھا م�ع ع�دم ت�وفر الوس�یلة الت�ي تناس�بھا 

 ج��ورج كلی��رل��ذلك ی��رى .لنقلھ��ا تص��بح عدیم��ة الج��دوى
   )1(توافر خمسة متغیرات أسلوبیة حددھا في

أو القابلی��ة للق��راءة )االنس��ماعیة(القابلی��ة لالس��تماع)1(   
ات ت�رتبط بفع�ل الرس�الة إذ یج�ب وھ�ي ص�ف) االنقرائیة(

أن تحت��وي الرس��الة عل��ى كلم��ات س��ھلة وبس��یطة وجم��ل 
المتلق����ي  اھتمام����اتأن تتض����من الرس����الة )2.(قص����یرة

  .ومصالحھ
  .؛ویعني ذلك تجنب تكرار الكلماتتنوع المفردات)3(   
؛أي التعبی��ر ع��ن الواق��ع وتجن��ب اس��تخدام الواقعی��ة)4(   

  .فالتجرید سواء في األحداث أوالظرو
؛ومعناھا اشتمال الرسالة على جم�ل القابلیة للتحقق)5( 

  .وعبارات علمیة یمكن اختبارھا والتأكد منھا في الواقع
ھذا إضافة إلى متغی�رات أخ�رى ت�رتبط باالس�تماالت     

المس����تخدمة ف����ي الرسائل،وتتض����من ث����الث اس����تماالت 
  :   رئیسیة ھي

الئم�ة وتش�مل إیج�اد مش�اعر م:االستمالة العاطفیة*      
ل����دى المتلق����ي م����ن خ����الل مخاطب����ة المش����اعر والق����یم 

أوع��ن طری�ق وض��ع المتلق�ي ف��ي ج�و س��عید  والعواط�ف،
  .عند استقبال الرسالة

                                                
  ).56، 55(االتصال ونظریاتھ المعاصرة ، ص:ال عن؛ حسن عماد مكاوينق )1(
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باس���تخدام المنط���ق والش���واھد :االس���تمالة العقلی���ة*     
بمخاطب�ة غری�زة الخ�وف  :استمالة التخوی�ف.*التجریبیة

  .عند المتلقي
بعض النت��ائج تعمیم��ات ل��-ف��ي الص��دد-وی��ورد ت��ان      

المستخلص��ة م��ن البح��وث الت��ي أجری��ت ح��ول خص��ائص 
  :)1(الرسالة الفعالة ھي

إن الرسائل ذات النتائج الواض�حة أكث�ر فعالی�ة م�ن -     
الرس�������ائل ذات النت�������ائج الض�������منیة ف�������ي تغیی�������ر آراء 

ی����درك غالب���ا الھ����دف م����ن  المتلقین؛ذل���ك أن المتلق����ي ال
  .لم یكن واضحا أمامھ الرسالة ما

داد قابلی����ة التغیی����ر ف����ي اآلراء عن����دما تن����اقش ت����ز-     
الرس���الة معلوم���ات س���ارة ومتف���ق علیھ���ا عن���د المرس���ل 
والمتلقي،أكثر من مناقشة معلومات خالفی�ة وغی�ر س�ارة 

  .بینھما
الم��واد الت��ي تب��دأ بھ��ا الرس��الة ھ��ي الت��ي ی��تم تعلمھ��ا -    

بش��كل أفض���ل،ویتلوھا بع��د ذل���ك الم���واد الت��ي ت���أتي ف���ي 
ي ت�أتي ف�ي الوس��ط فإنھ�ا األق�ل منزل�ة م��ن النھای�ة،أما الت�

  . حیث التعلم
 بعرضھا لجانب الموضوع أو-ترتبط فعالیة الرسالة-    

ب���الجمھور والمص���در والخص���ائص  -ج���انبي الموض���وع
فع�رض وجھ�ة نظ�ر واح�دة للموض�وع .األخرى للرس�الة

یك���ون فع���اال إذا ك���ان الجمھ���ور یتف���ق م���ع نت���ائج الق���ائم 
المتلق�ین مح��دودا، أو تعل��یمھم باالتص�ال، وإذا ك��ان ذك��اء 

بس������یطا،وكانت مع������رفتھم بالموض������وع ض������ئیلة،وكان 
یتعرضون لوجھة النظ�ر األخ�رى، وإذا ك�ان  المتلقون ال

                                                
 ).55،56(االتصال ونظریاتھ المعاصرة،ص:انظر؛ حسن عماد مكاوي) 1(
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 وأم�ا ع�رض وجھت�ي النظ�ر.الموضوع غیر مثیر للجدل
فیك��ون أكث��ر فعالی��ة عن��دما یك��ون )دح��ض آراء الخص��م(

وإذا ك���ان  تعل���یم ع���ال، أو المتلق���ون ذوي ذك���اء مرتف���ع،
موض��وع مث��ار الج��دل وموض��ع المعارض��ة،وإذا ك��ان ال

المتلقون على معرف�ة بالموض�وع ویمك�نھم أن یتعرض�وا 
  .لآلراء المعارضة

تتس���اوى الفعالی���ة ف���ي اإلعالن���ات الت���ي تق���ارن ب���ین -    
س����لعتین واإلعالن����ات غی����ر المقارن����ة،ویمكن أن تك����ون 

  : اإلعالنات المقارنة أكثر فعالیة في األحوال اآلتیة
عندما تكون السلعة المعلن عنھا لھ�ا س�وق ض�ئیل /أ      

  .أو كانت جدیدة
إذا كان���ت خاص���یة التف���وق وذات معن���ى یمك���ن /ب      

  . استعراضھ وإثباتھ
إذا لم یك�ن للجمھ�ور المس�تھدف أفض�لیات س�لعیة /ج     
  .ثابتة

إذا ك��ان لإلع���الن المق���ارن إبتكاری��ة ممی���زة م���ن /د      
  .حیث صنف السلعة

التع��رض للرس��الة ی��ؤدي إل��ى زی��ادة الموافق��ة تك��رار -   
تطرحھ من أفكار، والتكرار الزائد ج�دا ق�د یقل�ل  على ما

الموافقة حیث ی�ؤدي إل�ى التب�رم والتخم�ة،وعموما ی�ؤدي 
التك��رار الزائ���د إل���ى موافق���ة أكث��ر م���ن ع���دم التع���رض، 
ویمك���ن أن تعم���ل فت���رة ع���دم التع���رض عل���ى تحیی���د أي 

  .الزائد تأثیرات مرتدة تنتج عن التعرض
یوج��د اخ��تالف ب��ین ت��أثیر االس��تماالت العاطفی��ة  ال-    

  .والعقلیة في اإلقناع
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االس�تمالة المتوس�طة للخ�وف تك�ون أكث�ر ت�أثیرا ف�ي -    
 تحقی���ق اإلذع����ان م���ن اس����تماالت الخ���وف المرتفع����ة أو

  . المنخفضة
عنّی�����ت بح�����وث :العوام�����ل المتص�����لة بالوس�����یلة)ج(    

إلعالمی�ة أكث�ر ت�أثیرا م�ن االتصال بدراسة أّي الوسائل ا
 غیرھ��ا ف���ي تغیی���ر االتجاھ��ات أوف���ي التعلم؟وق���د لخ���ص

نت���ائج بع���ض الدراس���ات ح���ول فعالی���ة "ألكس���یس ت���ان"
  : الوسائل اإلعالمیة في التأثیر،على النحو اآلتي

الوسائل المسموعة والمرئیة تكون عموما أكثر )1(      
ة،ثم الوس��ائل فعالی��ة ف��ي تغیی��ر االتجاھات،یتبعھ��ا الش��فوی

  .الوسائل المكتوبة
تك����ون الوس����ائل المكتوب����ة أس����ھل ف����ي ال����تعلم )2(      

 والت��ذكر م��ن المس��جلة ص��وتیا، أو بالص��وت والص��ورة،
وخصوص��ا إذا كان��ت الرس��ائل معق��دة،وإذا ق��یس الت��ذكر 

  .بعد تقدیم الرسالة 
یتفاعل شكل االتصال مع درج�ة تعقی�د الرس�الة )3(      

د المتلق�ین، وتك�ون الم�واد في تحدید تغی�ر االتجاھ�ات عن�
المكتوب��ة أكث��ر فعالی��ة ف��ي تغیی��ر االتجاھ��ات م��ن الم��واد 
المس��جلة ص��وتیا، أوبالص��وت والص��ورة، وذل��ك عن��دما 

أما عندما تكون الرس�الة س�ھلة ف�إن .تكون الرسالة صعبة
  .أشرطة الفیدیو تكون أكثر فعالیة من الرسائل المكتوبة

ن ق�درة المتلق�ین عندما تكون الرس�الة ص�عبة ف�إ)4(      
على فھم الرسائل المكتوبة تكون أفضل م�ن الق�درة عل�ى 

  .فھم الرسائل المسموعة أوالمرئیة
یتفاع���ل ش���كل االتص���ال م���ع درج���ة مص���داقیة )5(      

المص����در ف����ي تحدی����د تغیی����ر اتجاھ����ات المتلقین،وعن����د 
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استخدام التلیفزیون تكون الثقة بالمصادر أكثر فعالیة في 
الم�����واد  ن اس�����تخدام الرادی�����و أوتغیی�����ر االتجاھ�����ات م�����

  .المطبوعة
ی��رتبط نج��اح عملی��ة :العوام��ل المتص��لة ب��المتلقي)د(    

االتص��ال أساس��ا بم��دى معرفتن��ا بنوعی��ة الجمھ��ور ال��ذي 
ول������ذا ف������إن معرف������ة الخص������ائص  یس������تقبل الرس������الة،

الدیموغرافیة والخصائص السیكوغرافیة للجمھور تكون 
وتشمل الخص�ائص .أساسیة لتوجیھ الرسائل المالئمة لھم

العمر، النوع،الدخل،الوض�ع :الدیموغرافیة متغیرات مثل
االجتم��اعي والعرق���ي، االنتم��اء ال���دیني،في ح��ین تش���مل 

ال�����ذكاء، : الخص����ائص الس�����یكوغرافیة متغی�����رات مث�����ل
الس��لوك، القل���ق، االنفتاحی��ة والثق���ة ب��النفس، ومث���ل تل���ك 

وھناك أربع�ة . الخصائص تعتبر مھمة في عملیة اإلقناع
ل متصلة بالمستقبل تزید من احتم�ال نج�اح العملی�ة عوام

  :)1(االتصالیة ھي
فالرس�الة تص�بح مج�رد :اإلطار ال�داللي للمس�تقبل)1(    

قیمة لھ�ا، واألص�وات تص�بح ال  حروف على الورق وال
مغزى أو معنى لھا حینما ینع�دم الفھم؛فك�ل جماع�ة وك�ل 
فرد لھ مجموعة من التص�ورات واالتجاھ�ات ت�تحكم ف�ي 

وكھ وف�ي نظرت�ھ لألش�یاء،ھذه التص�ورات مش�تقة م�ن سل
بیئتھ وثقافتھ ولیس بالض�رورة أن ی�درك اإلنس�ان الدالل�ة 
الحقیقی��ة لألش��یاء الجدی��دة باس��تمرار،ولكن یك��ون لنفس��ھ 
مدلوال عن ھذه األشیاء عل�ى ض�وء خبرت�ھ الس�ابقة وف�ي 

  .ضوء إطاره الداللي لیفسر ھذا الشيء الجدید

                                                
 ).93، 92(ص تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة،:انظر؛محمد السید فھمي )1(
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فاإلنسان ی�درك : لحسي للمستقبلقصور اإلدراك ا)2(   
م�ن س�مع :الرسالة التي تعرض علیھ ع�ن طری�ق حواس�ھ

وبصر ومس وشم وذوق؛إال أن السمع والبصر ھما أھ�م 
الحواس ف�ي عملی�ة االتص�ال، وعل�ى ذل�ك إذا كان�ت ھ�ذه 
الحواس بھا قصورا أو معطلة لس�بب أو آلخ�ر یمك�ن أن 

ي تع��وق عملی��ة االتص��ال مھم��ا ب��ذل المرس��ل م��ن جھ��د ف��
  .تنظیم أفكاره وفي إعداد رسالتھ

فمن الخطأ االعتق�اد :دافعیة المستقبل إلى المعرفة)3(   
ب��أن إدراك المس��تقبل للرس��الة أم��ر مض��مون بمج��رد أن 
یرس��لھا المرس��ل عب��ر وس��یلة م��ن الوس��ائل وخاص��ة ف��ي 
االتصال الجماھیري،إذ لوحظ أن اإلنسان یدرك ما یری�د 

 ویتوقف ذلك على ما .أن یدركھ ویعرض عّما ال یھتم بھ
لدى اإلنس�ان م�ن دواف�ع أو حاج�ات یری�د إشباعھا،س�واء 

  .كانت ھذه الحاجات أولیة أو ثانویة
فھ��ي ت�ؤثر ت��أثیرا  :الظ�روف المحیط��ة بالمس�تقبل)4(    

إذ م����ن  كبی���را عل���ى م���دى تقبل����ھ الرس���الة أو رفض���ھا؛
المالحظ أن انتشار األوبئة تكون فرص�ة لتقب�ل الش�خص 

التعلیمات الصحیة  إتباعتطالبھ بالتطعیم أو الرسالة التي 
  . مثال
اس�تنادا ( حسن عماد مكاوي-في المضمار-واستقصى    

 )إل����ى مراجع����ات لبح����وث تناول����ت جمھ����ور المتلق����ین
مجموع�ة م�ن المب��ادئ الت�ي تب��رز دور الجمھ�ور الم��ؤثر 

  :)1(في فعالیة الرسالة وتشمل ما یأتي
معلوم�ات الت�ي لیس بالضرورة أن یتجنب الناس ال/1    

تناقض آراءھم واختیاراتھم وسلوكھم، فھن�اك العدی�د م�ن 

                                                
 ).11، 10(االتصال ونظریاتھ المعاصرة ،ص:حسن عماد مكاوي) 1(



   

  108 

خص��ائص الرس��ائل ذات الت��أثیر المھ��م ف��ي تحدی��د انتب��اه 
أو تلغ���ي  ك���أن تحم���ل الرس���الة إثاب���ة للمتلق���ي،.الجمھ��ور

إزعاج���ا مح���تمال یص���در م���ن معلوم���ات مناقض���ة لم���ا 
  . یمكن تجنبھا لدیھ،فإن مثل ھذه الرسالة ال

غالب���ا م���ا یك���ون ذاتی���ا،فنحن ل���دینا اتج���اه اإلدراك / 2   
لتنظ��یم ظروفن��ا،حتى عن��دما تك��ون المعلوم��ات المالئم��ة 
غی��ر متاح��ة ونح��ن غالب��ا م��ا نتص��ور األش��یاء باعتبارھ��ا 
تحق��ق لن��ا ھ��دفا فوری��ا،ولتحقیق حاج��ة،أو ت��دعیم موق��ف 

  .عقلي أو قیمة ثقافیة
یمك��ن تق��دیم الرس��ائل الدقیق��ة والمرغوب��ة ب��ثالث /3   

     :طرق ھي
  .استخدام األشیاء والتصنیفات المألوفة للجمھور -أ   
إقامة روابط إیجابی�ة معھ�م من�ذ التفاع�ل االتص�الي  -ب  

  .المبكر
الرس���الة الت���ي یمك���ن أن یفھمھ���ا "رم���وز"اس���تخدام -ج 

  .الجمھور بسرعة
ھن����اك دالئ����ل عل����ى أن المتلق����ین یعی����رون انتباھ����ا /4   

رس�ائل المعارض�ة للرسائل التدعیمیة، أكث�ر م�ن م�یلھم لل
  .آلرائھم

لك��ي یحق��ق الق��ائم باالتص��ال نج��اح الرس��ائل ذات / 5   
الطبیعة الخالفیة مع المتلقین یقوم بتعدیل الرسائل للتقلیل 
من االختالفات بین الجمھور، ولتأكید أوج�ھ التش�ابھ ب�ین 

  .قبول الجمھور للرسائل اإلستراتیجیةأفراده،وتتیح ھذه 
جمھ���ور المتلق���ین إل���ى  ص���نف دین���یس ھوی���توق���د      

  : )1( نوعین ھما
                                                

 ).119(االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة،ص:صالح أبو إصبع) 1(
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وھو الذي ال یستس�لم تمام�ا لوس�ائل :الجمھور العنید*    
اإلعالم التي تسعى إل�ى تغیی�ر آرائ�ھ ومواقف�ھ واتجاھات�ھ 
والس��یطرة علی��ھ؛ذلك أن الرؤی��ة ھن��ا تفت��رض أن وس��ائل 
اإلعالم لیس لھا ق�وة إقناعی�ة كبی�رة لتغیی�ر عق�ول الن�اس 

النتقائی��ة الت��ي ت��ؤثر عل��ى فعالی��ة وذل��ك بس��بب عوام��ل ا
التع�رض االنتق�ائي،اإلدراك :وسائل االتصال وتتمث�ل ف�ي
  .االنتقائي،والتذكر االنتقائي

وی����رى ھوی���ت أن وس����ائل  :الجمھ���ور الحس���اس*      
اإلعالم ال تؤثر ف�ي ك�ل ف�رد وإنم�ا ھن�اك بع�ض األف�راد 
ال��ذین یت��أثرون أكث��ر م��ن غیرھم،وھ��ذا ل��یس نابع��ا م��ن 

شخص��یة إذ أن��ھ ال توج��د دالئ��ل قوی��ة تؤك��د خصائص��ھم ال
الفك��رة ب��أن بع��ض األش��خاص أكث��ر اقتناع��ا م��ن غی��رھم 
بالرس���ائل اإلعالمی���ة،ولكن األم���ر یتعل���ق ب���أفراد أكث���ر 
حساس���یة یفت���رض ف���یھم أن یكون���وا بحاج���ة أكب���ر إل���ى 

  .األطفال، الشباب،النساء،وكبار السن: الحمایة مثل
ال���ث م���ن إض���افة ن���وع ث ص���الح أب���و إص���بعوی���رى      

وھ��و الجمھ��ور الالمب��الي الجمھ�ور وھ��و م��ا أطل��ق علی�ھ 
ال��ذي ال یق��ف موقف��ا رافض��ا مث��ل الجمھ��ور العنی��د، وال 
موافقا مثل الجمھور الحساس  ولكنھ یتعامل مع الرسائل 
اإلعالمیة بإھمال تام والمباالة، وھو جمھور غیر معن�ي 
بالرسالة على عكس الجمھور العنید الذي تھمھ الرس�ـالة 

لكن��ھ ال یس��تجیب لھ��ا، والجمھ��ور الحس��اس ال��ذي یت��أثر و
  .)1(بسھولة أكبر بوسائل اإلعالم

وھن���اك تقس���یمات أخ���رى للجمھ���ور ت���رتبط بالبن���اء    
االتجاھ��ات الت��ي یتبناھ��ا الف��رد نح��و عالقات��ھ والمعرف��ي 

                                                
 ).122(االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، ص :صالح أبو إصبع) 1(
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وبن�اء . بالغیر والمجتمع وكذلك عالقاتھ بوسائل اإلعالم
المجتم�ع فإن�ھ یمك�ن  على المعاییر الثقافی�ة الس�ائدة ف�ي

 : )1( تقسیم الجمھور إلى فئات كاآلتي
وھم الذین یمیل�ون إل�ى : أصحاب االتجاه العلمي/1       

الحكم على األشخاص واألشیاء والمعاني وأوجھ النش�اط 
اإلنس���اني ف����ي إط���ار الق����وانین والنظری���ات والعالق����ات 

ی�رفض  العلمیة، فالفرد من أصحاب ھذا االتج�اه یقب�ل أو
ار الموافق��ة أو القب��ول م��ع المع��اییر العلمی��ة وك��ذلك بمعی��

ویت�أثر ھ�ذا .یضیفھ العمل إلى المعرفة اإلنس�انیة بقیمة ما
االتجاه بمستوى التحصیل العلمي المنظم وسعة االطالع 

  . على العلوم والثقافات المختلفة
والف�رد ف�ي : أصحاب االتجاه المادي أوالعمل�ي -2

ر المنفع��ة المباش��رة ھ��ذه الفئ��ة یص��در أحكام��ھ ف��ي إط��ا
وك�ذلك بمفھ�وم الج�زاء المباش�ر للس�لوك . والعائد المادي

مث���ل الحص���ول عل���ى . االتص���الي م���ع وس���ائل اإلع���الم
  .المعرفة التي تفید الفرد في اتخاذ قراراتھ الیومیة

وھ�ذا االتج�اه عك�س : أصحاب االتجاه المعن�وي -3      
المنفعة أو حیث تتأثر أحكام الفرد ب. االتجاه السابق تماما

العائ���د المعن���وي ال���ذي یتمث���ل ف���ي التواف���ق واالنس���جام 
مث��ل الجم��ال، واإلب��داع . واإلش��باع الوج��داني والع��اطفي

اإلنس���اني ال���ذي یك���ون مص���دره الف���ن واألدب بفروع���ھ 
 والمعاییر الس�ائدة ف�ي ھ�ذا االتج�اه ھ�ي المع�اني.المختلفة

والتع��اطف  واألخ��وةالت��ي ت��دعم الح��ب والخی��ر والس��الم 
وغیرھ����ا م����ن المع����اني اإلیجابی����ة ...دة واأللف����ةوالم����و

  . للعالقات اإلنسانیة في إطارھا المعنوي

                                                
 ).194(نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، ص: انظر، محمد عبد الحمید) 1(
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وی����رتبط ھ����ذا : أص���حاب االتج����اه االجتم����اعي -4
االتج�����اه بإط�����ار األحك�����ام الت�����ي تتوارثھ�����ا الجماع�����ات 
والمجتمعات لنمط سائد من التقالید واألع�راف والع�ادات 

ت بأنواعھ�ا التي تحكم عالقة الفرد بالغیر داخ�ل الجماع�ا
  .الجیرة مثل العالقات داخل األسرة أو-المختلفة

وھ��ذا التص��نیف ال یق��دم ح��دودا فاص��لة ب��ین ھ��ذه 
الفئ���ات، الحتم���االت ت���داخل الفئ���ات م���ع بعض���ھا عن���د 

ولكن اختیارھا ق�د یش�یر إل�ى س�یادة اتج�اه مع�ین . األفراد
ف��ي التمس��ك بأنم��اط معین��ة م��ن المع��اییر الثقافی��ة، والت��ي 

أساس����ا لتفس����یر العالق����ات م����ع وس����ائل  یمك����ن اتخاذھ����ا
  .اإلعالم
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اإلع���الم واالتص���ال ف���ي :الفص���ل الراب���ع 

  .عصر العولمة
  .مفھوم العولمة اإلعالمیة:أوال          

  . تعریف العولمة)أ(           
  .مظاھر وتجلیات العولمة)ب(           
  .تعریف العولمة اإلعالمیة)ج(           

  .أبعاد العولمة اإلعالمیة:ثانیا         
  .العولمةإعالم :ثالثا         

  .تعریف إعالم العولمة وخصائصھ)أ(    
  .أھداف إعالم العولمة ووظائفھ)ب(     
 م�ةما حققھ اإلعالم في ظ�ل العول) ج(    

  اإلعالمیة
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  :مفھوم العولمة اإلعالمیة:أوال
تشیر الدراسات والبحوث إلى أن :تعریف العولمة)أ(     

ل�ھ وج�ود قب�ل  یك�نبمفھوم�ھ الی�وم ل�م " العولمة"مصطلح
" أكس����فورد"منتص����ف عق����د الثمانینی����ات وأن ق����اموس 

للكلم��ات اإلنجلیزی��ة الجدی��دة أش��ار وألول م��رة لمفھ��وم 
واصفا إیاه بأنھ م�ن الكلم�ات الجدی�دة )م1991(العولمة سنة

