
 1 

 االداب كمية 

 االعالـ قسـ 

 جماهيرماالتصاؿ المادة 

 كل اال المرحمة 

 ؽخالنهمة عبدالرزاؽ عبدالة دكتكر 

 

 التصاؿ تاريخيان:ا

تشير الفركض ال  اف االنساف قد مارس االتصػاؿ منػذ بػدي حياتػب البشػرية كاذا كانػت 
باصػكات كاشػارات كحركػات كعالمػات  -بادئ بػدي-تمؾ الفركض تذهب ال  انب استعاف

لمتعبير عف نفسب كاالتصػاؿ باالخر اانػب كػاف بهػذ  قػد مػارس الرمزيػة التػه مهػدت لػب 
 بنظاـ رمزم اكثر تعقيدا هك))المغة(( بجانبيها المفظه كغير المفظه.التعامؿ ايما بعد 

كالته اقتبست أك  -اه المغات األكركبية COMMUNICATIONد أصؿ كممة يعك ك 
إل  جذكر الكممة الالتينية  -ترجمت إل  المغات األخرل كشاعت اه العالـ

COMMUNIS مة الته تعنه "الشهي المشترؾ"  كمف هذ  الكممة اشتقت كم
COMMUNE  "الته كانت تعنه اه القرنيف العاشر كالحادم عشر "الجماعة المدنية

يطاليا  قبؿ أف  بعد انتزاع الحؽ اه اإلدارة الذاتية لمجماعات اه كؿ مف ارنسا كا 
تكتسب الكممة المغزل السياسه كاأليديكلكجه ايما عرؼ بػ "ككمكنة باريس" اه القرف 

امعنا  "يذيع أك  COMMUNICAREه لجذر الكممة الثامف عشر؛ أما الفعؿ الالتين
الذم  COMMUNIQUEيشيع " كمف هذا الفعؿ اشتؽ مف الالتينية كالفرنسية نعت 

 يعنه "بالغ رسمه" أك بياف أك تكضيح حككمه.
كيمكف كصؼ االتصاؿ بأنب سر استمرار الحياة عم  األرض كتطكرها  بؿ أف بعض 

ة نفسها(  كعم  الرغـ مف أف الجنس البشرل ال الباحثيف يرل ) أف االتصاؿ هك الحيا
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ينفرد كحد  بهذ  الظاهرة  حيث تكجد أنكاع عديدة مف االتصاؿ بيف الكائنات الحية  
بيد أف االتصاؿ بيف البشر شهد تنكعان اه أساليبب  كتطكران مذهال اه المراحؿ 

 التاريخية المتأخرة.
ف لمفهكـ االتصاؿ كمع تعدد التعريفات الته كضعت مف قبؿ الباحثي

(Communication  :اأننا يمكف أف نعتمد تعريفا مبسطا كشامال لالتصاؿ هك )
)عممية يتـ بمقتضاها تفاعؿ بيف مرسؿ كمستقبؿ كرسالة اه مضاميف اجتماعية 
معينة  كاه هذا التفاعؿ يتـ نقؿ أاكار كمعمكمات كمنبهات بيف األاراد عف قضية  أك 

 .(معنه مجرد أك كاقع معيف 
( بيف المرسؿ كالمستقبؿ  كليس عممية Participationكاالتصاؿ عممية مشاركة)

(إذ أف النقؿ يعنه االنتهاي عند المنبع أما المشاركة اتعنه  Transmisionنقؿ)
االزدكاج أك التكحد اه الكجكد  كهذا هك األقرب إل  العممية االتصالية  كلذا اأنب 

ممية مشاركة اه األاكار كالمعمكمات  عف طريؽ يمكف االتفاؽ عم  أف االتصاؿ هك ع
عمميات إرساؿ كبث لممعن   كتكجيب كتسيير لب  ثـ استقباؿ   لخمؽ استجابة معينة 
اه كسط اجتماعه معيف.كتتفؽ أغمب الدراسات الته تناكلت هذا المكضكع  منذ ما 

ك نماذج يزيد عم  نصؼ قرف  كحت  الكقت الراهف  عم  تقسيـ االتصاؿ إل  أنكاع أ
 عدة  مف أبرزها :

كيشػػير المعنػػ  المغػػكم لالتصػػاؿ اه كاالتصػػاؿ ذك صػػفة مسػػتمرة لذا يكصػػؼ بالتكاصؿ 
العربيػػػة ال  ))االبػػػالغ(( اك))االخبػػػار(( ك))الػػػربط(( ك))اقامػػػة الصػػػمة(( ك))التتػػػابع(( 
ك))االسػػتمرار أم التكاصػػؿ(( كهػػذ  المعػػانه المغكيػػة تحمػػؿ اػػه الكقػػت نفسػػب المعانه 

المعنػػ  نفسػػب حيث  Communicationحية لعمميػػة االتصػػاؿ.كتحمؿ كممػػةاالصػػطال
التػػػػه تعنه)يػػػػذيع عػػػػف طريػػػػؽ  Communiseانهػػػػا مػػػػاخكذة مػػػػف االصػػػػؿ الالتينػػػػه

 Commmonnessالمشاركة( لذا انحف حػيف ننقػؿ معػانه نعمػؿ عمػ  اقامػة مشػاركة
اك اكثػر  مع طرؼ اخر اه تمؾ المعانه اذ اف تناقؿ المعػانه يشػير الػ  اشػتراؾ طػرايف

اػػػه ارسػػػاؿ المعػػػانه كاسػػػتقبالها بصػػػكرة تبادليػػػة كهػػػذا يعنػػػه اف القػػػائميف باالرسػػػاؿ 
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(( Participationاؿ.كمف هنػا تبدك))المشػاركةصػكالمستقبميف هما مشػاركاف اػه االت
 صفة مف صفات االتصاؿ كعم  هذا يقاؿ اف االتصاؿ هك:مشاركة اه المعانه.

 أنهػـتعػرض المسػتقبميف لتنبيهػات كاحػدة برغـ عبػر  أخرل أكجبكتبدك))المشاركة( اه 
ذلػؾ يقػكد الػ  مسػتكل ايػب قػدر مػف التشػابب اقراية عػدد  أف إالاليتماثمكف اه اهمهػا 

اك مشػاهدتهـ  إذاعػهلكتاب كاحد اك لصحيفة كاحػدة اك اسػتماعهـ لبرنػام   األارادمف 
 لبرنام  تمفزيكنه اك امـ سينمائه يبمكر بينهـ مكضكعات مشتركان.

ث اف عممية االتصاؿ هػه عمميػة متتابعػة كدينامكيػة كليس لهػا بدايػة اك نهايػة لػذا حي
 دائرية الخطية. أشكاالااف نماذج سرياف المعانه تتخذ 

المسػتقبميف كاه تعبيػرهـ عػف تمػؾ الردكد كمػا  أاعػاؿ  اه ردكد أيضاكيتضح االستمرار 
كامتداد المعراػة نفسػها يتضح اه امتداد االتصاؿ مف الماضه ال  الحاضر كالمستقبؿ 

السمكؾ االتصاله لمفرد كالمجتمع بمدل استحضػار الكقػائع  تأثرال  الجذكر اضال عف 
 الماضية كالحاضرة كربطها بما هك متخيؿ اك متكقع.

كحتػػ  االف كبػػرغـ سػػعة ذخيػػرة عمػػـ االتصػػاؿ التػػه تككنػػت عمػػ  مػػدل العقػػكد الخمسػػة 
اؿ كما يحصػؿ ايهػا مػف تفاعػؿ بػيف عكامػؿ االخيرة كالته اريد بها تفسير عممية االتص

بشػػرية كمادية  كعقمية كلغكية كاجتماعيػػة كطبيعيػػة  اػػاف هنػػاؾ كثيػػرا مػػف المشػػكالت 
الته تعكؽ اهمها اهما مستكايان كتفسػير بعػض الحػاالت ايهػا.كاف مجمػؿ الصػي  التػه 

اػه  اريد بها تصكير سرياف انتقػاؿ المعػانه بػيف االطػراؼ اػه عمميػة االتصػاؿ مػا تػزاؿ
 دكف اف ترق  ال  مستكل النظريات. Modelsمستكل))النماذج((

ككاف النمػكذج االساسػه لكصػؼ عمميػة سػرياف االتصػاؿ قػد كضػعب هاركلػد د.السػكيؿ 
اه دراستب عف بناي االتصاؿ ككظيفتب اػه المجتمع حيػث اكجػز ذلػؾ  8948اه العاـ 

سػػػػرياف  ادأبعػػػػيشػػػػكؿ كػػػػؿ جػػػػكاب بعػػػػدان اساسػػػػيان مػػػػف  أسػػػػئمةالنمػػػػكذج اػػػػه خمسػػػػة 
 هه: األسئمةاالتصاؿ كتمؾ 

 Whoمف؟ 
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 Saysيقكؿ ماذا؟ 

 ln which channelباية قناة؟ 

 To whomال  مف؟ 

 With what effect؟ تأثير بأم

المتمثمػػػػة اػػػػه المصػػػػدر كالرسػػػػالة  أبعادهػػػػاتعطػػػػه لعمميػػػػة السػػػػرياف  األسػػػػئمة  كهػػػػذ
message كالقنػػاة  Channel  مػػف العالقػػة بػػيف  كتفصػػح جانبػػا  كالتأثيركالمسػػتقبؿ

who   كبػػيفwhom  كهمػػا العػػامالف االساسػػياف اػػه درامػػا االتصػػاؿ كهناؾ تصػػفيات
عديػدة تعطػػه كصػػفان لمعالقػػة بػػيف المرسػؿ كالمسػػتقبؿ اػػه تسػػميات لممرسػػؿ أم لمطػػرؼ 

  Stimulusب نبمالػػذم يصػػكغ الرسػػالة االتصػػالية كيبعػػث بهػػا كمف هػػذ  التسػػميات:ال
 كالقػػػػائـ actorكالمحػػػػرؾ االتصػػػػاله  encoder  ككاضػػػػع الرمػػػػكزSenderكالمرسػػػػؿ
كالتسػػػػميات التػػػػه تقابمهػػػػا لممسػػػػتقبؿ هػػػػه االسػػػػتجابة  Communicatorباالتصػػػػاؿ

response كالمسػػتقبؿ receiver كاػػاتح الرمػػكزdocoder كالجمهػػكر  audience 
 .Communicateكالمتصؿ

تػه كضػعت ككضع الباحثكف نماذج اخرل كثيرة لسرياف االتصاؿ حيث كانت النمػاذج ال
كانها تصكر انتقاؿ المعانه مػف المصػدر  Linearاه بدي ظهكر عمـ االتصاؿ خطية 

ال  المستقبؿ  بشكؿ مبسط كمع انها كانػت تعطػه اكػرة عػف سػرياف المعػانه  اال انهػا 
تعد اليػكـ غػه مطابقػة لمكاقػع الف عمميػة االتصػاؿ ديناميكيػة كمسػتمرة كال نهايػة لهػا  

الغالػب يتحكؿ الػ   بػؿ لهػا مػا كرايها..كمػا اف المسػتقؿ اهأم التقؼ عند المسػتقبؿ  
مرسػػؿ  أم هك))يقػػكؿ(( ايضػػا كلهذا تتخػػذ النمػػاذج الحديثػػة اشػػكاال مغمقػػة كيغمب اف 

 تككف دائرية.

لمنمػكذج الخطػه اػه االتصػاؿ الػذم يبػدأ  أمثمػةالػ   اإلشػارةكمع هػذا اذا كػاف بالكسػع 
دكف اف يتحػػػػػػكؿ  Communication-way-oneبالمرسػػػػػػؿ كينتهػػػػػػه بالمسػػػػػػتقبؿ

المستقبؿ ايب ال  مرسؿ ااف ذلؾ يمكف اف يتمثؿ اه عالقة اكقيػة لممرسػؿ يحكػـ ايهػا 
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سيطرتب عم  المسػتقبؿ دكف اف تتػاح الفرصػة لممسػتقبؿ اف))يقػكؿ(( كهػذا يخػرج عػف 
االتصػػاؿ اػػه كجػػكب تػػكار الظػػركؼ لممسػػتقبؿ اف يكػػكف ايجابيػػا اػػه  أسػػسكاحػػد مػػف 

طاغيػػة الػػ   إمبراطػػكرسػػمبيا.كما يمكػػف اف يتمثػػؿ اػػه حػػديث  اسػػتقبالب كلػػيس مسػػتقبال
 حاشية ليس لها اال اف تستجيب.

هػػػذا  إيحػػػايج السػػػكيؿ منها  الخطية كبخاصة نمكذ النماذجككانت نقكد قد كجهت ال  
اؿ عػاهػؿ ردكد ااكبيرة كتج تأثيراتالنمكذج باف االتصاؿ الجماهيرم يقكد بالضركرة ال  

 ال  جانػػب سػػرياف االتصػػاؿ اػػه المرسػػؿتعػػد تغذيػػة مرتػػدة الػػ  التػػه  اآلنيػػةالمسػػتقبؿ 
 اتجا  كاحد.

القصػػػكر التػػػه ظهػػػرت اػػػه النمػػػاذج  أكجػػػبكقػػػد عمػػػدت النمػػػاذج الحديثػػػة الػػػ  تالاػػػه 
المنهجيػة  األبنيػةكتعد))نماذج(( االتصاؿ احػد  ادر ال  كضع النماذجك بال ت كبدااألكل 
 أدبياتفركض كالقكانيف كالنظريات.كتعنه ال  جانب الكقائع كالمفاهيـ كال االتصاؿلعمـ 

كتعطػػػه لهػػػا  األبنيػػػةبهػػػذ   Methodologyالمنهجيػػػة اك مػػػا يسػػػم  بعمػػػـ المنػػػاه 
كاليكػػاد  كظائفػػبالعمػػـ كتحقيػػؽ  أحكػػاـاالسػػتعانة بهػػا اػػه اسػػتنتاج  كأسػػاليبخصائصػػها 

 أكانػتاالتصاؿ سكاي  نماذجمف  جبنمكذيستغنه عف االستعانة  أفبحث عممه رصيف 
 حيػػث يعػػد أخرلاتصػػالية  كأشػػكاؿالنمػػاذج لسػػرياف االتصػػاؿ اـ لقػػكل كعناصػػر تمػػؾ 

 .إجرائيامفهكمان  األحكاؿالنمكذج اه هذ  

 

 االتصاؿ: أنماط
ط لػػب  االػػذم انتهػػ  الػػ  تحديػػد بضػػعة انمػػ األمرمتبيانػػب  كأهػػداؼ أسػػاليبلالتصػػاؿ 
( ك))الحػػػػػػرب (كاإلعػػػػػػالف ك))العالقات العامػػػػػػة(( ك))(( ك))الدعايػػػػػػة((األعالـمنهػػػػػػا))

 النفسية((.

 .األخر:هك نشاط اتصاله يراد بب نقؿ المعمكمات ال  lnformation األعالـ.8
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 أكلهمػػا(( يسػػتخدـ اػػه العربيػػة اػػه معنيػػيف اثنيف يتسػػع األعالـكيالحػػظ اف مصػػطمح))
 كيقتصػػر الثػػانه عمػػ  كظيفػػة مػػف كظػػائؼ االتصػػاؿ االتصاؿ أنمػػاطكػػؿ -إجرائيػػاليشػمؿ 

 .الغاإلب  اك األخبارهه 

عمػ  سػمكؾ  اآلخػريف: اهه نشاط اتصاله يسػتهدؼ حمػؿ Propaganda.الدعاية:2
عقميػػا اك  اآلخػػريفمعػػيف مػػا كػػانكا يتخذكنػػب لػػكال تعرضػػهـ لػػذلؾ النشػػاط كهه تسػػتميؿ 

كبهػذا التحمػؿ  اإلقناعتعتمد  أسمكبها كهه اه إليبعاطفيا التخاذ المكقؼ الذم تسع  
اك الثػكاب اك العقػاب  اإلكػرا اك التهديػد اك  عم  سمكؾ ما عػف طريػؽ الضػغط اآلخريف

 اك المكأااة المادية.

كالمعتقػػد كطريقػػة التفكيػػر كيخمػػط الػػبعض بػػيف  الػػرأماػػه  التػػأثيركتعمػػد الدعايػػة عمػػ  
الػذم يػدكر  األسػاسالدعاية كبيف الكذب  اال اف مكضكعة الصدؽ كالكذب ليسػت هػه 

الػ  مكضػكعة كاتجاهػات كيظػؿ امػر  األذهػافامر الدعاية ذلؾ الف الدعايػة تنبػب  حكلب
 القبكؿ اك الراض ايها مفتكحان.

