
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال والمجتمع

 أحمد اللحام وركتدلا

 لؤي الزعبي وركتدلا

 

 

 

 

 

 

 
 

ISSN: 2617-989X 



 

 االتصال والمجتمع

 لؤي الزعبي الدكتور –أحمد اللحام الدكتور 

 

 من منشورات الجامعة االفتراضية السورية 

 2020الجمهورية العربية السورية 

 (CC– BY– ND 4.0حظر االشتقاق ) –النسب للمؤلف  –منشور تحت رخصة المشاع المبدع هذا الكتاب 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar 

يحق للمستخدم بموجب هذه الرخصة نسخ هذا الكتاب ومشاركته وإعادة نشره أو توزيعه بأية صيغة وبأية وسيلة للنشر وألية غاية تجارية 

 : على الشكل التالي حصرا   أو غير تجارية، وذلك شريطة عدم التعديل على الكتاب وعدم االشتقاق منه وعلى أن ينسب للمؤلف األصلي

 الجمهورية السورية، االفتراضية الجامعة منشورات من ،اإلعالم واالتصال في اإلجازة ،لؤي الزعبي الدكتور -أحمد اللحام  الدكتور

 2020 السورية، العربية

 https://pedia.svuonline.org/من موسوعة الجامعة متوفر للتحميل 

 

 

 

 

 

Communication and Society 

Ahmad Allaham-Loay Alziebi 

 

Publications of the Syrian Virtual University (SVU) 

Syrian Arab Republic, 2020 

Published under the license:  

     Creative Commons Attributions- NoDerivatives 4.0 

     International (CC-BY-ND 4.0)       

     https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode 

Available for download at: https://pedia.svuonline.org/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar
https://pedia.svuonline.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
https://pedia.svuonline.org/


 الفهرس
 1 .................................................. الوحدة التعليمية األولى: االتصال والمجتمع

 2 ................................................................................... مقدمة تعريفية

 3 ................................ الجماعات اإلنسانية وأشكال عمليات االتصال والتواصل

 5 ....................... االتصال بوصفه مصدرا لقوة الجماعة ووحدتها وتعاضد أبنائها

 9 .............................. االتصال بوصفه مصدر خطر يهدد وحدة الجماعة وقوتها

 12 ......... عمليات االتصال والتوازن بين عمليتي الضبط االجتماعي وحرية األفراد

 15 ....................................................................................... الخالصة

 16 ......................................................................................... تمارين

 18 ........................................................................................ المراجع

 19 ................... الوحدة التعليمية الثانية: البنية االجتماعية لعمليتي االتصال واإلعالم

 20 ................................................................................. مقدمة تعريفية

 21 ............................................................................ االتصال واإلعالم

 24 ......................................................................... االتصال الجماهيري

 28 ................................................. االتصال اإلنساني واالتصال الجماهيري

 35 ....................................................................................... الخالصة

 36 ......................................................................................... تمارين

 38 ........................................................................................ المراجع

 39 ...................... الوحدة التعليمية الثالثة: تطور نظم االتصال في المراحل التقليدية

 40 ................................................................................. مقدمة تعريفية

 42 ....................... نظم االتصال والتواصل في المجتمعات ذات الطابع العشائري

 45 .... نظم االتصال والتواصل في المجتمعات الدينية واألهمية الوظيفية لدور العبادة

 48 ..... نظم االتصال والتواصل في ظروف التحول إلى الحياة الحضرية ونمو المدن

 51 ....................................................................................... الخالصة



 52 ......................................................................................... تمارين

 54 ........................................................................................ المراجع

 55 .. الوحدة التعليمية الرابعة: تطور نظم االتصال في التنظيمات االجتماعية المعاصرة

 56 ................................................................................. مقدمة تعريفية

 56 .......................... نظم االتصال والتواصل في المجتمعات الحديثة والمعاصرة

 61 ........................ نظم االتصال والتواصل في التنظيمات االجتماعية المعاصرة

 64 ....................................................................................... الخالصة

 65 ......................................................................................... تمارين

 66 ........................................................................................ المراجع

 67 ........................................ الوحدة التعليمية الخامسة: مكونات عملية االتصال

 68 ................................................................................. مقدمة تعريفية

 68 ............................................................................... طرفي االتصال

 72 .................................................................................. مادة االتصال

 75 .................................................. وسيلة االتصال واالستقطاب االجتماعي

 77 ............. السياق االجتماعي والسياسي للوسائل المستخدمة في عمليات االتصال

 79 ....................................................................................... الخالصة

 80 ......................................................................................... تمارين

 81 ........................................................................................ المراجع

 82 ........................................ الوحدة التعليمية السادسة: غايات االتصال وأهدافه

 83 ........................................................... تعريف بغايات االتصال وأهدافه

 86 .................................................................... معاني االتصال ورموزه

 89 ..................... معاني االتصال ومظاهر الوحدة والتنوع في التكوين االجتماعي

 94 ................... المعايير الضابطة للسلوك االجتماعي وآليات االتصال االجتماعي

 94 .................................................................. السياق االجتماعيأ. في 

 95 .................................................. ب. في المجتمعات ذات الطابع الديني



 96 ................................................ ج. في المجتمعات ذات الطابع القانوني

 97 ....................................................................................... الخالصة

 98 ......................................................................................... تمارين

 100 ...................................................................................... المراجع

 101 ................................................. الوحدة التعليمية السابعة: مفهوم الجمهور

 102 .................................................................. الجمهور ومفهوم اإلعالم

 102 ................................................................ الجمهور ومفهوم االتصال

 104 ..................................................................... المفهوم العام للجمهور

 105 ......................................... المفهوم االجتماعي )السوسيولوجي( للجمهور

 106 ................................................المتلقي أو الجمهور..الجمهور اإلعالمي

 107 .................................................................. االتصال وحجم الجمهور

 108 ............................................................. الجمهور والرسالة اإلعالمية

 110 .............................................................................. أهمية الجمهور

 111 ............................. السمات الرئيسة لجمهور االتصال الجماهيري واإلعالم

 113 ..................................................................................... الخالصة

 114 ....................................................................................... تمارين

 116 ...................................................................................... المراجع

 117 .. الوحدة التعليمية الثامنة: خصائص وتصنيفات جمهور وسائل اإلعالم واالتصال

 118 ............................. خصائص وتصنيفات جمهور وسائل اإلعالم واالتصال

 118 .................................................... خصائص جمهور اإلعالم واالتصال

 122 .......... الخصائص األولية والحضارية والبيولوجية لجمهور اإلعالم واالتصال

 122 ............................................... أ. الخصائص األولية ألنواع الجماهير

 125 .................................................. ب. الخصائص الحضارية للجمهور

 126 .............................................................. ج. الخصائص البيولوجية

 126 ................................................................ د. الخصائص الشخصية



 127 ........................................................ تصنيفات جمهور وسائل اإلعالم

 128 ..................................................................................... الخالصة

 129 ....................................................................................... تمارين

 131 ...................................................................................... المراجع

 132 .................... الوحدة التعليمية التاسعة: تقسيمات وأنواع جمهور وسائل اإلعالم

 133 ......................................................... وسائل اإلعالم تقسيمات جمهور

 134 ...................................................... تقسيم ميلر لجمهور وسائل اإلعالم

 134 ........................................................................ أ. الجمهور األمي

 135 .............................. ب. الجمهور الذرائعي أو النفعي )المادي أو العملي(

 136 ............................................................... ج. المفكرون أو المثقفون

 138 ................................................ أنواع جمهور وسائل اإلعالم واالتصال

 141 ................................................. أنواع الجماهير بالنسبة للعالقات العامة

 143 ..................................................................................... الخالصة

 144 ....................................................................................... نتماري

 145 ...................................................................................... المراجع

 146 ....... الوحدة التعليمية العاشرة: استخدامات الجمهور لوسائل االتصال الجماهيري

 147 ......................................................................................... مقدمة

 148 .................................... االتصال الجماهيرياستخدامات الجمهور لوسائل 

 150 ..................................................... نظريات اإلعالم الخاصة بالجمهور

 151 ................................................... أ. نظرية االستخدامات واالشباعات

 153 ...................................................................... ب. نظرية االتساق

 154 ........................................................................ حةج. نظرية االتا

 155 ........................................................ الجمهور بين الحاجات والرغبات

 156 ..................................................................................... الخالصة

 157 ....................................................................................... تمارين



 158 ...................................................................................... المراجع

الحادية عشرة: الحق في االتصال ومعوقات وصول وسائل االتصال الوحدة التعليمية 

 159 ................................................................................... إلى الجمهور

 160 .......................................................................... الحق في االتصال

 161 .............................. معوقات تعرض الجمهور لوسائل االتصال الجماهيري

 164 ..... التي تواجه االتصال بالجماهير ضمن العالقات العامةالصعوبات والعوائق 

أ. عدم وجود مجال للخبرة المشتركة أو العامة بين المرسل وجمهرة المستقبلين

 ............................................................................................. 165 

 165 .................................................................. ب. غياب ترجيع األثر

 166 ............................. عدة قيود تؤثر على إمكانية االتصال الفعال ج. وجود

 168 ................................ د. الحدود التي تقلل من فعالية تأثير وسائل اإلعالم

 169 ............................... هـ. مدى تأثير الجماعات المختلفة على سلوك الفرد

 169 ................. ط المنظمة لعملية استيعاب األفكار الجديدة وانتشارهاو. الضواب

ز. التغيير أو االختالف في معنى الرسالة اإلعالمية واالتصالية لدى كل من 

 170 ......................................................................... المرسل والمتلقي

 171 .............. واالجتماعيةح. تأثر االتصال بعدد كبير من المتغيرات الشخصية 

 172 ..................................................................................... الخالصة

 173 ....................................................................................... تمارين

 174 ...................................................................................... المراجع

 175 .................... الوحدة التعليمية الثانية عشرة: الجمهور ووسائل اإلعالم المختلفة

 176 ......................................................................................... مقدمة

 177 ............................................................................ جمهور الصحف

 178 .............................................................................. جمهور السينما

 181 ............................................................................. جمهور اإلذاعة

 182 ........................................................................... جمهور التلفزيون



 185 ........................................... جمهور اإلعالم اإللكتروني واإلعالم الجديد

 189 ............................................ اإلعالم المتخصص والجمهور المتخصص

 193 ..................................................................................... الخالصة

 194 ....................................................................................... تمارين

 195 ...................................................................................... المراجع

 

 

  



 
 

 

 الوحدة التعميمية األولى
 االتصال والمجتمع

 
 :األىداف التعميمية

 
 :تيدف الوحدة إلى تحقيق أربعة أىداف أساسية ىي

 
 تعريف الطالب بالصمة الوثيقة بين التكوين االجتماعي في أي من مستوياتو وعمميات االتصال 

 
  تعريف الطالب بأن عممية االتصال وطبيعتيا تشكل مصدر القوة األساسي لكل مجتمع من

 المجتمعات اإلنسانية
 
  تعريف الطالب بأن كل مظاىر الضعف التي توصف بيا المجتمعات اإلنسانية إنما مردىا إلى

 ضعف عمميات االتصال
 

  ،تعريف الطالب بمسألة العالقة بين عمميات التواصل التي تؤدي إلى قوة الضبط االجتماعي
 وعمميات التواصل التي تؤدي إلى حرية األفراد
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  تعريفيةمقدمة
 

األطراف ذات الصمة، وعمى قدر عمميتي التواصل والتفاعل بينيا تأتي القدرة عمى تمبية الحاجات المختمفة 
لكل منيا، كما أن ضعف التواصل والتفاعل يؤدي إلى النتيجة المعاكسة تمامًا والمتمثمة بازدياد مظاىر 

. الضعف والتشتت بالنسبة إلى الفرد والجماعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تشكل عمميتي االتصال والتواصل الركيزتين 
األساسيتين لكل جماعة، ولكل تنظيم اجتماعي، 
كما أن كل واحدة منيما تعد ضرورة أساسية من 
ضرورات الحياة االجتماعية بالنسبة لمفرد، ومع 

غيابيما، أو غياب واحدة منيما تصبح حياة الفرد 
محاطة بجممة من األخطار التي يمكن أن تودي 
بحياتو، فإذا كانت مقومات وجوده مرتبطة بما 
توفره البيئة الطبيعية واالجتماعية من شروط 

ومتطمبات، فإن ذلك ال يتم إال من خالل عمميتي 
االتصال والتواصل، وفي حين تبنى عممية 

االتصال عمى ما ىو مشترك بين الفرد واألفراد 
اآلخرين، أو بين الفرد والجماعة، فإن عممية 

 التواصل تؤدي إلى التفاعل وتبادل المنافع بين  
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 الجماعات اإلنسانية وأشكال عمميات االتصال والتواصل
 

تشكل الجماعة وحدة التحميل األساسية لفيم سموك الفرد، وأنماط الفعل التي يمارسيا في عالقاتو 
االجتماعية مع اآلخرين، فمعاني السموك وما ينطوي عميو من دالالت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق 

االجتماعي الذي ينتجيا، وبالوسط الذي تتم فيو ىذه األنماط، والذي تنتفي في غيابو أية إمكانية لمتواصل 
مع اآلخر، وتبادل المنافع معو، ومن المالحظ أن السموك اإلنساني يقوم دائمًا عمى اعتبارين أساسيين 
األول ما يعود عمى الفاعل من نفع يتصل بحاجاتو المختمفة، األساسية منيا والكمالية، والثاني محاولة 
التكيف مع اآلخر والتوافق مع شروطو، ومن غير الجائز تحميل أية عممية لالتصال بمعزل عن سياقيا 