ووفق��ا إلص��دار منظم��ة .الت��ي ب��رزت خ��الل التس��عینیات
ف���إن  )OECD(التع���اون االقتص���ادي والتنمی���ة ف���ي أوروب���ا

 م�ن قب�ل)م1985(ح العولمة اس�تخدم ألول م�رة ع�اممصطل
 عولم����ة األس����واق؛( عن����وان تح����ت" لیف����ت تی����ودور"
)globalization of Markets( وق���د اس���تخدم )ھ���ذا )لیف���ت

المصطلح لتوصیف التغیرات التي حدثت خالل الحقبتین 
وتأكی���دا لھ���ذا ال���رأي .الماض���یتین ف���ي االقتص���اد ال���دولي

 ھا لكت����ابم����ن خ����الل عرض����"س����یلفیا أوس����تي"ذھب����ت
تح��دیات الرأس��مالیة العالمی��ة (المعن��ون) روب��رت جیل��ین(

إل���ى أن كلم���ة عولم���ة ظھ���رت ألول م���رة خ���الل  )2000
النصف الثاني من الثمانینیات،واآلن أصبحت ھي الكلمة 

  .  )1(في لغة العالقات الدولیة)password(المحوریة
 ھ���وو اللغ��ة اإلنجلیزی��ةإذا تتبعن��ا المص��طلح ف��ي و      

)Globalization(  نج�������ده مش�������تقا م�������ن ج�������ذر التین�������ي
،إالّ أن��ھ یخ��تلط ف��ي )2(بمعن��ى الك��رة األرض��یة)Glob(ھ��و

 )3( المفھ��وم االص��طالحي أحیان��ا م��ع مص��طلح العالمی��ة

                                                
(1) s.ostry: the challengeof global capitalism, the world economy in 
the 21 sentury (book review: American political  science review; 
March 2001  
(2) dictionary of world origing, librairie du liban beirut. 1985, p (111) 

  )57(، ص)1976دار العلم للمالیین،:بیروت(بالمورد القری:منیر البعلبكي (3)
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)Globalisme.( وج���اء ف���ي معج���م)ویبس���ترز؛Webster’s (
 ھ���ي إكس���اب الش���يء ط���ابع العالمی���ة،)Globalization(أن

  .    )1(المیاع تطبیقھ وبخاصة جعل نطاق الشيء أو
أن العولم����ة  انكارت����ا اإللكترونی����ةوف����ي موس����وعة       
اقتص��اداتھ وبنیات��ھ  دم��ج ودمقرط��ة ثقاف��ات الع��الم و:"ھ�ي

التحتیة من خالل االستثمارات الدولیة، وتنمیة تكنولوجیا 
االتص��االت والمعلوم��ات، وت��أثیرات الس��وق الح��رة عل��ى 

  ".االقتصادات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة
واحد من "العولمة"فمصطلح :أما في اللغة العربیة      

ث��������الث اص���������طالحات عربی���������ة ترجم���������ت الكلم���������ة 
الكوكب����ة ":واآلخ����ران ھم����ا )globalization(اإلنجلیزی����ة

، وق��د ش��اع اس��تعمال لف��ظ العولم��ة أكث��ر م��ن "والكونی��ة
فالسید یاسین؛ ).الكوكبة والكونیة(المصطلحین اآلخرین 

یترجمھ��ا إس��ماعیل و )2("ی��ةبالكون")globalization(یت��رجم
إذا ) "كوك�ب(تصریفا من فعل) بالكوكبة(صبري عبد هللا

جمع أحجارا ودفع بعضھا البعض في غیر ش�كل مح�دد، 
وأیده في ھذا "إذا جمع التراب)كّوم(وھو ما یقال لھ كذلك

االتج��اه ال��دكتور محم��د محم��ود اإلم��ام وع��ارض أحم��د 
إل���ى  مش���یرا )الكونی���ة( ص���دقي ال���دجاني اس���تعمال لف���ظ

 )العولم�����ة( محاول�����ة توحی�����د المص�����طلح ب�����ین كلمت�����ي
ف�����ي ح�����ین یخل�����ط عب�����د الش�����فیع عیس�����ى )الكوكب�����ة(و

،ویع���ّدھما مرادفت���ان لمفھ���وم )العولم���ة(و)العالمی���ة(ب���ین
لیس��ت إال )العالمی��ة(وھ��و ھن��ا ینطل��ق م��ن أن) الت��دویل(

                                                
(1) New Webster Dicionary,of the English Language,1988, p(619) 

الع�رب والعولم�ة؛بحوث ومناقش�ات الن�دوة :، في كتاب"في مفھوم العولمة:"السید یاسین(2) 
مرك���ز دراس���ات الوح���دة :بی���روت(الفكری���ة الت���ي نظمھ���ا مرك���ز دراس���ات الوح���دة العربی���ة

  ).26(، ص)2000، أفریل )3(عربیة،طال
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الیوت���وبي لالنخ���راط ف���ي س���لك -العنص���ر األی���دیولوجي
ح���ول ال���دعوة إل���ى الغ���رب،أي عملی���ة الغربن���ة عن���دما تت
عملی�ا إل�ى اإلدم�اج -االندماج في العالم على صعید الفكر

ف��ي الغ��رب ل��یس عل��ى الص��عید االقتص��ادي فحس��ب ب��ل 
  .)1(االجتماعي والسیاسي والثقافي

ت�ذھب بع�ض البح�وث :تعریف العولمة اص�طالحا)1(    
والدراس��ات إل��ى أن المص��طلح ب��دأ ب��الظھور تحدی��دا ف��ي 

 war:األول:)2(بین ش�ھیرین ھم�اأواسط الستینیات ف�ي كت�ا

and peace in the global village)  الح��رب والس��لم ف��ي
ال�ذي  لمارش�ال م�اك لوھ�ان وكن�ت فی�ور)(الكونیة القریة

    ).م1970(طبع سنة 
 Between Two Ages Americans Role in the:والث�اني    

Technotronic era) ألولینطل��ق ا)زبیغین��و بریجنس��كي(ل��ـ 
یتن���ام، وال���دور ال��ذي لعب���ھ التلفزی���ون فیھ���ا م��ن تجرب���ة ف

لیص��ل إل��ى أن الشاش��ة الص��غیرة حول��ت الجمھ��ور م��ن 
مجرد مشاھدین إلى مشاركین في األحداث، األم�ر ال�ذي 

 :أدى إلى اختفاء الحدود بین المدنیین والعسكریین ویقول
بأن اإلعالم اإللكتروني؛في وقت السلم یجعل م�ن التقنی�ة 

  .يمحركا للتغیر االجتماع
 )المدنی���ة الكونی���ة(مص���طلح بریجنس���كيواس���تعمل      

حیث تتشابك الشبكات التكن�و إلكترونیة،فیتح�د الكمبی�وتر 
بالتلفزیون بالھاتف باالتصاالت الالسلكیة، محول�ة الع�الم 

عق�����دة عالق�����ات متش�����ابكة ومتداخل�����ة ومت�����واترة "إل�����ى

                                                
مكتب��ة :الق��اھرة(العولم��ة والتح��والت المجتمعی��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي:مجموع��ة ب��احثین (1)

  ).180،181(، ص)1999، )1(مدبولي، ط
وزارة األوق�اف : قط�ر(ظاھرة العولم�ة رؤی�ة نقدی�ة، كت�اب األم�ة، : بركات محمد مراد (2)

  ).95(ص ) 2001ي،، جانفي، فیفر)1(والشؤون اإلسالمیة، ط
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وأك���د أن الوالی���ات المتح���دة األمریكی����ة . )1("ومتحرك���ة
الث�ورة "األول في التاریخ؛فھي مركز)لكليالمجتمع ا(ھي

 )%65(ف�ـ  ألنھا تتصل أكثر من غیرھا؛"إلكترونیة-التكنو

من مجموع االتصاالت المعالجة تخ�رج منھ�ا م�ن خ�الل 
  . صناعاتھا الثقافیة،بفضل تقنیاتھا ومناھجھا

  )globalization( ومع بدایة الثمانینیات أص�بح مص�طلح   

عمال األمریكیة وفي الص�حافة مألوفا في معاھد إدارة األ
ساكس���ونیة، وك���ان یعن���ي الحرك���ة -االقتص���ادیة األنجل���و

المعق��دة النفت��اح الح��دود االقتص��ادیة، ولیون��ة التش��ریعات 
مما شجع النشاطات االقتص�ادیة الرأس�مالیة عل�ى توس�یع 
حقل عملھا لیشمل المعمورة، ینض�اف إل�ى ذل�ك التط�ور 

مص��طلح معن��ى الھائ��ل لوس��ائل االتص��ال ال��ذي أعط��ى ال
  .وقضى على المسافات والحواجز ومصداقیة،

 ف��ي األدبی��ات النظری��ة"العولم��ة"ویظھ��ر مص��طلح      
ك����أداة تحلیلی����ة )االقتص����ادیة واالجتماعی����ة واإلعالمی����ة(

تص���ف عملی���ات التغیی���ر ف���ي مج���االت مختلف���ة،على أن 
-لیست محض مصطلح أو مفھوم مج�رد، فھ�ي)العولمة(

عملی������ة تفاعلی������ة  -كم������ا ی������رى كثی������ر م������ن الب������احثین
مس����تمرة؛یمكن مالحظتھ����ا باس����تخدام مؤش����رات كمی����ة 
وكیفی�����ة ف�����ي مج�����االت السیاس�����ة واالقتص�����اد والثقاف�����ة 

ویجم��ع كثی��ر م��ن الم��راقبین ألنش��طة الحی��اة  .واالتص��ال
الدولی�������ة عل�������ى أن القض�������ایا السیاس�������یة، واألح�������داث 
االقتصادیة، واألنشطة االجتماعیة والثقافیة تأخ�ذ األبع�اد 

وی�رى بع�ض الب�احثین . ولیة باس�تمرار مط�ردالكونیة الد

                                                
مكتب�ة :الق�اھرة(العرب والعولمة؛شجون الحاضر وغموض المستقبل :محمد علي حوات(1) 

  ).20( ص، )م2004،)2(مد بولي، ط
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أن ھن���اك أرب���ع عملی���ات أساس���یة للعولم���ة وھ���ي عل���ى 
 المنافس�ة ب�ین الق�وى العظم�ى، االبتك�ار التق�اني،"الت�والي

  ".انتشار عولمة اإلنتاج والتبادل،والتحدیث
-كم���ا ی���رى الب���احثون والدارس���ون–وم��ع ذل���ك یبق���ى    

من الطبیع�ي المفھوم غامضا على الرغم مما كتب عنھ،و
أن یختل���ف الن���اس ف���ي فھم���ھ، وتحلی���ل أبع���اده ب���اختالف 
رؤاھ��م م��ن جھة،وبم��دى إّطالعھ��م عل��ى خفای��ا الظ��اھرة 

إن ص���یاغة :ویمك���ن الق���ول.ودقائقھ���ا م���ن جھ���ة أخ���رى
تعریف دقی�ق للعولم�ة تب�دو مس�ألة ش�اقة نظ�را إل�ى تع�دد 
تعریفاتھ�����ا؛والتي تت�����أثر أساس�����ا بإنحی�����ازات الب�����احثین 

  .اتجاھاتھم إزاء العولمة رفضا أو قبوالاألیدیولوجیة، و
ونظ��را ألن ھ��ذه الظ��اھرة ال ت��زال قی��د التش��كل،ولم     

تتح���دد مالمحھ���ا كامل���ة بص���ورة نھائیة،باإلض���افة إل���ى 
اتساع نط�اق الظ�اھرة وش�مولھا كاف�ة األنش�طة اإلنس�انیة 
تقریب���ا،وتركیز بع���ض الب���احثین عل���ى جان���ب مع���ین أو 

 ددة عن���د دراس���تھا،جوان���ب معین���ة م���ن تجلیاتھ���ا المتع���
ومحاول��ة تحدی���دھا مفھوم��ا ومص���طلحا؛إلى جان��ب أنھ���ا 
ظاھرة اجتماعیة إنسانیة ستختلف حولھ�ا وجھ�ات النظ�ر 
بالض��رورة؛نظرا الخ��تالف ظ��روف الواق��ع ال��ذي ینطل��ق 
منھ���ا الباح���ث لفھ���م ھ���ذه الظ���اھرة ع���ن ظ���روف واق���ع 
آخر،ونظ��را الخ��تالف المرجعی��ة الفكری��ة والثقافی��ة الت��ي 

اھرة عل��ى أساس��ھا،وھو م��ا أدى إل��ى االخ��تالف یق��ّیم الظ��
 .والتب���این ف���ي تحدی���د تعری���ف واض���ح وش���امل للعولم���ة

ویمكن تصنیف ھذه التعریفات ف�ي أرب�ع مجموع�ات ك�ل 
  :واحدة منھا تأخذ منحى ممیزا
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البع������د االقتص������ادي  مجموع������ة رك������زت عل������ى/ 1    
وھ����و البع����د ال����ذي یحت����وي عل����ى مؤش����رات :للعولم����ة

ص���ادیة عالمی���ة جدی���دة غی���ر واتجاھ���ات ومؤسس���ات اقت
معھ����ودة ف����ي الس����ابق وتش����كل ف����ي مجملھ����ا العولم����ة 

وف��ي ھ��ذه المجموع��ة نج��د التعری��ف ال��ذي . االقتص��ادیة
العملی��ة الت��ي :"للعولم��ة بأنھ��ا" اللجن��ة األوروبی��ة" قدمت��ھ

األسواق واإلنتاج في ال�دول المختلف�ة  عن طریقھا تصبح
تعتم���د ك���ل منھ���ا عل���ى األخ���رى بش���كل متزای���د بس���بب 

ینامیكی��ات التج��ارة ف��ي الس��لع والخ��دمات وت��دفق رأس د
الم��ال والتكنولوجی��ا، وھ��ي لیس��ت ظ��اھرة جدی��دة ولكنھ��ا 
اس��تمراریة للتط���ورات الت���ي تتابع���ت لفت���رة طویل���ة م���ن 

  .   )1("الزمن
في تقری�ره  صندوق النقد الدوليوالعولمة حسب         
 ف���������ي م���������اي"آف���������اق االقتص���������اد الع���������المي"ع���������ن

االقتص����ادي المتن����امي )لتواك����لا(التواف����ق:"ھ����ي)م1997(
تن���وع  لمجم���وع بل���دان الع���الم م���دفوعا بازدی���اد حج���م أو

المبادالت العابرة للح�دود والخ�دمات والس�لع كم�ا الت�دفق 
العالمي لرؤوس األم�وال ف�ي آن م�ع االنتش�ار المتس�ارع 

 .)2("الشامل للتكنولوجیا
العولمة ربما " :بقولھ ریتشارد ھیجوتویعرفھا    

بأنھا سلسلة من الظواھر االقتصادیة اتسمت عملیا 
 المتصلة في جوھرھا،وھذه تشمل تحریر األسواق،

ورفع القیود عنھا،وخصخصة األصول،وتراجع وظائف 
 الدولة والسیما مایتعلق منھا بالرفاھیة االجتماعیة،

                                                
 ،المجل��ة الدولی��ة للعل��وم االجتماعی��ة"مقدمة؛تحدی��د موق��ع العولم��ة:"جراھ��ام طومس��ون (1)

  ).10(، ص)1990،جوان )160(تصدر عن الیونسكو، ع(
  ).19(، ص1997،دیسمبر)49(م وتكنولوجیا،عمجلة علو(2) 
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وانتشار التقنیة، وتوزیع اإلنتاج التصنیعي عبر 
ل أسواق ، وتكام)االستثمار األجنبي المباشر(الحدود

في قالبھا االقتصادي -وتشیر العولمة.رأس المال
إلى انتشار المبیعات ومنشئات -األضیق

اإلنتاج،وعملیات التصنیع على مستوى العالم والتي تعید 
  .)1("معا تشكیل تقسیم العمل عالمیا

 :ف�����ي ظ�����اھرة العولم�����ة ریك�����اردو بت�����ریالویح�����دد     
ع مجموع���ة المراح���ل الت����ي تمك���ن م����ن إنت���اج وتوزی����"

م���ن أج���ل أس���واق عالمی���ة واس���تھالك الس���لع والخ���دمات 
منظمة،أوفي طریقھا إل�ى التنظیم،وف�ق مق�اییس ومع�اییر 

تعم�ل عل�ى أس�اس  عالمیة؛ من طرف منظمات ولدت أو
قواعد عالمیة بثقافة تنظیم منفتحة على المحیط الع�المي، 
وتخضع إلستراتیجیة عالمیة من الصعب تحدی�د فض�ائھا 

بحك�����م تع�����دد )ادي والتكنول�����وجيالق�����انوني واالقتص�����(
 ترابط��ات وت���داخالت عناص��رھا ف���ي مختل��ف العملی���ات

  .)2("قبل عملیة اإلنتاج وحتى بعده"اإلنتاجیة"
وھ��و البع��د :مجموع��ة رك��زت عل��ى البع��د الثق��افي/2    

الذي یشیر إلى ب�روز الثقاف�ة كس�لعة عالمی�ة تس�وق ك�أي 
وفي المجموعة نج�د التعری�ف ال�ذي .سلعة تجاریة أخرى

العولم��ة :"للعولم��ة؛ وال��ذي ق��ال فی��ھبرھ��ان غلی��ون دم��ھ ق
ھ��ي ال��دخول بس��بب تط��ور الث��ورة المعلوماتی��ة والتقنی��ة 
واالقتص���ادیة مع���ا م���ن التط���ور الحض���اري یص���بح فی���ھ 

ویس��تدرك ". مص��یر اإلنس��انیة موح��دا أو نازع��ا للتوح��د

                                                
مرك��ز اإلم��ارات للدراس��ات والبح��وث :أب��و ظب��ي(العولم��ة واألقلم��ة :ریتش��ارد ھیج��وت(1) 

  ).28(، ص)1998،)1(اإلستراتیجیة، ط
(2) Petrella.R :La mondialisation de l’économie et de la société, une 

hypothèse prospectivein futuribles, septembre 1989      
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عل��ى معن��ى الوح��دة المقص��ودة ھن��ا،فیرى أنھ��ا ال تعن��ي 
ی��ع أج��زاء الع��الم والمجتم��ع التج��انس والتس��اوي ب��ین جم

البشري،وال تعني درج�ة عالی�ة م�ن التفاع�ل ب�ین من�اطق 
ومجتمع���ات بش���ریة مختلف���ة ومتباین���ة وبالت���الي ازدی���اد 

  . )1(التأثیر المتبادلین
 جیمس میتلمان-وضمن ھذه المجموعة-ویعّرفھا    

عملیة مقابلة ثقافیة بین الحضارات یعتریھا :"بقولھ
  .)2("دم االستمرارالكثیر من التناقض وع

تتض��من العولم��ة االمت��داد :"بقول��ھ فیدرس��ونویعرفھ��ا    
الخارجي للثقافة المحلیة المعنیة إل�ى أقص�ى ح�دودھا،أي 
العالم أجمع،تصبح الثقافات المختلفة منخرطة في الثقاف�ة 

  .   )3( "الغالبة التي سوف تغطي بعد حین جمیع العالم
عملی���ة خل���ق :"ابأنھ��� عم���ر ج���اهویعرفھ���ا ال���دكتور       

مجتم���ع ع���المي واح���د ذي ثقاف���ة واح���دة،ویتمثل الھ���دف 
الرئیس للثقافة الجدیدة في تھم�یش الثقاف�ات التقلیدی�ة ب�أن 
یستبدل بھا ما یقال إنھ ثقاف�ة دینامی�ة عص�ریة تق�وم عل�ى 
فلسفة للحیاة علمانیة مادی�ة تت�ألف ف�ي معظمھ�ا م�ن الق�یم 

  .)4( "ھالكیةثقافة االست الغربیة المادیة والفردیة أو
العولم��ة فع��ل اغتص��اب " :عب��د اإلل��ھ بلقزی��زویق��ول      

ثق��افي وع��دوان رم��زي عل��ى س��ائر الثقافات،إنھ��ا ردی��ف 
فیھ��دد  االخت��راق ال��ذي یج��ري ب��العنف المس��لح بالتقان��ة؛

                                                
، )1(دار الفك��ر، ط:دمش��ق(ثقاف��ة العولم��ة وعولم��ة الثقاف��ة:برھ��ان غلی��ون وس��میر أم��ین (1)

  ).75(، ص)م1999
  )339(م،ص1998،)131(،مجلة السیاسة الدولیة،ع"ھواجس العولمة" :جیمس میتلمان (2)

  ) .21(ص) 1999،) 1(دار الوراق ط:لندن(العولمة دراسة تحلیلیة نقدیة:عبد هللا التوم(3) 
  ).365(عالمیة اإلسالم والعولمة، ص :مجموعة باحثین (4)
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س�����یادة الثقاف�����ة ف�����ي س�����ائر المجتمع�����ات الت�����ي تبلغھ�����ا 
  .)1("العولمة
رة الثقافی�ة ھ�ي الس�یط-كما یراھا بلقزی�ز-فالعولمة        

الغربیة عل�ى س�ائر الثقاف�ات بواس�طة اس�تثمار مكتس�بات 
التقان��ة ف��ي می��دان االتص��االت، وھ��ي التت��ویج  العل��وم و

التاریخي لتجربة مدی�دة م�ن الس�یطرة ب�دأت من�ذ انط�الق 
عملی��ة الغ��زو االس��تعماري،وحققت نجاح��ات كبی��رة ف��ي 
إلحاق التصفیة والمسخ بثقافات جنوبیة عدیدة خاصة في 

  .)2( ریقیا وأمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیةإف
الذي یشیر  :مجموعة ركزت على البعد السیاسي /3    

إلى قضایا سیاس�یة عالمی�ة جدی�دة مرتبط�ة أش�د االرتب�اط 
وف��ي ھ��ذا المج��ال نج��د .بالحال��ة األحادی��ة الس��ائدة حالی��ا

ال���ذي ی���رى أّن  محم��د عاب���د الج��ابريتعری��ف ال���دكتور 
ز على الدولة واألم�ة والوطن،وبالت�الي نظام یقف:"العولمة

فإن��ھ یعم��ل عل��ى التفتی��ت والتش��تت وإیق��اظ أط��ر االنتم��اء 
بع�د أن تض�عف  إلى القبیلة والطائفة والجھ�ة والتعص�ب،

  . )3("إرادة الدولة وھویة الوطن
ال���ذي :مجموع���ة رك���زت عل���ى البع���د االجتم���اعي/4    

یالح��ظ ب��روز المجتم��ع الم��دني الع��المي وب��روز قض��ایا 
. نسانیة مشتركة تش�كل ف�ي مجملھ�ا العولم�ة االجتماعی�ةإ

ویعد أقدم،وربما أھم تعریف في ھ�ذا المج�ال ال�ذي قدم�ھ 
اتجاه :"الذي یؤكد فیھ أن العولمة ھي رونالد روبرتسون

                                                
  ).318(العرب والعولمة، ص : ، في كتاب"العولمة والھویة الثقافیة: "عبد االلھ بلقزیز (1)

 ،)1998 ،)1(دار األھ���الي،ط:دمش���ق(العولم���ة لیس���ت الخی���ار الوحی���د :منی���ر الحم���ش(2) 
  .)42(ص
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(ي الفكر المعاصرقضایا ف:محمد عابد الجابري (3)

  ).147(، ص)م1997
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ت����اریخي نح����و انكم����اش الع����الم وزی����ادة وع����ي األف����راد  
،فالعولم��ة بھ��ذا المعن��ى  )1("والمجتمع��ات بھ��ذا االنكم��اش

عي وإحساس األفراد في كل مكان بأن العالم تشیر إلى و
وإن أھ�م . ینكمش، وی�تقلص، ویقت�رب م�ن بعض�ھ بعض�ا