اهػه نشػاط ادارم يسػتعيف باالتصػاؿ بقصػد  Public Relations.العالقػات العامػة:3
بمػػكرة انطباعػػات ايجابيػػة عػػف الهيئػػة التػػه تتػػكل  القيػػاـ بػػب بػػيف العػػامميف ايهػػا كبػػيف 

اعتمػادا عمػ  تنظػيـ تفاعػؿ اتصػاله المتعامميف اك الذيف يحتمؿ اف يتعالمكا مع الهيئة 
 قكامب المعانه كالمعمكمات الته تحقؽ أغراض اجتماعية اك اقتصادية اك سياسية.

:اهك نمػط اتصػاله يسػتهدؼ تكػكيف انطباعػات حسػنة عػف  Advertisingاإلعالف.4
سمعة اك خدمة كمحاكلة ألحػداث تػأثير اػه السػمكؾ االسػتهالكه بقصػد التركي .كيقػـك 

شػػػراي حيػػػز سػػػكاي كػػػاف ذلػػػؾ مسػػػاحة اػػػه صػػػحفية اك اتػػػرة إذاعيػػػة اك  االعػػػالف عمػػػ 
 تمفزيكنية.

اهػه نمػط اتصػاله يشػيع اػه أكقػات  Psychological warfare.الحػرب النفسػية5
اك الخػكؼ اك الطػرؼ االخػر بالضػعؼ  أشػعارالتنااس كالصػراع كيسػتهدؼ اػه الغالػب 

ل اف الحػرب النفسػية هػه القمؽ كيعمػد الػ  اثػارة عكامػؿ نفسػية كاكريػة كهنػاؾ مػف يػر 
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االتصاله ايها الػ  خصػـ  النشاطط الدعاية يبرز اه الحاالت الته يتكجب امنمط مف ان
اثناي الصػراع الحػاد اك الحػرب حيػث يصػبح ذلػؾ النشػاط حربػان نفسػية اك حربػان دعائيػة 

Propagandawar   مستكل مباشران كجماهيريان كما يمكف لهػا اف  األنماطكتتخذ هذ
 كل كسيطيان.تتخذ مست

 

 مستكيات االتصاؿ
 :face- to-face.االتصاؿ المكاجهه 8

ما كيظهر رجع الصػدل  ؼكيمثؿ تفاعال بيف شخصيف اك بيف مجمكعة صغيرة اه مكق
اه هذا المستكل اكثػر مػف غيػر  مػف المسػتكيات االتصػالية كما اف المرسػؿ قػد يصػبح 

مسػػػػػػتقبؿ الػػػػػػ  مسػػػػػػتقبال أم اف لهػػػػػػذا المسػػػػػػتكل طػػػػػػريقيف مػػػػػػف المصػػػػػػدر الػػػػػػ  ال
كيصػػنؼ االتصػػاؿ المجتمعػػه الجمعػػه  Directالمرسؿ كيكصػػؼ بانػػب اتصػػاؿ مباشػػر 

Sociental communication  ضػػػمف االتصػػػاؿ المكاجهه كهػػػك يػػػرتبط بمكاقػػػؼ
التفاعؿ بيف عدد غير قميؿ مف االاراد كتككف المجمكعة الته تتسمـ الرسالة االتصالية 

 معركاة عادة بالنسبة ال  المرسؿ.

 : Medio Cimmu الكسيطه تصاؿاال .2

تفاعؿ االتصاله بيف شخصػيف اك اكثر كيسػتعيف بكسػيمة ماديػة مثػؿ هك مستكل مف ال
الهػػػػاتؼ اك التمفزيػػػػكف اك الراديػػػػك دكف اف يؤلػػػػؼ المسػػػػتقبؿ ايػػػػب جمهكرا)بػػػػالمعن  
االصطالحه( حيث يككف المستقبؿ اػردا اك مجمكعػة اك جماع.كيعػد حالػة كسػط  بػيف 

كاالتصػػػاؿ الجماهيرم حيػػػث اف لػػػب بعضػػػا مػػػف صػػػفات كػػػؿ مػػػف  االتصػػػاؿ الشخصػػػه
 .المستكييف

 : Mass Communicationالجماهيرم االتصاؿ.3
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 كيتجب  عادة الػ  جمهػكر كبيػر األشخاصبيف عدد كبير مف  التفاعؿكيرتبط بمكاقؼ  
كقكامػػػب اعػػػداد مػػػف االاػػػراد غيػػػر متجانسػػػيف كغير معػػػركايف شخصػػػيا بالنسػػػبة الػػػ  

 .Mediaبكسائؿ االتصالههذا المستكل  المصدر.كيستعيف

كيتخػػذ االتصػػاؿ الجمػػاهيرم اتجاهػػان كاحػػدا مػػف المصػػدر الػػ  المسػػتقبميف اذ اليتحػػكؿ 
المصدر ال  مستقبؿ كما هك الحاؿ اه االتصػاؿ الشخصػه كاالتصػاؿ الجمػاهيرم اكثػر 
تعقيدا مػف االتصػاؿ الشخصػه النب يسػتمـز قيػاـ منظمػة بػدكر المرسػؿ كما انػب يتكجػب 
الػػ  عػػدد كبيػػر مػػف النػػاس كاليعرؼ المصػػدر عػػنهـ اال القميػػؿ  كال يسػػتطيع تبػػيف ردكد 

بصكرة مباشرة كانيػة بينما يتكجػب االتصػاؿ الشخصػه الػ  اػرد اك عػدد محػدكد  أاعالهـ
 المعركايف لممصدر اه الغالب. األارادمف 

 أكجػبمػف بكثيػر  أكثربيف االتصاؿ الشخصه كاالتصاؿ الجماهيرم  التشابب أكجبكلكف 
كاجهػػػاف معػػػان معكقػػػات نفسػػػية متشػػػابهة كيعتمداف  معػػػا عمػػػ  ي أنهمػػػااالختالؼ حيػػػث 

 نفسها. لإلقناعالنفسية  األسس

يتطمبػاف كسػػيطا ماديػػا  أنهمػػاالجمػاهيرم مػػع االتصػاؿ الكسػػيطه اػه  االتصػػاؿكيشػترؾ 
لنقػػػػػػػػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػػػػػػػػالة لكػػػػػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػػػػػػػػاؿ الجمػػػػػػػػػػػػػػاهيرم محػػػػػػػػػػػػػػددة 

لتمفزيكف كالفمـ السػػينمائه حػػيف تكػػكف هػػذ  الكسػػائط اػػه بالكتاب كالصػػحيفة كالراديك كا
معينة أم ذات صفة جماهيرية كلكف هذ  الكسائط تستخدـ استخدامات خاصػة  أكضاع

 كعم  نطاؽ تفاعؿ اليصؿ ال  مستكل الصفة الجماهيرية كما هػك الحػاؿ اػه اسػتخداـ
الكسػػيطه  هػذ  الكسػائؿ اػه التكجػب الػ  جماعػات معينة.يضػاؼ الػ  ذلػؾ اف االتصػاؿ

يمكػػف اف يسػػتعيف بكسػػائؿ أخػػرل ليسػػت اػػه أعػػداد الكسػػائؿ الجماهيريػػة كالهػػاتؼ اك 
 مكبر الصكت.

كيتطمػػػب االتصػػػاؿ الجمػػػاهيرم قنػػػكات أحسػػػاس اقػػػؿ ممػػػا هػػػك الحػػػاؿ اػػػه االتصػػػاؿ 
المكاجهه اػػاذا كػػاف االتصػػاؿ المػػكاجهه يتطمػػب االسػػتماع الػػ  المرسػػؿ كالنظػػر إليػػب 

لرسػػالة االتصػػالية عبػػر الراديػػك تتطمػػب اسػػتماعا كيتطمػػب كاالنتبػػا  لػػب اػػاف اسػػتقباؿ ا
التعػػػػرض لمتمفزيػػػػػكف اسػػػػػتماعا كمشػػػػػاهدة دكف اف تفػػػػػرض متطمبػػػػػات أخػػػػػرل تػػػػػرتبط 
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 بخاصة كاف االتصاؿ الجماهيرم يحرص عم  تقديـ الكحدة االتصالية مشػهدا بالمكقؼ
ا دكف أك مسمعا أك مادة صحفية اه صي  كأشكاؿ تأخذ اه االعتبػار سػهكلة اسػتقباله

   أك عمميات اإلدراؾ أك التفكير.بذؿ جهد عاؿ اه االنتبا

كيمضه االتصاؿ الجماهيرم اه اتجا  كاحد اه الغالب مف المرسؿ ال  الجمهػكر دكف 
اف يسػػػتطيع المرسػػػؿ الكقػػػكؼ انيػػػا عمػػػ  رد اعػػػؿ ااػػػراد الجمهػػػكر كدكف اف يسػػػتطيع 

يػة نفسػها مػف مسػتقبؿ الجمهكر التعبيػر عػف نفسػب لحظيػا أم التحػكؿ اػه داخػؿ العمم
 اإلرسػػػاؿالػػػ  مرسػػػؿ. بينمػػػا تشػػػكؿ عمميػػػة االتصػػػاؿ الشخصػػػه تبػػػادال لػػػالدكار اػػػه 

كاالستقباؿ  كبالتاله يمكف اف يككف التفاعؿ اه شػكؿ تعػاكف كصػكال الػ  نتػائ  اكريػة 
 كالعطاي. األخذ:األحكاؿمشتركة.كيتحقؽ اه مثؿ 

تختمػػؼ عػػف اجػػكاي التفاعػػؿ  كيتحقػػؽ االتصػػاؿ الجمػػاهيرم اػػه اجػػكاي اجتماعيػػة معقػػدة
المباشػػر التػػه قػػد تمعػػب ايها))العالقػػة الشخصػػية(( دكرا مهمػػا اػػه التصػػديؽ  االتصػاله

الجمػػػػػاهيرم بانػػػػػب )الشخصػػػػػه( أم اف)العالقػػػػػة  االتصػػػػػاؿكالفاعميػػػػػة لػػػػػذلؾ يكصػػػػػؼ 
 الشخصية( اليظهر لها كجكد كاضح ايب.

لػػذم يتمثػػؿ اػػه كػػؿ ا االتصػػالهالجمػػاهيرم انماطػػا مػػف التشػػكيش  االتصػػاؿكقػػد يكاجػػب 
معكقػػات االتصػػاؿ بػػيف المرسػػؿ كالمسػػتقبؿ كالتػػه تحػػكؿ دكف كضػػكح الرسػػالة اهنػػاؾ 

 Channeiتشػػكيش يػػنجـ عػػف نقػػؿ الرسػػالة عبػػر الكسػػيمة كيسػػم  تشػػكيش القنػػاة

noise   كاخػػػػػر يػػػػػنجـ عػػػػػف االسػػػػػتخداـ المغػػػػػكم كيسػػػػػم  التشػػػػػكيش اػػػػػه دالالت
تغيػػػر اػػػه الرسػػػالة اثنػػػاي كيقػػػكد كػػػال النػػػكعيف الػػػ    Semnatic noiseااللفػػػاظ

االنتقاؿ.حيث اف تشكيش القناة يشمؿ كؿ ما يسبب اضطرابا اه سالمة النقؿ الطبيعه 
لمرسالة االتصالية عبر الكسيمة الجماهيرية مثؿ االصكات الته تحدثها العكامػؿ الجكيػة 
اك الكهربائية اك التػداخؿ اػه مكجػات الراديػك كالتمفزيػكف اك اسػتخداـ حػركؼ تالفػة اك 
سقكط بعض الحركؼ عند طباعػة الرسػالة االمػر الػذم يػؤثر اػه عػدـ كصػكؿ الرسػالة 

 كاممة ال  الجمهكر.

 كسائؿ االتصاؿ
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 .المسرح:8

 االتصػػاؿيعػػد المسػػرح مػػف اقػػدـ كسػػائؿ االتصػػاؿ حيػػث كػػاف المسػػرح الركمػػانه كسػػيمة 
 الفعالة لدل الركماف لتعريؼ شعكبهـ بانتصارات جيكشهـ كغيرها مف االحداث.

د تطػػكر المسػػرح بصػػكرة تدريجيػػة ااصػػبح مػػف بػػيف كسػػائؿ االتصػػاؿ الناقمػػة لالاكػػار كقػػ
  الفنػػكف تكالعػػادات كالتقميػػد كالقػػيـ كاالتجاهػػات مػػف خػػالؿ مػػا يعػػرض عميػػب مػػف شػػ

 المسرحية.

 الكتاب:.2
 األكراؽ)مجمكعػػػػػة مػػػػػف بأنبالكتػػػػػاب حسػػػػػب تعريػػػػػؼ مكسػػػػػكعة)االركس( الفرنسػػػػػية 

ايا كاف شكؿ التجميد(.االكتاب حسب هػذ  التعريػؼ  المطبكعة كالمجمعة اه مجمد كاحد
عبػػارة عػػف اكراؽ مطبكعػػة كمجمعػػة اػػه مجمػػد ينطبػػؽ عمػػ  الشػػكؿ الػػذم نعراػػب اال اف 
الدكتكر محمد عزت يرل اف الكتاب لـ يكف دائما عم  هذا النحك كقد اليظؿ كذلؾ عم  

عميػب( اػه  الدكاـ.ااف اشكاال اخرل سكؼ تنااسب كهػك اػه شػكمب الحػاله كربمػا قضػت
المختمفػة  كاألشػرطةال  تحكؿ الكتاب مػف الػكرؽ الػ  الميكػركايمـ كالميكركايش  شارةإ

كالسػػعة كقد كانػػت هػػذ  التقنيػػة اػػه حػػيف كجكدهػػا نكعػػا مػػف المتغيػػرات  األحجػػاـاػػه 
مػػف المجتمػػع كهه الفئػػة المتعممػػة اك  قميمػػةعمػػ  ائػػات  أثػػرتالجديػػدة التػػه  اإلعالميػػة

 بأسػرعيمكف اه سهكلة الحصػكؿ عمػ  المعمكمػات المطمكبػة  يرالتأثالباحثيف كقد كاف 
الػػ  قػػدرة تمػػؾ الرسػػائؿ عمػػ  تخػػزيف كػػـ هائػػؿ مػػف صػػفحات الكتػػاب اك  باإلضػػااةكقت 

ظهػكر الكتػاب االلكتركنػه اثػر كبيػر عمػ  بعػض ك  الكتب عم  قاعػدة معمكمػات جديػدة 
كف اػػه صػػناعة الػػذيف يعممػػ األعمػػاؿالفئػػات االجتماعيػػة داخػػؿ المجتمػػع كخاصػػة رجػػاؿ 

 اإلنسػانيةالكتاب حيث تحكلكا الػ  صػناعب الكتػب التػه تهػتـ بالتقنيػة الحديثػة كالحيػاة 
االقتصادية عم  رجػاؿ  التأثيراتالمعاصرة الته تتميز بالسرعة اه جميع مجاالتها هذ  

ثقاايػة عمػ  الفئػات االجتماعيػة المهتمػة بالمضػمكف  تػأثيراتاالعمػاؿ تػـ تحكيمهػا الػ  
ثقاايان اجتماعيػان عمػ  النخػب الثقاايػة التػه تػرل  التأثيرهذا  اأصبحالكتاب   يحيك الذم 
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اف تحػػكؿ صػػناعة الكتػػاب الػػ  صػػناعة ربحيػػة قػػد اثػػر بشػػكؿ سػػمبه عمػػ  نمػػط الحيػػاة 
 الثقااه كنحصر معب الكتاب الثقااه بتحكلة ال  شرائح تقنية.

دسػؾ( عميهػا صػكر  كلقد تكصمت تكنكلكجيػا االعػالـ الػ  تصػميـ شػرائط الجهاز)ايػديك
صػػفحات الكتػػب كتعمػػؿ مػػف خػػالؿ التقنيػػة كهػػذا التصػػميـ جػػاي عمػػ  اسػػاس اسػػتيعابها 

الػؼ صػفحة  كيسػتطيع القػارئ اف يقمػب الصػفحات بالضػغط عمػ   55لصفحات تفكؽ 
 مفاتيح معينة.