. االجتماعي والثقافي الذي يحتضنيا
ويتجمى الدور المتميز لعممية االتصال في الحياة االجتماعية بالنسبة إلى الفرد في بحثو المستمر 

عن اآلخر، وانتمائو إلى الجماعات اإلنسانية التي 
تحتضنو وتوفر لو حاجاتو العضوية والنفسية 

واالجتماعية، ففي الوقت الذي ال يمكن تصور وجود 
جماعة دون تصور األفراد الذين يكونونيا، ال يمكن  
أيضًا تصور الفرد منعزاًل في حياتو عن أية 
جماعة ينتمي إلييا، ويتبادل معيا المنافع، ويحقق 

من خالليا حاجاتو وتطمعاتو، وأىدافو، بل إن 
األىداف التي ينشدىا في حياتو، والتصورات التي 
يبنييا لمستقبمو ال تنفصل بحال من األحوال عن 

الجماعات التي ينتسب إلييا، وتتشكل شخصيتو من 
. خالليا

ومن المالحظ أن العالقة بين عمميات 
االتصال التي يقيميا اإلنسان مع البيئة وطبيعة 

الحياة التي يعيشيا تأتي في سمم متدرج فإذا ما انعدمت عمميات االتصال والتواصل مع البيئة المحيطة 
ذا ما ظيرت بوادر االنفتاح في المجال المادي استمر في حياتو  بالفرد كميًا، فمصيره الموت المؤكد، وا 

بمقدار ما توفره عممية االتصال من حاجات وضرورات حياتية، ومع مزيد من االنفتاح عمى العالم 
الخارجي، تزداد أيضًا اإلمكانات والميارات والقدرات، وتصبح نوعية الحياة أفضل، حتى أن شروط 

التطور الفكري واالجتماعي االقتصادي مرىونة دائمًا بشروط االنفتاح عمى اآلخر والتواصل معو، وطبيعة 
. ىذا االنفتاح بأشكالو ومستوياتو
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واإلنسان بفطرتو دائم التطمع إلى معرفة ما يجري حولو، وما يحدث في محيطو، وتدفعو إلى ذلك 
مجموعة من المشاعر واألحاسيس، التي تأتي في مقدمتيا المشاعر ذات الصمة ببحثو الدائم عن األمن 

يره من أبناء جنسو، وليذا فيو بحاجة مستمرة لعممية االتصال غواالستقرار، وتحقيق السيادة والتفوق عمى 
عبد )بغيره من الناس، سواء عمى مستوى المجتمع الذي ينتمي إليو، أو عمى مستوى المجتمعات األخرى 

(. 9ت، .الواحد، د
 

ذا كان الفرد دائم البحث عن الجماعة التي يستقر إلييا نفسيًا واجتماعيًا وتنمو من خالليا مياراتو  وا 
مكاناتو، فإن الجماعات اإلنسانية تتنافس حول احتوائيا لمفرد وجعمو يدور في فمكيا الخاص، فال قوام  وا 
ألية جماعة إال باألفراد الذين ينتسبون إلييا، فكل جماعة من الجماعات تجد نفسيا مدفوعة إلى البحث 
عن القوة من خالل األفراد الذين ينتمون إلييا، وليذا فيي معنية بتحقيق عممية االتصال والتواصل مع 

كل األفراد الذين يمكن ليا احتواءىم في مداراتيا الخاصة، وتغيير اتجاىاتيم وأفكارىم بالشكل الذي يعزز 
من ارتباطيم بيا، ووالئيم ليا، وعمى قدر ما تكون الجماعة الواحدة قادرة عمى تحقيق عممية االتصال مع 

. األفراد المحيطين بيا، عمى قدر ما تستطيع احتواءىم ودمجيم في فعالياتيا أيضاً 
ولما كانت الجماعات اإلنسانية تختمف في اتجاىاتيا وطموحاتيا، وطبيعة األفراد المكونين ليا، 
فمن الطبيعي أن تأتي آليات االتصال ضمن كل جماعة تختمف عما ىي عميو بالنسبة إلى الجماعات 

األخرى، وغالبًا ما تصبح آليات االتصال وطرقو ووسائمو جزءًا ال يتجزأ من ىوية المجتمع وثقافتو 
وحضارتو، ففي المجتمعات التي يغمب عمييا ضعف الثقافة وانتشار األمية تزداد عمميات التواصل 
الشفوي بين األفراد، ويتم نقل المعارف والمعمومات من خالل تبادل األحاديث االجتماعية، وتشكل 

المجالس والمَضافات مجااًل رحبًا لعمميات االتصال والتواصل بين الجيات االجتماعية المختمفة والقوى 
الفاعمة في التنظيم االجتماعي، ولكن األمر يختمف في المجتمعات الحديثة، حيث تكون مستويات 

المعرفة أفضل، وتأتي عمميات االتصال والتواصل بأشكال مختمفة كميًا عما ىي عميو في المجتمعات 
األولى، فتظير أىمية وسائل االتصال الحديثة كاإلذاعة والتمفزيون والصحافة والكتب والمجالت، 

والمنشورات اإلعالمية والدعائية واإلعالنية وغيرىا، مما يجعل وسائل االتصال مختمفة في أشكاليا 
ومضامينيا عما كانت عميو في المجتمعات التقميدية ذات الطابع العشائري أو الديني وغيرىا، فباتت 

تغيب بدرجة كبيرة أىمية المجالس االجتماعية والمضافات بوصفيا مجااًل رحبًا لتبادل األحاديث 
والمعمومات واألفكار واالتجاىات، وأخذت تظير وسائل االتصال الحديثة أكثر فأكثر في الحياة 

. االجتماعية، وبات اعتماد األفراد عمييا أكثر وضوحاً 
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وفي سياق الحديث عن أىمية االتصال في حياة الناس يذىب العقيمي إلى أن عالم اليوم ىو بحق 
عالم االتصال وفنونو وأشكالو المتعددة، وبمغ شأنًا كبيرًا إلى أنو دخل مجاالت الحياة المتعددة وأصبح 
عممًا وفنًا لو تأثيره الكبير في ميادين الحياة المختمفة، وبرغم ذلك فعممية االتصال ليست حديثة العيد 

بالنسبة إلى اإلنسان، فمن خالليا يتم نقل األفكار والمعمومات واآلراء من شخص إلى آخر، ليكيف نفسو 
، 1996العقيمي، )وفق مقتضيات الحال الجديد، ويييئ نفسو إلجراء عمميات اتصال متعددة ومتنوعة 

11.) 
 
 

 االتصال بوصفو مصدرًا لقوة الجماعة ووحدتيا وتعاضد أبنائيا
 

تسيم عمميات االتصال الداخمية بين مكونات التنظيم االجتماعي في تعزيز قوة الجماعة ووحدتيا 
وتعاضد أفرادىا، وغالبًا ما ترتبط قوة التنظيم بأشكال عمميات االتصال السائدة فيو، ويشمل التنظيمات 

االجتماعية التقميدية والمعاصرة عمى حد سواء، فمن المالحظ أن قوة التنظيم العشائري والقبمي، أو الديني 
والطائفي إنما تأتي عمى األغمب بحسب مستوى التطور في عمميات االتصال ضمنو، وكذلك الحال 
بالنسبة إلى التنظيمات االجتماعية المعاصرة، عمى مستوى الدولة بكميتيا، وعمى مستوى المؤسسات 

. االجتماعية واالقتصادية الفاعمة فييا
 

وتأخذ نظم االتصال باالتساع والنمو عمى مستوى الجماعة الواحدة، لتعزز من ارتباط أبنائيا بين 
بعضيم، وغالبًا ما تأتي نظم االتصال في بداية األمر عمى نحو اعتباطي غير منظم، إذ يتقارب األفراد 
الذي يجدون بين بعضيم قواسم مشتركة عمى مستوى التفكير والرؤية فتتعزز عممية االتصال بينيم، إلى 
أن يصبحوا جماعة ليا توجياتيا وأفكارىا وتصوراتيا نحو المستقبل، وتتميز من خالليا عن غيرىا من 
الجماعات، ومن الطبيعي أن تنتشر في المجتمع الواحد جماعات متعددة تختمف في رؤاىا وتصوراتيا 

. وأفكارىا، وخاصة ما يتعمق بتصوراتيا نحو المستقبل الذي يشكل األساس في وحدة الجماعة
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أن قوة الفرد وقدرتو عمى توفير حاجاتو األساسية التي يتطمع إلييا باستمرار، وقدرتو عمى االستجابة 
 من هلمتحديات المحيطة بو، وخاصة تمك التي تيدد وجوده إنما ىي مرتبطة بمقدار تواصمو مع غير

األفراد، فينيل منيم المعارف واألفكار التي تساعده في فيم الشروط التي يعيش فييا، وكيفية التغمب عمى 
الصعوبات، كما أنو يقدم لآلخرين الذين يتواصل معيم أيضًا معارفو وخبراتو التي تمكنيم من التفاعل مع 

شروط حياتيم بشكل أفضل، ومن الطبيعي أن من شأن عممية التواصل بينيما تنمية قدراتيما معًا 
مكانياتيما باإلضافة إلى تحسين مستوى استجابتيما لمتحديات المحيطة بيما، مما جعل عممية التواصل  وا 
تحقق مجموعة من الوظائف األساسية بالنسبة إلى كل منيما، فيي من جية تساعد عمى تمبية الحاجات 
األساسية التي يتطمع إلييا الفرد بشكل أفضل مما لو كانت الجيود فردية، ومن جية ثانية تحسين مستوى 
القدرة عمى مجابية التحديات المحيطة، وخاصة التي يمكن أن تيدد حياة الفرد بكميتيا، ومن جية ثالثة 

أن عممية التواصل تساىم في تكوين الجماعات اإلنسانية التي ال يمكن تصورىا دون عممية اتصال 
. وتواصل
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وما ينطبق عمى الفرد ينطبق عمى الجماعات اإلنسانية أيضًا، فالجماعة التي تعيش في شروط 
طبيعية ومكانية ال تتيح ليا إمكانية االتصال والتواصل مع الجماعات األخرى، غالبًا ما توصف بأن غير 
قادرة عمى مجابية التحديات المحيطة بيا، إال بمقدار محدود، ومع نمو عمميات االتصال التي تقيميا مع 

الجماعات اإلنسانية األخرى، تزداد قدراتيا ومعارفيا بالطرق التي تمكنيا من تحقيق حاجاتيا بشكل 
أفضل، كما أنيا تصبح قادرة عمى مجابية التحديات التي تيددىا بكفاءة أعمى، وتزداد ىذه القدرات مع 

نمو عمميات االتصال والتواصل مع الجماعات اإلنسانية األخرى، إلى أن يصبح الترابط بين جماعتين أو 
. أكثر عاماًل أساسيًا من عوامل القوة بالنسبة إلييما معاً 

وليذا استقر في الوعي االجتماعي منذ القديم أن في االتحاد قوة، وال يمكن تصور أي شكل من 
أشكال االتحاد بين األفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات والدول وغيرىا، إال مع وجود مستويات 

عالية من عمميات االتصال والتواصل بين األطراف المختمفة التي تؤلف مكونات الجماعة أو التنظيم أو 
من )حتى مكونات الدولة، وبرىنت الوقائع عمى أن قوة التنظيم االجتماعي، الرسمي منو وغير الرسمي، 

جماعات الرفاق في الحي، وفي المدرسة، حتى تنظيم الحزب السياسي، وتنظيمات الدولة بمستوياتيا 
إنما تكون في حجم عمميات االتصال والتواصل بين مكوناتو، وفي طبيعة ىذا االتصال واتجاىاتو  (العميا

ومساراتو، فإذا كان األساس الذي يبنى عميو التنظيم االجتماعي، أيًا كانت طبيعتو ومستواه، ىو التعاون 
وتبادل المنافع التي تعود عمى كل مكوناتو، وتحسين ميارات أعضائو ورفع مستويات قدرتيم عمى 

مجابية صعوبات حياتيم، فإن في ضعف عمميات االتصال والتواصل ما ييدد بنية التنظيم برمتو بمقدار 
. ذلك الضعف
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إن عمميات االتصال تعطي الفاعمين قدرات أكبر عمى مجابية مشكالتيم لما تنطوي عميو ىذه 
ذا عمميات االتصال تسيم في انتقال  العمميات من إكسابيم المعارف والميارات التي يحتاجون إلييا، وا 
المعارف والمعمومات من الجية المصدر إلى الجية المتمقية، فإن تطور أية جماعة إنسانية إنما ىو 

مرتبط بما تتمقاه من معمومات ومعارف تستطيع من خالليا اإلحاطة بمشكالتيا والتحديات المحيطة بيا، 
. وتمنحيا القدرة عمى مجابية ىذه التحديات والحد من األخطار المرتبة عمييا

 
ذا كان الوقت الراىن يوصف بمستويات عالية من القدرة والتطور في جوانب الحياة المختمفة فإن  وا 
األمر يعود بالدرجة األولى إلى تطور المعارف والعموم التي باتت أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، وبات 

الحصول عمى المعمومة أكثر يسرًا وسيولة مما كان عميو في الماضي، وبمغت المعارف والمعمومات 
المتاحة لممعنيين بيا حدًا كبيرًا، فثالثة أرباع المعمومات المتوفرة في الوقت الراىن لم تكن معروفة في 
الحرب العالمية الثانية، بمعنى أن البشرية كانت تعيش منذ ستين عامًا عمى ربع ما تستخدمو اليوم من 