ھ�و تركی�زه الش�دید عل��ى " روبرتس�ون"م�ا یمی�ز تعری�ف
فك����رة انكم�����اش الع�����الم،والتي تتض����من أم�����ورا كثی�����رة 

  :)2(أھمھا
  .تقارب المسافات والثقافات-      
باإلمك�ان ترابط المجتمع�ات وال�دول حی�ث ل�م یع�د -      

  .العزل واالنعزال
سرعة التحوالت والمس�تجدات وع�دم الق�درة عل�ى -      

  .مجاراتھا
       
        
تشیر كثیر من البحوث :مظاھر وتجلیات العولمة)ب(    

والدراس�����ات إل�����ى أن للعولم�����ة عدی�����د م�����ن المظ�����اھر 
وتبین���ت معالم����ھ  والتجلیات؛بعض���ھا اكتمل���ت مالمح���ھ،

وبعضھا اآلخر مازال في  دياألساسیة كالمظھر االقتصا
ط���ور التش���كل ولّم���ا تتب���ین معالم���ھ ول���م تتح���دد مالمح���ھ 

  :الرئیسیة بعد،وأھم ھذه التجلیات ھي
وتتجل���ى مظ���اھر :التجلی���ات االقتص���ادیة للعولم���ة)1(   

  :العولمة في المجال االقتصادي في

                                                
أحمد محمود : العولمة النظریة االجتماعیة والثقافة الكونیة، ترجمة: رونالد روبیرتسون (1)

  ).  1998المجلس األعلى للثقافة، : القاھرة(و نورا أمین 
،ع��الم الفك��ر، "یفی��ة التعام��ل معھ��االعولمة؛ج��ذورھا وفروعھ��ا وك:"عب��د الخ��الق عب��د هللا (2)

  )53(م،ص1999، )22(ع
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تراج���ع ق���درة الحكوم���ات الوطنی���ة عل���ى توجی���ھ /1     
بظھ��ور تقس��یم : یطرة علیھ��االس�� أواألنش��طة االقتص��ادیة 

عمل جدید لالقتصاد الع�المي ال�ذي ل�م یع�د یخض�ع الی�وم 
للرقاب���ة التقلیدی���ة، ول���م یع���د ی���ؤمن بت���دخل ال���دول ف���ي 
نش��اطاتھ، وخاص��ة فیم��ا یخ��ص انتق��ال الس��لع والخ��دمات 
ورأس الم���ال عل����ى الص���عید العالمي،فق����د بل���غ النش����اط 

دول��ة االقتص��ادي الع��المي مرحل��ة االس��تقالل الت��ام ع��ن ال
القومیة، وأصبح یشكل نظاما واحدا تحكمھ أسس عالمیة 
مشتركة، وتدیره مؤسس�ات وش�ركات عالمی�ة ذات ت�أثیر 

   .على كل االقتصادات المحلیة
وتزای��د :تن��امي دور الش��ركات متع��ددة الجنس��یات/2     

أرباحھ���ا واتس���اع أس���واقھا،وتعاظم نفوذھ���ا ف���ي التج���ارة 
ق�وة دول -مواجھتھ�ا ف�ي-الدولیة وفي االستثمار،لتتضاءل

الجن�����وب الت�����ي بات�����ت تمث�����ل نھب�����ا أو فریس�����ة لھ�����ذه 
  . اإلمبراطوریات االقتصادیة العمالقة

لع���ّل الجان���ب  :ب���روز األس���واق المالی���ة العالمی���ة/3    
الم�الي یمث��ل أوض�ح دلی��ل عل��ى ظ�اھرة العولم��ة وتكام��ل 
األسواق المالیة والمتجسدة في النمو االنفجاري لصفقات 

وكان�ت حرك�ة رأس .رأس الم�ال الع�الميالدوالرات من 
 )ملی�ار دوالر188( المال في األسواق العالمیة ف�ي ح�دود

ع���ام  )تریلی���ون دوالر 102(،ث���م قف���زت إل���ى م1986ع���ام 
وتعتبر ھذه الزیادة ثالثة أضعاف ال�رقم األص�لي  .م1995

وب��������نفس س��������رعة زی��������ادة حج��������م التج��������ارة للفت��������رة 
المباش�ر م�ن  وارتفعت قیمة االستثمار األجنبي.المذكورة

قب���ل الش���ركات متع���ددة الجنس���یات خم���س م���رات ب���ین 
وزاد ت��دفق .منتص��ف الثمانینی��ات ومنتص��ف التس��عینیات
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 %)0,05( والمشّكلة ل�ـ رأس المال األجنبي للدول النامیة،
إل���ى أكث���ر  )م1989-م1983(م���ن الن���اتج اإلجم���الي لفت���رة 

 )م1996-م1994( في فترة%) 3,5(من
)1(.  

تع���ددت وتنوع���ت :اس���یة للعولم���ةالتجلی���ات السی)2(   
مظ��اھر العولم��ة ف��ي المج��ال السیاس��ي داخلی��ا وخارجی��ا 

  :،ولعل أبرز ھذه المظاھرعلى حد سواء
انھی��ار النظ��ام ال��دولي الق��دیم وب��روز مالم��ح نظ��ام /1   

اس���تند النظ���ام ال���دولي الق���دیم إل���ى قطبی���ة :ع���المي جدی���د
ثنائی�����ة؛مثلتھا الوالی�����ات المتح�����دة األمریكی�����ة متزعم�����ة 

 )س��ابقا(معس��كر الرأس��مالي الغربي،واالتح��اد الس��وفیتيال
متزعم����ا المعس����كر االش����تراكي،ولكن التح����والت الت����ي 
شھدھا االتحاد السوفیتي وبقیة بلدان أوروبا الشرقیة من�ذ 
منتص����ف الثمانین����ات، والت����ي انتھ����ت بتفك����ك االتح����اد 
السوفیتي كقوة عظمى، وانھی�ار األح�زاب الش�یوعیة ف�ي 

بتبني التعددی�ة السیاسیة،وأش�كال م�ن  تلك الدول، وقیامھا
الدیمقراطی���ة اللیبرالی���ة واالقتص���اد الح���ر عل���ى الص���عید 
الداخلي،واتجاھھا نح�و االنفت�اح عل�ى المعس�كر الغرب�ي، 
واالنخ�����راط ف�����ي االقتص�����اد الع�����المي عل�����ى الص�����عید 
الخارجي،ھ�ذه التح�والت وض��عت النھای�ة للنظ�ام ال��دولي 

أخ��رى ف��ي  الق��دیم، وأس��ھمت ض��من عوام��ل ومتغی��رات
  :وضع األساس لبروز نظام عالمي جدید؛في مالمح

تم��دد دور الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة عل��ى :أولھ��ا     
الص��عید العالمي،مم��ا ح��دا ب��البعض إل��ى اعتب��ار العولم��ة 

                                                
 ،)1(ط المرك��ز الثق��افي العرب��ي،:ال��دار البیض��اء(الع��رب وعص��ر العولم��ة:نج��اح ك��اظم (1)

  ).139(ص ، )2002
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مرادفا لألمركة؛بمعنى سعي الوالیات المتحدة إلى إع�ادة 
  . )1(صیاغة النظام العالمي طبقا لمصالحھا وتوجھاتھا

ح��دوث موج��ة ذات ط��ابع ع��المي م��ن التح��ول :ثانیھ��ا   
ال���دیمقراطي، واالتج���اه نح���و االقتص���اد الح���ر،ورغم أن 
ب���دایات ھ���ذه الموج���ة ب���دأت ف���ي منتص���ف الس���بعینیات 
للتحول الحاصل في البرتغال والیونان وإس�بانیا، إال أنھ�ا 
اتسعت خالل الثمانینیات والتسعینیات لتش�مل العدی�د م�ن 

ینی���ة وإفریقی���ا وآس���یا ووس���ط أورب���ا بل���دان أمریك���ا الالت
) م1994(إل��ى ع��ام )م1974(خ��الل الفت��رة م��ن ع��ام"وش��رقھا

  .)2( "تحولت ستین دولة شمولیة إلى أنظمة دیمقراطیة
ث���ورة المعلوم���ات واالتص���االت الت���ي خلق���ت  :ثالثھ���ا   

 واقع��ا جدی��دا ل��م یع��د ف��ي ظل��ھ بمق��دور أي نظ��ام سیاس��ي؛
ارساتھ أو یحجب مھما كانت درجة تسلطیتھ أن یخفي مم

یمك����ن  الحق����ائق ع����ن الع����الم الخارجي،كم����ا خلق����ت م����ا
. ف��ي التحوی��ل نح��و الدیمقراطی��ة" ب��أثر الع��دوى"تس��میتھ
    

ف��إن االنتق��ال :مب��دأ الس��یادة الوطنی��ة لل��دولتراج��ع /2   
الح��ر لألف��راد والس��لع والخ��دمات واألفك��ار والمعلوم��ات 
 عبر المجتمعات والق�ارات، وال�ذي ت�م خ�الل التس�عینیات

ربما أدى إلى انحسار نسبي للسیادة المطلقة،وربما خل�ق 
االنطباع بأن الدولة لم تعد ضروریة،وأنھا فق�دت دورھ�ا 
وأھمیتھا؛بید أن�ھ ل�م ول�ن یس�قط ك�ل مظ�اھر الس�یادة،ولن 

                                                
فكریة شھریة تعنى بقضایا الوحدة (،المستقبل العربي"العولمة والعرب:"نایف علي عبید (1)

تص�در ع�ن مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة ببی�روت،  العربیة  ومشكالت المجتمع العربي،
  ).12(، ص)1997، جوان، )221(ع

مرك�ز اب�ن :الق�اھرة)(م1993-1981(عملیة التحول ال�دیمقراطي ف�ي مص�ر:أماني قندیل(2) 
  ).7(ص) م1995،)1(خلدون للدراسات اإلنمائیة، ط
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تعني القضاء عل�ى  یضع نھایة للدولة،فالعولمة سیاسیا ال
ب���روز الحك���م العالمي،وإنم���ا تتض���من دخ���ول  الدول���ة أو

یة إل��ى مرحل��ة سیاس��یة جدی��دة ی��تم خاللھ��ا االنتق��ال البش��ر
الح���ر للق���رارات والتش���ریعات والسیاس���ات والقن���ا ع���ات 
والخی��ارات عب��ر المجتمع��ات والق��ارات، وبأق��ل ق��در م��ن 
القی����ود والض����وابط متج�����اوزة ب����ذلك ال����دول والح�����دود 
الجغرافیة، فتزداد بذلك الروابط السیاسیة بین دول العالم 

    . على نسق غیر مسبوق
ك�ان لتراج�ع :بروز منافسین ج�دد للدول�ة الوطنی�ة/3    

دور الدولة الوطنیة سیاسیا أثره في ب�روز مجموع�ة م�ن 
الق��وى العالمی��ة واإلقلیمی��ة والمحلی��ة الجدی��دة خ��الل عق��د 
التس����عینیات،والتي أخ����ذت تن����افس الدول����ة ف����ي المج����ال 
السیاسي،وخاص���ة ف���ي مج���ال ص���نع الق���رارات وص���وغ 

  : )1(االخیارات،ومن أبرزھ
التك����تالت التجاری����ة اإلقلیمی����ة كالس����وق األوربی����ة ـ����   

المش��تركة،التي تط��ورت خ��الل األربع��ین س��نة الماض��یة 
لتشكل وحدة نقدیة تعمل م�ن خ�الل المص�رف المرك�زي 

، وذلك بعد أن تنازلت )م1999(األوروبي الذي أنشأ عام
الدول األوربیة طوعا ع�ن س�یادتھا ف�ي مج�ال السیاس�ات 

النموذج االندماجي األوربي یقوم أساسا عل�ى فإن .النقدیة
تخلّ���ي ال���دول األوربی���ة الط���وعي ع���ن بع���ض  مظ���اھر 
س���یادتھا لص���الح الكی���ان اإلقلیم���ي المتج���ھ نح���و التوح���د 

  . اقتصادیا وسیاسیا ولما ال عسكریا واجتماعیا وثقافیا

                                                
، مجل��ة ع��الم "عھ��االعولمة؛ج��ذورھا وفروعھ��ا وكیفی��ة التعام��ل م:"عب��د الخ��الق عب��د هللا (1)

  ).          54(العولمة،ص:، وممدوح منصور)83،84(الفكر، ص 
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 المؤسس��ات المالی��ة التجاری��ة واالقتص��ادیة العالمی��ة،ـ��   
العالمی�����ة الت�����ي تأسس�����ت  وأبرزھ�����ا منظم�����ة التج�����ارة

لتش�رف إش�رافا ك�امال عل�ى النش�اط التج�اري )م1996(عام
العالمي،لتص��بح م��ن ف��رط الض��خامة والق��وة ق��ادرة عل��ى 
ف��رض قراراتھ��ا وتوجیھاتھ��ا عل��ى ك��ل دول الع��الم دون 

  .استثناء
المنظم���ات األھلی���ة غی���ر الحكومی���ة عل���ى الس���احة ـ���   

م��ؤتمرات السیاس��یة العالمی��ة كق��وة فاعل��ة وم��ؤثرة ف��ي ال
، "ری���و دي ج���انیرو"قم���ة األرض ف���ي:العالمی���ة؛كمؤتمر

، "بك�ین"،ومؤتمر المرأة في"القاھرة"ومؤتمر السكان في
،وأب�رز ھ�ذه المنظم�ات "فیینا"ومؤتمر حقوق اإلنسان في

 الس�الم األخض�ر"غیر الحكومیة منظمات البیئة؛كمنظم�ة
 "العف���و الدولی���ة"ومنظم���ات حق���وق اإلنس���ان كمنظم���ة"

أخ����وات ح����ول "نس����ائیة العدیدة؛كمنظم����ةوالمنظم����ات ال
فق���د تزای���د ع���دد المنظم���ات غی���ر الحكومی���ة  ...،"الع���الم

تزایدا مطردا خ�الل التس�عینیات،وأخذت تعم�ل باس�تقالل 
تام عن الدول التي ل�م تع�د ق�ادرة عل�ى ال�تحكم ف�ي نش�اط 

  .وعمل ھذه المنظمات
وتس��عى ھ��ذه المنظم��ات إل��ى خل��ق المجتم��ع الم��دني      

ي یراق���ب نش���اطات وسیاس���ات ال���دول ف���ي الع���المي ال���ذ
 مج��االت حق��وق اإلنس��ان والبیئ��ة والقض��ایا االجتماعی��ة،

وھ��و ھ��دف الش��ك سیض��عف م��ن تحك��م الدول��ة التقلی��دي 
لیوج���د منافس���ا قوی���ا یط���رح خی���ارات أم���ام المجتمع���ات 

  . إلیجاد الحلول لمشاكلھا وقضایاھا
المنظم���ات الدولی���ة العالمی���ة المتخصص���ة،كمنظمة ـ���    

المتح���دة، وص���ندوق النق���د ال���دولي،والبنك ال���دولي األم���م 
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وك���ذا منظم���ة األورب���ي، لإلنش���اء والتعمی���ر، واالتح���اد 
التج���ارة العالمی���ة كآلی���ات للتنظ���یم ال���دولي؛فیما یتص���ل 
بإرس���اء قواع���د ونظ���م للتعام���ل ال���دولي ف���ي العدی���د م���ن 
المج��االت، لتص��بح ب��ذلك كیان��ات ف��وق قومی��ة،لھا كی��ان 

كبی����رة م����ن الذاتی����ة عض����وي ووظیف����ي یتمت����ع بدرج����ة 
   .واالستقاللیة

إن العولم����ة ف����ي  :التجلی����ات الثقافی����ة للعولم����ة) 3(    
جوانبھ�ا الثقافی��ة ظ�اھرة جدی��دة تم�ر بمراحلھ��ا التأسیس��یة 
األول�����ى،ولم تب�����رز كحقیق�����ة حیاتی�����ة إال خ�����الل عق�����د 
التس����عینیات،ولم ت����تمكن بع����د أن تج����اري ف����ي تجلیاتھ����ا 

یاتی���ة والس���لوكیة وتطبیقاتھ���ا أرض الواق���ع التجلی���ات الح
والتطبیق��ات المادی��ة والمؤسس��اتیة للعولم��ة االقتص��ادیة، 
والع��الم اآلن ل��یس موح��دا ثقافیا،كم��ا ھ��و موح��د تجاری��ا 

وج��ود لنظ��ام ثق��افي ع��المي كم��ا یوج��د  كم��ا أن��ھ ال.ومالی��ا
نظام اقتصادي عالمي،لذلك ونتیجة للغموض الذي یحیط 

لمرحل��ة بالعولم��ة ف��ي جوانبھ��ا ومظاھرھ��ا الثقافی��ة ف��ي ا
الراھنة فإن دول العالم التي تتدافع وتتن�افس لألخ�ذ بس�لع 
وخدمات ومنتجات العولمة االقتص�ادیة،تبدو أق�ل ان�دفاعا 
وإقباال،وحتم���ا أكث���ر ت���رددا وتمھ���ال ف���ي ان���دفاعھا نح���و 
مفاھیم وقیم وأفكار العولمة الثقافی�ة،بل وأكث�ر حزم�ا ف�ي 
مجابھ�����ة الواف�����د الثق�����افي عب�����ر الفض�����ائیات وش�����بكات 

  .االتصاالت والمعلومات
وم��ن المؤش��رات الت��ي تنب��ئ ب��انطالق التوج��ھ نح��و     

  : )1(تثبیت ثقافة معولمة
                                                

، ف��ي فعالی��ات الملتق��ى ال��دولي الجزائ��ر "العولم��ة والھوی��ة الثقافی��ة :"ح��الم الجیالل��ي (1)
محمد الص�دیق "، بقاعة المحاضرات 1999نوفمبر )22،23(الذي انعقد یومي  ،"والعولمة 
  ).115،116(وري، قسنطینة، الجزائر،صمنت اإلخوةبجامعة " بن یحي 
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التن���افس الرھی���ب ف���ي مج���ال المعلوماتیة،وش���بكات -   
اإلنترن��ت ومحط��ات اإلرس��ال التلفزی��وني وم��ا تبث��ھ م��ن 
أف���الم وأش���رطة ثقافی���ة ذات أھ���داف وغای���ات مقص���ودة 

ص���ر كثی���را الثقاف���ات بلغ���ات معین���ة ومح���دودة،مما یحا
  .واللغات القومیة

 موس�یقى ال��راب،(العم�ل عل�ى إنت��اج ثقاف�ة اس��تھالكیة-   
 تخ���دم النظ���ام الع���المي الجدی���د،...) لباس،س���لوك أف���الم

وتوجھ المقومات األساسیة لل�دول المختلف�ة  وتقل�ص م�ن 
خصوصیتھا،وبخاص��ة ال��دول غی��ر الق��ادرة عل��ى اإلنت��اج 

سھل استتباعھا حض�اریا إل�ى الثقافي المتمیز بلغتھا مما ی
  .الغرب المنتج لھذه الثقافة

محاول�ة إض�عاف اقتص�ادیات بع�ض األم�م م�ن أج�ل -    
 األقلی��اتتق��زیم حض��ارتھا وإض��عاف لغاتھ��ا م��ع تش��جیع 

اللغوی��ة ودفعھ��ا إل��ى خل��ق ص��راعات داخلی��ة، كم��ا ھ��و 
والع��راق والجزائ��ر ) س��ابقا(الش��أن ف��ي االتح��اد الس��وفیتي

  . وغیرھا
یر ف��ي ت��اریخ األمم؛بالس��عي إل��ى طم��س الت��راث الت��أث-   

الثق��افي األص��یل لألم��ة ومحاول��ة تش��ویھھا، وذل��ك وفق��ا 
 لنظریة الحتمیة اللغویة التي قال بھ�ا الفیلس�وف األلم�اني

ث���م آثارھ���ا )W.Houmboldt)1767–1835ولھ���الم ھمبول���ت "
 ،)م1929(س���نة  Esapir"إدوارد س���ابیر"اللغ���وي األمریك���ي

ة أن الن���اس إنم���ا ھ���م تب���ع ف���ي حی���ث ت���رى ھ���ذه النظری���
تفكی��رھم وإحساس��ھم ومش��اعرھم ونظ��ریتھم إل��ى الك��ون، 

  .للعادات التي اكتسبوھا من خالل ممارستھم للغة قومھم
اس��تغالل ص��دمة الحداث��ة م��ن أج��ل تحقی��ق العولم��ة -    

وتص��دیر ثقاف��ات معین��ة بوس��ائل متط��ورة إل��ى ش��عوب ال 
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ى تق����وى عل����ى مواجھتھ����ا مم����ا ی����ؤدي ف����ي النھای����ة إل����
  .االستسالم والتقاعس

ویتضح من ھذا أن المعركة في المجال الثقافي نوع      
من الغ�زو واالس�تعمار الط�وعي، یم�ارس عل�ى ك�ل أم�ة 
بفضل برامج فضائیة معدة مسبقا لھذا الغرض، من أجل 
إض����عاف المقوم����ات الحض����اریة لألمم،وجعلھ����ا قابل����ة 

األم�م  لالستتباع،إذ تؤكد الشواھد التاریخیة عل�ى أن فن�اء
یك���ون بس���بب اإلب���ادة الجس���دیة  والحض���ارات ن���ادرا م���ا

اخ������تالف  بس�����بب االنتم�����اء السیاس�����ي أو عس�����كریا أو
  .األجناس،وإنما یكون بسبب اختفاء ثقافتھم ولغاتھم

أي نعم أن الثقافة ال تتطور بانغالقھا على       
نفسھا،داخل قوقعتھا، وإنما تتطور بالتبادل الحر مع 

لحفاظ على الصلة بكل قوى التقدم الثقافات األخرى وا
اإلنساني، بید أن التبادل الحر البد أن یكون أیضا على 

قدم المساواة وقائما على أساس االحترام المتبادل، 
فصحیح أن تعدد قنوات اإلرسال الذي أتاحتھ التوابع 

الصناعیة للبث المباشر أدى إلى تنوع األھداف 
المنافسة فقد أدى  والمشاھدین، بید أنھ من خالل اشتداد

إلى توحید نمط المحتوى كما أدى على الصعید الدولي 
  .إلى زیادة حدة التبعیة الثقافیة بزیادة البرامج المستوردة

تعت���رف  إن ثقاف���ة عص���ر الب���ث الفض���ائي المباش���ر ال   
ب����الحوافز ألن البع����د الثق����افي لعولم����ة الب����ث وفعالیاتھ����ا 

 الص�ناعیة،الخاصة ألغت المس�افات ع�ن طری�ق األقم�ار 
التي تتیح لألفكار عبور الحدود بصورة متزای�دة وبش�كل 
أسرع وأضمن من أي وقت مضى وتستھدف ھذه الثقافة 
تنم��یط ال��ذوق وقولب��ة الس��لوك،وتكریس ن��وع مع��ین م��ن 
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االستھالك ألنواع معینة من الثقافة والمعرفة تتسم جمیعا 
 إن العولمة في جوانبھا. )1(بالضحالة والسطحیة واإلثارة

 الثقافی�ة تس��تمد خصوص�یتھا م��ن ع�دة تط��ورات فكری��ة و
قیمیة وسلوكیة برزت بشكل واضح في عق�د التس�عینیات 

  :وھي
وتأثرھ�����ا :انفت�����اح الثقاف�����ات العالمی�����ة المختلف�����ة/1    

ببعض��ھا ال��بعض ؛فل��م یح��دث ف��ي الت��اریخ أن أص��بحت 
المناطق الثقافیة والحضاریة بم�ا ف�ي ذل�ك أكث�ر المن�اطق 

 ورغب��ة ف��ي االنع��زال، منفتح��ة ومنكش��فة الثقافی��ة انع��زاال
  : ھي منفتحة حالیا،ویظھر ذلك جلیا في بقدر ما