يعد االعالـ اه هذا العصر جزيا اليتجزا مف حياة الناس كضركرة مف ضػركرياتها اه ك 
بالتكسػع المعقػدة كتتعارض ايهػا العديػد مػف القػيـ كالمبػادئ كالمعػايير  مجتمعات تتميز

كتختمؼ النظرة ال  كسائؿ االعالـ منذ بداية ظهكرها حت  االف كما تختمؼ النظػرة الػ  
المضػػاميف التػػه تطرحهػػا كسػػائؿ االعػػالـ بػػاختالؼ مػػف ينظػػر اليهػػا كاالختالاػػات بػػالقيـ 

هػػذ  المجتمعػات اتسػاعا كتعقػػدا  كيقابمػب ايضػػا كالمعػارؼ كاالعتقػادات تزيػػد كممػا زادت 
ازديػػػػاد باهميػػػػة االعالـ الػػػػذم مػػػػف خاللػػػػب تجنػػػػب االنسػػػػاف العزلػػػػة المكحشػػػػة كيرتبط 

 باالخريف.

كقػد عممػت كسػائؿ منػذ بػدايتها عمػ  سػرعة اتصػاؿ االنسػاف بمػا حكلػب كاالطػالع عمػػ  
  احػداث تغيػرات اخبار العالـ كما يدكر ايب مف احداث كما ساهمت كسائؿ االعػالـ عمػ

اػػه المعػػايير الثقاايػػة كاالجتماعيػػة كالتػػػرابط االجتمػػاعه.كعم  الػػرغـ مػػف اف االعػػػالـ 
بشكمب الراهف يمثؿ ظاهرة مف ظكاهر االلفية الثالثة ااف امتػداد  التػاريا االنسػانه كاف 
االعالـ يميز كؿ زماف كمكاف مف الحضػارة االنسػانية كتتكااؽ االسػاليب االعالميػة اػه 

اف كالمكػاف كالظػركؼ كالقػدرات كالثقااػة كالكظػائؼ كاالغراض كتتمشػ  مػع غاياتػب الزمػ
 كاهدااب كاف اختمفف اساليب ككظائؼ االعالـ اه العصر الحديث.

كقد تطكرت كسائؿ األعالـ كاالتصاؿ عبر الزمف بدرجػة متناسػقة كمتناغمػة مػع تطػكر 
سػػاليب معينػػة مػػف االتصػػاؿ الحيػػاة اإلنسػػانية كالحضػػارية اعرات الطبيعػػة اإلنسػػانية أ

كاألعالـ مف الرمكز ال  الكتابػة مػركرا بالرسػـ كالنحػت كالمغػة المنطكقة.كبػدأت كسػائؿ 
األعػػالـ الجمػػاهيرم كمػػا هػػك الػػراجح بالمسػػرح االكتػػاب الػػذم يػػرا  الػػدكتكر محمػػد عػػزت 
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أكؿ كسيمة إعالمية مكتكبة اك مقركية كالكتاب خرج الػ  الكجػكد قبػؿ اختػراع الطباعػة 
قت طكيؿ كبالرغـ مف أهمية الكتاب اه الحقبات الزمنيػة الماضػية حتػ  قبػؿ سػنكات بك 

التتجاكز عشر سنيف إال أف الكتاب بدا يتراجع أماـ تقنيات العصر الحديث مػف التقنيػة 
المدمجػػػة التػػػه تسػػػتطيع أف تحفػػػظ األلػػػؼ الكتػػػب كيمكف مػػػف اسػػػترجاعها اػػػه الكقػػػت 

مػػف الباحػػث هػػذا التهديػػد الكاضػػح لمكتػػاب لػػـ كالزمػػاف كالمكػػاف الػػذم تريػػد بػػدكف عنػػاي 
يفقد  أهميتب اهك كسيمة طمب المعراػة كزيادة الخبرة كتنميػة القابميػة الفكريػة ككسػيمة 

 االطالع عم  الجديد كمكاكبتب.

 

 

 .الكسائؿ المقركية)الصحؼ كالمجالت(3

بشػرية تمثؿ الكسائؿ المقركية مػف اقػدـ الكسػائؿ لالتصػاؿ الجمػاهيرم كالتػه عراتهػا ال
الجرائػػػد ك كتتضػػػمف هػػػذ  الكسػػػائؿ كالصػػػحؼ كالمجػػػالت كهنػػػاؾ مػػػف يعػػػرؼ الصػػػحؼ 

مطبكع دكرم يكمه اك نصؼ اسبكعه اك اسبكعه اك شهرم اك نصؼ  بانهاكالمجالت 
شػػهرم اك اصػػمه)كؿ ثالثػػة اشػػهر( تهػػتـ بتغطيػػة كااػػة النشػػاطات البشػػرية كاالحػػداث 

 ثقااية كالعممية...الا.السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاالمنية كال

كالتػػه تهػػـ الجمهػػكر مػػف خػػالؿ عػػدة انػػكف صػػحفية هػػه االخبػػار كالتقػػارير كالمقػػابالت 
كالتحقيقات كالتحميالت اضال عف اسػتخداـ الصػكر كالرسػكـ كاالشػكاؿ امػا مػف الناحيػة 
التاريخيػػة اثبػػت تاريخيػػا اف الصػػحفية اكؿ كسػػيمة اتصػػاؿ جمػػاهيرم كعمػػ  الػػرغـ مػػف 

اي اه تحديد اقدـ صحيفة ظهرت ال  الكجكد لكف الكثير يتفقكف عم  اف اختالؼ العمم
ؽ.ـ كاػػه ايطاليػػا ظهػػرت نشػػرات خبريػػة تتضػػمف الحػػكادث  (59الدكلػػة الركمانيػػة هػػاـ)

اليكميػػة حيػػث كانػػت تعمػػؽ اػػه االمػػاكف العامػػة ليقراهػػا الجميع كسػػاعد عمػػ  انتشػػار 
كلها ظهكر الكرؽ كالػذم ظهػر الصحؼ اه االعكاـ كالقركف الالحقة عدة عكامؿ كاف ا

اه الصيف خالؿ القرف األكؿ لمميالد كهذا ساعد كثيرا اػه انتشػار الصػحؼ كايمػا بعػد 
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كاف الكتشاؼ المطبعة اه ألمانيا خالؿ منتصؼ القرف الخامس عشػر لػب االثػر البػال  
اه داع تكسػع الطباعػة كانتشػار الصػحؼ بشػكؿ كبيػر جػدا كالعامػؿ الثالػث اػه تطػكير 

سيمة االتصػالية هػك ظهػكر البريػد السػريع بكاسػطة السػفف كالقطػارات البخاريػة هذ  الك 
كتحديدا اه ارنسا كبريطانيا خالؿ النصؼ الثػانه مػف القػرف الخػامس عشػر المػيالدم 
كهك منتصؼ القرف التاسع عشر ميالدم ظهػر عامػؿ جديػد كػاف داعمػا لمصػحؼ كهػك 

كاسع ككاضح اػه تطػكير االخبػار ظهكر ككاالت االنباي الصحفية كالته ساهمت بشكؿ 
 خاصة كالفنكف الصحفية عامة ال  يكمنا هذا.

امػػا مفهػػـك الصػػحااة بشػػكمها الحػػاله المنػػتظـ كالمتطػػكر المسػػتمر بػػدا بايطاليػػا أكاخػػر 
مػػػيالدم كأقػػػدـ  8631القػػػرف السػػػادس عشػػػر المػػػيالدم كاػػػه ارنسػػػا كبريطانيػػػا عػػػاـ 

( عػاـ تازيجاليكـ هه صػحيفة)صحيفة منتظمة كصدرت بشكؿ يكمه عثر عميها حت  
()األكراؽ الخبريػػػة( ثػػػـ ظهػػػرت الصػػػحؼ تػػػاتز جا( مػػػيالدم اػػػه ايطاليػػػا معن )8619)

 المنتظمة اه باقه أنحاي العالـ بعد ذهب العاـ.

( مػيالدم 8638اما اكؿ صحيفة رسمية ناطقة باسـ الحككمػة ظهػرت اػه ارنسػا عػاـ)
العشػػريف كالكاحػػد كالعشػػريف كسػػميت)الكازيف دم اػػرنس( كمػػا الصػػحااة خػػالؿ القػػرف 

بشكؿ كبير جدا كقػد اسػتفادت بشػكؿ كاضػح مػف التقػدـ التكنمػكجه كالتقنػه الهائػؿ اػه 
مجػػاؿ الطباعػػة كاالقمػػار الصػػناعية كاالنترنػػت امػػا المجػػالت اك المجمػػة اقػػد ظهػػرت اػػه 
الربع االخير مف القرف التاسع المػيالدم كتحديػدا اػه امريكػا ككانػت اكؿ مجمػة ظهػرت 

االمريكية كهه تشبب المجالت اػه القػرف العشػريف كالكاحػد  lifeكجكد هه مجمة ال  ال
 كالشعريف كتشبهها بشكؿ كبير جدا كما نرا  اه الكقت الحاضر.

 خصائص الصحيفة ككسيمة اتصاؿ جماهيرم:

تمثػػؿ الصػػحفية االسػػاس التػػه قػػاـ عميهػػا مفهػػـك االتصػػاؿ كاالعػػالـ الجمػػاهيرم أ.
حيث اصبحت بمتناكؿ الجميع بمعن  انها كصػمت الػ  كخاصة بعد ظهكر الطباعة 

 اكبر عدد ممكف مف الجمهكر.
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اهتمت الصحااة كمنذ اليكـ االكؿ مػف ظهكرهػا بنشػر االخبػار كالكقػائع الحػداث ب.
حيث كانت تعرؼ باالكراؽ الخبرية كبالتاله ااف الكظيفة االخباريػة ظهػرت بظهػكر 

 الصحااة.

ئػػد كالمجػػالت كلعػػدة قػػركف شػػهدت انبثػػاؽ مػػف خػػالؿ العمػػؿ الصػػحفه اػػه الجراج.
ككالدة الفنػػكف الصػػحفية المختمفػػة مثػػؿ اإلخبػػار كالتقػػارير كالتحقيقػػات كالحػػكارات 

 كحت  اإلعالنات كالته انتقمت ايما بعد ال  الكسائؿ االتصالية األخرل.

تعد الجرائد كالمجالت كثائؽ تاريخية تػؤرخ لححػداث العالميػة حيػث يمكػف خزنهػا د.
فاظ كالرجكع اليها لفتػرات زمنيػة طكيمػة عمػ  عكػس األاػالـ كاألشػرطة كالتػه كاالحت

 تككف عرضة لمتمؼ كالضياع بشكؿ اكبر.

سهمت الصحااة بظهكر ما يعػرؼ بػالرام العػاـ سػكاي كػاف محميػا كحتػ  دكليػا ق.ا
كاف تأثيرهػا كاضػح عمػ  الػرام العػاـ المحمػه اكثػر مػف الػدكله ااصػبح لهػذا الػرام 

 مجمؿ األحداث الداخمية كالخارجية كعم  كااة األصعدة.دكر بارز اه 

سهمت الصحااة بظهكر ككاالت األنباي الدكلية كالته كاف لها الدكر البارز اه ك.ا
تطكير عمؿ الكسائؿ المقركية كالمسػمكعة كالمرئيػة اككػاالت االنبػاي الكبػرل كانػت 

تقمت بعممهػا مػف الصػحؼ ثػـ بعػد ذلػؾ اسػ مممككب اه بداية التأسيس لتجمع عػدد
 كالماله. االدارم

 

 .الكسائؿ المسمكعة)االذاعة(:4

كهػػه كسػػيمة مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاهيرم اكتشػػفها المختػػرع االيطاله)مػػارككنه( 
( كقبػػؿ هػػذا التػػاريا تػػـ اكتشػػاؼ عػػدة امػػكر سػػاعدت اػػه جعػػؿ االذاعػػة 8896عػػاـ)

الحاممػة لالشػارات ( اكتشفت المكجات الراديكيػة 8865الصكتية حقيقة كاقعة افه عاـ)
الكهربائية اه الهكاي المكجة القصيرة كالمكسطة كالطكيمة كبدا االستخداـ الفعمػه لهػذ  



 15 

المكجػػات اػػه االتصػػاؿ التمغرااػػه كاقيمػػت كاؿ محطػػة ارسػػاؿ صػػكته اػػه اكربػػا عمػػ  
( امػػػا اكؿ برنػػػام  اذاعػػػه مػػػف الراديػػػك تػػػـ بثػػػب 8981برج)ايفػػػؿ( اػػػه ارنسػػػا عػػػاـ)

كيػػكرؾ االمريكيػػة ككانػػت مدتػػب ربػػع سػػاعب بمناسػػبة ايعػػاد ( اػػه كاليػػة ني8921عػػاـ)
( زاد االسػتخداـ التجػارم 8939( الػ  عػاـ)8925الميالد كاه الفترة الته امتدت عػاـ)

لالذاعة اه معظـ دكؿ العالـ خاصػة الػدكؿ االسػتعمارية الكبػرل كالتػه كجهػت اذاعػات 
لحػػرب العالميػػة الثانيػػة عبػػر البحػػار الػػ  مسػػتعمراتها باسػػتخداـ المكجػػب القصػػيرة كاػػه ا

تصػػاعدت اهميػػة االذاعػػة حتػػ  اصػػبحت سػػالحا اعػػاال اػػه المعػػارؾ بػػيف الحمفػػاي كدكؿ 
المحكر كاستمر دكر االذاعة بالتطكر حت  اه الرقف الكاحػد كالعشػريف حيػث اسػتفادت 

 مف التكنكلكجيا الحديثة كخاصة اه مجاؿ االقمار الصناعية.

 م:خصائص االذاعة ككسيمة اتصاؿ جماهير 
تعتبر االذاعػة خػالؿ اتػرة ظهكرهػا اػه عشػرينيات القػرف الماضػه مصػدرا أساسػيا أ.

لحخبار كيمتاز بالسرعة كالفكرية اه نقؿ األحػداث كالكقػائع المحميػة كالعالميػة كهػذا 
مػػا يميزهػػا عنػػد الصػػحااة اػػه تمػػؾ الفتػػرة كاسػػتمر الػػدكر الريػػادم لالذاعػػة اػػه النقػػؿ 

 اية العشريف.السريع كالفكرم لالخبار حت  نه

تمتمػػؾ االذاعػػة تػػاثيرا كبيػػرا عمػػ  جمهػػكر المسػػتمعيف مػػف خػػالؿ مخاطبػػة مخيمػػة ب.
 المستمع اتبن  عالقة الفة كصداقة.

اسػػػتطاعت االذاعػػػة الصػػػكتية كمػػػف خػػػالؿ الترانسػػػترات اف تحقػػػؽ صػػػيغة الحجػػػػـ 
 المتناهه الصغر كالذم سهؿ حمؿ الراديك ال  أم مكاف يذهب اليب المستمع.

اإلذاعة المػؤثرات الصػكتية كالمكسػيقية كخمفيػة لمكثيػر مػف برامجهػا ممػا  تستخدـج.
يزيد مف اعاليتها كتاثيرها اكثير مف الدراسػات العمميػة تؤكػد اف المكسػيق  هػه احػد 

 اهـ عكامؿ الجذب كاثارة االنتبا  بالنسبة لالنساف.
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ا مػػف رسػػخت االذاعػػة الصػػكتية الكثيػػر مػػف الفنػػكف الصػػحفية كالتػػه انتقمػػت اليهػػد.
الصػػحااة كاضػػاات اليهػػا خاصػػية الشػػكؿ غيػػر الممػػكس كهػػذا سػػاعد التمفزيػػكف اف 

 يطكرها بشكؿ ااضؿ مثؿ االخبار كالتقارير كالتحقيقات بشكؿ ااضؿ.