معارف ومعمومات، وأن حجم المعمومات في مجاالت 
معرفية عديدة تتضاعف كل خمسة عشر عامًا عمى وجو 
التقريب، وليذا يطمق بعضيم عمى العصر الحالي بعصر 

جريس وقاسم، )المعمومات، أو بعصر االنفجار المعرفي 
، وكل ىذه األشكال من التطور المعرفي لم (17، 1998

تكن لتحدث لوال التطور اليائل الذي تحقق في عمميات 
االتصال، التي تحمل في مضمونيا تبادل المعارف ونقميا 
من جية وتوليدىا ونموىا من جية ثانية، وىو األمر الذي 

 .يساعد في توسيع مستويات اإلدراك والفيم واالستيعاب
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االتصال بوصفة مصدر خطر ييدد وحدة الجماعة وقوتيا 
 

 

بالقدر الذي يمكن أن تسيم فيو نظم 
االتصال في تعزيز التعاضد االجتماعي 
وتمبية حاجات األفراد وتعزيز قوة التنظيم 
االجتماعي من خالل ما توفره من دعم 
متبادل بين مكونات التنظيم، يمكن لنظم 

االتصال أيضًا أن تؤدي دورًا سمبيًا في بنية 
التنظيم، فتسيم في تشتت قواه وبعثرة 

طاقاتو وتعطيل كل اإلمكانات التي يممكيا، 
أو تسيم في توجيو ىذه اإلمكانات نحو مساراتيا غير الصحيحة، وينطبق ذلك عمى أشكال التنظيم 

. االجتماعي التقميدية منيا والمعاصرة عمى حد سواء
 

إن أفراد المجتمع الواحد يتوزعون دائمًا في مساحات مكانية متعددة، تنطوي عمى شروط طبيعية 
ومناخية مختمفة، وظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية متنوعة أيضًا، مما يعزز مظاىر التنوع في 

 وآراء واتجاىات تشترك في عناصر وتختمف ةالمجتمع الواحد، األمر الذي يؤدي إلى انتشار أفكار متعدد
في أخرى، وفي حين تنطوي العناصر المشتركة عمى ما يوحد المجتمع، تعد عناصر االختالف مظيرا 
من مظاىر التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقافي التي يمكن أن تؤدي إلى التفكك والتبعثر إذا ما تم 

توظيفيا من خالل تنمية مشاعر العزلة واالستقاللية، ويضاف إلى ذلك أن الفروق الفردية بين 
األشخاص، والتي تعد حقيقة من الحقائق االجتماعية التي ال يمكن تجاىميا، تؤدي أيضًا إلى انتشار 
اتجاىات متباينة وأفكار متعددة في الوسط االجتماعي، تجعل استجابة األفراد لمتحديات المحيطة بيم 
مختمفة باختالف خصائصيم وطباعيم، النفسية واالجتماعية والثقافية، فاستجابة األفراد لمتحديات التي 

تحيط بيم مثاًل، وطرق التفاعل مع ىذه التحديات ال تأتي عمى وتيرة واحدة بين كل األفراد، أو عمى نسق 
واحد، مما يدفع بعضيم إلى اتخاذ طرق وأساليب ال تتوافق بالضرورة مع ما يتخذه غيرىم من أفراد 

. المجتمع نفسو
وفي شروط التنوع المشار إلييا، يمكن لنظم االتصال في المجتمع، أو في إطار الجماعة الواحدة 

عمى األقل أن تقمل من حجم التباين في أشكال استجابة األفراد لممؤثرات المحيطة بحياتيم، إذ تؤدي 
عمميات االتصال إلى تبادل األفكار واآلراء والتصورات إلى الحد الذي يجعل استجابة أفراد الجماعة 

 

9 



 
 

 

الواحدة متشابية في أغمب مكوناتيا، بل متطابقة في الكثير من الحاالت، عمى أن تكون الغايات متطابقة 
أو متقاربة عمى األقل، عندئذ تؤدي عمميات االتصال والتواصل إلى مزيد من القوة والترابط، بينما يؤدي 

ضعف ىذه العممية، حتى من وجود األىداف المتطابقة إلى نمو استجابات غير متوافقة مع بعضيا، 
قدام كل طرف عمى التفاعل مع القضايا بطريقة مختمفة، وغالبًا ما ينتيي ذلك إلى تحول  لغياب التنسيق وا 

مظاىر التنوع في الرؤى والتصورات إلى مظاىر اختالف وتباين، ومع مزيد من الضعف في عمميات 
. ن يمتد األمر إلى مظاىر التنافس والصراع والتناقضأاالتصال والتواصل، يمكن 

إن وحدة الجماعة وتماسكيا وقدرتيا عمى تمبية حاجاتيا األساسية، ومجابيتيا لمتحديات التي تيدد 
وجودىا مرتبطة أشد االرتباط بعاممين أساسيين، أوليما توافق األىداف التي تتوخاىا الجماعة بين كل 
مكوناتيا من جية، والثاني طبيعة نظم االتصال والتواصل بين مكونات الجماعة نفسيا من جية ثانية، 

فإذا ما ظيرت مالمح الخمل في توافق األىداف، فسرعان ما يتجمى ذلك في نظم االتصال، فتبدو لمعيان 
الفجوة االتصالية التي تعيق عممية الحوار بين طرفي التفاعل في الجماعة الواحدة، وتدفع أفراد كل طرف 

إلى التفاعل مع الظروف المحيطة بشكل مستقل عن اآلخر، مما يعزز مرة أخرى الفجوة االتصالية، 
ىي المشكمة إلى تحول الفجوة تويعمق في الوقت نفسو التباين عمى مستوى األىداف، وغالبًا ما تن

االتصالية إلى فجوة مجتمعية بين طرفي الجماعة والواحدة، وتبدو جمية مالمح االنقسام، كما ىو الحال 
. في انقسام الخاليا الحية عن بعضيا إذا ما توفرت ظروف ىذا االنقسام وشروطو

 
والمشكمة التي تبدو أكثر خطورة عندما تزداد مالمح االتصال والتواصل بين أحد طرفي الجماعة 
الواحدة وجماعات أخرى توافقو في الكثير من طموحاتو وأىدافو االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مما 

تعزز فيو أيضًا قنوات االتصال الذي يعزز من وحدة األىداف والطموحات المشتركة، في الوقت 
والتواصل عمى حساب عالقة الطرف المشار إليو مع جماعتو األصمية التي ينتمي إلييا، وغالبًا ما يأتي 
تواصمو مع اآلخر واندماجو فيو مكافئًا في حجمو لمستوى الضعف الذي يبدو في تواصمو مع جماعتو 
األصمية، وفي مقدار انفكاك عالقتو معيا، ومن الطبيعي أن المزيد من االنقسام والتجزئة بين مكونات 
مكاناتيا، وقد يؤدي األمر  الجماعة الواحدة يؤدي أيضًا إلى مزيد من مظاىر ضعفيا وتشتت مواردىا وا 

إلى اندثارىا بوصفيا جماعة قائمة مستقمة، بصرف النظر عن مستوى قوتيا وانتشارىا، فقد انيارت 
حضارات كبرى ودول عظمى بفعل تحطم نظم االتصال االجتماعي داخميا، وما ترتب عمى ذلك من تنوع 

. في األىداف التي تتوخاىا الجماعات المكونة ليا

10 



 
 

 

وغالبًا ما تمتد اآلثار المترتبة عمى ضعف 
عمميات االتصال بين مكونات المجتمع الواحد 
إلى عمميات التنشئة االجتماعية نفسيا، فاألسرة 
التي تقيم عمميات تواصل اجتماعية ضعيفة مع 
الوسط االجتماعي المحيط بيا، ألي اعتبار من 
االعتبارات السياسية أو االجتماعية أو الدينية 
فإن صمة أبنائيا بالمجتمع المحيط بيا تبقى 

ضعيفة بحكم ازدواجية التنشئة التي تقوم عمى 
التوافق مع اآلخر دون االندماج بو بالضرورة، وبالتالي فإن الحاجز النفسي واالجتماعي الذي يحول دون 
اندماج الفرد بالمجتمع يبقى قائمًا، مع احتمال تزايده الحقًا أو تراجعو تبعًا لمظروف المحيطة، غير أن 

. تالشيو يعد صعبًا لمغاية
كما تظير اآلثار المرتبة عمى ضعف االتصال بين مكونات األسرة الواحدة في شخصية األبناء، 
وأنماط سموكيم االجتماعي، فطبيعة عمميات االتصال بين أفراد األسرة الواحدة من جية، وبينيم وبين 

أبناء المجتمع من جية ثانية، تعد ذات تأثير كبير في بنية الشخصية وأشكال تفاعميا مع اآلخرين، وحتى 
في أشكال نجاحيا في حياتيا وبرامج عمميا اليومية، تبعًا لمنظم والمعايير االجتماعية الضابطة ليا، 

والمعايير األخالقية واإلنسانية التي تحكميا، فاالنفتاح عمى اآلخر وتحقيق عمميات االتصال والتواصل 
معو يعد عاماًل أساسيًا من عوامل انفتاح الشخصية، ونمو قدراتيا، واتساع الميارات التي تكتسبيا، فقد 

أثبتت الدراسات االجتماعية، كما يذىب إلى ذلك التويجري وآخرون أن النجاح والتفوق الدراسي كانا عمى 
الدوام من نصيب األطفال الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية تتميز بالحوار واحترام الرأي اآلخر، مؤكدة 
أن التربية المتسمطة من شأنيا تفريغ اإلنسان من محتواه، واستالب جوىره اإلنساني، وقتل طاقة التفكير 

، وما التربية المتسمطة من حيث النتيجة إال شكل من أشكال (371، 2007التويجري، )المبدع لديو 
. عمميات االتصال وحيدة االتجاه التي يعززىا طرف عمى حساب اآلخر

وليذا يدعو التويجري إلى ضرورة أن يترك لممتعممين، بصرف النظر عن الفئات العمرية التي 
ينتمون إلييا، مجااًل فسيحًا ألن يعمموا النظر فيما يمقى إلييم من العموم والمعارف ليتناولوىا بالفيم 

ويتدبرونيا بالتعميل، ويخضعوىا لممقارنة بما ىو مخالف ليا، لتبيان مواطن القوة والضعف فييا، بحيث 
تكون حركة العقل حرة من التوجو المسبق، ومن خالل حركة حوارية دائبة تقوم بين المتعمم والمعمم 

 (.170، 2007التويجري، )
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 عمميات االتصال والتوازن بين عمميتي الضبط االجتماعي وحرية األفراد
 

إن قوة وسائل االتصال في أي وسط 
اجتماعي تجعل من مكونات ىذا الوسط أكثر 

شد قوة، نظرًا لقدرتيا عمى أارتباطًا بين بعضيا، و
تحقيق آلية التفاعل والتساند الوظيفيين، في الوقت 
الذي يؤدي فيو ضعف نظم االتصال إلى ظيور 

الفجوة االتصالية بين مكونات المجتمع الواحد، وما 
يترتب عمييا من فجوة مجتمعية، تؤدي إلى التباعد 

بين مكونات الجماعة الواحدة، وتصبح المشكمة 
أكثر خطورة عندما تكون نظم االتصال بين 

مكونات المجتمع الداخمية ضعيفة والفجوة االتصالية 
بينيا كبيرة، بينما تزداد عمميات االتصال والتواصل 
مع الجماعات األخرى، وخاصة تمك التي تعادي 

. المجتمع األم
وليذا فإن المجتمعات اإلنسانية تنتج دائمًا من القيم والمعايير األخالقية والدينية واالجتماعية ما 

يعزز ارتباط الفرد بمجتمعو األم، ويظير ذلك من خالل ما ينميو المجتمع في شخصية األفراد من تقديس 
لالنتماء االجتماعي بأشكال مختمفة، فيأخذ ىذا التقديس طابعًا دينيًا تارة، واجتماعيًا مبنيًا عمى العرف تارة 

أخرى، وقانونيًا مبنيًا عمى التنظيم السياسي لمدولة الحديثة تارة ثالثة، وفي الحاالت المختمفة يعمل 
المجتمع عمى إنتاج آليات عديدة يستطيع من خالليا التدخل في شؤون األفراد وحياتيم، وأنماط سموكيم 
عندما يظير فييا ما ييدد أمنو واستقراره، ويأتي ىذا القدر من التحكم مقابل ما يضمنو المجتمع ألفراده 

من قدرات أفضل تمكنيم من تمبية حاجاتيم أيضًا، وما اإلشراف الذي يفرضو المجتمع عمى عممية التعميم 
إال شكل من أشكال العممية التي تيدف إلى إكساب األبناء القيم واالتجاىات التي تعزز ارتباطيم 

، شكل من أشكال (1998)بالمجتمع، وانتماءىم لو، والعممية التعميمية بحد ذاتيا، كما يراىا البغدادي 
عممية االتصال، طالما أن رسالتو األساسية ىي تنمية شخصية التمميذ بما تحممو من استعدادات وقدرات، 

والكشف عن مواىبو، باإلضافة إلى أن من األىداف األساسية لمتعميم تشكيل سموك األبناء بشكل يتفق 
مع مبادئ المجتمع وثقافتو وتقاليده، ومن شأن العممية التعميمية أيضًا تنمية قدرات التفكير وممكات النقد 