الحری�����ة الكامل�����ة النتق�����ال المعلوم�����ات والبیان�����ات *   
واالتجاھ���ات والق���یم واألذواق عل���ى الص���عید الع���المي، 

إن لمثل ھذا و.وبقدر أقل من العراقیل والقیود والضوابط
عب��ر الثقاف��ات أث��ره ف��ي  التب��ادل الح��ر لألفك��ار والمف��اھیم

وربم�ا  بروز اھتمامات وعادات وأذواق وآمال وأھداف؛
عقلی���ات مش���تركة ال تعب���ر ع���ن ثقاف���ة مح���ددة ب���ل ع���ن 

  .  مجموع الثقافات الحیة في العالم
ب��روز المس��اعي م��ن أج��ل تق��ارب الحض��ارات،وربط *  

الثقافات وتعزیز الھویة العالمیة الذي من ش�أنھ أن یخل�ق 
انتق��ال تركی��ز اھتم��ام ووع��ي و.د ثقافی��ةعالم��ا ب��ال ح��دو

اإلنس��ان م��ن المج��ال المحل��ي إل��ى المج��ال الع��المي،ومن 
المحیط الداخلي إلى المحیط الخ�ارجي،وبروز ووض�وح 
الھوی���ة والمواطن����ة العالمی���ة،مع بق����اء الھوی���ة الوطنی����ة 

  . للفرد،وربما تعزیزھا وترسیخھا لدى البعض

                                                
، )م1999العربي للنشر :القاھرة(اإلعالم العربي وقضایا العولمة:عواطف عبد الرحمن (1)
  ).17(ص
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ت���دفق الق���یم فق���دان ال���دول الق���درة عل���ى ال���تحكم ف���ي *   
 واألفك���ار والقناع���ات فیم���ا ب���ین المجتمع���ات واألجی���ال،

وفق������دانھا الس������یطرة عل������ى الت������داول الح������ر لألخب������ار 
والمعلومات عبر وسائل وتقنیات جدی�دة ل�م تب�رز إال ف�ي 
التس��عینات فق��د أص��بح مالی��ین البش��ر موح��دین تلفزیونی��ا 

  .وتلفونیا ومن خالل البرید اإللكتروني
ح��ول الطبیع��ة الت��ي س��وف تك��ون  وق�د ث��ار ج��دل كبی��ر   

علیھا العالقات ب�ین الثقاف�ات والحض�ارات المتقارب�ة ف�ي 
ھ��ل العولم��ة س��وف تس��اعد عل��ى انفت��اح .ض��وء العولم��ة

الثقافات بعضھا على البعض اآلخر وتعارفھا مّما یساعد 
أم أّن�ھ س�وف  عل�ى ال�دخول ف�ي عالق�ات تع�اون وح�وار؟

ل��ى دخولھ��ا ف��ي ی��ؤدي االنفت��اح المتزای��د ب��ین الثقاف��ات إ
ص��راع یھ��دد الس��الم واالس��تقرار؟كذا م��دى ق��درة س��كان 
ھ���ذه الحض���ارات عل���ى التعام���ل م���ع التعددی���ة الثقافی���ة 

  والحضاریة التي توفرھا العولمة؟ 
فالس�عي م�ن أج��ل تق�ارب الحض��ارات ورب�ط الثقاف��ات    

وانفتاحھ��ا عل��ى بعض��ھا ال��بعض ومحاول��ة تعزی��ز الھوی��ة 
ح��دود ثقافی��ة ھ��و  الم ب��الالوطنی��ة،وربما محاول��ة خل��ق ع��

. مج��رد وج��ھ واح��د م��ن الوج��وه العدی��دة للعولم��ة الثقافی��ة
ذلك أنھ بقدر ما یسعى التوجھ العام نح�و ق�ارب الثقاف�ات 
وانفتاحھا،ف��إّن العولم��ة الثقافی��ة یمك��ن لھ��ا أن تتج��ھ نح��و 
صراع الحضارات،والھیمنة الثقافیة لثقافة واحدة، ونشر 

الثقاف��ة األكث��ر رواج��ا عل��ى الثقاف��ة االس��تھالكیة وجعلھ��ا 
فالعولم��ة الثقافی��ة الت��ي تمھ��د الطری��ق . الص��عید الع��المي

حلی��ا لت��رابط المن��اطق الثقافی��ة بإمكانھ��ا أیض��ا أن ترّس��خ 
انقس����ام الع����الم إل����ى من����اطق حض����اریة مغلق����ة،وتزداد 
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فم���ع انتھ���اء .انغالقا،وتس���تعد لمواجھ���ة بعض���ھا ال���بعض
جي ب����ین الح����رب الباردة،واختف����اء الص����راع األی����دیولو

الشرق االشتراكي والغ�رب الرأس�مالي،والذي خ�ّیم عل�ى 
الع��الم لح��والي نص��ف قرن،أص��بح االنقس��ام الحض��اري 

كم�ا أن�ھ ازداد .والثقافي أكثر وضوحا م�ن أي وق�ت آخ�ر
الحدیث خالل عق�د التس�عینیات م�ن الق�رن العش�رین ع�ن 
احتم���ال ص���راع الحض���ارات خاص���ة ف���ي نق���اط التق���اء 

  .رىالمناطق الحضاریة الكب
ورغ���م أن الثقاف���ة :انتش���ار الثقاف���ة االس���تھالكیة/2     

االس����تھالكیة لیس����ت جدی����دة، بی����د أنھ����ا أص����بحت ف����ي 
التس���عینیات األكث���ر رواج���ا؛فلم یح���دث ف���ي الت���اریخ أن 
أصبح الع�الم مق�بال عل�ى رم�وز ومعطی�ات وس�لع الثقاف�ة 

كم�ا أن�ھ ل�م یح�دث .االستھالكیة،كما ھو مقبل  علیھا اآلن
تمكن�ت الثقاف��ة االس�تھالكیة م�ن الوص��ول ف�ي الس�ابق أن 

إل���ى قطاع���ات واس���عة م���ن األف���راد والش���عوب م���ن ك���ل 
المستویات االجتماعیة،وفي ك�ل الق�ارات،ورغم رواجھ�ا 
بین كل الشرائح االجتماعیة إّال أّنھا تتوجھ بش�كل خ�اص 

 :للشباب،ویظھر ذلك جلیا في
تح��ول ك��ل ش��يء إل��ى س��لعة تب��اع وتش��ترى،وھو م��ا *  

وتش��ابھ .النزع��ة االس��تھالكیة بش��كل مف��رط یعك��س غلب��ة
وتجانس السلع أكثر فأكثر،وفقا لما تملیھ الھیئات الدولی�ة 

من مواصفات موحدة عالمیة باعتبارھا سلعا موجھة إلى  
سوق عالمیة،ومن ھذا المنطلق قد استھدفت العولم�ة ف�ي 
جوانبھ����ا الثقافی����ة تنم����یط األذواق وأنم����اط االس����تھالك 

  اتھاوأسالیب المعیشة ذ
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اكتساب الّسلع إلى جان�ب قیمتھ�ا المادی�ة أو ق�درتھا *     
اإلش��باعیة قیم��ة رمزی��ة،بحیث ل��م یع��د الطل��ب عل��ى أی��ة 

على خصائصھا  سلعة یتحدد على أساس جودة الّسلعة أو
-وف��ي المق��ام األول–الذاتی�ة فحس��ب،وإنما أص��بح متوقف�ا 

  .على مجرد االختالف في العالمات التجاریة
نف����اق الع����المي عل����ى الدعای����ة واإلع����الن تزای����د اإل*    

للت��رویج االس��تھالكي،فقد أش��ارت اإلحص��ائیات إل��ى أن 
دوالر س�����نویا )بلی����ون7,4(ھ�����ذا اإلنف�����اق ق�����د ارتف�����ع م�����ن

وق��د أدى ،)م1993(دوالر ع��ام )بلی��ون312,3(إل��ى)م1950(ع��ام
التق��دم الھائ��ل ف��ي تكنولوجی��ا االتص��ال والمعلوم��ات إل��ى 

،إذ ارتفع اإلنفاق على ھ�ذا التركیز على الدعایة التجاریة
خ���الل النص����ف الث���اني م����ن -الن���وع م����ن الدعای���ة فق����ط

بلی���ون دوالر إل���ى )270(م���ن-تس���عینیات الق���رن الماض���ي
  . بلیون دوالر سنویا)358(

وأبع��د م��ن ذل���ك وف��ي ظ��ل س���یادة ثقاف��ة االس���تھالك *   
أصبح االستھالك في حد ذاتھ أسلوبا من أس�الیب التعبی�ر 

درة عل�ى االس�تھالك بات�ت تمث�ل عن الذات،بمعنى أن الق�
عنصرا من عناصر اإلشباع لدى المستھلك،بل أكثر م�ن 

أس�لوب  أو الموض�ة، ذلك فق�د أص�بح ك�ل م�ن ال�ذوق، أو
المعیش��ة معی��ارا للتم��ایز االجتم���اعي یف��وق ف��ي أھمیت���ھ 

  .أحیانا المعاییر التقلیدیة كاالنتماء الطبقي
إذا -" McDonaldization"الماكدونالددة"انتشار ظاھر*     

إذ -ص��ح اس��تخدام الكلم��ة ترجم��ة للمص��طلح اإلنجلی��زي
أّنالمجتمعات الحدیثة ومن ثّم الع�الم  "Ritzer"ریتزر"یرى

ویقص�د ) Mc donaldization(: ككل؛قد ابتلي بم�ا أس�ماه ال�ـ
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العملی��ة الت��ي س��یطرت م��ن خاللھ��ا المب��ادئ الت��ي :")1(بھ�ا
" دزماكدونال��"تحك��م  خدم��ة العم��الء ف��ي سلس��لة مح��الت 

األمریكی��ة الش��ھیرة لتق��دیم الوجب��ات الس��ریعة، وامت��دادھا 
إلى قطاعات أخرى م�ن المجتم�ع األمریكي،وك�ذا العدی�د 
من المجتمعات األخرى التي انتقلت إلیھا،على نحو باتت 

    .   تمثل معھ ظاھرة عالمیة
في الكتابات  :واالتصال عولمة اإلعالممفھوم )ج(       

ظاھرة العولمة لم أقف إال على التي اطلعت علیھا حول 
تعریفین لمفھوم العولمة اإلعالمیة واالتصالیة؛ األول 

  .للدكتور محمد شومان،والثاني لعبد المالك الدناني
عملیة تھدف إلى :"بأنھا" شومان"عرفھاحیث        

التعظیم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل اإلعالم 
سیة والثقافیة بین والمعلومات على تجاوز الحدود السیا

، المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجیا الحدیثة
والتكامل واالندماج بین وسائل اإلعالم واالتصال 

دمج أسواق و وذلك لدعم عملیة توحید،والمعلومات
ق مكاسب لشركات اإلعالم ــوتحقی،ناحیة العالم من

واالتصاالت والمعلومات على حساب تقلیص سلطة 
المجالین اإلعالمي والثقافي من ناحیة ودور الدولة في 

  .)2("أخرى
تعبی�ر ع�ن :"بأّنھ�ا عبد المل�ك ردم�ان ال�دنانيویعّرفھا    

اتساع التدفقات الدولیة في مجاالت اإلع�الم والمعلوم�ات 
ونق��ل األفك��ار والق��یم والع��ادات االجتماعی��ة المختلف��ة م��ن 
خالل وس�ائط االتص�ال الحدیث�ة والمتط�ورة الت�ي ب�رزت 

                                                
  . )82(ص)دراسة في المفھوم والظاھرة واألبعاد(العولمة:ممدوح محمود منصور(1) 
 ص  ع�الم الفك�ر،،"عولم�ة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�ام اإلعالم�ي العرب�ي:"محمد ش�ومان (2)

)161(.  
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س��احة الدولی��ة بش��كل واس��ع، وانتش��رت ف��ي عق��د إل��ى ال
التس���عینیات م���ن الق���رن العش���رین، ومنھ���ا قن���وات الب���ث 

  :)1( ."الفضائي المباشر
  : واالتصال أبعاد عولمة اإلعالم :ثانیا       

  :وتظھر ھذه األبعاد في:األبعاد التكنولوجیة)أ(     
بین كافة وسائل اإلعالم  االندماجالتكامل و)1(      

فمع ،والمعلومات االتصاالتماھیري وتكنولوجیا الج
تطور الحاسبات وشبكات الھاتف وشبكات 

ظھرت ، تكنولوجیا البث الفضائي استخدامو،المعلومات
 )Multimédia(الوسائط دمتعد االتصالتكنولوجیا 

بتطبیقاتھا المختلفة  وتكنولوجیا االتصال التفاعلي
  .االنترنیت وأشھرھا حالیا شبكة

الرغم من أن الوسائل االتصالیة التي أفرزتھا وعلى    
التكنولوجیا االتصالیة الراھنة تكاد تتشابھ في عدید من 

إال أن ھناك سمات ممیزة ،السمات مع الوسائل التقلیدیة
الراھنة بأشكالھا المختلفة مما یلقي االتصالیة  للتكنولوجیا

ویؤدي ، بظاللھ ویفرض تأثیراتھ على الوسائل الجدیدة
وأبرز  .تأثیرات أكثر حدة على االتصال اإلنساني إلى

  :)2(لتكنولوجیا االتصالیة الراھنةاسمات 
أي القدرة على تبادل األدوار بین مرسل :التفاعلیة   

الرسالة  ومستقبلھا إذ یتحول من یتعامل مع وسائل 
االتصال الحدیثة من مجرد متلقي سلبي إلى مشارك 

    .في الوقت ذاتھ متفاعل یرسل ویستقبل المعلومات

                                                
    ).179(اإلعالم العربي وتحدیات العولمة اإلعالمیة،ص:"عبد الملك ردمان الدناني(1) 
 بع����اددراس����ة ف����ي المفھ����وم والظ����اھرة واأل؛العولمة:مم����دوح محم����ود منص����ورانظر؛(2) 

ظ����اھرة :ومح����ي محم����د مس����عد،)134(ص، )2003دار الجامع����ة الجدی����دة،: اإلس����كندریة(
  .)34( ص، )1999،)1(مكتبة اإلشعاع الفنیة،ط:یةاإلسكندر(العولمة
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فلم تعد وسائل االتصال تعتمد على :الالجماھیریة   
بل ،مخاطبة الجماھیر فحسب في رسائل عامة ومنمطة

أضحت من إمكانیاتھا توجیھ رسائلھا ومضامینھا إلى 
معینة فئة  جماعة أوإلى فرد بعینھ تستھدفھ برسائلھا أو 

ن فخرجت بذلك م،وحاجاتھا الخاصة الھتماماتھاتبعا 
نطاق العمومیة إلى خصوصیة الرسالة تبعا لحاجة 

  .بلھاقمست
الحدیثة  االتصالإن عمل وسائل  :الالتزامنیةو     

المتقدمة والتي مكنتھا من العمل الدائم  تھابتكنولوجیا
یومیا تجاوز بھا محدودیة  )سا24( والمستمر على مدار

من طرف  االتصالالرسائل و استقبالالوقت في 
الرسالة في الوقت  استقبالى إمكانیة إرسال وإل،الجمھور

فأصبح ، الذي یناسب المرسل والمستقبل على حد سواء
لكل مرسل أن یبعث برسالتھ االتصالیة التي یریدھا في 

كما أصبح لكل مستقبل أن ،التوقیت الذي یناسبھ ھو
  .یستقبل الرسالة التي تصلھ في الوقت الذي یناسبھ ھو

فھناك وسائل :والتوصیل تحویلبلیة التحرك والقا    
منھا في أي  االستفادةو استخدامھاكثیرة یمكن  اتصال

إلى  مكان دون الحاجة إلى التواجد في مكان ثابت وال
الھاتف :التشغیل مثل معدات كثیرة من أجل االتصال أو

والتلیفون المدمج مع ،الطائرة تلفزیون السیارة أو،النقال
الوسائل الحدیثة التي  وغیرھا كثیرة من...،ساعة الید

  .طورت تكنولوجیاتھا
لكثیر من وسائل االتصال الحدیثة ذات  تكما أصبح   

التكنولوجیات العالیة القدرة على نقل المعلومات من 
كتحویل ؛وتحویلھا من صورة إلى أخرى، خرآلوسیط 
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وكذا ،الرسالة المسموعة إلى رسالة مكتوبة والعكس
إمكانیة بعض وسائل وقد زادت .نظام الترجمة اآللي

االتصال الحدیثة وقدرتھا على توصیل الرسائل السریعة 
مع  االتصالیةتوصیل األجھزة إمكانیة ولكثیرة بفضل 

بغض ، تصالیة متكاملةابعضھا البعض لتشكل منظومة 
دول تباین  الشركات الصانعة أو اختالفالنظر عن 

  .التصنیع
كنولوجي فقد أدى التطور الت:والتدویلاالنتشار     

الھائل في تصنیع وسائل االتصال والمعلومات إلى تقلیل 
تكالیف إنتاجھا إلى الحد الذي أتاح لھا قدرا كبیرا من 

رغم ؛بین األفراد االستخدامنطاق  اتساعو االنتشار
یعد بحیث لم ،تفاوت مستویاتھم االقتصادیة والثقافیة

نما وإ،داعي لھ ترفا ال باعتبارھاینظر إلى ھذه الوسائل 
كما أن .عنھا االستغناءیمكن  ضرورة ال باعتبارھا

 الربط بین وسائل االتصال الحدیثة قد بات عالمیا أو
إذ أصبح في ؛كونیا بھدف تخطي الحدود اإلقلیمیة

العالم من الھاتف  فياإلمكان االتصال بأي مكان 
كما تعددت قنوات البث ،أومن الھاتف العمومي،المحمول

  .التلفزیوني الفضائي
وسائل اإلعالم  واندماجوبصفة عامة فإن تكامل   

وتكنولوجیا االتصال والمعلومات أحدث تحوالت ھیكلیة 
وأتاح للمتلقین إمكانیات غیر ،في بنیة العملیات االتصالیة

والتفاعل الحر مع القائمین  لالختیارمحدودة 
وكسر مركزیة ،وتبادل األدوار االتصالیة،باالتصال
ظیم استخدامات وسائل اإلعالم ؛فضال عن تعاالتصال

لتجارة على افي التسویق والترویج وواالتصال 
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الصعیدین المحلي والدولي ومجمل ھذه التحوالت تبلوت 
على تسمیتھ بمجتمع  اصطلحما  ؛بوتیرة متسارعة

  .Information Society)(المعلومات
: االتصالزیادة أھمیة تكنولوجیا اإلعالم و)2(     

في  االتصالكنولوجیا اإلعالم وأھمیة ت ازدادت
بھ ھذین العقدین من  اتسمات لما یات والتسعینیالثمانین

) خاصة( العربي عالمت أرجاء التحوالت كبرى عمّ 
  :)1("نایسبت"وأثرت على باقي الدول وأبرزھا كما یرى

بعد  التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما-  
  ).مجتمع المعلومات(الصناعة

الوطني المغلق على نفسھ إلى  االقتصادمن  التحول-    
  .العالمي االقتصاد

 اھتماماتالمدى القصیر إلى  اھتماماتالتحول من -  
  .المدى البعید ومن ثم أھمیة التخطیط اإلستراتیجي

  .التحول من النظم المركزیة إلى النظم الالمركزیة-    
على التبعیة للمؤسسات  االعتمادالتحول من -  

 إلى وضع یسود فیھ الفرد وتزداد أھمیة والمنظمات
  .على الذات االعتماد

ات یأیضا تحوالت عقد التسعین "نایسبت"كما حدد   
  :في
نھضة اآلداب ،والعالمي االقتصاد انطالقة-    

ظھور أنماط ،والسوق الحر اشتراكیةظھور ،ووالفنون
  ،حیاة متشابھة عالمیا

                                                
  ).30،31(ص ،األوھام والحقائق؛ظاھرة العولمة:مسعد محي محمد  (1)
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الثقافات مع زیادة الضغط من أجل المحافظة على -    
تزاید ،ووتعاظم االتجاه نحو التخصیص ،وانتشارالقومیة

  ،أھمیة البیولوجیا
. الصحوة الدینیة،وتزاید دور المرأة في القیادةو-     

  . انتصار اإلنسان الفردو
خاصة في (زیادة فاعلیة أداء وسائل االتصال)3(      

إن األخبار كأبرز محتویات وسائل ):مجال األخبار
شكل كبیر من التطورات الراھنة في بأفادت د قاالتصال 

تكنولوجیا االتصال مما أدى إلى زیادة فاعلیة أداء 
وسائل االتصال لمھامھا اإلخباریة على الصعیدین 
المحلي والدولي،وتتمثل أبرز مجاالت اإلفادة اإلخباریة 

   :)1(االتصال في الجوانب اآلتیة تكنولوجیامن 
باریة الجغرافیة من خالل توسیع نطاق التغطیة اإلخ-  

بث وقائع الحدث على الھواء مباشرة سواء داخل الدولة 
فقد أصبح للشبكات التلفزیونیة الفضائیة  خارجھا، أو

الكبرى مراسلیھا في كل نقطة من نقاط العالم التي 
ات وترالتي تشھد ت أو تتسارع فیھا األحداث خاصة،

  .مستمرة
ة سعة كل قناة،حتى تزاید عدد قنوات األخبار وزیاد-  

في الدول التي تعاني من ضعف في اإلمكانیات 
وبذلك أصبحت وسائل  لوجیة،ووالتجھیزات التكن

األمر الذي یتیح لھا .اإلعالم أمام كم ھائل من األخبار
  . حریة اختیار أوسع

تحسن األداء المھني للوظیفة اإلخباریة لوسائل -  
 وماتاالتصال،من خالل ابتكار نظم لحفظ المعل

                                                
  ).36،37(ص، األوھام والحقائق؛ظاھرة العولمة:محي محمد مسعد(1)
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واسترجاعھا داخل البلد الواحد وخارجھ على المستوى 
  . المعلومات الدولي من خالل توظیف بنوك

االتصال الراھنة في  تكنولوجیا برز أكبر آثارتوھكذا    
 التكنولوجیاعملیة التغطیة اإلخباریة، فقد ألغت ھذه 

: الفواصل الدقیقة بین مراحل نشر الخبر الثالثة أال وھي
ومرحلة بث .)News. Break(الخبر العمرحلة اند

 News(ومرحلة التشبع اإلخباري.)News Diffusion(الخبر

Saturation(.  
وھكذا فإن ثورة تكنولوجیا وسائل االتصال      

یرات یوالحاسبات اآللیة والمعلومات قد أحدثت تغ
یسما في ما یتصل بالنمو المتزاید  وال،ھائلة اجتماعیة

التفاعلیة بین قطاع االتصال في العالقات یر والكب
وھو االجتماعیة،والمعلومات وبین سائر القطاعات 

 ،ماتأكد بجالء خالل الربع األخیر من القرن العشرین
بحیث أصبحت ،والسیما خالل العقد األخیر منھ

مجتمعات "المجتمعات المتطورة تكنولوجیا توصف بأنھا
شرة التي تنقلھا األخبار الیومیة والمبا. "المعلومات

  .سواء والقضایا المحلیة والدولیة على حد لألحداث
: تصالاألبعاد االقتصادیة لعولمة اإلعالم واال)ب(     

ذات  واالستثماراتتشیر التقدیرات إلى أن األنشطة 
الصلة باالتصال والمعلومات قد باتت تمثل األنشطة 

واألكثر ربحا في ظل عولمة اإلعالم ، األكثر رواجا
ل على ذلك تراجع نصیب قطاعي لید، واالتصال

الزراعة والصناعة من إجمالي الناتج العالمي 
 ،)م1990(عام )%25.8(حوالي إلى) م1960( عام) %38.8(من

 شركة مائة كما تشیر اإلحصاءات إلى أنھ من بین أكبر
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فإن ما یقرب من )م1995( على مستوى العالم ككل سنة
 تصالثالثة أخماس ھذه الشركات یعمل في مجال اال