سػػاهمت االذاعػػة اػػه خمػػؽ كترسػػيا مفهػػكـ الػػرام العػػاـ الػػدكله كمػػف ثػػـ التػػاثير ق.
اث السياسػية الدكليػة منػذ دكرا بػارزا اػه مسػار االحػد عميب كهذا الرام العاـ قد لعب

 ( حت  نهاية القرف العشريف.8931عاـ)

 

 :.التمفزيكف5
دخؿ التمفزيكف بعد اختراعػب كبنطػاؽ كاسػع اػه المجػاالت كالميػاديف المختمفػة كػالتعميـ 

كغيرهػػا مػػف المجػػاالت المختمفػػة التػػه اسػػتفادت مػػف مزايػػا   كاألعػػالـكالترايػػة كالتثقيػػؼ 
كسػػػائؿ  أهػػػـتصػػػالية كعميب يمكػػػف عػػػد التمفزيػػػكف مػػػف كاكائػػػد  اػػػه تقػػػديـ رسػػػائمها اال 

 أف إذاػػه حيػػاة الجمػػاهير يسػػاعد  اػػه ذلػػؾ مػػا يتمتػػع بػػب مػػف مزايػػا  تػػأثيرااالتصػػاؿ 
شاشػػات التمفزيػػكف تسػػتطيع التغمػػب عمػػ  الحػػكاجز المغكيػػة عػػف طريػػؽ التحػػدث الػػ  

 كاأللكاف. الجمهكر بمغة الصكرة كالحركة كالصكت

ته السػمع كالبصػر اػه كقػت كاحػد كبهمػا يكتسػب الفػرد مػا االتمفزيكف يعتمد عم  حاس
% مػػف 91% مػػف معمكماتػػب كمعاراػػب كيحصػػؿ مػػف هػػذ  النسػػبة عمػػ  98يقػػارب مػػف 

 % عف طريؽ السمع.8معاراب عف طريؽ البصر ك

% عنػد اسػتخداـ 35استيعاب الفرد لممعمكمات يزداد بنسػبة  أفكقد دلت التجارب عم  
% كبهػػػذ  55اظ بهػػػذ  المعمكمػػػات تػػػزداد بنسػػػبة الصػػػكرة كالصػػػكت كاف مػػػدة االحتفػػػ

 الخاصية يفكؽ التمفزيكف كؿ الكسائؿ اإلعالمية.

التمفزيػػػكف يمػػػزج بػػػيف الصػػػكت  أفكيمكػػػف أجمػػػاؿ بعػػػض خصػػػائص التمفزيػػػكف الفنيػػػة 
كالصكرة كالحركة كاأللكاف االتمفزيكف يعنه بتككيف الصكرة كبفضػؿ هػذ  الصػكرة حظه 
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قهـ لػب الف الصػكرة مػف الكسػائؿ التػه قممػا يرقػ  لهػا التمفزيكف بثقة مشاهديب كتصػدي
 الشؾ.

لتبػدك كمػا هػه  األشػيايتضػفه كاقعيػة عمػ   األلػكاف أف اذ األلػكافكيستخدـ التمفزيكف 
كمػا  لحشػيايتسػاعد عمػ  التفرقػة بػيف الخصػائص المميػزة  أنهااه الطبيعة اضال عف 

 تساعد المشاهد عم  التركيز.

ثرها اه التمفزيكف نجػد اف لمصػكت األثػر العميػؽ أيضػا اذ اف كمثمما لمصكرة كاأللكاف أ
صػكت التمفزيػكف ال ينقػػؿ المعمكمػة بدقػة احسػػب كلكنػب أيضػا يعمػػؿ بدرجػة كبيػرة عمػػ  

 تككيف جك العمؿ كمناخب كمنهـ األحداث كالشعكر بها.

اضػػال عػػف امكانيػػة الػػتحكـ اػػه كقػػت البػػث كامكانيػػة اعػػادة المقطػػات اك بعػػض البػػرام  
التقدـ العممػه اػه حقػؿ االتصػاالت الفضػائية اصػبح التمفزيػكف يقػكـ باسػتقباؿ كبفضؿ 

كنقػػؿ االخبػػار كاالحػػداث كالمناسػػبات نقػػال اكريػػا كعبػػر االقمػػار الصػػناعية ممػػا جعػػؿ 
 المشاهد يرل كيتفاعؿ مع االحداث اينما كاف اه العالـ.

ا عػف خصػائص كتساعد الحركػة عمػ  شػد انتبػا  المشػاهد.كما اػه الػدراما كاالكشػف امػ
 التمفاز االخرل:

 اليحتاج ال  مستكل معيف مف التعميـ. -أ 

 القدرة عم  تجاكز البعد الزمانه كالمكانه. -ب 

القدرة عم  التكػرار كالتنػكع اػه تقػديـ المكضػكعات كبأشػكاؿ متعػددة اضػال عػف  -ج 
 المركنة اذ يمكف لمفرد تغير القناة.

 

 :.السينما6
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اكػػار كالعػػػادات كالقػػيـ كالتقاليد اكتشػػػؼ كهػػه كسػػػيمة مػػف كسػػػائؿ االتصػػاؿ الناقمػػػة لال
كبعػػد هػػذا التػػاريا اصػػبحت السػػينما  8895السػػينما عمػػ  يػػد لػػكيس لػػكمبير اػػه سػػنة 

دقيقػػة ايمػػا نػػرل  21كاقعػػان مممكسػػا كبػػدات بػػدايات بسػػيطة اذ اف اكؿ امػػـ كػػاف يتػػراكح 
اليكـ اف صناعة السينما اصبحت تخصص لهمػا رؤكس امػكاؿ ضػخمة كمػا هػك الحػاؿ 

 كليككد.اه ه

 

 

 

 خصائص السينما ككسيمة اتصاؿ:
 شمكلها عم  الصكت كالصكرة.أ.

 قدرة السينما عم  تجسيد الدراما بدقة.ب.

 جاذبية الصكرة كشد انبتا  المتفرج.ج.

 ارتقائها بذكؽ الجمهكر.د.

 التحتاج ال  مستكل عاؿ مف التعميـ.ق.

 تتطمب التفرغ التاـ عند التعرض كالصمت.ك.

 مدف كيقؿ كجكدها اه االرياؼ.تنتشر اه الز.

 تحتاج اه بعض االحياف ال  ترجمة.ح.

 اليمكف نقمها اك حممها.ط.
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 تحقؽ مستكل اتصاله كسيطه.ؾ.

 :.االنترنت7
كهه كسيمة اتصاؿ جماهيرم كما انها كسيط كيعرؼ االنترنت بانب عبارة عػف مجمكعػة 

ف كاالسػترجاع كترجػع حكاسيب مرتبطة ببنكؾ اك مراكػز الكتركنيػة تعمػؿ بصػيغة التخػزي
اكػػػػرة انشػػػػاي االنترنيػػػػت الػػػػ  كزارة الػػػػدااع االمريكيػػػػة خػػػػالؿ الحػػػػرب البػػػػاردة افػػػػه 

 تلمبيانػػاقاعػػدة الكتركنيػػة  بتأسػػيس( امػػر الػػرئيس االمريكه)ايػػزف هػػاكر( 8957عػػاـ)
كضػػماف عػػدـ اتالاهػػا اػػه حػػاؿ كقػػكع حػػرب نككيػػة بػػيف المعسػػكريف الشػػرقه كالغربػػه 

( تحقػػػؽ هػػػذا االمػػػر اػػػه اركقػػػة االجهػػػزة 2/8/8969سػػػنة( كتحديػػػدا اػػػه) 82كبعػػػد)
تفػاعمه بالحاسػكب بػيف  اتصػاؿاالستخبارية لػكزارة الػدااع االمريكيػة اػتـ انشػاي شػبكة 

اربعة مراكز لالبحاث تحت االرض كاه منشػات محصػنة ضػد أم ضػربة نككيػة كسػمه 
لمراكػػز هػػذا المشػػركع)ادبانت( كهػػك يمثػػؿ النمػػكذج االكلػػه لالنترنػػت اػػه العػػالـ كهػػذ  ا

 االربعة هه اكال.

 مركز جامعة يكتا . .8

 مركز جامعة كاليفكرنيا. .2

 مركز معهد ستناند اكرد الدكله لالبحاث. .3

الحاسػػػػكب كالػػػػذكاي  ابتكنكلكجيػػػػمركػػػػز جامعػػػػة ميػػػػت كهػػػػك مركػػػػز متخصػػػػص  .4
 الصناعه.

مركػز كجػامع  85( تـ زيادة هذ  المراكز المشتركة اه المشػركع الػ  8978كاه عاـ)
ناسػػا لالبحػػاث الفضػػائية بعػػد ذلػػؾ تطػػكرت ابحػػاث االنترنيػػت كظهػػرت  بمػػا ايهػػا ككالػػة

( كاػػه 8972خػػدمات جديػػدة منهػػا خدمػػة البريػػد االلكتركنه)ايميػػؿ( الػػذم ظهػػر عػػاـ)
( انضمت بريطانيا كالنركج ال  المشركع ااصػبحت الشػبكة شػبكة االنترنػت 8973عاـ)

  شػػبكة)ادبانت( ( ظهػػرت خدمػػة المجمكعػػات االخباريػػة عمػػ8979الدكليػػة كاػػه عػػاـ)
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ادبانػت( مػف كزارة الػدااع الػ  مؤسسػة العمػـك الكطنيػة ( انتقمػت ادارة)8984كاه عاـ)
( 8989االمريكية بعػد ذلػؾ ازدادت عػدد المراكػز المرتبطػة بهػذ  الشػبكة اكصػمت عػاـ)

( بػػدات خدمػػة 8992( مركػػز كاػػه عػػاـ)855ازدادت عػػدد المراكػػز المرتبطػػة بالشػػبكة)
( تكارت امكانية نقؿ الصػكرة كالصػكت 8993لدكلية كاه عاـ)البحث بكاسطة الشبكة ا

( بػػدا االسػػتخداـ التجػػارم كالشخصػػه لالنترنيػػت اػػه 8994عبػػر االنترنػػت كاػػه عػػاـ)
المنػػػازؿ كاػػػه جميػػػع انحػػػاي العػػػالـ امػػػا بالنسػػػبة لممنطقػػػة العربيػػػة اقػػػد دخمػػػت خدمػػػة 

 (.2118( كاه العراؽ)8995االنترنيت عاـ)

 

 

 خصائص االنترنيت:
قؽ االنترنيت مستكييف مف مستكيات االتصاؿ كهك االتصاؿ الكسػيط كاالتصػاؿ يحأ.

الجماهيرم اعندما نتحدث مع أم شخص عبر االنترنيػت اك تقػكـ كفػرد اك مؤسسػة 
بانشاي مكقع عم  االنترنيت يتحقؽ االتصػاؿ البسػيط اك عنػد انشػاي مكقػع لكسػيمة 

 ماهيرم.اعالمية لمصحيفة اك االذاعة اك تمفزيكف يتحقؽ الج

 يمكف لالنترنيت مف عقد االجتماعات كالندكات كالحكارات بيف مختمؼ الفئات.ب.

هػػػك مػػػف ااضػػػؿ السػػػبؿ لالتصػػػاؿ اػػػه مجػػػاؿ العالقػػػات العامػػػة كتحقيػػػؽ دكرهػػػا ج.
 االيجابه اه كؿ مؤسسة كاه أم مجاؿ.

هك كسػيمة مػف كسػائؿ التعامػؿ االقتصػادم كالتجػارم كابػراـ العقػكد بػيف الشػركات د.
االعماؿ كعقد الصفقات اه بكرصات الماؿ كالسمع كابرز ميزة لالنترنيت اػه  كرجاؿ

 هذا المجاؿ هك االعالف االلكتركنه.

يمثػػؿ االنترنيػػت بػػديال اتصػػاليا عػػف الكثيػػر مػػف الكسػػائط الماديػػة مثػػؿ الفػػاكس ق.
 كالتمكس كالهاتؼ.
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 كظائؼ كسائؿ االتصاؿ:
ؿ اػػه أم نظػػاـ اجتماعه كهػػذ  الكظػػائؼ يمكننػػا تحديػػد ثمػػانه كظػػائؼ لكسػػائؿ لالتصػػا

 هه التالية:

.االعالـ:كهػػػك جمػػػع كتخػػػزيف كمعالجػػػة كنشػػػر االنبػػػاي كالبيانػػػات كالصػػػكر كالحقػػػائؽ 8
كالرسائؿ كاالراي كالتعميقات المطمكبة كالبيئية كالقكميػة كالدكلية كالتصػرؼ تجاههػا عػف 

 مة.عمـ كمعراة  كالكصكؿ ال  كضع يمكف مف اتخاذ القرارات السمي

مػػف اف  . التنشػػئة االجتماعيػػة:كهه تػػكاير رصػػيد مشػػترؾ مػػف المعراػػة يمكػػف النػػاس2
كالػػكعه  التػػرزريعممػػكا كاعضػػاي ذكم اعاليػػة اػػه المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف ايػػب كدعػػـ 

 االجتماعه كبذا يكفؿ مشاركة نشطة اه الحياة العامة.

كتشػجيع االختيػارات . خمؽ الدكااع:كهك دعـ االهداؼ المباشرة كالنهائية لكؿ مجتمع 3
الشخصػػية كالتعميقػػات كدعـ االنشػػطة الخاصػػة بػػاالاراد كالجماعػػات كالمتجهػػة صػػكب 

 تحقيؽ االهداؼ المتفؽ عميها.

.الحكار كالنقاش:كهما العمؿ عم  تكاير الحقائؽ الالزمة كتبادلها لتيسير االتفػاؽ اك 4
لمالئمػة كالمطمكبػة تكضيح مختمؼ كجهات النظر حكؿ القضػايا العامػة كتكاير االدلػة ا
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لػدعـ االهتمػػاـ كالمشػػاركة الشػػعبييف عمػػ  نحػػك ااضػؿ  بالنسػػبة لكػػؿ االمػػكر التػػه تهػػـ 
 الجميع محميا كقكيما كدكليان.

ػػػػ.التربية:كهه نشػػػر المعراػػػة عمػػػ  نحػػػك يعػػػزز النمػػػك الثقػػػااه كتكػػػكيف الشخصػػػية 5
 كاكتساب المهارات كالقرارات اه مراحؿ العمر كااة.

كهك نشػػػػر االعمػػػػاؿ الثقاايػػػػة كالفنيػػػػة بهػػػػدؼ المحااظػػػػة عمػػػػ  .النهػػػػكض الثقػػػػااه:6
يقػػاظالفرد  آاػػاؽالتراث كالتطػػكير الثقػػااه عػػف طريػػؽ تكسػػيع  شػػباعخيالػػب  كا  حاجاتػػب  كا 

طالؽالجمالية   .اإلبداعقدرتب عم   كا 

.الترايػػػػػة:كهك إذاعػػػػػة التمثيميػػػػػات الركائيػػػػػة كالػػػػػرقص كالفػػػػػف كاألدب كالمكسػػػػػيق  7
الا..مػف خػالؿ العالمػات كالرمػكز كاألصػكات  كاأللعػابياضػة هية كالر اكالمسرحيات الفك

 عم  الصعيديف الشخصه كالجماعه. كاإلمتاعكالصكر بهدؼ التراية 

.التكامػػػؿ:كهك تػػػكاير الفػػػرص لكػػػؿ األشػػػخاص كالمجمكعػػػات كاالمػػػـ بمػػػا يكفػػػؿ لهػػػـ 8
الكصكؿ ال  رسائؿ متنكعة تحقؽ حاجتهـ ال  التعارؼ كالتفاهـ كالتعرؼ عمػ  ظػركؼ 

 كتطمعاتهـ. ككجهات نظرهـ اآلخريفعيشة م

 

 االتصاؿ الجماهيرم أبعاد

 :اكال:المصدر الجماهيرم

صػػياغة الرسػػالة التػػه يضػػمنها االاكػػار  Mass sourceيتػػكل  المصػػدر الجمػػاهيرم
االخركف ايهػا ثـ يتػكل  ارسػالها  لػذا  يشاركبكالمعانه كالمعمكمات الته يسع  ال  اف 

اك صػػػائغا  Senderأم مرسػػػال Mass Commuicatorيسػػػم  قائمػػػا باالتصػػػاؿ 
 .Actorاك محركا اتصاليا Encoderلمرمكز
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ة اتصػػالية مثػػؿ دكر الصحفػػػ كدكر نشػػر مػػكيكػػكف المصػػدر االتصػػاله الجمػػاهيرم منظ
 الكتب كهيئات االذاعة كهيئات التمفزيكف كاستكديكهات انتاج االاالـ السينمائية.

ز بحيػث تكتسػب يػالجمػاهيرم مهػارات ترم الهاالتصكمف الالـز اف تتكار لدل المصدر 
الرسػػالة اعمػػؽ تػػاثير ممكػػف اػػه الجمهكر كمػػا اف مػػف الػػالـز اف يحظػػ  المصػػدر بثقػػة 
جمهكر  كاف تتكار لب قدرة كضع المعانه كالمشاعر كالمعمكمات اه رسائؿ قابمة لمنقػؿ 

 عبر الكسيمة االتصالية المتاحة.

 أهػداؼتحقيػؽ  أكلهمػا أمرافال  الجمهكر  برسائم إرساؿكيداع المصدر االتصاله ال  
Purposes  تتمثؿ ايما يريد  لجمهكر  كثانيهما:تحقيؽ دكااػعMotives  تتمثػؿ ايمػا

 يريد انجاز  لنفسب.