لدى شخصية األبناء، ويعزز فييم جذور الحضارة واإلحساس بالعزة والكرامة واإلخالص هلل سبحانو 
(. 6، 1998البغدادي، )وتعالى 
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 وليذا يعيش الكثيرون في بعض الظروف التي تحيط بيم، والمصاعب التي يالقونيا، واإلغراءات 
التي يتعرضون صراعات نفسية قاسية، تراوح بين تقديس االنتماء لمجتمعيم، والدفاع عنو وحمايتو مع 
ظروف االضطراب وعدم االستقرار حتى يصبح الموت في سبيل الوطن مطمبًا ليم لما يحممو من قيمة 

مقدسة بالنسبة إلييم ولمن بعدىم، وبين التخمي عن المبادئ والقيم األخالقية والوطنية والبحث عن 
المصالح التي تتحقق من خالليا الحاجات التي يتطمعون إلييا بصرف النظر عما يترتب عمى ذلك من 
آثار تمس بنية المجتمع وسالمتو، وبالقدر الذي يصبح الموت في سبيل الجماعة مصدر قيمة عميا، 

تصبح الخيانة مصدر قيمة متدنية إلى حد التدنيس بالنسبة إلى كل من يعزز من ارتباطو مع اآلخر ضد 
الجماعة التي ينتمي إلييا، أو ضد المجتمع الذي ينتمي إليو، وقد تصبح قوة المبادئ وقدسيتيا في الكثير 
من األحيان سدًا منيعًا وقويًا يحول دون تجزئة المجتمع وتفتيت قواه، حتى مع وجود نظم اتصال متطورة 
مع اآلخر، ومع انييار ىذه المبادئ ليس غريبًا أن تنيار معيا كل أشكال الترابط االجتماعي، التي تحدد 

. ىوية المجتمع تميزه
 

فالمجتمع، وفق ىذا التصور ينتج من آليات التفاعل ما يشجع عمى االرتباط بو، ويعزز انتماء 
األفراد إليو ويجعل في ذلك شكاًل من أشكال التقديس، في الوقت الذي يجعل الخروج عن الجماعة 

والتفاعل مع اآلخر لتحقيق غاياتو عمى حساب المجتمع األم في أدنى مستويات التدنيس االجتماعي الذي 
يوجب فرض الكثير من اإلجراءات المضادة بحق الفاعمين، وليذا يسوغ المجتمع لنفسو التدخل في 
الشؤون الداخمية لحياة األفراد بالشكل الذي يضمن عدم خروجيم عن معاييره والتزاميم بالضوابط 

االجتماعية واألخالقية والدينية التي تحدد مستوى التعاضد االجتماعي، ومستوى الترابط بين مكونات 
. المجتمع الواحد

 
غير أن الضوابط التي يفرضيا المجتمع في ظروف طبيعية ومناخية واقتصادية واجتماعية محددة 
تختمف عن الضوابط التي يفرضيا المجتمع نفسو عمى أبنائو في ظروف مختمفة، كما أن ىذه الضوابط 
تختمف من مجتمع إلى آخر تبعًا لمشروط الطبيعية والمجتمعية التي يعيشيا، وتبعًا لمتحديات الخارجية 
التي تيدد وجوده، وفي الوقت الذي تعد فيو أنماط سموكية محددة في عداد المحرمات دينيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا بين أفراد جماعة محددة، يمكن أن تكون ىذه األنماط مشجع عمييا بين أفراد جماعة أخرى،  

 
والمثال الذي يمكن أن يدلل عمى مشروعية تدخل المجتمع في األنماط السموكية الخاصة ألفراده 
يظير في الجماعات التي يندر فييا وجود الماء بوصفو حاجة أساسية لكل أبناء الجماعة، فندرة المياه 
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تدعو إلى ضرورة ترشيد استخدامو بقدر الحاجة إليو، وقد يصبح استخدام المياه في غير موقعو المناسب 
سموكًا مرفوضًا دينيًا وأخالقيًا اجتماعيًا، لما يترتب عمى ىذا السموك من ضرر يمس اآلخرين، فميس من 

المعقول اجتماعيًا أن يتنعم أحدىم باستخدام المياه بغير ضرورة في الوقت الذي تيدد ندرتو حياة 
اآلخرين، وقد تودي بيم إلى الموت، وتظير مشروعية التدخل االجتماعي في ىذه األنماط السموكية من 

خالل العادات والتقاليد التي يعززىا المجتمع في وعي أفراده، ومن خالل القيم الدينية واألخالقية 
واالجتماعية التي يعطييا المجتمع لطرق استخدام المياه، والعادات والتقاليد الضابطة لمسموك في ىذا 

المجال، فيو يفاضل بينيا عمى أساس ما تؤديو من وظيفة تحقق الوفرة في المياه، وتساعد في تأمينيا 
. بوصفيا حاجة أساسية لكل أفراد الجماعة

 
وىذا النمط من األخطار ىو شكل من أشكال التحديات الطبيعية والمكانية التي تيدد حياة 

الجماعة، فإذا ما تحسس المجتمع ليذه األخطار سرعان ما ينمي لدى أفراده جممة من القيم والعادات 
والتقاليد التي توجو السموك وتحدد مساراتو، وتجعل استجابة األفراد ليذه التحديات متوافقة مع بعضيا، 
وقادرة عمى توفير الحد األدنى من الحاجات األساسية لكل منيم، وما ينطبق عمى األخطار الطبيعية 

والمكانية التي تيدد حياة الجماعة جزءًا أو كاًل، ينطبق أيضًا عمى مظاىر الخطر االجتماعي 
. واالقتصادي والسياسي التي يمكن أن تيدد الجماعة أيضًا بوصفيا كاًل، وبوصفيا مجموع أفراد

فالتواصل مع اآلخر، وخاصة مع الجماعات المعادية، بمعزل عن مصمحة الجماعة، ودون األخذ 
باعتباراتيا ىو شكل من أشكال الخيانة التي تأخذ الموقع األدنى في التدنيس االجتماعي، لما يترتب 

عمييا من خطر يمس أمن المجتمع بكميتو، بينما تعد التضحية في سبيل وحدة الجماعة، النموذج األكثر 
اكتمااًل لما فيو عوامل تسيم في تعزيز وحدة الجماعة وتماسك مكوناتيا، ويصل في كل المجتمعات إلى 

. مستوى السموك المقدس
غير أن تعزيز ىذه القيم في الوعي االجتماعي رىن بنظم االتصال السائدة في المجتمع، فبمقدار 
ما تستطيع الفئات االجتماعية األكثر وعيًا في المجتمع إيصال أفكار وتصوراتيا إلى غيرىا من األفراد 

بمقدار ما تستطيع تعزيز ىذه القيم في الوعي االجتماعي، وتعد الفجوات االتصالية التي يمكن أن تنتشر 
ىنا وىناك من أكثر العوامل التي تحول دون توحيد االتجاىات واألفكار والتصورات التي من شأنيا تعزيز 
مظاىر الوحدة والتكامل بين مكونات المجتمع الواحد، لما يترتب عمى ىذه الفجوات من تباعد اجتماعي 
يحول دون عمميات االتصال والتواصل، وخاصة مع تناقض األىداف التي تسعى إلييا األطراف المكونة 

. لمجماعة الواحدة، أو المجتمع الواحد
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 الخالصة
 

تعد عمميات االتصال والتواصل بين مكونات أية جماعة إنسانية األساس الذي تقام عميو ىذه 
الجماعة، وعمى قدر عمميات التواصل فييا، وبحسب طبيعة ىذه العمميات تأتي مستويات قدرة الجماعة 

عمى تمبية حاجات األفراد المكونين ليا، فيي من جية أولى تعد جوىر االجتماع اإلنساني في أي مستوى 
من مستوياتو، وال يمكن تصور أية جماعة دون عمميات اتصال، وىي من جية ثانية مصدر قوة الجماعة 

 وأخيرة تكمن مواطن ةوالعامل األساسي في تحقيق قدرتيا عمى تمبية حاجات أبنائيا، وفييا من جية ثالث
الضعف التي تصف الجماعات اإلنسانية عند تبعثرىا وتشتت أفرادىا وضعف عمميات التواصل بينيم، 
كما أن طبيعة عمميات التواصل ومستوياتيا في أي تشكل اجتماعي تحدد التوازن بين عمميتي الضبط 

. االجتماعي وحرية األفراد
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الثانية  التعميمية الوحدة 

 البنية االجتماعية لعمميتي االتصال واإلعالم
 

 :األىداف التعميمية
 

 :تيدف الوحدة إلى تعريف الطالب بثالثة قضايا أساسية ىي
 

  التمييز بين عممية االتصال التي تشكل جوىر التجمع اإلنساني، وعممية اإلعالم التي يراد من
خالليا ترويج جممة من األفكار واآلراء ونقميا من طرف إلى آخر بحكم تباين مصادر القوة 

 االجتماعية
 

  التأكيد عمى أن عممية االتصال بالجماىير ال يمكن أن تتم إال من خالل أنواع االتصال عمى
مستوى التكوينات االجتماعية التي يعيشيا الفرد، كاالتصال الديني واالتصال السياسي واالتصال 

 االجتماعي
 

  التأكيد عمى أن عممية االتصال ىي عممية إنسانية في جوىرىا، لكنيا تأخذ أشكال االتصال
الجماىيري المنتشرة في ىذا الوسط االجتماعي أو ذاك، واألفراد الذين يتأثرون بيذا النوع من 

 االتصال أو ذاك ال يتأثرون بالضرورة باألنواع األخرى، ولكنيم جميعا يتأثرون بعمميات االتصال
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  تعريفيةمقدمة
 

ال تنفصل العممية االتصالية في 
المجتمع عن طبيعة البنية االجتماعية السائدة، 
وأشكال التنظيم االجتماعي الذي يحدد الحقوق 

والواجبات بين األفراد والجماعات عمى حد 
سواء، فالبنية االجتماعية القائمة عمى التضافر 

والتعاون والتوافق تنتج أنماط من العمميات 
االتصالية تختمف في جوىرىا عن تمك التي 
تنتجيا بنى اجتماعية قائمة عمى الصراع 
والتناحر والتباعد والبحث عن المصالح 
الضيقة لمجماعات والفئات الفاعمة في 

المجتمع، وتقضي الضرورة في ىذا السياق 
التمييز بين مجموعة من المسائل األساسية 

مثل التمييز بين اإلعالم واالتصال، والتمييز بين عوامل الوحدة ومظاىر التنوع في المجتمع الواحد لما 
. ليذه من تأثير كبير في العممية االتصالية، وفي الدور الذي تؤديو بالنسبة إلى البنية االجتماعية
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االتصال واإلعالم 
 

يستخدم تعبير االتصال لمداللة عمى العممية التي تتم من خالليا عممية انتقال المعارف واألفكار 
واآلراء بين طرفين من أطراف عممية التفاعل أو أكثر ضمن الجماعة الواحدة أو بين الجماعات المتعددة، 

عمى أن تحمل في مضمونيا رسالة تيم أحد طرفي التفاعل أو كالىما عمى نحو من األنحاء، فإذا ما 
تمت عممية االنتقال تحققت عممية االتصال بصرف النظر عن النتائج المترتبة عنيا، أو اآلثار التي 

. تحدثيا بين أطراف عممية التفاعل

ولالتصال بيذا المعنى أدوات عديدة ووسائل مختمفة تتنوع بتنوع الشروط االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، وحتى باختالف الشروط الطبيعية والمناخية التي تعيش فييا أطراف عممية التفاعل، ففي حين 

كانت عممية االتصال بين طرفين من أطراف التفاعل تقتضي أن يقطع أحدىما مسافات طويمة لنقل 
معمومة أو فكرة أو رسالة، بعد أشير عديدة من التنقل والترحال بين البمدان والمدن والضواحي والقرى، 

فإن العممية اليوم ال تحتاج إلى أكثر من دقائق قميمة، دون الحاجة إلى التنقل والترحال من مكان إلى آخر 
. بفضل التطور اليائل في وسائل االتصال الحديثة التي باتت واسعة االنتشار في كل أنحاء العالم

وكما أن أدوات االتصال ووسائمو تختمف باختالف مراحل التطور التاريخي لحياة اإلنسان، فإنيا 
تختمف أيضًا باختالف غاياتيا، وطبيعة أطراف التفاعل فييا ضمن المجتمع الواحد، وفي الشروط 

الزمانية والمكانية الواحدة، فوسائل االتصال بين األطراف المتوافقة في غاياتيا وأىدافيا تختمف عما ىي 
عميو بين األطراف المتناقضة، وبين الجماعات التي تعمل في ظل المبادئ العامة لمجماعة تختمف عما 

ىي عميو بين الجماعات التي تعمل بما ال يتوافق مع ىذه المبادئ، وليذا فإن من وسائل االتصال ما ىو 
معمن وواضح، ومنيا ما ىو خفي مستتر، ومنيا ما يبنى عمى النص ومنيا ما يبنى عمى الرمز، بحسب 

. طبيعة عممية االتصال واألطراف المعنية بيا

ذا كان المجتمع يعزز من قيم الترابط بين األفراد والتعاضد االجتماعي بينيم، من خالل العادات  وا 
االجتماعية والتقاليد المتوارثة، والضوابط التي تحدد مسارات السموك فإن كل ىذا عصي عمى التحقق دون 