سجل في األبعاد نلذلك  ،)1(وتكنولوجیا المعلومات
        :النقاط اآلتیة لعولمة اإلعالم االقتصادیة

واالتصال  اإلعالمزیادة أھمیة اقتصادیات )1(   
فقد قدرت معامالت صناعة االتصاالت :والمعلومات

حسب التقدیرات - ترتفع بألف ملیار دوالر،)م1995(عام
التالیة  خالل الخمس سنوات-آنذاكالواردة عن الخبراء 

من  %)10(لھا إلى حوالي ألفي ملیار دوالر،أي ما یعادل
، وقد ازدادت مكانة ودور قطاع )2(التجارة العالمیة

االتصاالت المعلوماتي في اقتصادیات الدول الصناعیة 
الكبرى،وفي أنشطة الشركات المتعددة الجنسیات،ویقدر 

في الوالیات المتحدة  یونرأسمال صناعة الرادیو والتلفز
 ،)م1995( عام ملیار دوالر)50(بحوالي األمریكیة

ملیار دوالرا أرباحا في األشھر العشرة  )15(حققت
  ).م1995(األولى من عام

یوجد في :تعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات)2(    
تبلغ ،ألف شركة متعددة الجنسیات)40(العالم حوالي

وقیمة ،ناتج اإلجمالي العالميإیراداتھا أكثر من نصف ال
تریلیون دوالر وتبلغ الشركات )94(أصولھا حوالي
شركة في )472(شركة یتركز منھا)500(الكبرى المھیمنة

وبلغت ،شركة في الجنوب)28( مقابل، الشمال دول
تریلیون  )11435(حوالي )م1996(عام إیراداتھا في

فقط )الخمسمائة(أي أن إیرادات ھذه الشركات،دوالر
                                                

  .)133(ص،المفھوم والظاھرة واألبعاد دراسة في؛العولمة:ممدوح محمود منصور(1) 
، مجل�ة ع�الم الفك�ر،"رب�يعاإلعالم�ي ال مة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�امعول:"محمد شومان (2)

  .)163(ص، )2(، ع)28(م
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من الناتج )%64(من الناتج المحلي العالمي و)%41(ادلیع
  .)1(اإلجمالي األمریكي

ش�ركة )17(ومع بدایة تسعینیات القرن الماضي كانت     
إعالم ضخمة تحصل على نص�ف إجم�الي العائ�دات م�ن 

بم��ا ف��ي ذل��ك التس��جیالت الص��وتیة ،ك��ل وس��ائل اإلعالم
ع إل����ى تقل����یص ی����وأدى ھ����ذا التجم، كاس����یت والفی����دیو

) م1991( ع����ام )23(إل����ى  )م1981(ع����ام)46(م����ن ركاتالش����

الش��ركات إل��ى ف��رض س��یطرتھا عل��ى ك��ل  ھ��ذه وتھ��دف
خط�وة م��ن خط��وات ص��نع المعلوم�ة م��ن المنب��ع وص��وال 

  .إلى المستھلك
وتس��یطر الش��ركات متعدی��ة الجنس��یات عل��ى ص��ناعة     

وس��ائط االتص��ال وأجھ��زة اإلرس��ال واالس��تقبال المختلف��ة 
 جھ����زة الحواس����یب وبرامجھ����ا،والتقنی����ات الحدیث����ة، وأ

شركة أمریكیة في مج�ال اإللكترونی�ات عل�ى )18(وتھیمن
م���ن اإلنت���اج الص���ناعي اإللكترون���ي الع���المي ف���ي )75%(

م���ن )%97(مج���ال أجھ���زة االتص���ال، وتب���ین األرق���ام أن
م�ن )%95(من أجھ�زة الرادی�و و)%87(أجھزة التلفزیون و

دول مصادر األخبار في دول العالم الثالث مستوردة من 
تتبن����ى سیاس����ات االقتص����اد الح����ر، وتس����یطر الوالی����ات 
المتحدة على صناعة الدوائر اإللكترونی�ة واالندماجی�ة،إذ 

م��ن إجم��الي اإلنت��اج ف��ي )%70-% 60(أنھ��ا تن��تج م��ا نس��بتھ
م�ن %)80( ھذا المجال،وتسیطر خمس شركات فقط على

  .)2(مجال الدوائر اإللكترونیةاإلنتاج األمریكي في 

                                                
  .)72،73(ص، العولمة اإلعالمیة:مؤید عبد الجبار الحدیثي (1)

  )164(، عالم الفكر، "ربيعاإلعالمي ال عولمة اإلعالم ومستقبل النظام:"محمد شومان(2) 
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صینا ما یقارب ثالثمائة شركة إعالمیة ھي وإذا ما أح   
ش���ركة أمریكی���ة )144(ھ���ااألول���ى ف���ي الع���الم وج���دنا ب���ین

 )75(یابانی����ة، وم����ن ب����ین الش����ركات) 49(أوربی����ة و)80(و

ش����ركة  )39(األول����ى ف����ي مج����ال نق����ل المعلومات؛ھن����اك
یابانی��ة؛وفي قط��اع الخ��دمات )8(أوربی��ة و)25(أمریكی��ة و

دى، وم����ن ب����ین المعلوماتی����ة واالتص����االت بعی����دة الم����
 )7(أوربی���ة و)19(أمریكی���ة و)39(نج���د )88(الش���ركات ال���ـ

ش�����ركة )158(یابانی�����ة، وف�����ي قط�����اع التجھی�����زات وم�����ن
ش��ركة أوروبی��ة غربی���ة )36(ش��ركة أمریكی��ة و)75(ھن��اك

ویوج���د الب���اقي بأكمل���ھ تقریب���ا ف���ي ش���مال  یابانی���ة،)33(و
  .)1(أسترالیا وكندا

ھا الح�الي كان للعولمة االقتص�ادیة أن تب�رز بش�كل وما   
لم تستخدم الش�ركات التجاری�ة،ثورة االتص�ال، ومنھ�ا  لو

أقم���ار االتص���ال والب���ث الفض���ائي، ف���ي عملی���ة الت���رویج 
للتسویق واإلعالن، وساعدت ث�ورة االتص�ال ف�ي س�رعة 
انتش����ار الق����وانین واالتفاق����ات الدولی����ة والس����یما ق����انون 
التجارة العالمیة،وأھم مظاھر عولمة االقتص�اد والتج�ارة 

لكترونی��ة أن��ھ یمك��ن ت��داول النق��د اإللكترون��ي والش��راء اإل
والبیع عبر االنترنی�ت،واإلطالع عل�ى بض�ائع الش�ركات 
 العالمیة ومنتجاتھا، وعولمة االقتصاد تتوسع بمظاھرھا،

والس��یما م��ن خ��الل االتفاقی��ة الدولی��ة للتعریف��ة والتج��ارة 
،خوف�ا م�ن وقوعھ�ا ف�ي عزل�ة االقتص�اد )الجات(العالمیة 
وق��د رف��ع المنتج��ون ف��ي .)2(ت التب��ادل التج��اريوص��عوبا

مؤك���دین أن ) االس���تثناء الثق���افي(مج���ال اإلع���الم ش���عار
                                                

  ).107(العربي وتحدیات العولمة اإلعالمیة، صاإلعالم :عبد المالك ردمان الدناني(1) 
تكنولوجی��ا المعلوم��ات عل��ى أعت��اب الق��رن الح��ادي والعش��رین : ھ��اني ش��حادة الخ��وري (2)

  ).178(ص ) 1998مركز الرضاء، : دمشق(
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اإلعالم یقع في ص�میم ھ�ذا االس�تثناء وذل�ك ف�ي مواجھ�ة 
واللجن��ة التابع��ة لالتح��اد األوروب��ي )الج��ات(مفاوض��ات 

  ). بروكسل(في
إن العولمة ھ�ي أح�د المس�میات الجدی�دة الت�ي أبرزتھ�ا    

متع���ددة الجنس���یات بش���عارات جدی���دة لص���الح  الش���ركات
البلدان النامیة حسب طرحات العولمة، بینما في حقیقتھ�ا 
حالة استعماریة تدرجت في الظھ�ور عل�ى أرض الواق�ع 
خطوة بخطوة مالزمة للشركات المتعدی�ة الجنس�یات من�ذ 

  .ظھورھا
 :األبع���اد السیاس���یة لعولم���ة اإلع���الم واالتص���ال)ج(     

الم ف���ي أبعادھ���ا السیاس���یة القض���ایا تط���رح عولم���ة اإلع���
  :اآلتیة

ف��الثورة الھائل��ة ف��ي مج��االت  :تراج��ع دور الدول��ة)1(   
االتصال والمعلومات واإلعالم حّدت م�ن أھمی�ة ح�واجز 

وإذا كان بمقدور بعض ال�دول أن تح�د .الحدود الجغرافیة
في الوقت الراھن وبصورة جزئیة من الت�دفق اإلعالم�ي 

لیھ��ا م��ن الخارج،ف��إن ھ��ذه الق��درة والمعلوم��اتي الق��ادم إ
سوف تتراجع إلى حد كبیر وق�د تنع�دم ف�ي المس�تقبل،كما 
أن توظی���ف التكنولوجی���ا الحدیث���ة ف���ي عملی���ات التب���ادل 
التج��اري والمع��امالت المالی��ة یح��ّد م��ن ق��درة الحكوم��ات 
عل��ى ض��بط ھ��ذه األم��ور، مّم��ا س��یكون ل��ھ ت��أثیره ب��الطبع 

  .  على سیاساتھا المالیة والضریبیة
وھ��ذا التراج��ع سیتس��بب ف��ي الكثی��ر م��ن المش��كالت     

  :والتي أھمھا
أّن بیئ��ة النظ��ام اإلعالم��ي ال��دولي تتح��ول م��ن ال��دول -  

ك��أطراف فاعل��ة بش��كل رئیس��ي إل��ى ال��دول والش��ركات 
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اإلعالمی����ة متع����ددة الجنس����یات،ثم بف����ارق كبی����ر أیض����ا 
مؤسس���ات المجتم���ع الم���دني ذات العالق���ات واألنش����طة 

ومثل ھ��ذا التح��ول ف��ي األط��راف الفاعل��ة ع��ابرة القومی��ة،
في النظام اإلعالمي الدولي ربم�ا یف�تح المج�ال لمراجع�ة 
كثی��ر م��ن مف��اھیم ونظری��ات اإلع��الم واالتص��ال ال��دولي 

  .بشأن اإلعالم الدولي واإلعالم المعولم
أّن الوظیفة الجدیدة التي بدأت تتلبسھا الدولة المحلی�ة -   

ف�ي إنت�اج وإع�ادة  حكم�ا ال ووتتبناھا،لم تعد معھا فاعال أ
إنتاج القیمة اإلعالمیة ومضامینھا على المستوى ال�دولي 
فحس��ب،بل وعل��ى ص��عید المنافس��ة الدولی��ة أیض��ا،بحكم 

الش�����ركات متع�����ددة ( تص�����اعد أدوار الف�����اعلین الج�����دد
  ). الجنسیات، مؤسسات المجتمع المدني

ث���م إّن كثی���را م���ن ق���وانین ونظ���م الرقاب���ة عل���ى ت���دفق -  
ات عبر الحدود القومیة أضحت مج�رد نص�وص المعلوم

ت���أثیر حقیق���ي لوجودھ���ا، كم���ا  معن���ى لھ���ا،وال فارغ���ة ال
أضحى مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظ�یم بیئ�ة االتص�ال 

 الحاض��ر أو والمعلوم��ات أم��را ینتم��ي للماض��ي البعی��د،ال
المستقبل،فقد كانت الدولة تت�دخل ف�ي حق�ل اإلع�الم لمن�ع 

الم ف���ي أدوار اجتماعی���ة،أما االحتك���ار والس���تخدام اإلع���
الیوم فإن انفجار منافذ وسائل اإلع�الم وأدوات التوص�یل 

  .  قضى على شرعیة فكرة التنظیم العام ذاتھ
تن������امي ال������دور المباش������ر للش������ركات متع������ددة )2(    

مع تقل�ص دور الدول�ة كفاع�ل رئیس�ي مھ�یمن :الجنسیات
ف��ي النظ��ام اإلعالم��ي ال��دولي والمحل��ي ستنش��أ إش��كالیة 

لف��راغ ف��یمن س��یؤدي ھ��ذا الدور،وال��ذي یتن��افس لش��غلھ ا
ف���اعلون بی���نھم تناقض���ات ف���ي األدوار،وت���وازن الق���وى، 
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والمص����الح،كما یفتق����رون لتقالی����د الح����وار والتراض����ي 
فق��د كان��ت ال��دول ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل .والعم��ل المش��ترك

العولمة اإلعالمیة قادرة على الضبط وال�تحكم ف�ي أدوار 
عالم���ي، وھ���م منظم���ات العم���ل الف���اعلین ف���ي النظ���ام اإل

ومنظم�����ات القط�����اع الخ�����اص، وفاعلی�����ات  اإلعالم�����ي،
المجتمع المدني، أم�ا ف�ي مرحل�ة العولم�ة اإلعالمی�ة ف�إن 
قدرة الدولة على الضبط والتحكم س�تتقلص كذلك،خاص�ة 
م��ع ظھ��ور الش��ركات متع��ددة الجنس��یات كفاع��ل جدی��د؛ 
 یتمت��ع بق��درات مالی��ة وتكنولوجی��ة وفنی��ة ھائل��ة، یس��تطیع

م��ن خاللھ���ا الت��أثیر بق���وة ف���ي ت��دفق المعلوم���ات وإنت���اج 
وت����رویج المض����امین اإلعالمی����ة،عالوة عل����ى مص����ادر 

  . )1(التمویل والتسویق
وتشكل الشركات متعّددة الجنس�یات خ�ط االخت�راق       

األول للح��دود االقتص��ادیة والسیاس��یة أي لح��دود الدول��ة 
دھا أكث�ر القومیة المرتبطة بالسوق العالمیة الت�ي بل�غ ع�د

. م�ن الن�اتج اإلجم�الي%)40(شركة ت�تحكم ف�ي )40000(من
وتتس��م ھ��ذه الش��ركات بالض��خامة،وتنوع األنش��طة،وھي 
قائم��ة ف��ي األس��اس عل��ى فك��رة تحوی��ل الع��الم إل��ى س��وق 
واحدة،وت��دویل المجتم��ع  اإلنس��اني والتخط��یط المرك��زي 

لق���د تح���ّول م���دراء ھ���ذه .لإلنت���اج واالس���تھالك الع���المي
ئ�ة اجتماعی�ة ت�دیر الع�الم كنظ�ام مرك�زي الشركات إلى ف

  . موحد
لقد أصبح اإلعالم صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات    

تقنی�ة عالی�ة ومتقدم�ة،األمر ال�ذي أدى إل�ى تزای�د ظ��اھرة 

                                                
 ص ، ع�الم الفك�ر،"عولم�ة اإلع�الم ومس�تقبل النظ�ام اإلعالم�ي العرب�ي:"محمد ش�ومان(1) 

)175.(  
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ام���تالك الش���ركات متع���ددة الجنس���یات لوس���ائل اإلع���الم 
أث����ارت تل����ك الظ����اھرة  خ���الل العق����دین الماضیین،وق����ـد

الكت���اب واإلعالمی���ین ال���ذین  المخ��اوف ل���دى العدی���د م���ن
حذروا من مخاطر تل�ك الظ�اھرة عل�ى التعددی�ة والتن�وع 

  .ودیمقراطیة االتصال،وعلى حق الجماھیر في المعرفة
 :األبع��اد اإلعالمی��ة لعولم��ة اإلع��الم واالتص��ال)د(        

ب��رزت أھمی���ة وس���ائل االتص���ال ف��ي العق���د األخی���ر م���ن 
ج للعولم�ة وج�رى كونھا الوسیلة األبرز للتروی)20(القرن

ف���ي الس���نوات األخی���رة تط���ویر الص���ناعات اإللكترونی���ة 
ت��تحكم ف���ي  الدقیق��ة إل��ى ص��ناعة بالغ��ة التعقی��د والتق��دم،

الفضاء وإدارة االتصال،وبث الصور واألفالم من خالل 
أقمار االتص�ال،واالتجاھات الحالی�ة والمس�تقبلیة لتط�ویر 
وس�ائل االتص��ال تف�رض نم��و تص�ورات لوض��عھا خ��الل 

  : ھي.قرن الحادي والعشرینال
لق��د :إع��ادة النظ��ر ف��ي تعری��ف اإلع��الم واالتص��ال )1(  

فتح���ت ث���ورة تكنولوجی���ا االتص���ال ف���ي عص���ر عولم���ة 
اإلع��الم واالتص��ال آفاق��ا جدی��دة الس��تخدامات ووظ��ائف 
اإلع��الم واالتص��ال،كما حّطم��ت الفواص��ل التقلیدی��ة ب��ین 
اإلع���الم واالتص���ال الجم���اھیري م���ن جھ���ة واالتص���ال 

خصي من جھة ثانیة،وقادت نحو نم�ط اتص�الي جدی�د الش
یتس��ع لك��ل أنم��اط االتص��ال،التفاعلي الق��ائم عل��ى التفاع��ل 
الح���ر والمباش���ر ب���ین المرس���ل والمس���تقبل،وتبادل أدوار 
االتص���ال ب���ین الط���رفین ع���الوة اتس���اع وتن���وع حری���ة 

  .المستقبل في االختیار
وف���ي ظ���ل التط���ور الھائ���ل ف���ي تكنولوجی���ا االتص���ال    

اتھ،أص�����بح اإلع�����الم أح�����د أدوات تنفی�����ذ السیاس�����ة وأدو
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الخارجیة ألي دولة،ولم تعد كلمة اإلعالم تفھم على أّنھ�ا 
مج���رد نق���ل المعلوم���ات إل���ى الجم���اھیر،ولم یع���د مفھ���وم 
اإلع��الم ف��ي عص��ر العولم��ة یقتص��ر عل��ى تق��دیم األخب��ار 
ونش��ر المعلوم��ات بھ��دف اإلقن��اع والت��أثیر،ولم یع��د دوره 

علوم�ات وبثھ�ا فقط،وإّنم�ا تع�ّددت مقتصرا عل�ى جم�ع الم
وظائف���ھ باتس����اع الث���ورة التكنولوجیة،فأص����بح اإلع����ـالم 
رس���الة تح���وي مض���امین مختلف���ة؛لھا أبعادھ���ا السیاس���یة 
والثقافی���������ة واالجتماعی���������ة،ولھا أھ���������داف مقص���������ودة 
تتمحور؛ضمن مف�اھیم وأی�دیولوجیات متناقضة،یس�تھدف 
بعض���ھا الھیمنة،ض���من منط���ق إعاق���ة ال���ّدول والس���یطرة 

   .)1(علیھا
إّن إع���الم العولم���ة ل���م یع���د یعن���ي نق���ل المعلوم���ات     

واألخبار بمعناھا الضیق وإّنما تعّداه إلى خلق فھ�م جدی�د 
للعملی���ة اإلعالمی���ة الت���ي ت���تحكم بھ���ا طرائ���ق ومع���ارف 
ومن��اھج العل��وم الحدیثة،واتخ��ذ أكث��ر م��ن ھ��دف ووظیف��ة 
على مستوى المضمون الدعائي والمضمون النفس�ي،مّما 

ر بوضوح استخدام الدول المتقدمة وخاصة الوالیات یفس
المتح���دة األمریكی���ة للب���ث الفض���ائي ووس���ائلھ كأس���لوب 
للدعایة والح�رب النفسیة،قص�د الغ�زو الثق�افي والس�یطرة 

فقد تبین جلیا أن ھذه األسالیب تف�وق ف�ي  وغسل العقول،
ل����ذلك تس����تثمر  فعالیتھ����ا وتأثیرھ����ا الجی����وش المس����لّحة،

األمریكی�ة تكنولوجی�ا االتص�ال الحدیث�ة  الوالیات المتحدة
والتي ترمي من ورائھا إلى  اإلستراتیجیةلتحقیق أھدافھا 

                                                
المنظم��ة :ت��ونس(اض��را ومس��تقبال؛نحو نظ��ام عرب��ي جدی��د لإلع��الماإلع��الم العرب��ي ح (1)

  ).190(،ص)م1987العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،



   

  213 

الھیمن���ة السیاس���یة والفكری���ة وتفتی���ت ال���دول وش���عوبھا 
  .        ضمانا لوجودھا

إّن العدی�����د م�����ن المس�����لّمات :وھك�����ذا یمك�����ن الق�����ول   
والفرضیات األساسیة التي تقوم علیھ�ا تعریف�ات اإلع�الم 

االتص���ال ونظریات���ھ ق���د تحطم���ت أوف���ي طریقھ���ا إل���ى و
الزوال،فقد أصبح م�ن العس�یر التس�لیم ب�التعریف البس�یط 

االتص��ال الجم���اھیري ھ��و مج���رد  إّن اإلع���الم أو:القائ��ل
توص���یل رس���ائل نمطی���ة إل���ى جم���اھیر غی���ر متجانس���ة 
 یص��عب التع��رف عل��ى ردود أفعالھ��ا اتج��اه الرس��ائل أو

   .         )1( إجراء حوار معھا
الھیمن����ة األمریكی����ة عل����ى س����وق تكنولوجی����ات )2(    

إّن تط�������ور وس�������ائط االتص�������ال :اإلع�������الم واالتص�������ال
والصناعات اإللكترونیة،جعلت من وسائل اإلعالم ج�زء 

یتج���زأ م���ن نس���یج المجتم���ع ف���ي ك���ل مكان،وتحدی���د  ال
مسارات الّسلوك للفرد والجماعة،وأصبح التأثیر یتمحور 

ل��ذلك فھ��و ال��ذي ی��تحّكم ف��یمن یم��ول اإلنت��اج والتوزیع،و
یس��تطیع فع��ل ذلك،والس��یطرة عل��ى المعلوماتی��ة  ف��یمن ال

تدخل ضمن سیاسة االحتكارات التي یوظفھا المركز من 
أج�ل تجدی��د أش�كال إع��ادة إنت��اج االس�تقطاب عل��ى ص��عید 

لذلك كان منشأ التبعی�ة اإلعالمی�ة والثقافی�ة ھ�و .)1(عالمي
غ�����رب االعتم�����اد عل�����ى التكنولوجی�����ا المص�����نعة ف�����ي ال

وإّن اعتم�اد الع�الم الثال�ث .والمص�درة لبقی�ة أج�زاء الع�الم
ومن��ھ ال��وطن العرب��ي عل��ى ھ��ذه التكنولوجی��ات ھ��و ف��ي 

                                                
،مجل���ة ع���الم "عولم���ة اإلع���الم ومس���تقبل النظ���ام اإلعالم���ي العرب���ي:"محم���د ش���ومان(1) 

 ).175(الفكر،ص
والتح��والت العولم��ة :،ف��ي كت��اب"نق��د أی��دیولوجیا المعلوماتی��ة واالتص��ال:"س��میر أم��ین(1) 

 )66(، صالمجتمعیة
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ی��وازي ھ���ذا االعتم��اد ف���ي األھمی���ة  غای��ة الوض���وح،وال
سوى االعتماد على المنتوجات الثقافی�ة الغربی�ة والس�یما 

  .            األمریكیة منھا
ولوجیات���ھ ف���ي الوالی���ات وتع���د ص���ناعة اإلع���الم وتكن    

المتحدة والدول الصناعیة الكبرى نش�اطا ص�ناعیا جدی�دا 
تشكیل اتجاھات الجماھیر  یسمى بصناعة الرأي العام أو

صیاغة الفكر ،وك�ل ذل�ك ی�تم ف�ي إط�ار الترفی�ھ ال�ذي  أو
  . یعد الطابع العام لإلعالم في تلك الدول

ل م��ع وإذا كان��ت الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة تتع��اد    
ألمانیا والیابان في مجال القطاعات الصناعیة فإنھا تتب�وأ 

جدل مكان الصدارة في صادراتھا من التكنولوجی�ات  بال
م���ن %)50(المتط���ورة، فالش���ركات األمریكی���ة ت���تحكم ف���ي
م�����ن %)73(الش�����ركات العالمی�����ة لأللی�����اف البص�����ریة، و

م���ن مبیع���ات %)75(ص���ادرات الص���ناعة المعلوماتی���ة، و
ة، ول��م تفت��أ الص��ادرات األمریكی��ة م��ن المع��دات الفض��ائی

التكنولوجی�ات المتط��ورة م��ن تس��جیل تق��دم مض��طرد من��ذ 
م���ثال )IBM(إذ بل���غ رق���م مع���امالت ش���ركة )م1990(ع���ام 

 )م1997(سنة  )بلیون دوالر78,5(وحدھا 
)1(.  