كقد اتاح التطكر التكنكلكجه لممصػدر الجمػاهيرم االنتقػاؿ الػ  مكاقػع األحػداث كانجػاز 
مهمة االتصاؿ اكريا كاذا كاف ذلؾ قد تحقؽ اه العمؿ اإلذاعه منػذ سػنكات بعيػدة ااف 
تحقيقب عم  مستكل التمفزيكف يعد احػدل نتػائ  اسػتخداـ األقمػار الفضػائية اػه النقػؿ 

الته شاهدها العالـ عبر الفضاي اه لحظات كقكعها دقػائؽ  البعيد كمف االحداث الكبير
اف  C.N.Nعنػدما امكػف الثنػيف مػف مراسػمه 8998االعتداي االكل  عم  العراؽ العػاـ

ينقال ذلؾ مف خػالؿ محطتػيف أرضػيتيف صػغيرتيف كانػا يصػطحبانهما اه مكػاف اقامتهػا 
ككانت سػماي بغػداد اه احد انػادؽ العاصػمة العراقيػة حيث تػـ مػف هنػاؾ البػث مباشػرة 

 الممتهبة بالنيراف مف بيف المشاهد الته تـ عرضها.

 الرسالة الجماهيرية:ثانيان:
ايهػا اػه  اآلخػركفال  اف المصدر يضع المعانه التػه يريػد اف يشػاركب  اإلشارةسبقت 

بنػػاي يمكػػف نقمػػب الػػيهـ أم اف تمػػؾ المعػػانه تكضػػع اػػه رمػػكز كالكممػػات اك الصػػكر اك 
 Verbalاك غيرهػػػا مػػػف الرمػػػكز ايمػػػا يسػػػم  بالمغػػػة المفظيػػػة تاألصػػػكاالرسػػػـك اك 

LANGUGE  كالمغة غير المفظية كالبناي الذم ينتهه المصدر ال  صياغتب كارسالب
كعمػػػػػ  هػػػػػذا يكػػػػػكف لمرسػػػػػالة  Messageالػػػػػ  المسػػػػػتقبؿ هك مػػػػػا يسػػػػػم  بالرسػػػػػالة
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قابؿ لمنقػؿ عبػر كسػيمة اتصػاؿ.كهناؾ عػدة مطالػب  Formكشكؿ  Contentمضمكف
 ـز اف تتكار اه الرسالة يحددها كلبراشراـ اه.يستم

اف تصمـ كترسؿ ال  المستقبؿ اه صيغة تثير انتباهب كاف تصؿ اليب اػه كقػت  .8
 كمكاف مناسبيف كاف تحمؿ مف العناصر ما يجعمها جذابة لب.

كالمسػػػتقبؿ بحيث يسػػػتطيع اف تسػػػتخدـ ايهػػػا الرمػػػكز المشػػػتركة بػػػيف المرسػػػؿ  .2
 المستقبؿ اؾ تمؾ الرمكز.

تثير الرسالة الحاجات الشخصية لممستقبؿ كاف تقترح بعػض الطػرؽ لمقابمػة  اف .3
تمػػؾ الحاجػػات كاف يراعػػه اػػه كضػػع الرسػػالة مكقػػع المسػػتقبؿ اػػه الجماعػػة اك 
الجماعات الته ينتمه اليها اك يتصؿ بها.نظرا لما لتمؾ الجماعػات مػف اثػر اػه 

 سمكؾ الفرد االتصاله.

لمرسػػػمة ضػػػمف مسػػػتكل االتصػػػاؿ الشخصػػػه كتنطبػػػؽ هػػػذ  المطالػػػب عمػػػ  الرسػػػالة ا
رسػػػػالة  بأنهػػػػاكمسػػػػتكل االتصػػػػاؿ الجمػػػػاهيرم كلكف كػػػػه يصػػػػبح كصػػػػؼ رسػػػػالة مػػػػا 

 هه: أخرلجماهيرية البد مف اف تتكار ايها شركط 

يجب اف تصؿ الرسالة عبر كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الجمػاهيرم الػ  جمهػكر  .8
 كاسع اه اماكف مختمفة.

 اف تستخدـ مف قبؿ جزي كبير مف الناس.يجب اف تككف الرسالة مفهكمب ك  .2

يجب اف تككف الرسالة متاحة لجزي كبير مف الناس كتختمؼ الرسػالة مػف حيػث  .3
شػػكمها كمضػػمكنها بػػاختالؼ الجمهػػكر المسػػتهدؼ لذا اػػاف مفهكـ))الجمهػػكر(( 
يدخؿ كمتغير اه كضع الرسالة مف حيػث مضػمكنها كرمكزهػا كعكامػؿ ارل البػد 

 الغراي كالجاذبية.اف تتكار ايها كعكامؿ ا

غيػػر  أاػػرادمػػف  يتػػألؼكلمػػا كانػػت الرسػػالة الجماهيريػػة تبػػث عػػادة الػػ  جمهػػكر كاسػػع 
متجانسيف لذا يقتضه اف تستبعد منها العناصر التػه يختمػؼ حكلهػا اكلئػؾ االاػراد كاف 
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متقاربػة.كعم  هػذا اانػب  إزايهػا األاػراد أكلئػؾتركز عم  العناصر الته تككف استجابات 
جػػػـ الجمهػػػكر كازداد التنػػػكع ايػػػب ازداد اتجػػػا  الرسػػػالة نحػػػك االبتعػػػاد عػػػف كممػػػا كبػػػر ح

 الجمهكر. أارادالعناصر )المعانه( الته يختمؼ حكلها 

در االتصػػاله كدكااعب لػػذا يرجػػع البػػاحثكف صػػكتعػػد الرسػػالة خيػػر معبػػر عػػف اهػػداؼ الم
ة كتحميمهػا الذيف يسعكف ال  التعرؼ عم  تمؾ االهداؼ كالدكااع ال  الرسػائؿ االتصػالي

 Content ana;ysisباسػػتخداـ طػػرؽ متعػػددة  مػػف ابرزهػػا طريقػػة تحميػػؿ المضػػمكف
ككميػػػة اػػػه كصػػػؼ المضػػػمكف الظػػػاهر لمػػػادة  التػػػه تعػػػد طريقػػػة مكضػػػكعية كمنظمػػػة

االتصػػاؿ حيث تسػػتخدـ عػػادة لتقميػػؿ كميػػات كبيػػرة مػػف المعمكمػػات كتحكيمهػػا الػػ  ائػػات 
هداؼ االطراؼ التػه تصػدر الرسػائؿ اصغر ذات معن  كاضح كهه تههي التعرؼ عم  ا

االتصػػػالية سػػػكاي كانػػػت تمػػػؾ الرسػػػائؿ مباشػػػرة اك عبػػػر كسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ االتصػػػاؿ 
االخرل.كتقػػػػكـ هػػػػذ  الطريقػػػػة عمػػػػ  ااتػػػػراض اف المعػػػػانه التػػػػه ينسػػػػبها مػػػػف يقػػػػـك 
بالتحميؿ)الباحث( ال  المضػمكف بعػد اجرائػب عمميػة التحميػؿ تتطػابؽ مػع المعػانه التػه 

لمرسػػػؿ االتصػػػاله كمػػػا تتطػػػابؽ مػػػع المعػػػانه التػػػه يفهمهػػػا الجمهػػػكر كػػػاف يقصػػػدها ا
منها كيعنه هذا اف المرسؿ االتصاله كالمستقبؿ يمتقياف معان عند المعانه نفسػها التػه 

 يحممها مضمكف االتصاله.

كمف بيف ما تتميز بػب طريقػة تحميػؿ المضػمكف انهػا طريقػة اػه الكصػؼ الكمه  اعنػد 
 كميا ااف لحرقاـ مدلكالت ذات معاف محددة كعم  هػذا اػاف تحميؿ مادة االتصاؿ تحميال

تكػػرارات خػػكاص معينػػة اػػه مضػػمكف االتصػػاؿ تؤلػػؼ عكامػػؿ اػػه تحديػػد صػػفات ذلػػؾ 
 المضمكف.

كمع اف الرسالة االتصػالية الجماهيريػة تتشػكؿ مػف قػكاـ رمػزم اانهػا تراعػه خصػائص 
كعاطفية اذ يعػد اسػتخداـ نفسية كاجتماعية كانية كذكقية  كتستعيف باستماالت عممية 

االستماالت  ال  جانب تكنيكات اجرائية كاحدا مف المقكمات التػه يعتمػد عميهػا النشػاط 
 االتصاله الجماهيرم.
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 :لكسيمة االتصالية الجماهيريةثالثان:ا
هػػه الكسػػيط الػػذم يتػػيح لمجمهػػكر  Mass Mediumكسػػيمة االتصػػاؿ الجماهيريػػة

Audience مع اػه اف كاحػد( رمػكز الرسػالة االتصػالية  اف يرل كيسمع)اك يػرل كيسػ
الػ  حػد  -أم انها الكسيط الناقؿ لمرسالة كهه اه الكقػت نفسػب تحػت تحكػـ المسػتقبؿ

ما. كمف هنا ااف كسيمة االتصاؿ الجماهيرية هه اداة مادية تنتقؿ مف خاللها الرسػالة 
 الجماهيرية ال  الجمهكر.

ائؿ االتصػػاؿ السػػينمائية اػػه مقدمػػة كسػػكاالاػػالـ  كتعػػد الصػػحؼ كالراديػػك كالتمفزيػػكف
ت جماهيريػػة بػػرغـ اف رسػػائمها تنتقػػؿ التعػػد اتصػػاال تاالتصػػاالالجمػػاهيرم كلكف بعػػض 

ال  المستقبميف عبػر هػذ  الكسػائؿ.كعم  هػذا يمكػف اف يكػكف الراديػك اك التمفزيػكف اك 
ف الصػػحيفة  اك الفمػػـ السػػينمائه  اك الكتػػاب  كسػػيمة اتصػػاؿ جمػػاهيرم اػػه حالػػة  كا

 تككف كسيمة اتصاؿ غير جماهيرم اه حالة اخرل.

مػػف تميزهػػا بعػػدد مػػف البػػد جماهيريػػب اتصػػاؿ كبػػازاي هػػذا ينبغػػه لكػػه تكػػكف الكسػػيمة 
 السمات هه:

اف يتػػػػكار اػػػػه الكسػػػػيمة عنصػػػػر))االتاحة(( بحيػػػػث يسػػػػهؿ عمػػػػ  االاػػػػراد اػػػػه  .8
 الجماعات المختمفة الحصكؿ عميها دكف عناي.

نسػػػبة الػػػ  الفػػػرد المسػػػتقبؿ قميمػػػة بحيػػػث تكػػػكف اف تكػػػكف تكػػػاليؼ الكسػػػيمة بال .2
 ميسكرة بصفة عامة لمناس مف الناحية المالية.

اف تتعدل اػه مضػمكنها اهتمامػات كمصػالح جماعػات خاصػة كمنظمػة كارعيػة  .3
مادامػػت اػػه أساسػػها تتكجػػب الػػ  الجمهػػكر الكاسػػع كالمتنػػكع كغيػػر المعػػركؼ 

 شخصيان مف المصدر.

 ا:هم آخريفعنصريف  يضيؼكهناؾ مف 

 تنقؿ الرسالة االتصالية سريعا ال  الجمهكر. أف .8



 27 

 اه أكقات متقاربة. أكتنقؿ الرسالة اه كقت كاحد  أف .2

اي الصػػػفة الجماهيريػػػة عػػػف الكسػػػيمة التػػػه يجػػػد المسػػػتقبؿ فػػػكتعنػػػه هػػػذ  الشػػػركط انت
التعػرض لهػا  االصػحيفة التػه يختػؿ تكزيعهػا كيتعػذر  أكمعكقات أماـ الحصكؿ عميهػا 

التػػه تتطمػػب مػػف المسػػتقبؿ  صػػفتها الجماهيريػػة.كما أف الكسػػيمة قػػدالحصػػكؿ عميهػػا تف
داػػع مبػػال  تخػػؿ بميزانيتػػب التعػػد كسػػيمة جماهيريػػة مثػػؿ الكتػػاب المجمػػد تجميػػدا اػػاخرا 
كالغاله الثمف.كالكسيمة الته تتكجب ال  مجمكعة مف المختصيف اك ال  جماعة بعينهػا 

ة الػ  طمبػػة المػدارس كعمػ  هػػذا لػيس لهػا صػفة جماهيريػػة مثػؿ الفمػـ التعميمػػه المكجػ
يمكػػف القػػكؿ اف كسػػيمة االتصػػاؿ الجماهيريػػػة هػػه االداة الماديػػة التػػه تنتقؿ بسػػػرعة 
رسػائؿ متماثمػة  كمفهكمػب  اػه كقػت كاحػد  اك اػه اكقػات متقاربػة الػ  جمهػكر كاسػع 

 كتككف سهمة المناؿ بالنسبة ال  ااراد الجمهكر.

فاي القػػػكة كالكضػػػكح كالجمػػػاؿ عمػػػ  كتسػػػاهـ كسػػػائؿ االتصػػػاؿ الجماهيريػػػة اػػػه اضػػػ
المضمكف الذم تنقمب حيث تكارت عكامؿ انية كتكنكلكجيػة تحقػؽ لمرسػالة الجماهيريػة 
تمػػؾ السػػمات  منهػػا مػػا يتعمػػؽ بالصػػياغة الرمزيػػة كمنهػػا مػػا يتعمػػؽ بػػالتككيف الشػػكمه  
 كمنها ما يرتبط بجك االتصاؿ  كمنها ما يتعمؽ بقػدرات تمػؾ الكسػائؿ. كيمكػف اف يطمػؽ

 عم  عممية اضفاي هذ  الممسات عم  الرسالة بالتجسيد الفنه.

 كيمكف اف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:

اسػػتخداـ الرمػػكز المغكيػػة اسػػتخداما كفكي حيػػث اف لمغػػة جػػانبيف اكلهمػػا لفظػػه  .8
كيتمثؿ اه الكممات كثانيهما غير الفظه كيتمثؿ اه الصػكر كالرسػكـ كالحركػات 

تككيف قكالب انية لمرسػالة المحمكلػة عبػر  كالعالمات كاإلشارات كهذ  كتمؾ تهئ
 كسيمة االتصاؿ الجماهيرم.

اسػػػتثمار قػػػدرات الكسػػػائؿ االتصػػػالية اػػػه اسػػػتخداـ الرمكز حيػػػث اف الكسػػػائؿ  .2
المػػذككرة ليسػػت ادكات نقػػؿ حسػػب بؿ هػػه ادكات تجسػػيد لممعن  النهػػا تضػػفه 

كؿ انػب عم  المعن  اضااات جديدة.كلهذا يجد االتصاؿ كصفا اخر اليكتفػه بػالق
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عممية نقؿ لممعانه  بؿ هك اف نقؿ المعػانه اذ اف الفػف يقػدـ لمحػكاس البشػرية 
مركبػػػػات معقػػػػدة كتتابعػػػػات مػػػػف التفاصػػػػيؿ الحسػػػػية  كتمتمػػػػؾ هػػػػذ  التتابعػػػػات 

 االاراد كاداركهـ. أحساساتكالتفاصيؿ القكة عم  اثار  

فسػػية ن أثػػارات ألحػػداث كأذانػػباسػػتثارة تنبيهػػات اػػه الرسػػالة لعيػػكف الجمهػػكر  .3
 كخبرات كذكريات تهيئ ربط الرسالة بعناصر شخصية كاجتماعية.

كيمكف تبيف ذلؾ اه مجمؿ كسائؿ االتصاؿ الجماهيرم  اممصحؼ قػدرات عمػ  تصػكير 
المعانه كتجسيدها مف خػالؿ الكممػة المطبكعػة كالصػكرة كالرسػـ كالمكف.كمػا يتػاح مػف 

مية اضػػال عػػف امكػػاف اثػػارة خػػالؿ الصػػحؼ  تقػػديـ الفنػػكف االدبيػػة كالصػػحفية كالتشػػكي
 عناصر نفسيب بما ايها امكاف الصحيفة اشعار القارئ بجك االلفة.

ج اكيتضح التجسيد  اه الصحااة  ايضا اه صياغة المضمكف اه شكؿ انه كاه اخػر 
الصػػحيفة اخراجػػا مشػػكقان  اذ يتػػيح االخػػراج الفنػػه تحكيػػؿ المػػادة المكتكبػػة الػػ  مػػادة 

ذبية عف طريؽ تكزيع الكحدات التيكغرااية عمػ  الصػفحة مطبكعة نابضة بالحياة كالجا
 البيضاي كالتحكؿ بها ال  لكحة انية ذات جماؿ كمعن  كشخصية.