عمميات االتصال، التي تأتي عمى أنواع منيا مالو ارتباط بالحياة الدينية ألفراد المجتمع، ومنيا ما لو 
ارتباط بحياتيم السياسية، ومنيا ما لو ارتباط بحياتيم االجتماعية، ومن ىذه األنواع االتصال الديني، 

واالتصال االجتماعي، واالتصال السياسي، واالتصال التعميمي واالتصال الثقافي، وغير ذلك من أشكال 
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االتصال التي تشمل جوانب الحياة االجتماعية المختمفة التي يعيش فييا أفراد المجتمع، وقد تظير أنواع 
جديدة من االتصال ويتضاءل استخدام أنواع أخرى تبعًا لمراحل التطور التاريخي لممجتمع، ويضاف إلى 
ذلك أيضًا أن لعممية االتصال أشكال مباشرة بين األطراف، ومنيا ما ىو غير مباشر، ومع ذلك فإن لكل 
منيا أدواتو ووسائمو أيضًا التي تختمف في الزمن الواحد بين مجتمع وآخر، وفي المجتمع الواحد بين آن 

. وآخر

لة مختمفة نسبيًا، ألنو ينطوي عمى مفيوم االتصال من طرف واحد، ويراد بو أأما اإلعالم فيو مس
التبميغ أو التعريف بمضمون االتصال دون أن يتضمن بالضرورة شرط االستجابة أو أشكاليا، فاإلعالم 

خباره بصرف النظر عن شكل االستجابة المتوقعة من الجية المتمقية لو، وبرغم أن  بالشيء يعني تبميغو وا 
ىذه االستجابة تعد مطمبًا بحد ذاتو في سياق عممية االتصال إال أنيا في مجال اإلعالم ليست كذلك، 

كأن تقوم جيات إدارية بتحديد شروط عمل معين، أو شروط المشاركة في نشاط اقتصادي أو سياسي أو 
ثقافي، ويراد تبميغ المعنيين بو بما تضعو اإلدارة من متطمبات أساسية ليذه المشاركة، وفي ىذه الحالة 
يراد من المعنيين بالمشاركة التكيف مع ىذه الشروط والتقيد بيا، فاإلعالم وفق ىذا التصور نمط من 
أنماط االتصال، ولكنو باتجاه واحد، ومن طرف واحد أيضًا، من المصدر إلى اليدف، دون األخذ 

. باالعتبار طبيعة االستجابات الممكنة سواء أكانت بالرفض أو القبول

أما االتصال بالمعنى الذي سبقت اإلشارة إليو فينطوي عمى قدر من التفاعل الذي يأخذ باالعتبار 
طبيعة االستجابات المحتممة، وال يتحقق إال بشرطي التمقي والقبول، فإذا ما تم تبميغ األطراف المعنية 

بالرؤى واألفكار والتصورات المطروحة، وتمقت ىذه األطراف ىذه الرؤى والتصورات فذاك ىو اإلعالم، 
أما إذا تمثمت األطراف المعنية ىذه الرؤى والتصورات في وعييا وأحاسيسيا ومشاعرىا فتمك ىي عممية 

. االتصال التامة التي قامت عمى أساس تمقي المعمومة والقبول بيا وتمثميا

ذا كانت لعمميات االتصال أنواع عديدة كما مر ذكره وبيانو، كذلك الحال بالنسبة إلى اإلعالم  وا 
إلخ، ولكل .. كالقول مثاًل باإلعالم الديني، واإلعالم االجتماعي، واإلعالمي السياسي، واإلعالم الثقافي

من ىذه األنواع مؤسساتو ووسائمو وأدواتو أيضًا، والتي تختمف باختالف الزمان، وباختالف المكان، 
وباختالف أطراف عممية التفاعل، ومستويات التطور واألىداف المتوخاة من العممية اإلعالمية، مع 
اإلشارة إلى أن األدوات والوسائل المستخدمة في عممية االتصال ىي نفسيا التي تستخدم في مجال 

. وسائل إعالم، وىي في الوقت نفسو وسائل اتصال.. اإلعالم، فاإلذاعة والتمفزيون والصحافة
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غير أن مفيوم اإلعالم ينطوي في مضامينو عمى الشعور بالفوقية والتسمطية بالنسبة إلى الجيات 
الفاعمة، حتى لو جاء ذلك عمى شكل من أشكال تنظيم العمل وتدبيره، فيو ال يحمل في مضمونو ما يدل 
عمى أية مشاركة حقيقية لآلخر في إنتاج الفكرة أو المعمومة أو القرار، ومع ذلك فيو معني بالتكيف مع 

مضمون الرسالة اإلعالمية برفضيا أو قبوليا، بصرف النظر عما إذا كان قد تمثميا في وعيو ومشاعره أم 
 يتمثل األفراد المعنيين بعممية االتصال مضمون الرسالة في  أنال، بينما تستمر العممية االتصالية إلى

مشاعرىم وأحاسيسيم وعواطفيم، فالمسألة في ىذه الحالة ال تقف عند حدود التبميغ واإلعالم، إنما تتطمب 
. إيصال المعمومة إلى حيز الوعي واإلدراك

ولنجاح عممية االتصال شروط عديدة البد من 
توفرىا، يشير إلييا محمود عمم الدين، منيا مصداقية 

المصدر، والتعبير عن الواقع، واالعتماد عمى المعمومات 
ذات المغزى، والوضوح، واالستمرارية واالتساق، واستخدام 

 (.7، 1990عمم الدين، )الوسائل االتصالية المناسبة 
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 االتصال الجماىيري
 

يتميز االتصال الجماىيري عن االتصال بمعناه العام الذي سبقت اإلشارة إليو بأنو يعتمد عمى 
مصدر رئيسي واحد لممعمومة في أغمب الحيان، وتعدد الجيات المتمقية ليا في الوقت نفسو، وقد ساد 

انتشار ىذا النمط من أنماط وسائل االتصال مع ظيور التقانات والوسائل التي كان ليا دور أساسي في 
إيصال المعمومات واألفكار إلى الشرائح الواسعة من السكان، وبينما كانت وسائل االتصال في المرحمة 

التقميدية ال تساعد في نشر المعمومة الواحدة إال في مجال ضيق نسبيًا يالحظ أن تطور وسائل االتصال 
جعمت منيا قادرة عمى إيصال المعمومة إلى أعداد تزيد آالف المرات عما كانت عميو في الماضي، 

. باإلضافة إلى أنيا اختزلت الزمان بدرجة عالية

واالتصال الجماىيري، كما يراه صالح أبو أصبع ىو عممية االتصال التي تتم باستخدام وسائل 
االتصال الجماىيرية، ويتميز بقدرتو عمى إيصال الرسالة اإلعالمية إلى جميور واسع متباين في 

اتجاىاتو، ومتنوع في مستوياتو، مع قدرتو عمى خمق رأي عام وتغييره عند الحاجة، وتعزيز أنماط سموكية 
جديدة، والحد من انتشار أنماط سموكية قديمة، باإلضافة إلى قدرتو الكبيرة في نقل المعمومات واألفكار 

(. 15، 1999أبو أصبع، )إلى الوسط االجتماعي المعني بعممية االتصال 

ويجد صالح أبو أصبع أن قدرة االتصال الجماىيري عمى تحقيق وظائفو في أي مجتمع من 
المجتمعات إنما ىي رىن بمجموعة من الشروط االقتصادية واالجتماعية التي توفر إمكانية نجاحو في أي 
بمد من البمدان، ومن ىذه الشروط وجود قاعدة اقتصادية متينة، ومستويات متطورة من المعارف الثقافية 

أبو )والتعميمية وفي المجتمع، باإلضافة إلى اتساع القاعدة السكانية المعنية بعمميات االتصال الجماىيري 
: ، ويمكن إيجاز ىذه الشروط عمى النحو اآلتي(15، 1999أصبع، 

 

قاعدة اقتصادية متينة في المجتمع قادرة عمى توفير التمويل الالزم والحصول عمى وسائل االتصال  .1
المتطورة كالمطابع لمصحف والمجالت والمنشورات، ومحطات اإلذاعة والتمفزيون، باإلضافة إلى 

تطور القاعدة المادية في المجتمع من شبكات طرق ومواصالت ونقل وكيرباء وغيرىا، مما يساعد 
في تحقيق مستوى عال من التطور في المجتمع، ويساعد أيضًا في تحقيق مستوى عال أيضًا من 

 .تطور البنى التي تقوم عمييا عمميات االتصال الجماىيري
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نتاج المعمومات ونقميا،  .2 مستويات التطور في مجال اإلنتاج المعرفي والفكري في المجتمع، وا 
مكانية استخداميا عمى نطاق واسع، وتدخل في ىذا السياق أيضًا مستويات التطور في المجاالت  وا 

الثقافية والتعميمية، فمن شأن كل ذلك أن يسيم في تعزيز عمميات التواصل واالتصال ضمن 
 .المجتمع، مما يسيم في إيجاد األساس المعرفي والثقافي لعممية االتصال الجماىيري

 
 قاعدة سكانية واسعة قادرة عمى استيعاب التطور المعرفي وتفعيمو في المجتمع، فارتفاع تكاليف  .3

عادة  إنتاج مادة االتصال وتوزيعيا يتطمب سوقًا استيالكية واسعة المتصاص المنتج اإلعالمي وا 
إنتاجو من جديد، فتطور وسائل االتصال الجماىيري رىن بسعة السوق االستيالكية لمنتجاتيا 
بالدرجة األولى، عمى مستوى حجم القاعدة السكانية من جية، وعمى مستوى نوعيتيا من جية 

 .ثانية

 

ويشير سالمة أيضًا إلى أن وسائل االتصال الجماىيري خمقت لمتعميم آمااًل عريضة في كثير من البالد 
المتقدمة والنامية، فاليوم يعمل مثاًل كل بمد تقريبًا عمى استخدام أي من اإلذاعة التعميمية والتمفزيون 

التعميمي أو كمييما معًا إليصال التعميم إلى عدد كبير من الدارسين بإزالة الحدود الطبيعية الخاصة بالبعد 
(. 65، 2006سالمة، )والزمن 

وتأتي أىمية الدور الذي تؤديو عمميات االتصال الجماىيري من كونيا باتت تشمل الجوانب 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لحضارة اإلنسان المعاصر، وبات تأثيرىا واضحًا في حياتو حتى 

أضحت ىذه الوسائل ليست إعالمية فحسب، إنما أصبحت وسائل تستخدم في المجال السياسي 
 .(90، 2004الياشمي، )واالقتصادي واالجتماعي والتربوي والثقافي عمى نطاق واسع 

 

إن أنواع االتصال التي سبقت اإلشارة إلييا، كاالتصال االجتماعي، واالتصال التعميمي، واالتصال 
السياسي، واالتصال الديني، كانت حتى وقت قريب أسيرة البيئة المكانية التي تحتضنيا، ولم تكن ىذه 
األنواع قادرة عمى تحقيق عممية االتصال إال لفئات قميمة من السكان، وأعداد ال تزيد عن مقدار اتساع 
ساحة من ساحات المدينة، أو اتساع فسحة يتيحيا حرم المسجد أو الكنيسة، كما كانت عممية االتصال 
أيضًا أسيرة المساحة التي يغطييا المجال الصوتي وحسب، فإذا ما زاد عدد المجتمعين عمى قدرة ىذه 
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، بالتجزؤاألمكنة في استيعابيم، انقسمت الجماعات تمقائيًا إلى جماعات ثانوية، وبدأت عممية االتصال 
وباإلضافة إلى ىذا وذاك فإن عدد السكان في أية قرية أو مدينة لم يكن يجاوز بضعة آالف في أحسن 

. األحوال

 

أما مع انتشار عمميات االتصال الجماىيري، فيبدو أن األمر اختمف كثيرًا، وبالنسبة إلى أنواع 
االتصال أيضًا، إذ تمكنت وسائل االتصال الحديثة من تجاوز حدود المكان وراحت تمتد في مساحات 

غير محددة، ولم يعد لممجال الصوتي أيضًا أي تأثير يذكر في الحد من انتشار المعمومة أو األفكار التي 
ن كل أنواع االتصال راحت تستخدم أيضًا وسائل إيراد نشرىا وتوزيعيا في األماكن المطموبة، حتى 

االتصال الجماىيرية، وتحقق مستويات عالية من التواصل مع الشرائح االجتماعية المختمفة التي 
تستيدفيا، في مجاالت العممية االتصالية، في التعميم، والتربية والتوجيو الديني، والنشاطات االقتصادية، 

وحتى مختمف أشكال التواصل السياسي، فمم يعد خطاب الزعيم السياسي في أية دولة من دول العالم وقفًا 
عمى شريحة محددة من الناس دون غيرىم، وبات الخطاب الديني المنتشر في محطات البث الفضائية 
موجيًا إلى الماليين من الناس المنتشرين في بقاع مختمفة من العالم، وحتى في المجال التعميمي أخذت 
تنتشر بقوة مظاىر االستفادة من تطور وسائل االتصال في عممية التعميم عن بعد، والتوجيو عن بعد، 
وغير ذلك من العوامل التي ساعدت عمى انتشار التعميم الجماىيري بالنسبة إلى كل نوع من أنواعو، 

 مع انتشار محطات البث الفضائية هوينطبق األمر تمام االنطباق عمى الخطاب الديني الذي أصبح انتشار
.  جماىيرية واسعة تجاوز حدود المكان الذي ينشأ فيووذ

 