 وھن�����اك ث�����الث ش�����بكات كب�����رى یس�����میھا ال�����بعض    
خرى محلیة، Bإلى جانب شبكات )األخطبوط األمریكي(

وتض��خم ھ��ذه القن��وات م��ا ،)ABC( ،)NBC( ،)CBC( :وھ��ي
تشاء وتقلل من شأن ما تشاء، والعالم ال ی�رى إّال بعی�ون 

                                                
 ص )م1999منش���ورات رمس���یس، :الرب���اط(عص���ر المعلوم���ات،:عب���د النب���ي رج���اني) 1(
)56،57.(  
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 .الغ�رب والوالی��ات المتح�دة األمریكی��ة وأجھ�زة إعالمھ��ا
  :)2(وفي ھذا المجال یمكن التأكید على )1(

 إّن دخول اإلعالم ال�دولي مج�ال األقم�ار الص�ناعیة، ـ   
بی����ة علیھ����ا خاص����ة الوالی����ات ق����د أحك����م الس����یطرة الغر

المتحدة؛ بحكم امتالك غالبیة المدارات المخصص�ة لھ�ذه 
األقم��ار فض��ال ع��ن إمكان��ات تص��نیعھا وإط��الق أجھ��زة 

یطل����ق علی����ھ  المراقب����ة والمحط����ات األرض����یة،وھو م����ا
  .احتكار تقنیة أقمار االتصاالت

إّن الس�����یطرة الغربی�����ة عل�����ى وس�����ائل االتص�����ال  ـ�����   
رحب��ة أم��ام وس��ائل االتص��ال ف��ي والمعلوم��ات ف��تح آفاق��ا 

الع��الم، وبالمقاب��ل ف��إن الس��یطرة األمریكی��ة عل��ى وس��ائط 
االتص���ال العالمی���ة جعلھ���ا ف���ي موق���ع القیادة،متخ���ذة م���ن 
وس��ائل اإلع��الم واإلنت��اج والتوزی��ع الثق��افي اس��تراتیجیة 

وإع�الم .مھمة یتم اعتمادھا في الت�رویج لظ�اھرة العولم�ة
ا كبی��را ف��ي الت��رویج العولم��ة كمفھ��وم ونظ��ام ی��ؤدي دور

للعالم المفتوح،داخ�ل إط�ار م�ن الحری�ة الت�ي تقت�رب م�ن 
  . ویرّوج للفكرة العالمیة في النظم االجتماعیة.الفوضى

إّن الس�����یطرة األمریكی�����ة عل�����ى وس�����ائل االتص�����ال      
والمعلوم�ات العالمی�ة تح�ت مظل�ة عولم�ة اإلع�الم مّكنھ�ا 

ي ف��ي م��ن توظی��ف اإلع��الم ف��ي عملی��ة االخت��راق الثق��اف
عق��ول المش��اھدین،ومن ش��أن ذل��ك أن یمكنھ��ا م��ن ف��رض 
ھیمنتھا اإلعالمیة بما یخدم نموذجھ�ا اللیبرال�ي مّم�ا یثی�ر 
ضرورة إیجاد مفارقة بین ما یدعى إلی�ھ ف�ي الم�ؤتمرات 
الدولیة من ض�رورة ترس�یخ مف�اھیم حق�وق اإلنس�ان وم�ا 

                                                
مرك�ز أم المع��ارك، : بغ��داد(ناص�ر الس�عدون : اح��ذروا اإلع�الم، ترجم��ة: میش�ال ك�ولن (1)

  )  79(، ص )1994
  ).188(، ص "إلعالمیةاإلعالم العربي وتحدیات العولمة ا:"عبد الملك ردمان الدناني (2)
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 تضمنھ المواثیق الدولی�ة الص�ادرة ع�ن ھ�ذه الم�ؤتمرات،
یمارس م�ن م�ؤّثرات تص�ادر ح�ق الش�عوب ف�ي  وبین ما

تقری�����ر مص�����یرھا،واختیار أس�����لوب حیاتھ�����ا وثقافتھ�����ا 
ولھ���ذا ف���إّن ال���دعوة إل���ى تع���اون ثق���افي دول���ي  الخاص���ة،

وممارس���ة الحق���وق الثقافی���ة دع���وة غی���ر بریئة،وذریع���ة 
  . لتسویغ الھیمنة اإلعالمیة األمریكیة

ھدھا وتع��د ث��ورة االتص��االت والمعلوماتی��ة الت��ي یش��      
العالم من أھم المتغیرات التي ساعدت الوالی�ات المتح�دة 
 األمریكی���ة عل���ى الت���رویج لظ���اھرة العولم���ة اإلعالمی���ة،

وتنفی��ذ أس��س النظ��ام ال��دولي الجدی��د م��ن خ��الل امتالكھ��ا 
وس���یطرتھا عل���ى أض���خم ش���ركات ومؤسس���ات اإلنت���اج 
اإلعالمي والثق�افي ف�ي العالم،وبھ�ذا فق�د أظھ�رت عولم�ة 

ور المس��تقبلي لإلع��الم واالتص��ال م��ن جھ��ة اإلع��الم ال��دّ 
وت����داخلھا العمی����ق م����ع مج����االت السیاس����ة واالقتص����اد 

  .)1(والثقافة من جھة أخرى
إّن عولم��ة اإلع��الم ت��تم م��ن خ��الل اس��تثمار وس��ائل       

االتصال الحدیثة؛ لتجاوز الحدود السیاس�یة والثقافی�ة ب�ین 
 األم����م وال����دول باس����تغالل التط����ور التكنولوجي،لزی����ادة

مكاسب شركات اإلعالم العمالقة،التي تسعى إلى إیصال 
إعالمھ���ا إل���ى أي بقع���ة وبالش���كل ال���ذي ال تس���تطیع فی���ھ 
السلطات واألجھزة المحلیة أن تمن�ع تدفق�ھ وت�أثیره عل�ى 
كیان الدولة ونظامھا الداخلي في الثقاف�ة، التعل�یم، ال�دین، 

         .ومختلف نواحي الحیاة
 :إلعالمی�ة الدولی�ة ونفوذھ�اھیمنة المؤسسات ا)2(     

ویقص��د بالھیمن��ة ھن��ا الس��یطرة عل��ى الملكیة؛والس��یطرة 

                                                
  ).5(سوسیولوجیا الترفیھ في التلفزیون؛الدراما التلفزیونیة، ص: أدیب خضور(1) 
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 عل��ى محت��وى وتوجھ��ات المض��امین واألش��كال المنتج��ة،
فق�����د أفض�����ت حرك�����ة التركی�����ز ف�����ي الملكیة،وعملی�����ة 
االندماجات إلى ظھور خم�س مؤسس�ات عمالق�ة تع�رف 

دیزن��ي، برتلس��مان، ت��ایم :ب��الالعبین الخم��س الكب��ار ھ��ي
وفی���اكوم وش���ركات األخب���ار نیوزكوربریش���ن،  وارن���ر،

وباس��تثناء الثانی��ة واألخی��رة فكلھ��ا ش��ركات أمریكی��ة،مع 
مالحظ��ة أّن ش��ركة برتلس��مان ھ��ي ملكی��ة ألمانی��ة،لكنھا 

وتعم��ل ھ��ذه .)1(أكب��ر ش��ركة نش��ر ف��ي الوالی��ات المتح��دة
المعلوماتی�ة (المجموعات ف�ي مج�ال األنش�طة اإلعالمی�ة 

مس�توى العالم،ولھ�ا حض�ور عل�ى )واالتصال بعید المدى
دول����ي كبی����ر م����ن خ����الل ف����تح ف����روع لھ����ا وم����وزعین 

  : )2(وھي كاآلتي.لمنتجاتھا
  مجموع��ة دیزن��ي)Disney(:م��ن أھ��م مجموع��ات) ت��ایم

،ولھا حضور قوي في مج�ال ب�رامج األطفال،ب�ل )وارنر
تع���د أكب���ر من���تج لب���رامج األطف���ال ف���ي الع���الم، ویمت���د 

ورب�ا والش�رق إلى أ)الصین(حضورھا من أقصى الشرق
األوس����ط،حتى أمریك����ا الالتینی����ة،ولھا أنش����طة متنوع����ة 

 التلفزیونی���ة الض���خمة ف���ي أمریك���ا، )ABC(ش���بكة:منھ���ا
وقن��وات تلفزیونی��ة دولی��ة متع��ددة تب��ث م��ن خ��الل أقم��ار 
االتص�������ال، وتمتل�������ك محط�������ات تلفزیونی�������ة متع�������ددة، 
واس����تودیوھات أف����الم وب����رامج تلفزی����ون وللمجموع����ة 

سس��ات إعالمی��ة ف��ي أورب��ا تحالف��ات ومش��اركات م��ع مؤ

                                                
، )م2002 بی�ت الحكم�ة،:بغ�داد(العولم�ة وأثرھ�ا ف�ي االقتص�اد العرب�ي:مجموعة باحثین(1) 
  ).9(ص

، ص )2004،)1(مكتبة اإلیمان،ط:القاھرة(تھافت العولمة،رؤیة إسالمیة:أحمد الرمح(2) 
)149.(  
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 )بلی��ون دوالر 24(وآس�یا وأمریك��ا الالتینی��ة، وعائ�داتھا تف��وق
  . سنویا

أكب����ر مجموع����ة :)Bertelsman(مجموع����ة برتلس����مان   
إعالمیة في أوربا، وثالث أكبر مجموع�ة ف�ي العالم،ولھ�ا 
العدید من األنشطة اإلعالمیة، منھا قنوات تلفزیونی�ة ف�ي 

ا،وتتمیز ب����أّن لھ����ا تحالف����ات ألمانی����ا وفرنس����ا وبریطانی����
وتعاونا مع العدید م�ن المجموع�ات اإلعالمی�ة ف�ي أورب�ا 

  . والیابان
وھ���ي أكب���ر مؤسس���ة :)Time Warner(ت���ایم وارن���ر    

ثلثھا من )ملیار دوالر25(إعالمیة في العالم،إذ تفوق مبیعاتھا
أمریك���ا والب����اقي م���ن دول الع����الم، وتمل���ك العدی����د م����ن 

ش����بكة تلفزی����ون :نوع����ة ومنھ����ااألنش����طة اإلعالمی����ة المت
واس����تودیوھات ب����رامج وأف����الم،ودور ع����رض  ض����خمة
، وأكب���ر ش���بكة كاب���ل )شاش���ة10000أكث���ر م���ن ( للس���ینما

تلفزی���وني م���دفوع ف���ي العالم،وتمتل���ك قن���وات تلفزیونی���ة 
   ).CNN(،TNT)( ،)HBO(:دولیة مثل

 ش�����������������ركات األخب�����������������ار نیوزكوربریش�����������������ن      

)NewsCorporation(* :ج دول���ي وھ��ي عب��ارة ع��ن م��رو
لإلع���الم ح���ول العالم،حی���ث لھ���ا تواج���د ف���ي معظ���م دول 

ش�بكة -:)1(العالم من خالل أنشطتھا اإلعالمیة،والتي منھا
بریطانی�ا ( ستار للبث الفضائي حول العالم،وشبكة سكاي

  ). خصوصا

                                                
ج�روس ب�رس،  :بی�روت(اإلعالم والسیاسة الخارجیة األمریكی�ة:سالم خطاب الناصري (1)

  ).92،93(ص ) م2000
 Sky(ویملك حالیا ثلثھ�ا،إلى جان�ب قن�اة الّس�ماء  مؤسس ھذه المجموعة روبرت مردوخ،*

Channal.(  
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شركة ف�وكس لإلنت�اج الس�نیمائي والتلفزیوني،وش�ركة -  
 .نی�ةمحط�ة تلفزیو)22(فوكس للبث التلفزیوني،فض�ال ع�ن

وللمجموع���ة تحالف���ات م���ع مجموع���ات إعالمی���ة ح���ول 
العالم،وقاع��دتھا س��ت دول رئیس��یة تنطل��ق منھ��ا أنش��طتھا 

اس��ترالیا،بریطانیا،أمریكا،ولھا نف��وذ :المتنوع��ة، والس��یما
ق���وي ف���ي الص���ین والھن���د فض���ال ع���ن أورب���ا،ومن أھ���ّم 

أنھ���ا تب���ث بلغ���ات البل����دان :خص���ائص ھ���ذه المجموع���ة
ثال تب����ث باإلس���بانیة ف����ي م���)FOX(المختلف���ة؛ فمجموع����ة

أمریك���ا الالتینی���ة فض���ال ع���ن اإلنجلیزی���ة بوص���فھا لغ���ة 
دولی��ة، وتتمی���ز ھ���ذه المجموع��ة بق���درتھا عل���ى اخت���راق 
ال��دول النامی��ة،كما أّن لھ��ا مص��ادرھا الخاص��ة باألخب��ار 
والبرامج،وأسلوبھا الناجح ھو الش�راكة م�ع جھ�ات ناف�ذة 

حلیة لھذه محلیة مع عدم مصادمة التوجھات السیاسیة الم
  .البلدان

لھ�ا تحالف�ات م�ع العدی�د :مجموعة اإلذاعات األوربی�ة    
م���ن المجموع���ات اإلعالمی���ة ونش���اطاتھا متنوع���ة،ومنھا 

محط���ة تلفزیونی���ة ف���ي أمریك���ا، فض���ال ع���ن )13(ام���تالك
،شركات إنتاج )نكلدون-شوتایم(شبكات بث فضائي دولي

تلفزی��وني وس��ینمائي،وھي مجموع��ة إعالمی��ة قوی��ة ف��ي 
م���ن خ���ارج )بلی���ون دوالر13(ك���ا،وربع دخلھ���ا الس���نويأمری

أمریكا،ولھا نشاط محموم للتوسع الدولي،إذ أنفقت بلیون 
  .دوالر في السنوات األخیرة للتوسع في أوربا

 مجموع��������������������ة تیلیكومیونیكیش��������������������ن ان��������������������ك  
)Telecommunication Inc(: ولھ��ا وج��ود ق��وي دول��ي ف��ي

لع�الم، ھذا المجال،إذ تمتلك قمرین صناعیین للبث حول ا
،وال�����دخل الس�����نوي للمجموع�����ة )ملی�����ون دوالر600(قیمتھ�����ا
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)بلی���ون دوالر7(یف��وق
المجموع��ات اإلعالمی���ة الكب���رى . )1( 

 تمتلكھ��������ا )ABC(تمتل��������ك الش��������بكات الرئیس��������یة ف��������ـ
)DisneyCapitalCites(وش��بكة)CBS(تمتلكھ��ا)وس��تنكھاوس(
أّم��ا مجموع��ة ،)General Electric(تمتلكھ��ا )NBC(وش�بكة ،

) تیرن��ر(فق��د توح��دت م��ع)ت��ایموارنر(ونی��ةالكاب��ل التلفزی
)Terner( بموجب قانون االتصال لعام)الذي بارك )م1996

خط���وات االن���دماج ب���ین الش���ركتین الم���ذكورتین، وأزال 
العقبات التي كان�ت تعت�رض الش�ركات االحتكاری�ة عل�ى 

ان�������دمجت  )م1999(وف�������ي ع�������ام.المس�������توى الع�������المي
 ف���ي ص���فقة)CBS(م���ع ش���بكة)Viacom()فی���اكوم(مؤسس���ة
وبھ����ذا االن�����دماج حقق����ت إنت�����اج  ،)بلی����ون دوالر36(بلغ����ت

مض���امین جدی���دة متكامل���ة وتوزیعھا،ومّكنھ���ا م���ن إیج���اد 
س������وق واس�������عة وغنی�������ة،كما ش�������ملت االن�������دماجات ، 

 Line (America(دیزني،وتایم وارنر،وأمریكا على الخط

 التي أصبحت العضو الرئیس في خدمة شبكة االنترنیت،
جنس�یات تمتل�ك بمجموعھ�ا وھذه المجموعات المتعدی�ة ال

یش��مل أجھ��زة  ص��ناعة المعلومات،ومج��ال المعلوم��ات ال
التلفزیون والبث اإلذاعي فقط،بل  یتعداه إلى ملكی�ة دور 
النش��ر الكب��رى، والش��ركات الكب��رى ف��ي ص��ناعة األف��الم 

  .)2(والمسلسالت الترفیھیة
وتكم��ن خط��ورة ھ��ذه المجموع��ات عل��ى بل��دان الع��الم    

وطن العرب��ي والع��الم اإلس��المي ف��ي الثال��ث والس��یما ال��
مض���مون التغطی���ة اإلعالمی���ة؛التي تق���وم عل���ى إش���اعة 

                                                
 بل العرب�ي،،مجل�ة المس�تق"مؤشرات المستقبل وواقع األم�ة العربی�ة:"سلمان رشید سلمان(1)

  ).90،91(ص ،)م2002،  أوت )282(ع
العولم�ة :،ف�ي كت�اب"العولمة واإلع�الم والعرب؛فرض�یات ونت�ائج :"حمید جاعد الدلیمي (2)

  ).194(وتداعیاتھا على الوطن العربي،ص
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المعلوم���ة اإلعالمی���ة المتنوع���ة،وإغراق ال���دول ب���المواد 
اإلعالمی���ة عل���ى اخ���تالف أنواعھ���ا بقص���د الت���أثیر عل���ى 
عق��ول الن��اس واختراقھ��ا وتعم��ل عل��ى اإلث��ارة والتس��لیة 

 المتعم��د أوحت��ى ف��ي تعاملھ��ا م��ع األح��داث،بل والتش��ویھ 
غی���ر المتعم���د لم���ا یق���دم،والتركیز خاص���ة عل���ى تغطی���ة 
األزمات،والعمل للحصول على المعلومات بسرعة،حتى 

  . مشوھة ولو كانت غیر دقیقة أو
تط����رح عولم����ة اإلع����الم  :إع����الم العولم����ة: ثالث����ا      

-واالتصال كثیرا من المض�امین الجدی�دة لمف�اھیم تقلیدی�ة
والدراسات ف�ي مج�ال  إلى وقت قریب من عمر البحوث

وأھمھ��ا مفھ��وم اإلع��الم واالتص��ال؛ -اإلع��الم واالتص��ال
فإن عدیدا من المسلمات والفرضیات األساسیة التي تقوم 
علیھا تعریفات اإلعالم واالتصال الجم�اھیري ونظریات�ھ 
قد تحطمت أوفي طریقھا إل�ى ال�زوال، بفض�ل م�ا ع�رف 
ھ�����ذا المج�����ال م�����ن تط�����ورات متس�����ارعة ف�����ي مج�����ال 

لوجی��ات وفن���ون وأس���الیب الع���رض والتق���دیم، فق���د التكنو
أصبح من العسیر التس�لیم ب�التعریف البس�یط ال�ذي ینظ�ر 

االتص��ال الجم��اھیري عل��ى أن��ھ مج��رد نق��ل  لإلع��الم أو
وتوص���یل رس���ائل نمطی���ة إل���ى جم���اھیر غی���ر متجانس���ة 
یصعب التعرف على ردود أفعالھا تجاه ھ�ذه الرس�ائل أو 

منحن��ى االتص��ال ال��ذي إج��راء ح��وار معھا،وبالت��الي ف��إن 
وینتھ�ي عن�د ) فردا كان أو مؤسس�ة إعالمی�ة(یبدأ بمرسل

ھ��و ف��ي ط��ور )ش��خص أو مجموع��ة أو جمھ��ور(مس��تقبل
التعدیل والتغییر لزخم المعلومات وتجاوزھا ح�دود الق�یم 
والمب��ادئ،وطموح بعض��ھا إل��ى تنم��یط ق��یم االس��تھالك، 

  .والتحرر واالنفتاح
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إعادة تعریف اإلعالم إن ھذه التحوالت تدفع باتجاه    
واالتصال الجماھیري كعلم وكمضمون مغایر لما كان 

السید علیھ في عصر العولمة،وفي ھذا الصدد یطرح 
في عصر  لإلعالمتعریفا جدیدا  أحمد مصطفى عمر

سلطة تكنولوجیة :")1( )إعالم العولمة(العولمة فیقول بأنھ
،و ذات منظومات معقدة ال تلتزم بالحدود الوطنیة للدول

إنما تطرح حدودا فضائیة غیر مرئیة،ترسمھا شبكات 
اتصالیة معلوماتیة على أسس سیاسیة واقتصادیة وثقافیة 
وفكریة لتقیم عالما من دون دولة ومن دون أمة،ومن 
دون وطن، ھو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز 
وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبیعة خاصة،وشركات 

سم مضمونھ بالعالمیة والتوحد على متعددة الجنسیات،یت
رغم تنوع رسائلھ التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز 

لتخاطب مستھلكین متعددي  الزمان والمكان واللغة،
  ".المشارب والعقائد والرغبات واألھواء

استنادا للتعریف :خصائص إعالم العولمة)2(     
السابق تتلخص أھم خصائص وسمات إعالم العولمة في 

  :ياآلت
إن اإلعالم في عصر العولمة یتسم بالتقدم / 1     

التكنولوجي، والقدرة الھائلة على التطور المتسارع،الذي 
من شأنھ أن یزید في االنتشار المؤثر في المجتمعات 

  .المختلفة
واإلعالم في عصر العولمة غدا یشكل مكونا /2     

أساسیا ومھما في الحیاة االقتصادیة العالمیة، التي 

                                                
العولم��ة :ف��ي كت��اب"إع��الم العولم��ة وت�أثیره ف��ي المس��تھلك:"الس�ید أحم��د مص��طفى عم��ر (1)

  ).166،167(عربي، صوتداعیاتھا على الوطن ال
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تفرض على الكل أن یعمل ضمن شروط ومتطلبات 
 السوق السائدة من صراعات ومنافسات وتكتالت،
وسعي متواصل لتحقیق الربح للمؤسسات التي تحتكره 
بحكم انتمائھا إلى أكثر من وطن،وعملھا في أكثر من 

  .بما في ذلك صناعة وتجارة األسلحة مجال؛
ھما من إن اإلعالم في عصر العولمة بات جزء م/3    

البنیة السیاسیة الدولیة الجدیدة التي تطرح مفاھیم جدیدة 
فقد بدأ  لسیادة الدولة على أراضیھا وفضائھا الخارجي،

وبدأ یتردد بأن السیاسات )نھایة الدولة(الحدیث عن 
ومؤسساتھا ونماذج ممارستھا بشكلھا الحالي والسائد قد 

 تتجاوب وطبیعة التطورات الحاصلة،لیفرز أضحت ال
بیئة جدیدة في نطاق العمل السیاسي الخارجي ویغیر 
نسبیا في أدوار ومؤسسات العمل السیاسي بما فیھا 

  .وزارات الخارجیة ودوائر اإلعالم الخارجیة
إن اإلعالم في عص�ر العولم�ة أص�بح یش�كل مكون�ا  /4  

أساسیا من البنیة الثقافی�ة للمجتمع�ات الدولی�ة الت�ي تنتج�ھ 
ھ�و یعم�ل عل�ى نش�ر وش�یوع ثقاف�ة ف وتوجھھ وتتوجھ بھ،