لمكقػػػائع كاالحػػػػداث  دامػػػا بالنسػػػبة الػػػ  االذاعػػػة كالتمفزيكف اػػػػاف الػػػدراما هػػػه تجسػػػي
  كاالاكار.كقد تفنف مخرجك المكاد االذاعية اه بعث قكة الصكت اه الكممات كالمكسيق

التصػػػكيرية كالمػػػؤثرات الصػػػكتية كالحػػػكار بحيػػػث يتػػػاح لممسػػػتمع اف يمػػػارس العمميػػػات 
العقميػػػة المعرايػػػة عبػػػر هػػػذ  االصػػػكات حيث اف صػػػياغة االاكػػػار عبػػػر الصػػػكت تتػػػيح 
لممسػػػتمع اف يتخيػػػؿ كاف يفكػػػر بطريقػػػة حػػػرة دكف التقيػػػد باالشػػػكاؿ التػػػه تظهػػػر اػػػه 

سػػػتمع صػػػكرا خياليػػػة حيػػػث يسػػػارع التمفزيػػػكف كالسػػػينما كالتػػػه تحػػػكؿ دكف تكػػػكيف الم
يرسػـ بعقمػب  أفالتمفزيكف الػ  تقػديمها جػاهزة اػه الكقػت الػذم يتػيح الراديػك لممسػتمع 

 الصكر اعتمادان عم  المضمكف المسمكع.

اه االستعانة بكؿ العناصػر  إمكاناتبلمتمفزيكف قدرة عالية عم  تجسيد المعانه بفضؿ ك 
هػذ  كمهػا  أفعػف سػهكلة التعػرض لػب حيث  السمعية كالبصرية كالرمكز المفظية اضػال
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 كاألدبيػػػةالفنيػػػة  األنػػػكاعتقػػػديـ  أمكػػػافتتكامػػػؿ لتؤلػػػؼ كػػػالن كاحػػػدان اػػػه كقػػػت كاحػػػد مع 
 كالمسرحية كالتمفزيكنية مف خاللب.

 

 

 

 

 :جمهكر االتصاؿ الجماهيرمرابعان:
ها  كهك الجمهكر الذم يتمق  الرسالة االتصالية أك اإلعالمية كيتفاعؿ معها كيتأثر ب

كهك الهدؼ المقصكد اه عممية االتصاؿ  كال شؾ أف اهـ الجمهكر كخصائصب 
كظركاب يمعب دكرا مهما اه إدراؾ معن  الرسالة كدرجة تأثيرها اه عقمية ذلؾ 
الجمهكر  كال يمكف أف نتكقع أف الجمهكر يصدؽ كينصاع تمقائيا لمرسالة اإلعالمية  

تتفؽ مع ميكلب كاتجاهاتب كرغباتب  كقد اهك قد يراضها أك يستجيب لها  إذا كانت 
 يتخذ بعض الجمهكر مكقؼ الالمباالة مف الرسالة كال يتفاعؿ معها.

كقبػػؿ ظهػػكر كسػػائؿ االتصػػاؿ الجماهيرم كػػاف النػػاس يتعرضػػكف النػػكاع متعػػددة مػػف 
االتصػػاؿ لكف ظهػػكر الكسػػائؿ الجماهيريػػة اتػػاح اسػػاليب ككسػػائؿ جديػػدة لمكصػػكؿ الػػ  

كػػاف معركاػػا مػػف قبؿ بػػؿ هػػه تختمػػؼ عنهػػا مػػف حيػػث المفػػاهيـ  النػػاس التختمػػؼ عمػػا
كاالاكار كالمعانه الته تنقمها حيث صػاحب تطػكر االتصػاؿ الجمػاهيرم تغيػر اجتمػاعه 
كاسػػع كقد قػػاد ذلػػؾ التغيػػر ال الػػ  زيػػادة تجمػػع النػػاس حسػػب بؿ الػػ  تبمػػكر ظػػكاهر 

ية عف طريؽ الكسػائؿ اتصالية كثيرة ايضا منها اتصاؿ الكثير مف الناس برسائؿ اتصال
 اكثر مف اتصالهـ بمف حكلهـ.



 31 

مف  يتألؼالذم  Mass Audienceكتعبر هذ  الظاهرة عف مفهكـ الجمهكر الجمعه 
اليمكػػف االتصػػاؿ بهػػا اال مػػف اعػػداد كبيػػرة كمتنكعػػة كمكزعػػة اػػه امػػاكف متفرقػػة بحيػػث 

المتماثمػة اػه مقػه بالرسػائؿ االتصػالية تخالؿ انظمة االنتػاج كالتكزيػع الجماعيػة التػه 
كقػت كاحػد اك اػه اكقػات زمنيػة متقاربػة االمػر الػذم يػؤدم الػ  خمػؽ نػكع مػف المعنػ  
المنظكر كالمشترؾ بيف ااراد الجمهكر كاسػتمرار  أم اف التطػكر الحػديث اكجػد الظػاهرة 

 االتصالية الجماهيرية الته يعد الجمهكر احد عناصرها.

تقبؿ كيقراكف الصػػحؼ اك الكتػػب اك كااػػراد الجمهػػكر الػػذيف يقعػػكف عنػػد الطػػرؼ المسػػ
يشاهدكف التمفزيػكف اك االاػالـ السػينمائية اك يسػتمعكف الػ  االذاعػة هػـ غيػر مػرئييف 

ادل بالنسبة ال  المصدر كما انهـ بسبب انتشارهـ اه امػاكف مختمفػة كعػدـ تجانسػهـ 
 ؼ عم  خصائصهـ بصكرة دقيقة.ر التع ال  عدـ

ة اجتماعيػػة بؿ هػػك يشػػكؿ مزيجػػا متػػداخال كالجمهػػكر مػػف حيػػث تككينػػب اليمثػػؿ طبقػػ
ككاسعا الف الطبقة االجتماعية تمثؿ مجمؿ االاراد المتماسكيف الذيف تتحقؽ لػديهـ اػه 

 خصائص معينة. -مجتمع ما

بجماعػة اك  -عػادة-كيتالؼ الجمهكر مف اشػخاص  كلكػف هػؤالي االشػخاص يرتبطػكف
لعمػػؿ  كجماعػػة المدرسػػة عػػدد مػػف الجماعات كاالسػػرة  كجماعػػة االصػػدقاي  كجماعػػة ا

كغيرها.كقػػػد مػػػنح هػػػذا لالتصػػػاؿ الجمػػػاهيرم قػػػدرة اخػػػرل هػػػه اف رسائمب اضػػػااة الػػػ  
اسػػتقبالها  عبػػر الكسػػيمة بصػػكرة مباشػػرة مػػف قبػػؿ االاراد اػػاف اكلئػػؾ االاػػراد ينقمػػكف 
بدكرهـ بعض المعانه ال  الجماعات الته ينتمكف اليها  كهذا يعنه اف جمهكر كسائؿ 

هيرم يمارس نشاطان اتصاليا اليحس بب الكثيركف  برغـ انب مكجكد  اػه االتصاؿ الجما
لػػـ  أـهػػذا النشػػاط يػػؤثر اػػه غالبيػػة النػػاس  سػػكاي شػػعركا بػػذلؾ  أف  بػػؿ األمػػرحقيقػػة 
 يشعركا.

ع يككسائؿ االتصاؿ الجمػاهيرم تتكجػب الػ  الشػخص كالػ  الجمهػكر معػا كهه التسػتط
بكصػفب اػردا قائمػان بذاتػب   إليبالتسع   الفصؿ بينهما كلكنها اه تكجهها ال  الشخص

بػػؿ مػػف خػػالؿ ككنػػب عضػػكا اػػه ذلػػؾ الجمهػػكر  لػػب بعػػض مػػا لمجمهػػكر مػػف خصػػائص 
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اػػه  -عامػػة مشػػتركة كلكػػف الفػػرد الػػذم يتعػػرض لكسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاهيرم اليحػػس
 جزي مف جمهكر كبير بؿ يحس بصمتب بالمصدر. بأنب -العادة

 مقاييس هه: أربعةاهيرية عم  كاؽ كيقاس جمهكر ايب كسيمة اتصالية جم

الػػذيف يتعرضػػكف لمكسػػيمة اك لمرسػػالة  األاػػراد  أم عػػدد Sizeحجػػـ الجمهػػكر  .8
 االتصالية.

الجماعػات اك الفئػات    كيػراد بػب الطبقػات اكCompositionتركيب الجمهػكر  .2
 منها الجمهكر. يتألؼاالجتماعية الته 

د بهػػػا مػػػدل   كيػػػراDegree of Homogeneityدرجػػػة تجػػػانس الجمهػػػكر .3
 اه عدد مف المتغيرات المحددة. كطبقات الجمهكر كائاتب أاراداالختالؼ بيف 

كيراد بب المدل الزمنه الذم يقضيب ااػراد الجمهػكر  Longevityطكؿ التعرض .4
 اه االستماع ال  الكسيمة اك اه المشاهدة اك القراية.

الفػرد يتػارجح اػه  كالجمهكر اه تعرضب لمكسائؿ كالرسػائؿ دائػـ التغيػر كمػا اف تعػرض
طكلب كاف عدد ااػراد الجمهػكر غيػر ثابػت اذ هػك يتػارجح بػيف الزيػادة كالنقصػاف كعمػ  

 هذا يمكف القكؿ عف الجمهكر:

 انب متنكع اه تركيبب  اذ يضـ اارادا ينتمكف ال  جماعات المختمفة. .8

انػػب يتػػالؼ مػػف ااػػراد اليعػػرؼ كػػؿ كاحػػد مػػنهـ سػػائر االاػػراد االخػػريف  ككػػؿ اػػرد  .2
ب لالتصػػػاؿ الجمػػػاهيرم بشػػػكؿ اػػػردم كعمػػػ  اسػػػاس ككنػػػب عضػػػكا اػػػه يسػػػتجي
 جماعة.

اف ااراد الجمهكر منتشركف اه اماكف متعددة كال يتسػع لمفػرد ايػب التفاعػؿ مػع  .3
سػائر االاػػراد االخػػريف كلكنػػب يتفاعػػؿ كيتصػػؿ مػػع عػػدد مػػنهـ ممػػف يضػػمب كيػػاف 

 اجتماعه معيف.
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ااف نقطة الفصؿ اػه ذلػؾ  اف عدد ااراد الجمهكر كبير.كحيف يكصؼ بانب كبير .4
هك اف الجمهكر الذم يتعػرض لعمميػة اتصػالية خػالؿ مػدة زمنيػة محػددة يكػكف 
عم  درجػة اليسػتطيع معهػا المصػدر اف يتفاعػؿ مػع اعضػائب كجهػا لكجب..هػذا 
 مع ثبات بقية الصفات ايب كالتنكع كعدـ معراة المصدر ااراد  معراة شخصية.

  نشػيطة منػذ العشػرينات  اال اف عقػد التسػعينات كمع اف االتصاؿ الدكله قد بدا بصػي
جمهػكر  شهد صيغان ككسائؿ جديدة اذ اصػبح لمتمفزيػكف الػدكله كالصػحااة االلكتركنيػة

كاسػػع كبذا تحقػػؽ ظهػػكر الجمهػػكر الدكله بعػػد اف كػػاف االمػػر يقتصػػر عمػػ  جمػػاهير 
 محمية ككطنية  كاقميمية.

 

 التغذية المرتدة:خامسان:
الجمػػاهيرم لضػػكابط معينػػة لكػػه تحػػااظ عمػػ  سػػالمة سػػرياف تخضػػع عمميػػة االتصػػاؿ 

 المعانه مف المرسؿ ال  المستقبؿ كتحقؽ التاثير المطمكب بكفاية.

يتخذ رد الفعؿ اتجاها عكسيا اه عممية االتصاؿ  كهك ينطمؽ مف المستقبؿ إل  اذ 
أك المرسؿ  كذلؾ لمتعبير عف مكقؼ المتمقه مف الرسالة كمدل اهمب لها كاستجابتب 

راضب لمعناها  كقد أصبح رد الفعؿ مهما اه تقكيـ عممية االتصاؿ  حيث يسع  
 اإلعالميكف لمعراة مدل كصكؿ الرسالة لممتمقه كمدل اهمها كاستيعابها.

كتعد التغذية المرتدة ابرز عكامؿ تحقيؽ ضبط العمميػة االتصػالية اذ يمكػف مػف خاللهػا 
يؽ ما يصؿ ال  المصدر مف معمكمػات التحقؽ مف نجاح سرياف االتصاؿ كذلؾ عف طر 

مرسػػمة مػػف المسػػتقبؿ حػػكؿ نجاحػػة اك اخفاقػػب مما يمهػػد لػػب ضػػبط العمميػػة الالحقػػة  
 كهكذا.
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كتعبر التغذية المرتػدة عػف مػدل احسػاس المرسػؿ بطبيعػة اسػتجابة المسػتقبؿ لمرسػالة 
اك لـ  االتصالية حيث يستدؿ المرسؿ مف خالؿ التغذية المرتدة ايما اذا كصمت الرسالة

 تصؿ كايما اذا قكبمت برضا اـ بتجهـ كايما اذا اهمت اـ لـ تفهـ.

مػػف عمميػػات االتصػػاؿ  تتضػػمف رسػػالة رمزيػػة  Processكتعػػد التغذيػػة المرتػػدة عمميػػة 
 ال  المرسؿ مف المستقبؿ تعبيران عف االستجابة لمرسالة االصمية.

ه تميػػز االتصػػاؿ كعمػػ  هػػذا اػػاف التغذيػػة المرتػػدة هػػه احػػدل الصػػفات الكاضػػحة التػػ
لكجػب  يػث اف هػذا المسػتكل االتصػاله يتخػذ طػريقيف مػف  الشخصه الذم يقػكـ كجهػان 

المرسؿ ال  المستقبؿ كمف المستقبؿ ال  المرسمة كعم  هذا ااف المرسمة اه االتصػاؿ 
الشخصه يسػتطيع ضػبط العمميػة االتصػالية اسػتنادا الػ  مػا يصػمب بصػكرة اكريػة مػف 

 استجابة المستقبميف.

ه رد اػكرم اه الغالػػب يتضػح مػف خاللهػا المكقػػؼ  هػمػ  هػذا اػاف التغذيػػة المرتػدة كع
 بقدر ما  بازاي الرسالة االتصالية اك طريقة تقديمها.

كتككف التغذية المرتدة عم  شكؿ رسالة لفظية اك غير لفظية كاه هػذ  الحالػة األخيػرة 
كػػف اف تكػػكف تتضػػح عمػػ  شػػكؿ أصػػكات اك حركػػات جسػػدية  اك عالمات.لػػذا مػػف المم

رسػػػػػالة لغكيػػػػػة كاضػػػػػحة يكجههػػػػػا المسػػػػػتقبؿ الػػػػػ  المرسػػػػػؿ مكااقػػػػػان اك معترضػػػػػا اك 
مستكضحا كقد تككف عم  شػكؿ حركػات باليػد مثػؿ راػع القبضػة تكعػدا  اك هػز الػرأس 
مكااقػػة  اك االبتسػػاـ انشػػراحا  اك اػػتح الفػػـ انبهػػاران  اك الهتػػاؼ كالتصػػفيؽ كالصػػػفير 

 ال تعبيرا عف الحيرة اك سكي الفهـ اك االستنكار.اعجابان  اك التمفت يمينان كشما

معاف اػاف ذلػؾ يعنػه تحقػؽ التغذيػة  كحيف يدرؾ المرسؿ ما تحممب التغذية المرتػدة مػف
المرتدة بهئية رسالة صغيرة ضمف رسالة اتصػالية اكبػر  كعمػ  اساسػها يمكػف لممرسػؿ 

 اف يكيؼ طريقتب االتصالية.