إن لكل نوع من أنواع االتصال إذًا بعدين، األول اتصال خاص يشمل شريحة محددة من السكان 
لغايات معرفية أو تعميمية أو دينية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو لغايات متعددة ومتداخمة أيضًا، والثاني 

اتصال جماىيري يشمل مجموعة من السكان ضمن الدولة الواحدة وخارجيا، وفي حين يعد مصدر 
االتصال الخاص واضح ومحدد ومعروف بالنسبة إلى المتمقي، كما ىو الحال بالنسبة إلى خطيب 

المسجد، ومعمم المدرسة، والمحاضر في المركز الثقافي، فإن ىوية المصدر في االتصال الجماىيري غير 
معروفة تمامًا بالنسبة إلى المتمقي ما لم يفصح المصدر عن ذلك، فقد تبث محطة فضائية برنامجًا دينيًا 
يتضمن من المعمومات واألفكار العديدة التي لم يتطرق إلييا خطيب المسجد في حياتو، ومع ذلك فإن 
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المتمقي ال يعرف عن ىذه المصدر شيئًا عمى اإلطالق، لكن المعمومات واألفكار التي اطمع عمييا ذات 
أىمية بالنسبة لو، وقد تسيم في تغيير أنماط سموكو، وتغيير تصوراتو واتجاىاتو نحو القضايا ذات الصمة 

. بيذه المعمومات

 

وما يقال في االتصال الديني يقال أيضًا في االتصال السياسي، ففي المرحمة التقميدية، مرحمة ما 
قبل ظيور وسائل االتصال الجماىيرية، كانت عممية االتصال السياسي محصورة بين عناصر النخبة من 
الفاعمين السياسيين عمى مستوى الدولة أو المجتمع، فاألفكار السياسية واآلراء واالتجاىات ال تجد طريقًا 

النتشارىا سوى االجتماعات المحدودة التي تشارك بيا النخب السياسية في المجتمع، والخطب 
والمحاضرات والدروس التي تتكفل عناصر النخبة في نشرىا بوسائل اتصاليا محدودة، بطريق المسجد 
تارة، وعن طريق المجالس العشائرية تارة أخرى، وحمقات التعميم الديني وغيرىا من الوسائل محدودة 

قًا لمحركات لاالنتشار، وبرغم ذلك فقد كانت ليا حيوية كبيرة، ففي التاريخ العربي مثاًل كان المسجد منط
ه لمنظم السياسية القائمة، دالسياسية ذات الطابع الديني، بما تضمو من قوى معارضة وقوى أخرى مؤي

وكان عمى الفاعمين السياسيين التنقل والترحال من منطقة إلى أخرى، ومن مدينة إلى مدينة بغرض 
. تحقيق عممية التواصل السياسية مع القوى االجتماعية المعنية بالقضايا ذات الصمة

غير أن األمر اختمف كميًا مع انتشار وسائل االتصال الجماىيرية، حيث أصبح في مقدور الفاعمين 
السياسيين نقل األفكار والمعمومات والتصورات واالتجاىات عبر محطات البث الفضائية التي تتكفل 

بإيصال مواد االتصال إلى جميور واسع غير محدد في مساحة مكانية دون غيرىا، فما تبثو محطات 
فضائية في بريطانيا يمكن لممعنيين بو تمقيو وىم في دول العالم المتباعدة، وال يختمف األمر عما إذا كان 

. المصدر في ىذه الدولة أو تمك، ألن إمكانات االنتشار باتت واسعة لمغاية

وعمى الرغم من ذلك فإن اتساع وسائل االتصال الجماىيرية لم تقمل من أىمية نظم االتصال 
الخاصة التي سبقت اإلشارة إلييا، فقد أسيمت محطات البث الفضائية في توسيع دائرة االتصال دون أن 

 .تمغي بالضرورة الوسائل األخرى التي ليا وظائفيا الحيوية أيضًا في مجاالتيا
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 االتصال اإلنساني واالتصال بالجماىير
 

يولد اإلنسان وىو جزء من الكل االجتماعي 
واإلنساني الذي ينتمي إليو، وليذا فإن سعيو الحثيث  

لمبحث عن اآلخر يرافقو في مختمف مراحل 
حياتو، ويصعب تصور الفرد مستقاًل عن أية جماعة 

ينتمي إلييا، أو يتفاعل معيا، وحتى في الحاالت التي 
يندر فييا وجود أشخاص آخرين يحادثيم، ويتبادل 
األفكار والرؤى معيم، سرعان ما يأخذ الفرد بإنتاج 

شخصية افتراضية مكافئة لشخصيتو، ويأخذ بالتحدث 
معيا، ويبادليا األفكار إلى أن يجد شخصية حقيقية تحل 
مكان الشخصية االفتراضية فتختفي األولى ويأخذ الفرد 

بالتفاعل مع الشخصية الثانية سمبًا أو إيجابًا، ومع 
انتياء الموقف الذي ظيرت الشخصية الحقيقية سرعان ما تظير مرة أخرى الشخصية االفتراضية ويأخذ 

. بالتحدث معيا، وتقييم ما انتيت عممية التواصل مع الشخصية الحقيقية التي اختفت في الحال

 

وتظير اجتماعية اإلنسان وعدم قدرتو عمى العيش منفردًا دون آخر يتفاعل معو ويبادلو التأثير في 
المجتمعات التي يغمب عمييا الطابع الفردي لمحياة االجتماعية، حيث يالحظ أن الرجل الذي يعيش منفردًا 
أو المرأة التي تعيش منفردة يميل كل منيما إلى تربية أنواع من الحيوانات المنزلية األليفة لتشاركو وقتو 
وبعض مشكالتو ومسراتو، برغم أنيا ال تشاركو في الواقع، إنما يؤدي وجودىا إلى جانبو وظائف نفسية 
حيوية تتمثل في ضرورتو إلييا وحاجتو ليا نفسيًا عمى األقل، مما يجعل االتصال مع اآلخر ضرورة 

. أساسية من ضرورات حياتو االجتماعية

 

إن سعي اإلنسان لتعميق تواصمو مع اآلخر إن ىو في حقيقة األمر إال استجابة لحاجة نفسية 
مستقرة في شخصيتو، ال يمكن تصور اإلنسان بمعزل عنيا، أما أشكاليا فيي متعددة بحسب الشروط 
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النفسية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فييا، فتمبية الحاجة إلى اآلخر من خالل البحث عن الحيوانات 
المنزلية األليفة يعد حاًل منطقيًا لمكثير من المشكالت النفسية التي يعيشيا األفراد في المجتمعات ذات 
الطابع الفردي لمحياة االجتماعية، ولكنو يعد شكاًل من أشكال االنحراف في ثقافات أخرى، ألن األصل 
في العالقة، وفق ىذه الثقافات، ىي مع اإلنسان الذي تبادلو المنافع واألفكار والرؤى، وكل ما من شأنو 
أن يؤدي إلى االنعزال فال يخمو من بعض مظاىر االنحراف االجتماعي لما ينطوي عميو من ميل نحو 

. العزلة االجتماعية التي تناقض الطبيعة اإلنسانية لبني البشر، وىي الطبيعة التي تقوم عمى التواصل

 

فالتواصل اإلنساني ضرورة حيوية في حياة اإلنسان، وقد مر بيان أن ميارات الفرد وقدرتو عمى 
تجاوز الصعاب المحيطة بو، والتي يمكن أن تيدد حياتو، تزداد كمما حقق مستوى أفضل من التواصل 
مع اآلخر، وتبادل معو المنافع واألفكار والرؤى والتصورات التي من شأنيا أن تغني تجربتو، وتمنحو 

الكثير من الميارات التي ال يمكن اكتسابيا إال من خالل من عمميات االتصال المستمر، كما ىو الحال 
في عمميات االتصال التي تتم في األسرة الواحدة بالنسبة إلى األبناء، وكما ىو الحال في عمميات 

االتصال التعميمي بين التمميذ ومعمم المدرسة، وبين المرشد الديني وأتباعو، وبين الكاتب والقارئ، وبين 
الصحيفة والجميور، فكل ىذه العمميات من شأنيا أن تساعد في تنمية المعارف والميارات والقدرات لدى 
طرف من قبل الطرف اآلخر، أما الفائدة التي تعود عمى الطرف الفاعل في عممية االتصال، والذي قد 
يكون أبًا في األسرة أو معممًا في المدرسة، أو خطيبًا في المسجد، فتكمن في أنو يوسع دائرة المجموعة 
االجتماعية التي ينتمي إلييا، ويوسع قدراتيا أيضًا بعد أن يمتحق بيا أفراد جدد يحممون المشاعر نفسيا 

ر االنتماء والوالء، وفي ىذه الحالة يقدم المجتمع إلى يواألحاسيس والعواطف، وتنطبق عمييم معاي
الفاعمين في عممية االتصال التعويضات المجزية التي تكافئ عمميم ألن المردود من حيث النتيجة ىو 
لممجتمع في مجممو لما يترتب عمى ىذه الجيود من تعزيز لقوتو، وتنمية لقدراتو في مجابية التحديات 

. المحيطة بو، باإلضافة إلى تحسين مستوى قدرتو عمى تمبية حاجات أبنائو

 

غير أن عمميات االتصال التقميدية، والتي تبدو واضحة في كل مرافق الحياة التي يعيشيا الفرد، في 
األسرة والمدرسة والمسجد والمكتبة وحتى بين جماعات األقران لم تعد في الوقت الراىن كافية ألن تؤدي 
وظائفيا عمى النحو الذي كانت عميو في الماضي، وخاصة في البمدان والمجتمعات األقل في مستويات 
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تطورىا االقتصادي واالجتماعي، وخاصة مع ظيور 
وسائل االتصال الحديثة ذات الطابع الجماىيري، ففي 

حين كان خطيب المسجد يمثل المصدر األساسي 
لممعمومات التي تيم المتمقي، باتت تشكل وسائل االتصال 
الجماىيري مصدرًا أكثر غنى في المعارف والمعمومات، 
وأكثر تنوعًا من وسائل االتصال التقميدية، مع ما يرافقيا 

من تحميل وشرح وتفسير حتى أنيا أصبحت تشكل بالفعل 
. تحديًا جديدًا أمام األنماط التقميدية لوسائل االتصال

 

وفي الوقت الذي أصبحت فيو وسائل االتصال الجماىيرية تستقطب اىتمام الماليين من األفراد  

المنتشرين في بقاع مختمفة من العالم، فإنيا أصبحت تشكل قوة حقيقية بالنسبة لمقوى االجتماعية 
الفاعمة فييا والناظمة لعمميا، فاآلثار المترتبة عمى ىذا البرنامج الديني أو ذاك الذي تبثو ىذه المحطة 

الفضائية أو تمك تزيد في حجميا وأىميتيا عن تمك اآلثار التي تنتجيا آالف الخطب الدينية في المساجد، 
وردود الفعل حول التقرير السياسي الذي يتناول قضية اجتماعية أو اقتصادية في ىذا البمد أو ذاك أكبر 

بكثير من ردود الفعل حول خطاب سياسي لزعيم ىذه الدولة أو لتمك، وحتى في المجال التعميمي، 
فالمعارف المكتسبة من برنامج عممي حول ظاىرة طبيعية يمكن أن تكون أكثر عمقًا وتأثيرًا في شخصية 

. المتعمم من مئات الدروس النظرية المبعثرة في كتب التدريس

 

عبارة عن رسائل تبث عبر وسيمة اتصال جماىيرية إلى عدد "ويبين سالمة أن االتصال الجماىيري 
، وىو عممية متعددة المراحل تبث من خالليا رسائل مستمرة (65، 2006سالمة، )" كبير من الناس

وسريعة باستخدام وسائل اتصال واسعة االنتشار لتثير في الجميور المتمقي، والذي يوصف بالتنوع معاني 
محددة بغرض التأثير فيو بأشكال متعددة، وتعد وسائل التمفزيون واإلذاعة والصحف والمجالت والصور 

الحريري، )المتحركة والسينما والكتب من أكثر وسائل االتصال الجماىيري انتشارًا في الوقت الراىن 
1995 ،4 .)
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ويتميز االتصال الجماىيري كما يراه موسى بجممة 
من الخصائص األساسية التي تأتي في مقدمتيا ضخامة 
حجم الجميور المتمقي، ووحدانية اتجاه سريان المعمومات 

من المرسل إلى المتمقي، وعمومية الرسائل اإلعالمية 
(. 55، 2003الموسى، )وعالنيتيا 

 

  ضخامة حجم الجميور المتمقي في عممية
االتصال الجماىيري قياسًا إلى أنواع االتصال 

األخرى، باإلضافة إلى عدم تجانس ىذا الجميور 
وتباين مستوياتو في القدرات العامة والمعارف واألعمار والميول واألذواق وغيرىا، باإلضافة إلى 

 .تنوع مواقفو واتجاىاتو االجتماعية والسياسية والثقافية
   وحدانية اتجاىو في أغمب الحاالت، فإنتاج الرسالة اإلعالمية التي تشكل مضمون االتصال
  ذا ما أخذ باالعتبار تطمعات الجميور الجماىيري يتم وفق غايات مصدرىا واتجاىاتو ورغباتو، وا 

فيأتي ذلك من باب التوظيف االجتماعي والسياسي والثقافي ليا، أكثر مما ىو تخديمي يتطمع إلى 
 .خدمتيم دون مقابل

 
  عمومية الرسائل المقدمة وعالنيتيا، نظرًا لتنوع الجميور المتمقي وتباين مستوياتو، فإذا ما تم

تخصيص الرسالة لشريحة اجتماعية دون أخرى، فمن الطبيعي أن يتناقص حجم الجميور المتمقي، 
 .إلى الدرجة التي قد تصبح فييا الوسيمة اإلعالمية غير جماىيرية

  كما توصف مادة االتصال الجماىيري بأنيا وقتية وعابرة، ىدفيا المرحمة التي ىي فييا، وال تمبث
أن تزول بعد بثيا ما لم يتم حفظيا من خالل وسائط الحفظ المختمفة، ومع ذلك فالحفظ يأتي من 
باب التوثيق واألرشفة، وليس من باب إعادة االستخدام إال مع توفر الشروط االجتماعية المشابية 

 .لتمك التي أنتجت من أجميا
 

لى جانب ذلك يشرح سالمة الخصائص األساسية التي تميز االتصال الجماىيري، ويجد ذلك في  وا 

 

31 



 

 

أربعة خصائص أساسية ىي وجود وسائل اتصال جماىيرية 
كاإلذاعة والتمفزيون والصحافة وغيرىا، ووجود حارس البوابة 

د المعمومات يالذي يقوم بوظيفة الرقابة، وىو معني بتحد
عادة  التي يراد بثيا، وزيادة كمية المعمومات أو تقميصيا، وا 
ترتيب المعمومات وتفسيرىا، والتغذية الراجعة، التي يمكن 

أن تكون مؤجمة وليست فورية بالضرورة، وأخيرًا تأثر عممية 
، 2006سالمة، )االتصال الجماىيري بالبيئة التي تتم فييا 

64 .)