وعن��د مس��تقبلھا  عالمی��ة تع��رف عن��د مص��ّدرھا باالنفت��اح،
، )1(ب��الغزو الثق���افيومتلقیھ��ا؛ ب��ل والمك��ره عل���ى تلقیھ��ا 

فالفض���ائیات وش���بكة االنترنی���ت أكب���ر وس���ائل اإلع���الم 
واالتصال في عصر العولمة أھمی�ة ف�ي تك�ریس وتفعی�ل 

غ����ة العالمی����ة أطروح����ة الثقاف����ة العالمی����ة الواح����دة والل
الواح��دة،فعبرھا وم��ن خاللھ��ا یص��نع الخبر،وبواس��طتھا 

وھ�ذا .یتم رسم وإع�ادة رس�م السیاس�ة واالقتص�اد والثقاف�ة
م��ا یجع��ل إع��الم العولم��ة ف��ي قل��ب أح��د أكب��ر الرھان��ات 

                                                
  ).24( ص األوھام والحقائق، ظاھرة العولمة؛ :محي محمد مسعد )1(
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المس���تقبلیة ل���یس ألنھ���ا مكم���ن م���وارد مالی���ة واقتص���ادیة 
ض��خمة لل��دول والش��ركات فحس��ب؛ ب��ل ألنھ��ا أص��بحت 

فیم��ا یتعل��ق  خط��را قوی��ا عل��ى الثقاف��ات التش��كل أیض��ا 
ب��ل وحت��ى بالنس��بة  بثقاف��ات دول الع��الم الثال��ث فحس��ب؛
 . لثقافات بعض الدول المتقدمة نفسھا

واإلعالم في عصر العولمة أحد األجزاء الرئیسیة /5    
من البنیة االتصالیة الدولیة،التي مكنت من تحقیق 

إلى أحد  عولمتة وعولمة رسائلھ ووسائلھ،فھو ینتمي
حقلي التكنولوجیا األكثر تطورا في الوقت الراھن 
والمحتكر بشكل مباشر للشركات المعنیة بتصنیع وسائلھ 

من قائمة الشركات المائة %)  23(والتي تشكل نسبة
  .األكبر في العالم

یشكل  أصبح اإلعالم ومنذ عشریات عدیدة ال/ 6    
ز تشغیلھ ألن كل مدخالتھ  ومراك نظاما دولیا متوازنا

وآلیات التحكم فیھ تأتي من شمال الكرة األرضیة،وھذا 
ما أدى إلى ھیمنة الدول المتقدمة علیھ في مقابل تبعیة 

  . الدول النامیة لھ
إن  :أھداف إعالم العولمة ووظائفھ)ب(       

األھداف التي یرمي إلیھا إعالم العولمة؛وإن كانت ذات 
الخارجي،إال أن طبیعة سیاسیة واقتصادیة في مظھرھا 

جوھرھا یرمي إلى ثقافة جدیدة تجعل مسألة قبول 
األفكار السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
للعولمة مسألة مقبولة وممكنة،وھذا لن یأتي إال إذا عمل 



   

  225 

یعتقده دعاة العولمة عقبات  اإلعالم على تغییر ما
  ):1(يفتعترض الطریق نحو تحقیق أھدافھ المتمثلة 

تحریر إرادة الشعوب من القیود االجتماعیة )1   
والثقافیة والسیاسیة والفكریة التي یعتقد منظرو العولمة 
أنھا تعیق تقبلھا للثقافة الجدیدة عن طریق االستخدام 

ھربرت "الموجھ للكلمات والصور، وفي ذلك یرى
أن السیطرة على البشر والمجتمعات تتطلب ": "شیللر

قبل أي شيء االستخدام الموجھ في الوقت الحاضر؛ و
لإلعالم، فمھما كان جبروت القوة التي یمكن استخدامھا 

تفید على المدى البعید،إالّ إذا  ضد شعب ما فإنھا ال
تمكن المجتمع المسیطر من أن یجعل أھدافھ تبدو مقبولة 

  .)2(على األقل
تعوید العقول على مشاھدة ومعایشة األنماط )2 

 دیدة بإحكام السیطرة على المعلومات،المغریة للثقافة الج
وبمقومات  وتوظیفھا وتعمیمھا وفقا لمواصفات محددة،

تم اختبارھا عملیا لتعتاد الشعوب علیھا وعلى مشاھدتھا 
ھذا التعوید یمكن في ظل "عن طریق التكرار غیر الممل

ظروف معینة أن یلحق الضرر بالصحة العقلیة لإلنسان 
  ".فیصبح أسیرا لعاداتھ

إعادة تشكیل الحیاة االجتماعیة للش�عوب عل�ى نم�ط )3   
الحیاة الغربیة وحثھا على المشاركة فیھا على نحو نش�ط 
یحق����ق عل����ى الم����دى قولب����ة اإلنس����ان بحس����ب النم����وذج 

                                                
العولم�ة وت�داعیاتھا :،ف�ي كت�اب"إعالم العولمة وت�أثیره ف�ي المس�تھلك:"السید أحمد عمر(1) 

  ).167(العربي ، ص على الوطن 
المجل�س : الكوی�ت(عبد السالم رض�وان : المتالعبون یالعقول، ترجمة: شیللر.ھربرت أ(2) 

  ).206(، ص  )1999، )2(الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ط 
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الغربي،ب�����زرع مف�����اھیم االختی�����ار الشخص�����ي،والنزعة 
  .الفردیة، وتغیب الصراع االجتماعي

فة الجدیدة عن تعزیز فكرة االنخراط النشط في الثقا)4   
طری��ق إب��راز مظھرھ��ا الخ��ارجي والثن��اء عل��ى ك��ل م��ن 
یتبناھ��ا ویعم��ل بموجبھ��ا بم��ا یش��جع االنتم��اء إلیھ��ا، عل��ى 
اعتب���ار أنھ���ا أس���لوب للحی���اة العص���ریة المھتم���ة ب���آخر 
تقلیع�����ات العص�����ر، وباألش�����كال الجدی�����دة للم������أكوالت 
والملبوسات والمتعة والترفیھ واإلنفاق في إطار یتجاوب 

 ة الرأس��مالیة إل��ى زی��ادة االس��تھالك م��ن جھ��ة،م��ع حاج��
  .والتأكید على قیم المجتمع الرأسمالي من جھة أخرى

لم یع�د ینظ�ر إل�ى اإلع�الم :وظائف إعالم العولمة)2(    
كتقنیات وعملیات ومضامین كما كان ینظر إلیھ قبل عقد 

عق����دین م����ن الزمن،ك����ذلك ل�����م تع����د الح����دود الت�����ي  أو
ب��راء الیونس��كو لوظ��ائف وخ" زوی��ل ھارول��د ال"رس��مھا

حول "شرام"اإلعالم قابلة للتحقیق،ولم تعد أیضا طرحات
المھام األربع عشرة لإلع�الم ق�ادرة عل�ى تلبی�ة متطلب�ات 

إن تس��ویق منط��ق .إع��الم العولم��ة،وربما تتع��ارض معھ��ا
العولم���ة وأھ���دافھا بحاج���ة إل���ى وظ���ائف جدی���دة یمك���ن 

ئف تحدیدھا في ثالث نقاط، تشكل محور ومرتك�ز الوظ�ا
  :اإلعالمیة وفق متطلبات العولمة واتجاھاتھا

إش��اعة المعلوم��ات وجعلھ��ا متّیس��رة للجمی��ع م��ن )1(    
 دون مقاب��ل بحی��ث یس��تطیع الحص��ول علیھ��ا أي ف��رد أو

جماع��ة،بمعنى آخ��ر خل��ق وبن��اء قاع��دة معلوماتی��ة واح��دة 
یستخدمھا الجمیع ویتعام�ل معھ�ا كمص�در رئیس�ي لتقی�یم 

ي والعلمي،وب�ذلك ی�تمكن اإلع�الم النتاج الثق�افي والمعرف�
م��ن دع��م ظ��اھرة العولم��ة،وتعمیق منطقھا،وجعلھ��ا أكث��ر 
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قب�����وال مدعوم�����ة بقاع�����دة معلوماتی�����ة منتش�����رة وبتقنی�����ة 
  .معلوماتیة متطورة

 إذابة الثقافات الوطنیة وتقلیص الحدود الفاصلة،)2(  
بین المكونات المذكورة ومكونات ثقافة العولمة التي 

احد،وإلى فئة مركزیة واحدة، وبنیة تنتمي إلى مصدر و
ثقافیة مشتركة،وقد نجح اإلعالم فعال بتجسید الوظیفة 
المذكورة، وجعلھا أكثر فعالیة،وتمثال لمنطق العولمة 
ومضمونھا بفعل التقنیة الرقمیة واألقمار الصناعیة التي 
تمتلك قدرة البث والوصول المباشر من دون وسیط إلى 

قعة جغرافیة على كوكب الجمھور المعني في أي ب
  .األرض

تنمیة اتجاھات التماثل بین الجماعات والمجتمعات )3(  
والمؤسسات وقد تمكن اإلعالم إلى حد ما من بناء 
مكونات التماثل األولیة في مجاالت عدة كاالندماج 
واإلنتاج والتوحد،بصورة الفتة للنظر على مستوى 

البث البرنامج الترفیھي والتقني ونماذج النشر و
الرقمي،وبناء  مفاھیم مشتركة حول العولمة ومظاھرھا 
تلك المتمثلة بشبكات المعلومات،واالتصاالت، والتغطیة 
 :اإلعالمیة لألحداث العالمیة مباشرة من حیث

  .المكان، الزمان المضمون،
إن :ما حقق�ھ اإلع�الم ف�ي ظ�ل العولم�ة اإلعالمی�ة)ج(    

رات الدولی��ة الت��ي االكتش��افات العلمی��ة الس��ریعة والمتغی��
شھدتھا تكنولوجیا االتصال والمعلوم�ات أدت إل�ى ب�روز 
ظ��اھرة العولم��ة اإلعالمی��ة، وك��ان لھ��ا مض��اعفاتھا عل��ى 
الحض�ارة اإلنس�انیة وعالق��ة ال�دول والش�عوب، وظھ��رت 
في بحوث اإلعالم الحاجة إلى االھتمام باإلعالم كعلم أو 
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مج����ال ی����رتبط بحق����ل معرف����ي یجم����ع ب����ین االتص����ال 
علومات والمواد الرمزیة اإلعالمیة، وغدا ھذا الحقل والم

لیس مجرد مص�در للمعرف�ة، ب�ل مص�درا متج�ددا لتولی�د 
  :الثروة والقوة، لیحقق كثیرا من التقدم والتطور

فاإلعالم بصورتھ الراھنة، في عالم الیوم، أكثر ) 1(    
المج���االت والمراف���ق اس���تفادة م���ن ث���ورة التكنولوجی���ا، 

، یعك��س ذل��ك اتس��اع نط��اق ش��بكات وث��ورة المعلوم��ات
المعلوم��ات العالمی��ة؛ اإلنترن��ت باس��تخداماتھا المتع��ددة، 
والب��ث الفض��ائي ال��ذي ك��ان أھ��م وس��یلة إعالمی��ة،توظف 

  . اإلمكانات الھائلة لتكنولوجیا االتصال
ھذا التقدم والتطور الھائل في مج�ال تكنولوجی�ا ) 2(    

جابی���ات اإلع���الم واالتص���ال حم���ل مع���ھ العدی���د م���ن اإلی
  :)1(الصالح الجمھور المستھلك للرسائل اإلعالمیة أھمھ

الق��درة عل��ى االنتق��اء ل��دى الجمھ��ور ب��ین الوس��ائل -     
 اإلعالمیة التي یتعامل معھا،سواء التقلیدی�ة المعروف�ة،أو

وإمكانی��ة المش��اركة بم��ا . الوس��ائل اإللكترونی��ة والرقمی��ة
ل وس�ائل یتم مشاھدتھ م�ن الب�رامج التلفزیونی�ة، م�ن خ�ال

االتصال المتاحة كالھاتف والفاكس والبرید اإللكترون�ي، 
األم���ر ال���ذي یش���یر إل���ى تط���ور مفھ���وم وظیف���ة الوس���یلة 

  .اإلعالمیة في تعاملھا مع المرسل
 إمكانی��ة الوص��ول إل��ى األفك��ار والمعلوم��ات بحری��ة،-  

ودون وس��اطة الجھ��ات الت��ي كان��ت تحتك��ر ط��ویال ھ��ذه 
ومات صاحبة ھذه السائل الوسائل اإلعالمیة،خاصة الحك

والخ��روج م��ن إط��ار العزل��ة عل��ى ص��عید الف��رد .تاریخی��ا

                                                
دار : عم��ان(اإلع��الم والثقاف��ة العربی��ة؛ الموق��ف والرس��الة: انظ��ر؛ تیس��یر أب��و عرج��ة(1) 

  ).112،  111(ص  ،)2003، )1(مجدالوي للنشر والتوزیع، ط
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والمجتم������ع،إلى مج������االت أرح������ب م������ن االتص������االت 
بفض�ل التن��وع الكبی�ر ف��ي الب��رامج .والمش�اركة والمعرف��ة

یعن���ي ع���دم  الت���ي یمك���ن مش���اھدتھا ومتابعتھ���ا،وھو م���ا
  . االرتھان إلى جھة واحدة تحتكر ھذا اإلنتاج التلفزیوني

اإلمكان��ات الفنی��ة الت��ي یتیحھ��ا التلفزی��ون الرقم��ي م��ن -  
الص����ور األكث����ر وض����وحا إل����ى التوس����ع ف����ي المھ�����ام 

إلى وفرة المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة .والوظائف
عالیة،ال تستطیع أیة جھة أن تف�رض علیھ�ا قی�ود الرقاب�ة 

  .أو التشویش
ق���درة الفض���ائیات عل���ى وض���ع األجن���دات السیاس���یة -  

تتیح�ھ م�ن أخب�ار ومعلوم�ات تف�رض المناقش�ة  للدول،بما
الس��ریعة والض��روریة للقض��ایا والمش��كالت المطروح��ة 

  .على الساحة االجتماعیة
االنكشاف الذي حص�ل داخ�ل المجتمع�ات المغلق�ة أو -   

القابع��ة وراء أس��وار العزل��ة أو تل��ك الت��ي تم��ارس القھ��ر 
 الّسیاسي واالجتماعي أو التطھی�ر العرقي،بم�ا یعنی�ھ ھ�ذا

االنكش��اف م��ن إمكانی��ة الحس��اب والتغیی��ر وإث��ارة ال��رأي 
  .العام
تعرف الش�عوب عل�ى أنم�اط حی�اة وثقاف�ة ومس�تویات -   

الشعوب األخرى خاصة لجھة التقدم العلمي الذي تعیشھ 
الدول المتقدمة، مقارنة مع أشكال التخلف واألّمیة والفقر 
ال��ذي ت��رزح تح��ت أثقال��ھ بع��ض ش��عوب األرض وقی��ام 

م��ن االنفت��اح اإلعالم��ي واالتص��ال الثق��افي ب��ین أش��كال 
الش��عوب م��ن ثقاف��ات مختلف��ة،بما یع��زز الش��عور بوح��دة 

  . الھموم اإلنسانیة
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التعّرف على عالم واسع من العلوم والص�ناعات الت�ي -  
یعني الحصول علیھا تسریع عملیات التنمیة لدى شعوب 

عال في العالم الثالث، التي یقوم العدید من أبنائھا بالعمل ف
ھذه الصناعات،ولكن من خالل ھجرة العقول والكفاءات 

  .إلى البلدان المتقدمة
إمكانی��ة الت��أثیر التراكم��ي لرس��ائل الفض��ائیات المبنی��ة -  

عل��ى أس��س علمی��ة وأخالقی��ات مھنی��ة ف��ي توج��ھ البل��دان 
النامیة إل�ى التغیی�ر ف�ي أش�كال العم�ل السیاس�ي بم�ا یت�یح 

مشاركة الشعبیة والتعددیة نصیبا من الحریة السیاسیة وال
الحزبی����ة ف����ي األفك����ار والطروح����ات، ودمقرط����ة ھ����ذه 

  . المجتمعات
إح��داث النقل��ة المطلوب��ة ف��ي كاف��ة المج��االت الحیاتی��ة -  

واالجتماعی��ة والعلمی��ة واإلبداعی��ة م��ن أج��ل ترقی��ة حی��اة 
الناس ومساعدتھم عل�ى تج�اوز ظ�روف الحی�اة المعیش�یة 

لألخبار والمعلومات الذي المعقدة،وھو االستخدام األمثل 
یس��مح للمراف���ق الص���حیة والتعلیمی���ة واالجتماعی���ة م���ثال 

كذا إمكانیة .اإلفادة القصوى من ھذه األخبار والمعلومات
المشاركة في المؤتمرات العلمیة ع�ن بع�د،وھو م�ا یعن�ي 
محاول����ة االنتف����اع م����ن التق����دم ال����راھن ف����ي المج����االت 

  .المتعددة
میة؛خاص�ة م��ع التن��افس اتس�اع س��قف الحری��ات اإلعال-  

ال�ذي ی�تم ب�ین المحط�ات الفض�ائیة بم�ا تقدم�ھ م�ن ب��رامج 
حواریة تتسم بعض طروحاتھا ب�الجرأة ومحاول�ة البح�ث 

  .عّما وراء األخبار واألحداث من تفسیرات
االنعكاس���ات اللّغوی���ة لث���ورة المعلوم���ات ف���ي مج���ال -  

المف����ردات والمص����طلحات الت����ي ت����دخل ع����الم اإلع����الم 
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صبح بمرور الوقت معّربة تث�ري الق�اموس واالتصال،وت
. اللّغ���وي العرب���ي ف���ي التع���اطي م���ع تط���ورات العص���ر

  .المستفیدة من ثورة المعلومات
إمكانی��ة اس��تفادة الجی��ل الناش��ئ م��ن األطف��ال والش��باب -  

ف��ي اكتس��اب خب��رة التعام��ل م��ع وس��ائل اإلعالم،وخاص��ة 
الفضائیات،وتوس���یع اإلط���ار ال���ّداللي ال���ذي تغذی���ھ ھ���ذه 

  . سائل بما تقدمھ من معلومات ومعارف وأخبارالو
یب���ّین )الحص���یلة اللّغوی��ة( فف��ي دراس��تھ الموس���ومة ب��ـ   

أھمیة التلفزیون كوسیلة إعالمی�ة  أحمد المعتوقالدكتور 
  :)1(في تعزیز الحیاة الثقافیة العربیة قائال

لقد دلّ�ت كثی�ر م�ن البح�وث المیدانی�ة الت�ي أجری�ت *     
العربی���ة عل���ى أن التلف���از أص���بح ف���ي عدی���د م���ن ال���ّدول 

المص��در األول لإلع��الم والثقاف��ة العام��ة باإلض��افة إل��ى 
كون���ھ أداة لإلمت���اع والترفی���ھ،متفوقا ب���ذلك عل���ى وس���ائل 
االتص����ال األخرى،وھ����ذا ب����الطبع یعن����ي اتس����اع رقع����ة 
انتشاره وسعة نفوذه،ومن ثّم تأثیره في مجال تنمیة اللّغ�ة 

ت��ي ی��تم بھ��ا توص��یل عل��ى أس��اس أنھ��ا الوس��یلة األول��ى ال
المواد اإلعالمیة والثقافی�ة وربم�ا الم�واد الترفیھی�ة أیض�ا 

  .من خالل ھذه األداة
أص��بح مج��ال الب��ث التلفزی��وني ف��ي األقط��ار العربی��ة *  

واس����عا ف�����ي عص�����ر الفض����اء الحالي،بفض�����ل األقم�����ار 
الص��ناعیة متوس��طة الق��وة وأقم��ار الب��ث المباش��ر غزی��رة 

اس����تقبال قن����وات بحی����ث أض����حى باإلمك����ان  اإلش����عاع،
تلفزیونیة متعددة من عدة جھات أوم�ن ع�دة أقطار،وھ�ذا 

                                                
المجلس الوطني : یتالكو))(212(سلسلة عالم المعرفة(الحصیلة اللغویة: أحمد المعتوق(1) 

  ).51(، ص)1996للثقافة والفنون واآلداب، أوت 
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یعن���ي إعط���اء ف���رص كثی���رة للمش���اھد للتنوی���ع والتنق���ل 
وبالت��الي ش���ده للمش��اھدة م���ددا أط��ول، وم���ن ث��ّم إعط���اء 

  .مساحات زمانیة أوسع للتأثیر واالتصال اللّغوي
أّن��ھ ف��ي التلف��از تش��ترك الص��ورة والص��وت وال��نغم *     

في توصیل المعلومات،ویشترك س�مع المش�اھد  والحركة
وبص����ره ف����ي التق����اط ھ����ذه المعلوم����ات، وع����ن طری����ق 
المشاھدة قد یتضاعف اكتساب المعارف واكتس�اب اللّغ�ة 

ج�زء م�ن  التقاط ألفاظھا وتراكیبھا المختلفة أو وتلقین أو
  ھذه المعارف        

؛وھ���و یحل��ل ظ��اھرة الب���ث الس��ید علی��وةویوض��ح       
المباش��ر عب��ر األقم��ار الص��ناعیة م��ن زاوی��ة  التلفزی��وني

تأثیره عل�ى المش�اھد العرب�ي أن الجوان�ب اإلیجابی�ة لھ�ذا 
  :   )1(البث تتمثل فیما یلي

ـ�� تجدی��د الثقاف��ة الوطنی��ة الّراك��دة ف��ي بع��ض األحی��ان     
بتطعیمھ����ا بنم����اذج وتطلع����ات عص����ریة جدی����دة تتعل����ق 

ش���جیع باإلب���داع واألداء الرفی���ع واإلیق���اع الس���ریع،مع ت
التب���ادل الحضاري،ونش���ر التس���امح الثق���افي ب���ین األم���م 

  .والشعوب
ـ تط�ور وس�ائل االتص�ال المحلیة،وبال�ذات التلفزی�ون     

حی���ث تف���رض علیھ����ا المنافس���ة م����ع القن���وات العالمی����ة 
  .ضرورة تحدیث أسالیبھا

ـ اختف�اء فك�رة الس�یادة اإلعالمی�ة الت�ي كان�ت تتمس�ك     
یثی���ر قل���ق الحكوم����ات بھ���ا ال���ّدول،األمر ال���ذي س����وف 

االس��تبدادیة وال��نظم العنص��ریة،ألنھ یتض��من مزی��دا م��ن 

                                                
  ).115(ص  اإلعالم والثقافة العربیة،: نقال عن؛ تیسیر أبو عریجة(1) 
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الّدعوة إلى التحریر واالنطالق، كما س�وف ی�زود الن�اس 
  .من المعلومات التي تساعدھم على حریة االختیار

 ،االنفج��ار المعلوم��اتي أو الث��ورة المعلوماتی��ة إن)3(    
الكبی�ر عل�ى  التي سیرتھا الثورة االتصالیة،كان لھ تأثیره

المس���توى السیاس���ي واالقتص���ادي واالجتم���اعي وعل����ى 
التركیب���ة القیمی���ة الت���ي تمی���ز البن���اء الفك���ري والثق���افي 
لشعوب العالم، ل�ذا ف�إن م�ا یمك�ن أن توص�ف ب�ھ العالق�ة 

ھ��و ) تكنولوجی��ا االتص��ال(و) تكنولوجی��ا المعلوم��ات(ب��ین
، وذل��ك )الالمفاص��لة(االن��دماج والت��داخل أو عل��ى األق��ل