التغذيػػة المرتػػدة ال كجػػكد لهػػا اػػه االتصػػاؿ كحتػػ  سػػنكات قميمػػة كػػاف يشػػار الػػ  اف 
الجمػػاهيرم اذ يخػػتص بهػػا االتصػػاؿ الشخصػػه كحػػد   عمػػ  اسػػاس اف المرسػػؿ اػػه 
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االتصاؿ الجماهيرم يبعث بالرسػائؿ دكف اف يسػتطيع تبػيف ردكد ااعػاؿ الجمهػكر  لكػف 
االخيػرة كاصػبحت لمتغذيػة المرتػدة صػيغة جديػدة  تطكرات تقنيػة تحققػت خػالؿ السػنكات

اف شبكات الكمبيكتر تكار لمستخدمه الكمبيػكتر الشخصػه ايصػاؿ رد الفعػؿ الػ   حيث
المصدر اك التحكؿ بالمسػتقبؿ الػ  اف يصػبح مرسػال عم  اسػاس اف شػبكة الكمبيػكتر 
هه نظاـ ذك اتجاهيف كمف جانب اخر يعػد تمفزيػكف كيبػؿ الػداع نظامػان اذا اتجػاهيف اذ 

 ر الرساؿ رسالة بعينها.يمكف لممشتركيف ارساؿ اشارات ال  المصد

كمع ذلؾ ااف التغذية المرتدة تظؿ اه االتصاؿ الجمػاهيرم ضػعيفة لهػذا يظػؿ المصػدر 
االتصاله اه حاجة شديدة ال  الكقػكؼ عمػ  نتػائ  بحػكث الجمهكر كبحػكث االتصػاؿ 
الجمػػاهيرم عامػػة لتػػكاير مػػا يشػػكؿ بػػديال عػػف رجػػع الصدل كلضػػبط عمميػػة االتصػػاؿ 

يظؿ الجزي االكبر مف التغذية المرتدة لرسػائؿ االتصػاؿ الجمػاهيرم الجماهيرم.كمع هذا 
 . Feedback Delayedمتاخرا 

 

 :التأثير سادسان:
التأثير مسالة نسبية كمتفاكتة بيف شخص كآخر كجماعة كأخرل  كذلؾ بعد تمقه 
الرسالة االتصالية كاهمها  كغالبا ما يككف تأثير كسائؿ االتصاؿ الجماهيرية بطيئان 

يس اكريا  كما يعتقد البعض  كقد يككف تأثير بعض الرسائؿ مؤقتان كليس دائمان  كل
كمف ثـ ااف التأثير هك الهدؼ النهائه الذم يسع  إليب المرسؿ كهك النتيجة الته 
يتكخ  تحقيقها القائـ باالتصاؿ. كتتـ عممية التأثير عم  خطكتيف  األكل  هه تغيير 

 غيير السمكؾ.التفكير  كالخطكة الثانية هه ت

 

 معكقات تعرض الجمهكر لكسائؿ االتصاؿ الجماهيرم
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تعرض الناس لكسائؿ االتصاؿ الجماهيرم معكقات عدة  كمف بيف تمػؾ  تقؼ اه طريؽ
المعكقات ما هه مادية  كعدـ تسير الكسػيمة االتصػالية لمناس كمنهػا مػاهه نفسػية اك 

 اجتماعية.

عمميػة االتصػاؿ لذا يتطمػب باسػتمرار  كمف المعمكـ اف التعػرض هػك حمقػة اساسػية اػه
الكقكؼ عم  المعكقات الته تحػكؿ دكف التعػرض اك تحػد منػب  حيػث اف هنػاؾ عكامػؿ 

 رئيسية ترتبط بالتعرض  مف ابرزها:

 

 سر الكسيمة:ي.درجة ت8

مف بيف خصائص الكسيمة الجماهيرية اف تككف متاحة لمجمهػكر  حيػث تبػيف اف ااػراد 
ب  طريقػػا اسػػهؿ اػػه تعرضػػهـ  اذ هػػك ينحػػك الػػ  قػػراية اك الجمهػػكر ينتقػػكف اه الغالػػ

مشػػػاهدة  اك االسػػػتماع الػػػ  الكسػػػائؿ المتاحػػػة  كهػػػك اػػػه الغالػػػب  ال يبػػػذؿ اال جهػػػدا 
 محدكدان  لذ اهك غالبان ما يعزؼ عػف التعػرض عنػدما تتطمػب منػب جهػدا اك تكمفػة كبيػر

ف كثيرا مػف االسػتخدامات كمع اف التطكرات التكنكلكجية قد اتاحت لمكسائؿ امتدادا اال ا
الحديثة تعد متاحة لنسبة محددة مف الجمهكر حيث اف بعض االستخدامات االتصػالية 
الجديػػدة ترتػػب اعبػػاي عمػػ  االاػػراد مثػػؿ تمفزيػػكف الكييػػؿ اك االشػػتراؾ بشػػبكة الكمبيػػكتر 
عبر الهاتؼ اك كييؿ الداع الذم يكار التعرض لمػكاد تمفزيكنيػة كااػالـ خاصػة اك ااػالـ 

 نمائية اليتاح عرضها عبر القنكات التمفزيكنية الجماهيرية.سي

 .القصكر اه المهارات االتصالية لمجمهكر:2

مع اف التعرض لكسائؿ االتصاؿ الجمػاهيرم هػك نشػاط سػهؿ اال انػب يتطمػب عػددا مػف 
المهارات كمف بيف تمػؾ المهػارات:القراية كاالنتبػا  كالكعه.كتنطػكم مهػارة القػراية عمػ  

هػػـ الرمػػكز المطبكعػػة التػػه تحمػػؿ المعانه كتعػػد القػػدرة عمػػ  القػػراية كالكتابػػة ادراؾ كا
Literacy  مطمبػػػان ال مػػػف اجػػػؿ التعػػػرض لمرسػػػائؿ المطبكعػػػة احسػػػب  بػػػؿ مػػػف اجػػػؿ

التعرض لمعظـ كسائؿ االتصاؿ الجاهيرم االخػرل  لػذا اػاف انتشػار االميػة يعػد مشػكمة 
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الػػ  اف تزايػػد عمميػػة التحضػػر  كبيػػرة مػػف مشػػكالت التعػػرض ككانػػت دراسػػات قػػد انتهػػت
يػػؤدم الػػ  تزايػػد القػػراية كالكتابػػة كاف القػػدرة عمػػ  القػػراية كالكتابػػة تزيػػد بػػدكرها مػػف 

 .التعرض لمكسائؿ الجاهيرية

كتعػػػد مهػػػارات االنصػػػات كاالنتبػػػا  مػػػف المهػػػارات االتصػػػالية المهمػػػة حيث يسػػػتمزمها 
د عنػد القػراية الرجػكع مػف التعرض مف كسائؿ االتصاؿ الجماهيرم كاذا كاف بكسع الفػر 

جديػػد الػػ  سػػطر الرسػػالة كالػػتمعف ايمػػا تحممػػب مػػف معاف اػػاف اسػػتعادة المػػكاد المذاعػػة 
 ليس امران ميسكران  لذا يقاؿ اف االنتبا  كاالنصات هما اساس لمتعرض الفعاؿ.

كيختمػػؼ هػػذا المػػدل  Span of attentionكنشػػير هنػػا  اف لكػػؿ اػػرد مػػدل انتبػػا  
كباختالؼ ظركاهـ كمراحؿ نمكهـ لذا ااف زيادة الرسالة االتصالية عف باختالؼ االاراد 

 التركيز. مدل انتبا  ارد يجعمب ينصرؼ عنها اك يفقد قدرتب عم 

 .ميؿ االاراد ال  التعرض لمرسائؿ المتكااقة مع أرائهـ كعقائدهـ.3

يػة اك سػائؿ بصػكرة اعتباطر يكصؼ التعرض بانب انتقائه حيث اف األاراد اليتعرضكف لم
عفكيػػة كهـ  اضػػال عمػػ  ذلػػؾ  يميمػػكف الػػ  تعػػريض انفسػػهـ لمرسػػائؿ االتصػػالية التػػه 
تتكااػػػؽ مػػػع اتجاهػػػاتهـ كعقائػػػدهـ اذ يػػػذكر اف النػػػاس يميمػػػكف الػػػ  مشػػػاهدة كسػػػماع 
االتصاالت المؤيدة كالمناسبة لميكلهـ اكثر مػف تمػؾ التػه تبػدك محايػدة اك معاديػة لهػا 

 حكؿ قضية ما.

التػػه يتعػػرض لهػػا  تالمكضػػكعااالبحػػاث اػػه نظريػػة االقنػػاع بػػاف كتشػػير نتػػائ  بعػػض 
الالحقػة حػكؿ تمػؾ القضية كخاصػة  المعمكمػاتالفرد  تؤثر ايب بطريقة اكثر بكثير مػف 

اذا كػػاف الفػػرد يثػػؽ بمصػػدر التعػػرض االكؿ ثقػػة عاليػػة كيقػػكد هػػذا الػػ  القػػكؿ اف الفػػرد 
الػذم لػـ يسػبؽ لػب  ذلػؾالذم سبؽ لب التعرض لمكضكع معيف لػب رد اعػؿ يختمػؼ عػف 

 التعرض لنفس المكضكع.

عػف التعػرض لمرسػائؿ االتصػالية  -كهذ  المسالة تجعؿ مف االاراد يعزاػكف الػ  حػد مػا
اال اف هػػذا  -كعقائػػد جديػػدة ال تتكااػػؽ مػػع اتجاهػػاتهـ السػػابقة التػػه تحمػػؿ اتجاهػػات



 37 

السػابقة اقد  اليتعرضكف اطالقا الػ  مػا يعػارض اتجاهػاتهـ كعقائػدهـ األاراداليعنه اف 
شػػه كعقائػػدهـ كاتجاهػػاتهـ لمقاصػػد عػػدة  منهػػا امتيعػػرض األاػػراد أنفسػػهـ لرسػػائؿ الت

 مثال  محاكلتهـ تفحصها كاالطالع عم  كجهة النظر االخرل  كيعنػه هػذا اف التعػرض 
كمهػػػا تحصػػػينا لالسػػػتعداد السػػػابقة اذ انػػػب الػػػ  جانػػػب العكامػػػؿ  األحػػػكاؿاليكػػػكف اػػػه 

يػػؿ الفػػرد السػػتقباؿ كسػػائؿ مغػػايرة اػػه اتجاهاتها كذلػػؾ عنػػدما االنتقائيػػة االخرل قػػد يم
يككف الفرد مستعدا لمتغير.كتعمؿ عم  اثارة هذا االستعداد عكامؿ متعددة  منها ما هػه 

كثقااية كمجتمعية كمنها ما يرتبط بدكااع الفػرد اك مػا يػرتبط بمػا شخصية  اك تاريخية 
سػػيادة الشػػعكر باليػػأس مػػف ااكػػار  يحصػػؿ مػػف تغيػػر اػػه جماعتػػب اك بيئتػػب السػػابقة اك

 سائدة اك متكاترة.

 لمكسائؿ كالرسائؿ االتصالية: التعرضاالاراد اه مدل  اختالؼ.4

تتنػػكزع جمػػاهير الكسػػائؿ كالرسػػائؿ تبعػػان لطػػكؿ الفتػػرة الزمنيػػة التػػه يتعرضػػكف خاللهػػا 
 كعمػ  اسػػا Exposre Chesionلمكسػيمة اك الرسػالة كهذا مػا يسػػم )بثبات التعػرض

كاخرل ذات  Short Exposureيمكف القكؿ اف هناؾ جماهير ذات تعرض قصير ذلؾ
كاف كػػاف مػػف غيػػر الممكػػف تحديػػد المػػدل الزمنػػه  Long Exposureتعػػرض طكيػػؿ

 لمتعرض القصير كالتعرض الطكيؿ بصكرة كمية.

كلكػػف بعػػض الدراسػػات اثبتػػت اف هنػػاؾ مػػف ليسػػكا بالسػػهؿ اف يككنػػكا هػػداا لالتصػػاؿ 
ك اتيحت لهـ الكسػائؿ االتصػالية.كقد اسػفرت بعػض البحػكث العمميػة الجماهيرم حت  ل

كسػػػائؿ  اعػػػف كجػػػكد ااػػػراد كثيػػػريف يجهمػػػكف كثيػػػرا مػػػف الكقػػػائع المهمػػػة التػػػه تػػػداكلته
 االتصاؿ.

 .عدـ ثقة الجمهكر بالمصدر:5

يضػػع الجمهػػكر عنػػد اسػػتقبالب لمرسػػالة شخصػػية المرسػػؿ اه االعتبػػار كمػػف هنػػا جػػاي 
 مهكر بمصدر االتصاؿ.تناكؿ مكضكع ثقة الج
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كالثقػػػة بالمصػػػدر هػػػه درجػػػة الصػػػدؽ التػػػه يكليهػػػا المسػػػتقبؿ لممصػػػدر اك لمرسػػػالة 
االتصالية كقد انصرؼ كثير مف الباحثيف اه االتصاؿ لدراسة مسالة ما اذا كانت الثقة 
بمصػػػػػدر االتصػػػػػاؿ هػػػػػه عامػػػػػؿ ذك عالقػػػػػة بتغييػػػػػر اتجاهػػػػػات المسػػػػػتقبميف لرسػػػػػالة 

ات الػ  اف المسػتقبميف الػذيف يثقػكف بالمصػدر اكثػر تػاثرا اقناعية كانتهت بعض الدراسػ
ممف اليثقػكف بػب حيث اف الثقػة بالمصػدر تهػئ السػتهكتي الجمهػكر بمػا يػداعهـ الػ  

 قبكؿ مضمكف الرسالة االتصالية.

كقػػد انتهػػت بعػػض الدراسػػات الػػ  اف احػػدل الطػػرؽ لكسػػب اك اقػػداف الثقػػة بمصػػدر مػػا 
.ااذا كػػاف النػػاس قػػد تنبػػأكا بتصػػراات متكقعػػة تقػػـك عمػػ  تنبػػؤ النػػاس بسػػمكؾ المصػػدر

لممصػدر كتحققػػت معػا  اػػاف ذلػؾ يزيػػد مػف ثقػػة اكلئػؾ بػػب اه حػيف اف الثقػػة بالمصػػدر 
تنخفض اذا كاف المصدر نادرا ما يتصرؼ عم  كاؽ ما يتنبػأ بػب النػاس حػكؿ مكضػكع 
ة مػػا يضػػاؼ الػػ  ذلػػؾ اف ارسػػاؿ المصػػدر لرسػػائؿ تحققػػت اعػػال ايمػػا بعػػد اك انهػػا قابمػػ

لمتحقؽ اه كقت ما يزيد مف ثقػة النػاس بػب  كمػف المحتمػؿ اف الثقػة بالمصػدر تػزداد  
ايضػػا اذا مػػا ربػػط النػػاس بػػيف تكااػػؽ رسػػالئة مػػع رسػػائؿ مصػػدر اخػػر تكػػكف درجػػة ثقػػة 

 اكلئؾ الناس بب عالية.

كانتهت دراسات ال  انب كمما كاف الشخص اكثػر مذهبيػة اػه عقائػد   اانػب يتجػب اكثػر 
سػػالة التػػه يسػػتقبمها بمصػػادرها عنػػد تقييمػػب لهػػا  بينمػػا كثيػػرا مػػا يتجػػب الػػ  ربػػط الر 

الشخص االقؿ مذهبية اه عقائدة ال  تقييـ المعانه الته تجممهػا الرسػالة دكف ربطهػا 
 بالمصدر.

كثبػػت اف شػػعكر المسػػتقبؿ بػػاف لممصػػدر نيػػة لمتػػاثير ايػػب يجعػػؿ مػػف درجػػة الثقػػة بػػب 
ه اليشعر المستقبؿ باف لها غرضان معينػان لمتػاثير تنخفض لذا ااف االتصاالت العابرة الت

 ايب تككف درجة ثقة المستقبؿ بها اكبر.

كثقػػػة الجمهػػػكر بالمصػػػدر هػػػه اسػػػتجابة اساسػػػها االقتنػػػاع بالمصػػػدر  كهػػػه التعنػػػه 
بالضركرة التزاـ المصدر بالصدؽ اعالن  اقد يثؽ بعض ااراد الجمهكر بمصدر ال يتػكار 

 ب اه العمؿ الدعائه يرتبط بعدـ اكتشااب.ايب الصدؽ حقان  كنجاح الكذ
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كتختمػػؼ درجػػة الثقػػة بمصػػدر مػػا مػػف مجتمػػع الػػ  اخػػر كمػػف جماعػػة الػػ  اخػػرل كمف 
 المحتمؿ اف نجد مستكيات لمثقة بالمصدر اه المجتمع الكاحد اك الجماعة الكاحدة.

كبسػبب أهميػة كسػب المصػدر ثقػػة الجمهكر نجػد اف مصػادر االتصػاؿ المختمفػة تعمػػؿ 
يػػؿ ثقػػة جماهيرهػػا بأسػػاليب مختمفػػة كما نجػػد كػػالن مػػف المصػػادر االتصػػالية التػػه عمػػ  ن

 يقكـ بينها الخالؼ اك العداي تسع  لتقكيض ثقة الجمهكر باألخرل.