 

ويميز الباحثون في عموم االتصال بين مجموعة من الخصائص التي تميز االتصال الجماىيري 
عن غيره من أنواع االتصال، وتأتي في مقدمة ىذه الخصائص السرعة والسيولة في توصيل األفكار 
والمعمومات، واالعتماد عمى وسائل االتصال الحديثة والمؤسسات اإلعالمية المتطورة التي تكون عمى 

قل قياسًا إلى وسائل أتواصل مع قاعدة سكانية واسعة، وتحقيق نتائج عالية المستوى بكمف اقتصادية 
االتصال التقميدية، وقياسًا إلى وسائل االتصال المباشرة، وأخيرًا قيامو عمى عناصر متعددة ومتنوعة، من 

، 2001نصر اهلل، )مراسمين ومنظمين لعممية االتصال، ينظرون إلى الجميور نظرة جماعية وشاممة 
319 .)

ويالحظ أيضًا أنو مع تطور وسائل االتصال الجماىيري الحديثة أدى إلى تطور مماثل في وسائل 
االتصال التي كانت حتى وقت قريب وسائل اتصال خاصة، كما ىو الحال في االتصال التعميمي، 

واالتصال الديني وغيرىما، فالعالقة بين تطور وسائل االتصال الحديثة والتربية عالقة قوية جدًا لدرجة أن 
بعضيم يذىب إلى القول بأن عممية االتصال ىي تربوية في بعض جوانبيا، وأن العممية التربوية ىي 

عممية اتصال أيضًا في بعض جوانبيا، وليذا فإن العممية التربوية في جوىرىا عممية اتصال وأن 
(. 117، 2001الياشمي، )الوظائف المشتركة بينيما تتفاعل مع المجتمع وتيدف إلى خدمتو 

 

ويشير عميان وعبد الدبس في ىذا السياق إلى أن وسائل االتصال الجماىيرية باتت في الوقت 
الراىن من أىم الوسائل التعميمية التي تؤدي دورًا مكماًل لمتعميم النظامي في المدارس والجامعات، 
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باإلضافة إلى كونيا تستخدم في برامج محو األمية عمى 
نطاق واسع، وقد بينت دراسات عديدة عن إمكانية 

توظيف وسائل االتصال الجماىيري في ىذا المجال 
(. 156، 2003عميان وعبد الدبس، )

وتصف جواىر محمد المييبي خصائص االتصال 
التعميمي التي تميزه عن خصائص االتصال الجماىيري 

في ارتباط عناصره األساسية بالعممية التعميمية والتربوية، 
فمن حيث اليدف يسعى االتصال الجماىيري التعميمي 

والتربوي إلى تكوين ثقافة تربوية تعميمية جماىيري واسعة 
االنتشار، ومن حيث مضمون الرسالة، حيث تكون ذات 

طابع تربوي تعميمي ىادف، ومن حيث الوسيمة غالبًا ما تأتي منسجمة مع طبيعة الرسالة المطموب 
(: 27، 2008المييبي، )إيصاليا إلى الشريحة المستيدفة 

 

  من حيث اليدف يسعى االتصال التعميمي إلى تكوين ثقافة تربوية تعميمية جماىيرية واسعة
االنتشار، وليذا فيو يستيدف الفئة التي توجو إلييا الرسائل التعميمية والتربوية، وغالبًا ما تكون 

 .شرائح أكثر في شموليتيا من الفئات المستيدفة في االتصال الجماىيري العالم

  من حيث جميور عممية االتصال، يعد أكثر تجانسًا بحكم خصوصية الرسالة التي تحمميا عممية
االتصال، وتسعى إلى إيصاليا إلى شريحة سكانية محددة، أقل اتساعًا مما ىي عميو في عممية 

 .االتصال الجماىيري العام
  من حيث مضمون الرسالة، توصف الرسالة اإلعالمية في مجال االتصال التربوي والتعميمي بأنيا

 .ذات طابع تربوي وتعميمي ىادف، ومخصص ليذا الغرض بالذات
  من حيث الوسائل، غالبًا ما يعتمد االتصال التعميمي والتربوي عمى وسائل محددة تناسب مضمون 

. الرسالة وغاياتيا، فقد تكون ىذه الوسائل ذات انتشار واسع، وقد تكون ذات انتشار محدود

لقد أصبحت نظم االتصال الجماىيرية بالفعل واسعة االنتشار والقوة إلى الدرجة التي ال تقل فييا 
عن قوة الجيوش في الحروب التقميدية، لما تسببو من إثارة لممشاعر واألحاسيس والعواطف، ولما تسببو 
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من مشكالت لدى الخصوم ال تقل في خطورتيا عن خطورة االحتالل العسكري نفسو مع ما يترتب عميو 
. من نتائج تمس أمن الدول والمجتمعات
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 الخالصة
 

تشمل الوحدة الثانية معالجتيا لثالثة موضوعات أساسية تتعمق بمفاىيم االتصال من المنظور 
االجتماعي، فيتناول الموضوع األول مسألة التمييز بين مفيومي االتصال واإلعالم، والفروق األساسية 
بينيما، ويبحث الموضوع الثاني في مسألة االتصال بالجماىير الذي يشكل مركز الثقل بالنسبة لكل 

التيارات والقوى االجتماعية، إذ تنتظم الناس عادة في تجمعات جماىيرية متنوعة في مستوياتيا وحجوميا 
وأغراضيا، وال بد ألية جماعة أن تحقق عممية االتصال والتواصل مع أكبر قطاعات المجتمع انتشارًا من 

تشكيالتيم المشار إلييا، خاصة بعد تطور وسائل االتصال، وتعدد أنواعيا، وقدرتيا عمى الوصول 
لمساحات كبيرة من الناس، حتى في القطاع الواحد، وأخيرًا يتناول الموضوع الثالث مسألة التمييز بين 

االتصال اإلنساني واالتصال بالجماىير، ذلك أن النوع األول ىو طبيعي فطري عند اإلنسان، وال يمكن 
ليشكل التجسيد  (االتصال بالجماىير)تصور الكائن البشري دون عممية االتصال، بينما يأتي الثاني 

الواقعي لمطبيعة الفطرية، فاالتصال الجماىيري بأنواعو المختمفة ىو من حيث النتيجة تجسيد واقعي 
. لالتصال في طبيعتو اإلنسانية
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 لثةالثاالتعميمية الوحدة 

 تطور نظم االتصال في المراحل التقميدية

 
 :األهداف التعميمية

 
تهدف الوحدة الثالثة إلى تعريف الطالب بأن مركزية عممية االتصال في كل تنظيم اجتماعي إنما تأتي 

بحسب خصوصيات ذلك التنظيم، وال يمكن جعل مركزية االتصال في مجتمع محدد هي ذاتها في 
 :مجتمع آخر، وبالتالي فإن الوحدة تهدف إلى تعريف الطالب بالمسائل اآلتية

 
  المجمس"أو " المضافة"مركزية االتصال في المجتمعات العشائرية التقميدية، وىي قائمة عمى "

 الذي تتم فيو االجتماعية والتداوالت التي تيم أبناء المجتمع
 

  مركزية االتصال في المجتمعات الدينية القائمة عمى دور العبادة لما ليذه الدور من تأثير في
حياة الناس االجتماعية، كالمسجد بالنسبة إلى المسممين، والكنيسة بالنسبة إلى المسيحيين، 

 والكنيس بالنسبة إلى الييود، وغير ذلك من المجتمعات ذات الطابع الديني
 

  مركزية االتصال في مجتمعات المدينة الحديثة ومراكز المناطق الحضرية، حيث ظيرت
 (..كالمقاىي، ودور السينما، وغيرىا)الساحات العامة، والمنتزىات، واألماكن العامة 
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 تعريفية مقدمة
 

يعد تطور الجماعات اإلنسانية والتنظيمات المجتمعية عمى 
اختالف أشكاليا شديد الصمة بتطور وسائل االتصال فييا، ففي 
حين تحدد وسائل االتصال السائدة أشكال التفاعل بين مكونات 
المجتمع الواحد، وتسيم في توفير ظروف التعاون والتضامن 
االجتماعيين، يالحظ أنيا تستمد مقوماتيا وخصائصيا من 
الشروط المجتمعية السائدة، االجتماعية منيا واالقتصادية 

والسياسية والثقافية وغيرىا، فيي ليست عنصرًا مستقاًل بذاتو، 
ويصعب عمييا أن تشيد أي مستوى من مستويات التطور دون 
ارتباطيا بالشروط المجتمعية المحيطة بيا، شأنيا في ذلك شأن 

 .كل مكونات التنظيم االجتماعي األخرى
وينطبق ذلك تمام االنطباق عمى المجتمعات بأشكاليا التقميدية، وبأشكاليا المعاصرة عمى حد 

سواء، وال يختمف األمر إال من حيث الشدة والقوة، بينما تعد آليات التفاعل بين نظم االتصال االجتماعي 
وبنية المجتمع واحدة، فكل تطور في الحياة االجتماعية عمى المستوى العممي واالقتصادي والسياسي 
واالجتماعي يرافقو دائمًا مستوى مكافئ من نظم االتصال، وبالقدر الذي يعد فيو مستوى تطور نظم 

االتصال نتاجًا لمتطور االجتماعي واالقتصادي الكمي، فإن لنظم االتصال دورًا أساسيًا وفاعاًل في عممية 
. التطور نفسيا

وتأخذ نظم االتصال وآلياتو أشكاليا ومستويات تطورىا بحسب طبيعة األخطار التي تحدد وحدة 
الجماعة وترابطيا من جية، وبحسب مستويات التطور المجتمعي لمجماعة نفسيا من جية ثانية، 

فالجماعات اإلنسانية تعمل باستمرار عمى تنظيم آليات عمميا بالشكل الذي يجعميا قادرة عمى االستجابة 
لمتحديات المحيطة بيا، وخاصة تمك التحديات التي يمكن أن تمس أمنيا واألخطار التي تيدد وجودىا، 

ومع اختالف أشكال الخطر البد أن تختمف أيضًا البنى االجتماعية وآليات عمميا وأشكال نظميا بما ذلك 
. نظم االتصال التي تعد األساس في التنظيم االجتماعي
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ديمة في  وعمى الرغم من أن عمميات االتصال ق
 أنياالتاريخ البشري، وترافق تطور اإلنسان منذ القديم، غير 

يضًا بفضل التطور الممحوظ في المجال أتشيد تطورات واسعة 
التقاني والمعرفي، وفي الوقت الذي ساىمت فيو عمميات 

التطور التقاني في توسيع دائرة االتصال، فإن المردود المعرفي 
لعممية االتصال نفسيا كان واسعًا لمغاية، وسرعان ما ظيرت 

آثاره في التطور التقاني نفسو، فمم تشكل عمميات االتصال في 
ذاتيا ثورة، كما يذىب إلى ذلك فؤاد شاىين، لكونيا ترافق 

عمميات التفاعل االجتماعي منذ القديم، ولكنيا أخذت بالتطور 
والنمو مع تطور وسائميا وأدواتيا، وىذه تطورت أيضًا مع انتشار التطور الصناعي والتقاني، والثورة 
الحقيقية إنما تكمن في الثورة الصناعية التي ساىمت في تطوير وسائل االتصال وأدواتو، األمر الذي 

جعل عمميات االتصال تساىم بشكل فعال في تنظيم المجتمع، وتحسين قدراتو، وتنظيم موارده، وتمكنيو 
من عمميات التطور من جديد، إلى الدرجة التي يمكن القول فييا بأن التطور في عمميات االتصال 

 كان اإلنسان يتحكم بعممية التطور إلى حين من الزمن، ولكن التطور قد عن السيطرة، فةأصبحت خارج
الممحوظ في وسائل االتصال بات يسيطر عمى اإلنسان نفسو، وصار يشكل مجااًل جديدًا لضياع إنسانية 