إلى سیادة الّنظام الرقم�ي ال�ذي تط�ورت إلی�ھ نظ�م  راجع
االتص����ال، إذ ترابط����ت ش����بكات االتص����ال م����ع ش����بكة 
المعلوم���ات، وھ���و م���ا یتض���ح ف���ي حیاتن���ا الیومی���ة م���ن 
التواصل بالف�اكس عب�ر ش�بكات الھ�اتف م�رورا بش�بكات 
أقمار االتصال على سبیل المثال،الشيء الذي یقودنا إلى 

لثورة المعلومات ھي ان�دماج القول بأن المرحلة الّراھنة 
 تقنیاتھا المختلفة مع وسائل االتصال مّما أدى إلى ظھور

، لالتص�ال ال��ذي أّث�ر بش��كل "التكنولوجی�ا الحدیث��ة"مفھ�وم
كبی����ر عل����ى وس����ائل االتص����ال وعّظ����م م����ن تأثیراتھ����ا 
المجتمعیة على كافة المستویات ویمّثل ھ�ذا المفھ�وم بنی�ة 

االقتص����ادي  تحتی����ة اخترق����ت جمی����ع مج����االت النش����اط
  .واالجتماعي والثقافي

كما أّدت عملی�ة تص�نیع تكنولوجی�ا االتص�ال باتص�الھا    
بتكنولوجی���ا المعلوم���ات إل���ى ملم���ح متمی���ز ھ���و الت���داخل 
الش���دید ب���ین الخب���رات العلمی���ة واألكادیمی���ة م���ع عملی���ة 
التصنیع نفسھا،إذ یرجع ذلك إلى المستوى الراقي للمنتج 

یم واإلنت�اج والرقاب�ة حی�ث والعالقة العضویة بین التص�م
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أدوات ومع��دات اإلنت��اج ف��ي تكنولوجی��ا المعلوم��ات ھ��ي 
وھنا ت�ذوب الف�وارق ب�ین المعرف�ة  نفسھا أحد منتوجاتھا،

األساس��یة واإلنت��اج الص��ناعي،كما تتكام��ل ح��رف وعل��وم 
وصناعات اإللكترونیات بشكل لم تعرفھ البشریة ف�ي أي 

دی�دة متوقع�ة أفرزتھ تط�ورات ج إنجازات سابقة،وھذا ما
  :)1(في عالم تكنولوجیا االتصال والمعلوماتیة منھا

        التكام����ل الرأس����ي وانتش����ار المعلوم����ات بحی����ث
تصبح المكون�ات أج�زاء ف�ي نظ�ام تابع،وتص�بح األنظم�ة 
التابعة جزء من نظام أكبر وسوف یستمر إیج�اد مھم�ات 

  .جدیدة وسوف یؤدي ذلك إلى مزید من التكامل الرأسي
       ستص����بح أنظم����ة ال����ذكاء الص����ناعي حقیق����ة لھ����ا

تأثیرھا،وس���یمكن لھ����ذه األنظم����ة أن تتخاط����ب باللّغ����ات 
الطبیعی������ة،وتتعلم م������ن التجرب������ة، وتق������وم ب������التنبؤات 
البسیطة،فض������ال ع������ن قیامھ������ا بع������دد م������ن العملی������ات 
المعقدة،ومستقبال ستكون ھذه األنظم�ة ق�ادرة أیض�ا عل�ى 

اخل فیھ���ا الرؤی���ة والتغیی���ر ف���ي المح���یط الطبیع���ي وتت���د
النصوص والصور واألص�وات واأللوان،وتس�تخدم لح�ل 
بع����ض المش����كالت الت����ي تتص����ف بدرج����ة عالی����ة م����ن 

  .الخطورة
      وسوف یتق�دم اس�تخدام ش�بكات م�ن اإلنس�ان اآلل�ي

والحاس�����بات الت�����ي س�����تعمل باس�����تمرار ف�����ي عملی�����ات 
اإلنتاج،وس���تتغیر ك���ل المع���الم الت���ي ت���ؤثر حالی���ا عل���ى 

ك ت��أثیر ض��خم عل��ى قض��ایا الص��ناعة وس��وف یك��ون ل��ذل
اإلدارة والتك��الیف، وستنش��أ ف��روع جدی��دة م��ن االقتص��اد 

                                                
، )2001، )1(دار الفك�ر العرب�ي، ط:بی�روت(العولم�ة والتح�دي الثق�افي: باس�م خریس�ان(1) 
  ).210(ص 
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الق����وى (لمعالج����ة الظ����واھر الجدیدة،وس����یتغیر مفھ����وم 
وربم���ا بش���كل )عالق���ات اإلنت���اج(وموقفھ���ا م���ن)العامل���ة
  . جذري

كم�ا س�یزداد االعتم�اد عل��ى المعرف�ة المنظم�ة وس��وف    
لس��ابقة تتط��ور المعرفی��ات لتتماش��ى م��ع ك��ل التط��ورات ا

المش��ار إلیھا،وس��وف ت��زداد االحتیاج��ات م��ن المعرفی��ات 
تعقی����دا وتغط����ي مزی����دا م����ن المی����ادین تح����ت ظ����روف 
متغیرة،وسیبقى التطور في ھذا المیدان حجرا أساسا ف�ي 

  .كل میادین التطور التكنولوجي في ثورة المعلوماتیة
كم��ا أّدت تط��ورات تكنولوجی��ا االتص��ال والمعلوم��ات    

ات جوھری���ة ف���ي البنی���ة االقتص���ادیة إل���ى إح���داث تغی���ر
واالجتماعی��ة ف��ي العدی��د م��ن دول الع��الم وخاص��ة ال��ّدول 
األكث��ر تق���دما إذ نج��م ع���ن ھ���ذا التط��ور ظھ���ور نم���وذج 

) اقتص�����اد المعلوم������ات(اقتص�����ادي جدی�����د یع������رف ب�����ـ
)Information economy ( حی���ث تلع���ب المعلوم���ات دورا

ت أساس��یا ف��ي النش��اط االقتص��ادي،وفي اقتص��اد المعلوم��ا
تعتمد المؤسسات على حیازة المعلومات واستخدامھا في 
الزمان والمكان المناسبین،أكبر من اعتمادھا على المواد 
األولیة،وتع������د وس������ائل االتص������ال الحدیث������ة وش������بكات 
المعلوم��ات المتط���ورة عوام���ل ھاّم���ة تمك���ن المؤسس���ات 
اإلنتاجیة من االستجابة الّسریعة لطلب�ات زبائنھ�ا وت�أمین 

نتوجاتھ����ا ف�����ي األس����واق المحلی�����ة حص����ص أفض�����ل لم
  .والعالمیة

إّن التحدیات التي تفرضھا التكنولوجی�ا الجدی�دة آخ�ذة     
بالتص��اعد، بتص��اعد نس��بة اس��تھالك اإلعالم،وم��ا یحمل��ھ 
ذلك م�ن ت�أثیر أی�دیولوجي یراقب�ھ ت�داخل المعلوم�ات ف�ي 
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العملیات المركزی�ة التخ�اذ القرار،ویش�ھد الواق�ع ال�ّدولي 
نس��بة إلع��الم الع��الم الثالث؛فثّم��ة إغف��ال مظ��اھر خل��ل بال

لموض���وعات عدی����دة وع����رض لص����ور مش����وھة،وتدفق 
إعالم��ي م��ن جان��ب واح��د،ولم ی��زل اإلنت��اج التلفزی��وني 
األجنبي یھیمن على جانب غیر یسیر م�ن ب�رامج التلف�زة 

  .العربیة
ل��ذلك ف���إّن المجتمع���ات النامی��ة ف���ي س���عیھا لتوظی���ف     

ق التطور،وذل����ك التكنولوجی����ا تح����اول اختص����ار طری����
باس��تیراد التكنولوجی��ا،لكن ھ��ذه العملی��ة ق��د تش��كل عقب��ة 
تح������ول دون ذل������ك،وتبرز مش������كلتان أساس������یتان ف������ي 

  :)1(التوظیف
كی��ف تعم��ل (ف��ي النظ��رة المیكانیكی��ة:تتمث��ل أوالھم��ا     
أنفس�نا )نعلّ�م(إنن�ا )الفھ�م(تعني بالضرورة  إذ أّنھا ال)اآللة

ل���ذي یظ���ل قائم���ا بدرج���ة كبی���رة،ولكن التس���اؤل الكبی���ر ا
  حقا أنفسنا؟)نفھم(أمامنا ھو ھل

فتتجس�د ف�ي معرف�ة اآلل�ة وفھمھ�ا،إذ أّن :أّما ثانیھما      
،إّن )ال��تحكم الس��یطرة أو(ذل��ك الی��دل عل��ى مس��اواة م��ع 

المرحلة األخی�رة تقتض�ي المش�اركة الجماعی�ة ف�ي اتح�اد 
القرار،وھ���ي خط���وة تقتض���ي تغیی���را اجتماعی���ا یتج���اوز 

وإذا كان نقل التكنولوجیا .ف التكنولوجیاالدعوة إلى توظی
مؤسس���ات  مالئم���ةیش���ّكل س���یرورة اجتماعی���ة تتض���من 

المجتمع لھ�ذه التكنولوجیا،ف�إن ھ�ذه الس�یرورة تتمث�ل ف�ي 
  :مستویات ثالثة

  .ـ القدرة على استعمال التكنولوجیا  
                                                

الث�ورة التكنولوجی�ة : ، ف�ي كت�اب"ا الحدیث�ةاإلع�الم العرب�ي والتكنولوجی�": زكي الجابر(1) 
، )1991المنظم���ة العربی���ة للتربی��ة والثقاف���ة والعل���وم، : ت��ونس(ووس��ائل االتص���ال العربی���ة

  ).201(ص
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  .ـ القدرة على تشغیل ھذه التكنولوجیا،وإدامة تشغیلھا  
ذه التكنولوجی�ا وتص�نیعھا محلی�ا ـ محاوالت اخت�راع ھ�  

  . مستقبال
 ومخطط��و االتص��ال إذ یقف��ون إزاء ھ��ذه المس��تویات،    

 ف��إن عل��یھم وزن اختی��اراتھم لتقری��ر المس��توى المناس��ب؛
إّن اختی��ار المس��توى األول تملی��ھ المص��لحة ف��ي الوظیف��ة 
التي یقوم بھ�ا ھ�ذا الض�رب م�ن التكنولوجی�ا، والمس�توى 

ل�تخلص م�ن الخب�رة األجنبی�ة،ومن ث�ّم الثاني تملیھ إرادة ا
التبعی�ة لآلخ��ر المص��ّنع للتكنولوجیا،أّم�ا المس��توى الثال��ث 
فھ���و یتج���اوز المس���تویین الّس���ابقین ویمك���ن تقس���یمھ إل���ى 

تجمی���ع المكّونات،فص���ناعتھا،ثّم :مس���تویات أخرى،منھ���ا
  .تصمیم األنظمة

،بق��در م��ا "نق��ل التكنولوجی��ا"إّن الخط��اب المك��رس ل��ـ    
ع�دم التمیی��ز ب�ین التقنی��ة والتكنولوجی�ا ف��ي یح�رص عل��ى 

إط��ار النظ��ام العمودي،بق��در مایكّرس��ھا ش��كال ومض��مونا 
في عالق�ات أقط�اب الص�ناعة ب�دول الع�الم الثالث،وبق�در 

یمك���ن "م���ؤدلج"م���ا ینظ���ر إلیھ���ا أیض���ا ویغلفھ���ا بغ���الف
  :   )1(محورتھ في نقاط أربعة ھي

ی����ا وتتمث����ل ف����ي الط����ابع الش����مولي لتكنولوج :األول����ى   
اإلع��الم واالتص��ال عل��ى ض��وء إمكانی��ة توص��یلھا معظ��م 
نق����اط األرض بعض����ھا ب����بعض ع����ن طری����ق ش����بكات 

  …االتصاالت واألقمار الصناعیة،والبث التلفزیوني،
 وتتجلى في الط�ابع الحی�ادي لھ�ذه التكنولوجی�ا،:الثانیة   

 بحك��م ق��درتھا عل��ى التكی��ف م��ع الخصوص��یات المحلی��ة،

                                                
ف��ي العولم��ة والتكنولوجی��ا والثقاف��ة؛ م��دخل إل��ى تكنولوجی��ا المعرف��ة، : یحی��ى الیحی��اوي(1) 
  ).121(ص
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ل دون توطینھ�ا واالس�تفادة ح�اجز یح�و واعتقادھ�ا ب�أن ال
  .من مزایاھا

وتكمن في مساھمة ھذه التكنولوجیا في ترسیخ :الثالثة   
ھ�����ذه (االس�����تقالل وش�����یوع ق�����یم الدیمقراطی�����ة مادام�����ت

قد رسختھا في الّدول المتقدمة، وعملت على )التكنولوجیا
الّس���لطة "و"مجتم���ع اإلع���الم والمعلوم���ات"تأكی���د مب���دأي

  ".الّرابعة
تعلق بدور تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في وت:الّرابعة   

تعمیق التفاھم والّسلم على المستوى الّدولي عب�ر تقل�یص 
الھ���ّوة التكنولوجی���ة ب���ین ال���ّدول المتقدم���ة ودول الع���الم 

  …الثالث،
ل��ذلك فإنن��ا نجان��ب الّص��واب ح��ین نعتق��د أّن س��بل        

التخلص من التبعیة التكنولوجیة والتھمیش؛ ت�تلخص ف�ي 
خاص��ة (طری��ق القطیع��ة م��ع النظ��ام التكنول��وجيس��لوك 

 )مج����ال اإلع����الم واالتص����ال؛والبث الفض����ائي تحدی����دا
الع��المي السائد،والش��ركات متع��ددة الجنس��یات المتحكم��ة 
فیھ،وبق��در م��ا نبتع��د ع��ن االعتق��اد بإمكانی��ة القطیع��ة ف��ي 
 زمن انفتاح االقتصادات وتداخلھا وعولمتھ�ا وش�مولیتھا،

م���ن  الب���دء م���ن ف���راغ؛(ة نط���رح عّن���ا مقول��� بق���در م���ا
  .     نظرا الستحالة ذلك)الصفر



   

  239 

  
  

  
  

  الخاتمــة
  
  
  
  
  
  
  

       
  

        
  



   

  240 

إن عملی�����ة اإلحاط�����ة بك�����ل م�����داخل عل�����م اإلع�����الم     
واالتص��ال ف��ي كت��اب واح��د یجم��ع ك��ل أساس��یاتھا عملی��ة 

یس��تطیع باح��ث ف��ي المج��ال الوق��وف  وال متع��ذرة للغای��ة،
ن خ��الل سلس��لة عن��دھا م��ن خ��الل مرج��ع واح��د وإنم��ا م��

كتب متعاقبة تتناول كل م�دخل بجزئیات�ھ وتفاص�یلھ عل�ى 
  .حدا

م���دخل إل���ى اإلع���الم واالتص���ال "ل���ذلك ج���اء كت���اب     
كم��ا أش��رت ف��ي -لیب��رز بع��ض الم��داخل األساس��یة للعل��م"

بالّدراس���ة والتحلی���ل النظ���ري لجزئی���ات ھ���ذه  -المقدم���ة
الم�داخل وفرعیاتھ�ا ویؤش�ر عل�ى عدی�د م�ن النت�ائج الت��ي 

  :كن أن تستقى من خالل عرضھا المتقدم وھيیم
اإلعالم واالتصال مصطلحان تع�ددت مفاھیمھم�ا )1(    

في اللغة العربیة واللّغات األجنبیة، وكذا في  اوتعریفاتھم
اص���طالحات الب���احثین والعلم���اء نظ���ر لتع���دد واخ���تالف 
التخصص�ات العلمی��ة الت��ي تناول��ت المص��طلحین بالبح��ث 

لت����ي ط����رأت عل����ى وس����ائلھما والّدراس����ة، وللتغی����رات ا
ورس�ائلھما المعاص�رة بفض��ل التكنولوجی�ات الحدیث�ة ف��ي 

لك��ن األكی��د المتف��ق علی��ھ أن  .مج��ال اإلع��الم واالتص��ال
اإلعالم واالتصال قد أصبحا أحد الركائز األساسیة الت�ي 
تنبن��ي علیھ��ا القری��ة الكونیة،وأح��د الوس��ائل المھم��ة ف��ي 

  عولمة اإلعالم واالتصال
عملی�����ة العنص�����رة ألرك�����ان ومكون�����ات  تنطل�����ق)2(    

راس��ة  العملی��ات اإلعالمی��ة واالتص��الیة م��ن مقتض��یات الدِّ
المستفیضة لكل عنص�ر عل�ى ح�دا، ومحاول�ة بن�اء نظ�رة 

وإن اتفق��ا س��لفا م��ع العلم��اء  .ھمتكامل��ة لجزئیات��ھ وفرعیات��
فق���د  والب���احثین أن عملی���ة الفص���ل ھ���ذه متع���ذرة عملی���ا،
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رس�ل والمس�تقبل وب�ین تتداخل الصور واألش�كال ب�ین الم
س���الة لتش���كل تركیب���ة لعملی���ة إعالمی���ة أو . الوس���یلة والرِّ

اتصالیة معقدة یصعب فیھا الفصل بین العنص�ر واآلخ�ر 
 .وتأثر وتأثیر كل منھا في اآلخر

إن الّس���یاقات الت���ي وردت فیھ���ا عوام���ل نج���اح )3(     
العملی����ات اإلعالمی����ة واالتص����الیة المتص����لة بالعناص����ر 

س�یة؛ المرس�ل، المتلق�ي، الرس�الة، الوس��یلة األربع�ة األسا
راس�ات العلمی�ة إكانت وفق ما توص�لت  لی�ھ عدی�د م�ن الدِّ

الت���ي رك���زت عل���ى ھ���ذه المكون���ات الس���تجالء عوام���ل 
نجاحھ���ا وفعالیتھ���ا، وم���ن ث���م نج���اح وفعالی���ة العملی���ات 

 .اإلعالمیة واالتصالیة بصفة عامة
 تتع���دد وتتن���وع وس���ائل اإلع���الم واالتص���ال ف���ي)4(     

مجتمعاتنا المعاصرة وتتداخل حدودھا الفاصلة بین ك�ون 
الوسیلة اتصالیة بحتة أو إعالمیة بحتة لما تتمیز ب�ھ ھ�ذه 
الوسائل من قدرات ھائلة في إیصال رسائلھا إلى األفراد 
والجم���اھیر، ومخ���اطبتھم بأس���الیب وط���رق تجم���ع ب���ین 
خص����ائص االتص����ال الفع����ال، واإلع����الم الموض����وعي 

عل�ى دراس�ة تف�رق  -فیم�ا وص�لني -أقفالمتمیز، وإن لم 
ب��ین الوس��ائل اإلعالمی��ة واالتص��الیة إال م��ن حی��ث ك��ون 
األول��ى متض��منة ف��ي الثانی��ة، وھ��و ل��یس ب��الفرق الفاص��ل 

 .بینھما
تب�����دو العولم�����ة ظ�����اھرة اقتص�����ادیة وسیاس�����یة )5(     

واجتماعیة وثقافیة تظافرت كثیر من العوام�ل واألس�باب 
ورة التكنولوجیا واالتصال ث: في ظھورھا وتشكلھا أھمھا

الت����ي جعل����ت ت����دفق المعلوم����ات مت����وفرا لك����ل الن����اس، 
ورس�������خت مف�������اھیم التواص�������ل والح�������وار، واتس�������اع 
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االس��تثمارات خ��ارج إط��ار الدول��ة القومی��ة، فض��ال ع��ن 
االنتشار الواسع للشركات متعددة الجنسیات الت�ي ش�كلت 

ا عملیت�ي )قوة اقتصادیة اقتحمت الح�دود وعولم�ت ب�دور
 .والتوزیع اإلنتاج

كما تبدو عولمة اإلع�الم واالتص�ال أح�د المظ�اھر )6(   
والتجلی����ات األساس����یة لظ����اھرة العولم����ة لتعم����ل ك����أداة 

ورة ج��دا م��ن خ��الل تكنولوجی��ا اإلع��الم واالتص��ال تط��م
 .وخاصة اإلنترنت والبث الفضائي المباشر

یأخ����ذ اإلع����الم واالتص����ال ف����ي عص����ر العولم����ة )7(   
ووظ����ائف أخ����رى غی����ر  ابع����اداإلعالمی����ة واالتص����الیة أ

وتب�دو عملی�ة إع�ادة النظ�ر . التقلیدیة التي اتسم بھ�ا س�ابقا
ف�����ي مفاھیمھ�����ا وف�����ق طروح�����ات العولم�����ة اإلعالمی�����ة 
والوظ��ائف المس��تجدة لھم��ا إن عل��ى مس��توى األف��راد أو 

م������ن  ،ت������ة والمتن������اثرةالجماع������ات أو الجم������اھیر المفتّ 
الت���ي تكش��ف ع��ن تح���والت  االتجاھ��ات البحثی��ة المھم��ة

برى في بنیة كل مفھوم وخصائصھ ووظائفھ، وك�ذا م�ا ك
 .حققھ في ھذا العصر

وفي األخی�ر نس�أل هللا العل�ي الكبی�ر أن یك�ون ھ�ذا 
 الكتاب مرجعا لطلبة العل�م، المتخصص�ین م�نھم خاص�ة،

وأن یجعل�ھ عم�ال خالص�ا لوجھ�ھ، ش�فیعا لن�ا ی�وم ال ینف�ع 
  .آمین. مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم
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  صطلحالمفھوم والم؛ اإلعالم واالتصال :الفصل األول
   تعریف اإلعالم واالتصال :أوال        
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  تعریف اإلعالم)ب(             
   المصطلحات المقاربة لھا)ج(             

  أنواع االتصال :ثانیا        
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   المستقبل خصائصھ وأنواعھ)ب(        
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   فھرس الموضوعات/2        

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

  257 

 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤلفة في سطور

  قریة ب 1971، من موالید الدكتورة رحیمة الطیب عیساني    

  القطاطشة، بلدیة برھوم والیة المسیلة، بالجزائر تلقت تعلیمھا االبتدائي والمتوسط 

  :ثم تحصلت على.والثانوي بسقط رأسھا

شھادة اللیسانس في الدعوة واإلعالم، بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، -

  ) م1996(قسنطینة، الجزائر

دور «: واالتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوع شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم -

  ).م2000(بجامعة عنابة، الجزائر، سنة» التلفزیون في نشر  العنف  والجریمة

موقف الفكر اإلسالمي من ظاھرة  «:ثم ماجستیر ثانیة في الفكر اإلسالمي عن موضوع-

  ).   م2005(، بجامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة»العولمة

اآلثار «: لدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوعشھادة ا - 

،  قسم علوم »االجتماعیة والثقافیة للعولمة اإلعالمیة على جمھور الفضائیات األجنبیة

  ).2006(اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، سنة

سنطینة، الجزائر،في كأستاذ معید بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قعملت -   

ثم وأستاذ مساعد بكلیة اآلداب والعلوم ).2000- 1996(مادة حفظ القرآن وترتیلھ،بین

  ).م2002-2000(االجتماعیة، قسم الخدمة االجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  ).2005-2001(كذا أستاذ مساعد بكلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة،جامعة باتنة-

تاذ مساعد مكلف بالدروس، بكلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة أس-

  ).إلى اآلن -2005(باتنة،
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  ).إلى اآلن -2004(أستاذ مشارك بقسم اإلعالم واالتصال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة-

، "المیسر في أحكام الترتیل؛ بروایة ورش عن نافع"للدكتورة مؤلف علمي بعنوان    

وبعض المقاالت المتخصصة في مجالت ). 1999(ن دار الھدى، بالجزائر سنةصدر ع

كما شاركت في العدید من الملتقیات الوطنیة . علمیة محكمة داخل الجزائر وخارجھا

والدولیة، حول راھن العلوم اإلسالمیة، العولمة وتحدیاتھا، الھویة والثقافة،  البث الفضائي 

  . بيوتحدیات العولمة في الوطن العر

 