كقػػد تصػػؿ الثقػػة بالمصػػدر الػػ  منحػػ  مضػػاد كتبدك اػػه شػػككؾ لػػدل المسػػتقبؿ ازاي 
صعب اقتنػاع المسػتقبؿ المرسؿ بحيث تصؿ العالقة االتصالية ال  مستكل التبـر كهنا ي

 بما يطرحب المرسؿ مف معاف  بؿ يصعب التعرض لممصدر.

كيالحظ اف االتصاؿ الدكله اه السػنكات األخيرة قػد حػرص عمػ  أظهػار نفسػب بمظهػر 
الحيػاد اػػه كثيػر مػػف المكاقػؼ  كيبػػدك هػػذا الحػرص اػػه الفضػائيات التمفزيكنيػػة الكااػػدة 

 ؿ دعاية ساارة.بصكرة كاضحة اذ تستبعد عف برامجها ما يحم

 

 

 

 .ابتعاد المضمكف عف حاجات الجمهكر كاهتماماتب:6

االتصالية اثارتهػا الحاجػات الشخصػية  مف بيف المطالب الته ينبغه تكارها اه الرسالة
لممستقبؿ كاقتراح الطرؽ لمقابمة تمػؾ الحاجػات لػذا اػاف ابتعػاد الرسػالة االتصػالية عػف 

ه عػػزكؼ االاػراد عػػف الكسػيمة االتصػػالية اك حاجػات الجمهػكر كاهتماماتػػب يعػد سػػببا اػ
 قمة تعرضهـ لها.

كهنا تشير ال  اف لممصدر تكقعاتب بازاي ردكد ااعػاؿ الجمهكر لػذا اهػك يضػع ذلػؾ اػه 
الحسباف عند صياغتب لمرسالة الجماهيرية كهك يحاكؿ اف تبػدك تمػؾ الرسػائؿ مرتبطػة  

 بشكؿ اك باخر بحياة الجمهكر.
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ه يحػاكؿ ارضػاي جمهػكر  اال انػب يضػع حػدا لهػذا المكقػؼ اذ كمع اف المصدر االتصػال
هك يرضػيب دكف اف يتميػع معػب كمػع اف ادبيػات االتصػاؿ الجمػاهيرم ظمػت تؤكػد عمػ  
كجػػػػكب كجػػػػكد معػػػػاف مشػػػػتركة بػػػػيف المصػػػػدر كالجمهػػػػكر  اال اف تجربػػػػة االتصػػػػاؿ 
الدكله كبخاصػػػة عبػػػر التمفزيػػػكف الفضػػػائه اثبتػػػت اف هنػػػاؾ اساسػػػيات يسػػػتطيع بهػػػا 
المصػدر الجمػػاهيرم اسػػتبعاد شػؤكف بعينهػػا  كتظػػؿ المجػاالت كاسػػعة لرسػػائؿ االتصػػاؿ 
السػػتقطاب جمهػػكر عػػالمه عريض.كمػػع هػػذا يظػػؿ تحقيػػؽ اقنػػاع الجمهػػكر بسػػمكؾ مػػا 
مرتبطان بمتغيرات عديدة مػف بينهػا حػدكد مراعػاة المصػدر الجمػاهيرم لطبيعػة الجمهػكر 

 العقمية كالعاطفية كالثقااية.

كاقعه اذ اف ما يشيع العاطفػة  اجات الجمهكر عم  ماهك عقمه اك ما هككال تقتصر ح
 يعد مطمبا اساسيا اه االتصاؿ الجماهيرم.

كنشير هنا الػ  اف كثيػرا ممػف تنػاكلكا قضػايا العقػؿ كالمجتمػع اشػاركا الػ  اف الجكانػب 
ر غيػػر العقميػػة مػػف النشػػاط االنسػػانه ذات تػػاثير كبيػػر اػػه الحيػػاة كالتػػاريا كاف التفكيػػ

المنطقػػػه كثيػػػرا مػػػا يكاجػػػب المقاكمػػػة اػػػه الكقػػػت الػػػذم يمكػػػف لالنفعػػػاالت اف تحػػػرؾ 
 الجماعات.

كهناؾ عكامؿ اخرل تعػكؽ التعػرض منها:عػدـ مراعػاة التشػكيؽ كالجاذبيػة اػه الرسػالة 
كحالة الفرد النفسية كاالقتصادية كعاداتب اه االتصاؿ كمصالحب الخاصة كعدـ كصكؿ 

 الرسالة اه كقت مناسب.

 ريات التاثيراتنظ
 كؿ نظرية تذهب ال  ااتراض كـ كنكع لذلؾ التاثير 

 نظرية التاثير المباشر. -

 نظرية التاثير غير المباشر. -

 نظرية التاثير الفعاؿ. -
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 :.نظرية التاثير المباشر8

سػػػادت خػػػالؿ العقػػػكد االكلػػػ  مػػػف القػػػرف العشػػػريف نظػػػرة تػػػرل اف لكسػػػائؿ االتصػػػاؿ 
اث التػػاثير بصػػكرة مباشػػرة عم  اسػػاس اف الرسػػالة الجمػػاهيرم نفػػكذا كقػػدرة عمػػ  احػػد

االتصػػالية تشػػكؿ عنصػػران قكيػػان اػػه ذلػػؾ التاثير لػػذا اػػاف العمػػؿ االتصػػاله اتخػػذ صػػيغة 
 ارساؿ الرسائؿ اكالن ككأف ارساؿ الرسائؿ هك العممية االتصالية اه مجممها.

 Hypodermicكقػػد اطمػػؽ عمػػ  هػػذا االتجػػا  اػػه االتصػػاؿ مػػدخؿ محقنػػة االبػػرة 

Needle Approch  كسػميت النظريػة باسػـ نظريػة محقنػة االبػرةHypodermic 

theory  اك نظرية الرصاصة السحريةBullet theory. 

كيقكـ هػذا الػرام عمػ  عػدة تصػكرات كػاف لهػا كجػكد ظػاهر اػه تمػؾ المرحمػة منهػا اف 
ااػػػراد الجمهػػػكر سػػػمبييف اػػػه تعرضػػػهـ لمكسػػػائؿ كاػػػه تعػػػاممهـ مػػػع المضػػػمكف كلهـ 

داد لتقبػػػؿ االاكػػػار كالمعػػػانه بمجػػػرد كصػػػكلها الػػػيهـ كاف رسػػػائؿ االتصػػػاؿ هػػػه االسػػػتع
 تنبيهات تحرؾ ااراد الجمهكر كهـ عم  استعداد لالستجابة لها.

كقػػد تكػػكف تمػػؾ النظريػػة قػػد تصػػكرت اف الفػػرد اػػه الجمهػػكر لػػيس اال ريشػػة اػػه مهػػب 
لخػط عميهػا الريح اك هك عجينة يمكػف تسػكيتها بػام شػاكمة اك صػفحة بيضػاي يمكػف ا

 باية طريقة.

كلـ تمتفت المصادر االتصالية كبخاصة اجهػزة الدعايػة خالؿ السػنكات االكلػ  مػف هػذا 
القرف ال  استقباؿ التغذية المرتدة حيث كانت تمؾ المصػادر تركػز عمػ  كضػع الرسػائؿ 

 كبثها دكف تفحص لمنتائ  عم  اساس اف الرسائؿ البد لها اف تحدث تاثيران.

التػػػه سػػػادت ايهػػػا تمػػػؾ النظػػػرات قػػػد شػػػهدت ظهػػػكر االذاعػػػة كظهكر  ككانػػػت المرحمػػػة
متفائمػػة كمخػػاكؼ مبػػال  ايهػػا بػػاف  آمػػاؿالتمفزيػػكف بعػػد ذلػػؾ كظهرت الػػ  جانػػب ذلػػؾ 

 يككف لهاتيف الكسيمتيف اثار كبيرة.
 

 :.نظرية التأثير غير المباشر2
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صػاؿ الجمػاهيرم اه نهاية األربعينات كانت كثير مف المقكالت النظرية عف تػأثيرات االت
قػػد بػػدت غيػػر قابمػػة لمتطبيػػؽ عمميػػا االمػػر الػػذم نبػػب كثيػػرا مػػف المشػػتغميف باالتصػػاؿ 
كالسياسييف الػ  اف هنػاؾ حػاالت كظػكاهر ذات عالقػة بالسػمكؾ االتصػاله يػتـ كضػعها 

لػػػـ تكػػػف قػػػد اسػػػتندت الػػػ  البحػػػث العممػػػه  ابتنظيرهمػػػاػػػه االعتبػػػار بسػػػبب االنشػػػغاؿ 
 الميدانه.

تػائ  التػه اسػفرت عنهػا الدراسػات االتصػالية الميدانيػة المبكػرة اشػؿ ككاف مػف بػيف الن
الكثير مف الحمػالت االتصػالية حيػث لػـ تحصػؿ التػأثيرات المتكقعػة ككاف هنػاؾ عكامػؿ 
تػػػػدااع عػػػػف البنيػػػػاف الثقػػػػااه كالشخصػػػػية كتنػػػػاكئ كثيػػػػرا مػػػػف مضػػػػاميف االتصػػػػاؿ 

رات غيػػػر التػػػه أرادهػػػا الجمػػػاهيرم كتؤكؿ باالحسػػػاس كاإلدراؾ الػػػ  ردكد ااعػػػال كتفسػػػي
 المصدر االتصاله.

ككجد اضال عف ذلؾ اف نسبة مف االاراد لديهـ استعدادت لالقتناع كالخريف اسػتعدادت 
اقؿ  كاف االستعداد العاله كالكاطئ لالقتنػاع يرتبطػاف اكال بالشػخص كاطػار  االجتمػاعه 

 قبؿ ارتباطب بالمكضكع المطركح اك مضمكف الرسالة.

ال يتغيركف بالقدر الذم كػاف يتصػكر  االخػركف بػؿ هنػاؾ مػف هػـ اػه كتبيف اف الناس 
 منأل عف التاثر بكسائؿ االتصاؿ.

كترجػػػػػع هػػػػػذ  الظػػػػػكاهر الػػػػػ  اف االتصػػػػػاؿ الجمػػػػػاهيرم يػػػػػؤثر مػػػػػف خػػػػػالؿ عكامػػػػػؿ 
كسػػيطة كبالتاله اهػػك تػػأثير كظيفػػه لكسػػائؿ االتصػػاؿ كهذ  الكسػػائؿ نػػادران مػػا تعمػػؿ 

ؿ هػػػه تعمػػػؿ عبػػػر عػػػدد مػػػف القػػػكل الكسػػػيطة كسػػػائط كحيػػػدة اػػػه عمميػػػة التاثير بػػػ
Mediating Factors  كتتمثػػػؿ هػػػذ  العكامػػػؿ اػػػه العمميػػػات االنتقائيػػػة كػػػالتعرض

االنتقػػائه كالتػػذكر االنتقػػائه كاالدراؾ االنتقػػائه كاه االتجاهػػات السػػابقة التػػه يحممهػػا 
عػػف  ااػػراد الجمهػػكر كاه تػػاثير الجماعػػة التػػه ينتمػػكف اليها كتػػاثير قػػادة الرام اضػػال
 تاثير الظركؼ السياسية كاالجتماعية الته يعمؿ اه اطارها االتصاؿ الجماهيرم.
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كشهدت المدة الته سادت ايها هذ  النظرية مرحمتيف تمثمت االكلػ  اػه نظريػة التػاثير 
كالثانيػػػػػػة اػػػػػػه نظريػػػػػػة التػػػػػػاثير  Limited Effectsy Theoryالمحػػػػػػدكد
تاثير المحدكد قد سػادت اػه ككانت نظرية ال Moderate Effects Theoryالمعتدؿ

اعقػػاب انهيػػار نظريػػة التػػاثير المباشػػر كالتػػه كانػػت تعطػػه االتصػػاؿ الجمػػاهيرم نفػػكذا 
كاسػػعان  بينمػػا كانػػت نظريػػة التػػاثير المحػػدكد قػػد تبمػػكرت اػػه الخمسػػينات  اػػاف نظريػػة 
التػػاثير المعتػػدؿ كانػػت قػػد تشػػكمت اػػه السػػبعينات.كابرز مػػا يميػػز هاتيػػت النظػػريتيف اف 

  تنسػػب لالتصػػاؿ الجمػػاهيرم تػػاثيرات عاجمػػة  بينمػػا تنسػػب الثانيػػة لػػب تػػاثيرات االكلػػ
تراكمية اجمة كاكضحت النظرية الثانية جكانب متعددة مف بينها القكؿ بانػب عمػ  الػرغـ 
مف اف التعرض انتقائه اال اف هنػاؾ نسػبة غيػر قميمػة مػف الجمهػكر ليسػت ميالػة الػ  

السػابقة لذا اػاالاراد يتعرضػكف ايضػا لمػا يشػبع  متكااؽ مػع اتجاهاتهػا التعرض لما هك
اضكلهـ كيرضه حب االسػتطالع كيكار المتعػة اك يحقػؽ مصػمحة ذاتيػة اك يقتػؿ كقػت 
الفراغ كمػا اف الرغبػػة اػه االطػػالع عمػ  كجهػػة النظػػر المخالفػة تعػػد هػه االخػػرل حػػاازا 

 لمتعرض لما هك مخالؼ التجاهات الفرد.

 

 .نظرية التاثير الفعاؿ:3

لكسػػائؿ االتصػػاؿ  Powerful Effects Theoryض نظريػػة التػػاثير الفعػػاؿ تفتػػر 
الجماهيرم قكة كبيرة اه احػداث التػاثير عنػد اسػتخدامها بطػرؽ منظمػة كمحكمػة كترل 
هػػذ  النظريػػة اف النظػػريتيف االكلػػ  كالثانيػػة قػػد قممنػػا مػػف شػػأف الكسػػائؿ اػػه احػػداث 

 التاثير.

دراسة التاثير كالكصكؿ الػ  نتػائ  دقيقػة  ككضعت هذ  النظرية اه االعتبار  صعكبات
اه قياسب كمع اف هذ  النظرية ترل بمثؿ ما تػرل سػائر النظريػات االخػرل اف مجػاالت 
تػػاثير الكسػػائؿ كاسػػعة ككبيػػرة اال انهػػا تركػػز عمػػ  اف مػػا يكسػػبب االاػػراد مػػف معمكمػػات 

 جديدة مع انب اليمثؿ تغييران اال انب يشكؿ تاثيرا ايضا.
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ظريػة اف لكسػائؿ االتصػاؿ الجمػاهيرم قػكة كبيػرة اػه احػداث التػاثير كهه كترل هذ  الن
 التغفؿ اعؿ العكامؿ الكسيطة.

كهنػػاؾ نمػػاذج اتصػػالية كثيػػرة تػػدخؿ ضػػمف التػػراث العممػػه لهػػذ  النظريػػة منهػػا نمػػكذج 
دانيػػػاؿ ليرنػػػر حػػػكؿ تجػػػاكز المجتمػػػع التقميػػػدم الػػػ  الحداثػػػة الػػػذم كضػػػع اػػػه اكاخػػػر 

 شاؿ ماكمكهاف التاريخية الذم كضع اه الستينات.الخمسينات  كنمكذج مار 

كتركز هذ  النظرية اف لكسائؿ االتصػاؿ الجمػاهيرم تػاثيرا كبيػرا اذا مػا احسػف اسػتثمار 
 ااعمية تمؾ الكسائؿ كاذا ماتـ التخفيؼ مف قكة العكامؿ الكسيطة.

ان كاعتمػدت هػذ  النظريػة اه تكجههػػا الفكرم عمػ  بعػض الدراسػػات التػه اجريػت ميػػداني
كانتهت ال  اف لالتصاؿ الجماهيرم تاثيرا اعػاالن اػه تكػكيف اراي عػف المكضػكعات التػه 

 لـ يسبؽ اف تككنت عنها اتجاهات سابقة.

كاستنادا ال  هذ  النظرية ااف مػف المحتمػؿ اف يكػكف لمفضػائيات الكااػدة تػاثير كاضػح 
خػذ حيػزا كاسػعا اه المجتمػع العربه كبخاصػة اػه المجػاالت الجديدة كهػذ  المجػاالت تت

مػػف المػػكاد التمفزيكنيػػة عبػػر تمػػؾ الفضػػائيات اضػػال عػػف اف الفضػػائيات تخمػػؽ اجػػكاي 
معرايػة كتنبػب الػ  انمػاط نفسية كاجتماعية كتحفػز عمػ  انمػاط مػف العمميػات العقميػة ال

 مف السمكؾ.
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