يضًا، أاإلنسان، وبات يستخدم إلنتاج حاجات وىمية ويساىم في تمبية ىذه الحاجات بشكل وىمي 
واستطاع النظام الرأسمالي أن يسمخ اإلنسان من محيطو العائمي واالجتماعي والقومي بما خمق لو من 

وسائل أنانية لمترفيو، وأن يوىمو بالسعادة التي يمكن تحققيا في االتصال الكوني أو العالمي، حتى تسقط 
شاىين، )الحدود والضوابط، ويولد في شخصية اإلنسان حضارة األغراض والمنافع معاييرىا االستيالكية 

2001 ،5.) 
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 نظم االتصال والتواصل في المجتمعات ذات الطابع العشائري

 
ففي المجتمعات الصحراوية، حيث ندرة المياه، وقمة الكأل وصعوبات العيش، يزداد االعتماد عمى 

تربية الحيوان بوصفو مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل، فيصبح 
البحث عن المناطق التي تتوفر فييا الشروط المناسبة لتربية 

الحيوان القضية األولى لمجماعة وشغميا الشاغل ومصدر قمقيا 
يتجمى أثر ذلك في نظم التفاعل  األساسي، وسرعان ما

االجتماعي ضمنيا، وفي عاداتيا وتقاليدىا ونظم االتصال فييا، 
فالطرق والوسائل التي تستطيع الجماعة من خالليا استثمار 

األرض واالستفادة من مائيا ومرعاىا بالشكل األمثل تصبح ذات 
. قيمة اجتماعية تحافظ عمييا الجماعة وتتوارثيا األجيال المتعاقبة

 
وبالنظر إلى أن التنقل والترحال يصبح واحدًا من أىم 

عناصر الحياة االجتماعية في مثل ىذه الشروط تأتي نظم الترابط االجتماعي لتحمي الجماعات من 
التبعثر والتشتت الذي يمكن أن تؤدي إليو عوامل التنقل والترحال الذي تفرضو شروط المكان، فينتج 

المجتمع في مثل ىذه الظروف نظم القرابة المبنية عمى رباط الدم، وتصبح الجماعة مبنية عمى أساس 
الرابط القبمي أو العشائري، فيحل مفيوم القبيمة مكان مفيوم الوطن في المجتمعات المدنية المعاصرة، 
ويصبح ارتباط الفرد بعشيرتو مصدر اعتزازه بشخصيتو وتاريخو وثقافتو، حتى مع تعدد األماكن التي 
يمكن أن يوجد فييا بين آن وآخر، فإن لم يتمكن المجتمع من تعزيز مفيوم القرابة في وعي األبناء 

بوصفيا معيارًا ليويتيم، فإن تشتت أبناء القبيمة الواحدة في األماكن المختمفة بين التغريب والتشريق، وبين 
. الصيف والشتاء، سرعان ما يؤدي إلى اندثارىا وضياع أبنائيا في قبائل أخرى وجماعات مختمفة

وتأتي أىمية روابط الدم، من جية ثانية، وبالنسبة إلى البيئة االجتماعية، من كون العشيرة الواحدة 
تعمل عمى حماية أبنائيا من خطر العدوان الذي قد تمارسو قبائل أخرى أو جماعات معادية لمنيل من 

خيرات القبيمة وثرواتيا، خاصة مع انتشار ثقافة الغزو التي تعد مشروعة في المجتمعات القبمية 
والعشائرية، مما يجعل أبناء العشيرة الواحدة يتحسسون الخطر الذي يمكن أن يأتييم من العشائر 
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المجاورة، أو القريبة منيم، وليذا من الطبيعي أن تنمو لدييم مشاعر االنتماء والوالء لمعشيرة التي تربوا 
فييا، ونيموا من خيراتيا، وتحسسوا لذة األمن في ربوعيا، وليذا فإن روابط الدم ليست طبيعية إال بمقدار 
ارتباطيا بالشروط التي أنتجتيا عمى مستوى الزمان الذي نشأت فيو، وعمى مستوى المكان الذي تختص 

. بو
ولمحياة االجتماعية العشائرية نظم االتصال والتواصل الخاصة بيا، فتقتضي الضرورة االجتماعية 

التداول في الكثير من األمور التي تيم أبناء العشيرة، خاصة إذا ما كان األمر يتعمق بمستقبل القبيمة 
والتحديات التي تيدد أبناءىا من قبل العشائر األخرى، أو بفعل الشروط الطبيعية والمناخية المحيطة بيا، 
وتؤدي المجالس االجتماعية في المضافات التي يقيميا زعماء العشيرة، أو من في حكميم وظائف العممية 
االتصالية بين المعنيين باتخاذ القرار في القبيمة الواحدة، فمن خالل ىذه المجالس يتم التداول في القضايا 
التي تيم القبيمة، ومن خالليا يتم اتخاذ القرار، ومن خالل ىذه المجالس أيضَا تعطى ليذه القرارات صفة 

. اإلشيار، وتصبح نافذة المفعول
ولما كانت القبيمة مبنية في أساسيا عمى تنظيم اجتماعي متكامل تتحقق من خاللو عمميات 

االتصال، مع كل أفرادىا فإن المجمس االجتماعي لمقبيمة غالبًا ما يضم وجياء القبيمة وكبار شيوخيا، 
وممثمين عن البطون واألفخاذ التي تنتمي إلييا، ومع اتخاذ القرارات المتداول فييا يبقى عمى ىؤالء 

الممثمين إيصال ما انتيى إليو االجتماع إلى الشرائح االجتماعية األخرى التي يمثمونيا، مما يدل عمى أن 
تنظيم مجتمع القبيمة إنما يوفر في أغمب األحوال إمكانية عمميات االتصال مع كل األفراد الذي ينتمون 

. إلى القبيمة، مما يجعمو يضمن تفاعميم الحيوي باستمرار

حوذ األسرة في المجتمع العشائري عمى مركز الثقل في الحياة االجتماعية، فيي التي تنمي في توتس
وعي األفراد انتماءاتيم العشائرية، وتعزز في مشاعرىم وأحاسيسيم ىذا االنتماء، وىي تشرف عمى تربيتيم 

دونو من لباس، وفي أي مكان توتوفير حاجاتيم، وتجد نفسيا معنية بما يختارونو من أصدقاء، وما ير
، وليذا فإن المجتمع يقدم ليا كل أشكال الدعم، ويوفر غيمضون أوقت فراغيم، وكيف يمضون ىذا الفرا

. ليا كل ظروف النجاح في عممية اإلشراف والتوجيو

ىو مباشر كالمداوالت التي تتم في مجالس العشائر، حيث  أما أدوات االتصال ووسائمو فمنيا ما
يتم تداول القضايا التي تيم أفراد العشيرة ومشكالتيا، أو أي من المشكالت التي تؤثر في مجرى الحياة 
االجتماعية ألبنائيا، في الوقت الذي كان فيو يمضي أبناء العشيرة معظم أوقاتيم في المضافات التي 
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تشبو النوادي واألمسيات الثقافية في مجتمع المدينة، وفييا تتم عمميات التواصل المعرفي والثقافي حيث 
يعزز مظاىر التفاخر أن من شأنو  الخطب االرتجالية البميغة، واألىازيج الشعبية وقصائد الشعر، وكل ما

باألنساب، ويؤكد عمى أىمية االرتباط بالعشيرة والوالء ليا، ويأتي كل نمط من ىذه النشاطات بحسب 
. الظروف والمناسبات التي تمر فييا العشيرة

ويقوم الخبر، الذي يعد عنصرًا أساسيًا من عناصر عمميات االتصال عمى الرواية المباشرة لمحدث 
فإذا ما تعددت الرواة لحديث واحد أو قضية واحدة كان ذلك دااًل عمى مصداقيتو، وبرغم ذلك فإن ىذا 

يعفي كل من يقدم عمى رواية الحديث من اإلشارة إلى المصدر الذي اعتمد عميو في روايتو،  التعدد ال
وليذا يكثر في ىذا النمط من أنماط الحياة االجتماعية استخدام القول بأنو حدثني فالن عن فالن بأنو كذا 

وبالنظر إلى أىمية الخبر الشفوي في حياة ..ىو كذا وكذا الخبر، أو سمعت في مجمس فالن ما.. وكذا
الجماعة، ولما يترتب عميو من إمكانية اتخاذ الجماعة أو بعض أفرادىا لقرارات ذات شأن في ىذا 

الخصوص، فإن مبدأ الصدق في الخبر والحديث يصبح واحدًا من المعالم التي تميز الشخصية، ويتم 
تقويميا من خاللو، فاألفراد الذي يعرف عنيم صدق الخبر الصادر عنيم، وصدق الحديث الذي يتداولونو 

 في مجتمعيم، ومكانة تتيح ليم قدرًا كبيرًا من المشاركة في اتخاذ ةفي مجالسيم يتمتعون بمصداقية عالي
. القرارات ذات الصمة بواقع الجماعة ومستقبميا

وعمى طرف مقابل فإن من يتصف بحديث غير صحيح، ويتناقل أخبارًا يثبت خطأىا سرعان ما 
تضعف مصداقيتو االجتماعية، ويفقد أي موقع يتيح لو إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة إذا 

صدق الخبر، وصحة لترتبت عمى أخباره غير الصحيحة نتائج تمس حياة الجماعة أو بعض أفرادىا، مما 
الحديث قيمة عالية في المجتمع، وتعطي لصاحبيا حقوقًا وامتيازات يفتقر إلييا غيرىم، ويدلل ذلك عمى 
األىمية الكبيرة التي تحظى بيا عممية االتصال في مجتمع العشيرة لما يترتب عمييا من آثار تمس حياة 

الجماعة فترفع من شأنيا تارة، أو تسيم في التقميل من ىذا الشأن تارة أخرى، وما ينطبق عمى قيمة 
الصدق في الحديث ينطبق أيضًا عمى القيم االجتماعية األخرى، كالوفاء، والكرم، والشجاعة والتضحية 
التي تعكس في جوانبيا أشكال مختمفة من عمميات االتصال مع اآلخر، وتحمل في مضمونيا معاني 

 .اجتماعية عديدة
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 نظم االتصال والتواصل في المجتمعات الدينية واألهمية الوظيفية لدور العبادة

 
في المجتمعات الدينية، تشكل دور العبادة األساس الذي تقام عميو نظم االتصال، ومن المالحظ أن 

يتجزأ من أركان  العقائد الدينية جعمت من اجتماع الناس لتمقي التوجييات الدينية من ذوي الشأن جزءًا ال
العبادة، وقد تجمى ذلك أكثر ما تجمى في العقيدة اإلسالمية التي جعمت من صالة الجمعة وخطبتيا ركنًا 

أسياسيًا من أركان العبادة باإلضافة إلى مظاىر عديدة 
. أخرى تتجمى فييا عمميات االتصال والتواصل

وفي المجتمع اإلسالمي كان المسجد، كما ىو 
الحال لدور العبادة في العقائد األخرى، يؤدي دورًا متميزًا 
في عمميات االتصال والتواصل بين األفراد، ومازال في 
جزء كبير منو كذلك عمى امتداد العالم اإلسالمي، ففيو 

يتم التداول بالشؤون العامة المسممين، وقضاياىم 
يضًا مركز لمتوجيو أوالتحديات التي تحيط بيم، وىو 

الديني والثقافي المستمر، ومركز تعميمي يتمقى األبناء من 
خاللو المعارف والعموم التي يحتاجون إلييا في حياتيم، 

وفوق ىذا وذاك تتعزز من خاللو عممية التواصل 
االجتماعي المستمرة بين األفراد، ويتبادلون فيو مشاعرىم وأحاسيسيم وعواطفيم ومشكالتيم حتى بات 
المسجد في مراحل متطورة من المجتمع اإلسالمي مؤسسة اتصالية بكل ما تعنيو الكممة من معاني 

. ودالالت

 

مع قدوم األفراد يوميًا إلى المسجد يحممون معيم مشكالتيم اليومية وأحاسيسيم التي تنتجيا ظروف 
حياتيم، ومن خالل تداوليا مع أقرانيم سرعان ما يتعرفون عمى أنماط مختمفة من طرق التفاعل مع 

المشكالت، مما يسيم في تكون طرق استجابة متشابية بينيم، تصبح فيما بعد واحدة من الصفات التي 
لى  تميزىم عن غيرىم من األفراد، ومع خروجيم يوميًا من المسجد أيضًا بعد االستماع إلى بعضيم، وا 
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اإلرشادات الدينية التي يقدميا فقياء العقيدة غالبًا ما يحممون أيضًا مجموعة من المشاعر واألحاسيس 
والعواطف التي تميل إلى التشابو والتوحد مع استمرارية ارتياد المسجد، غير أن ذلك غالبًا ما يكون عندما 
يكون لفقياء العقيدة رأي واحد وفمسفة واحدة يحددون من خالليا تصوراتيم لمجماعة ولمستقبميا، وقد تتعدد 

الجماعات الدينية عندما تتعدد اآلراء والتصورات التي ينتجيا فقياء العقيدة، وتبعًا لمستوى تطور نظم 
تيا، بصرف ااالتصال التي تستخدميا ىذه الجماعة أو تمك تستطيع استقطاب أتباعيا ودمجيم في مدار

النظر عن مصداقية مضمونيا، وليذا كانت الخطابة في المجتمع اإلسالمي تحظى عمى الموقع األول 
من األىمية من معايير انتقاء خطباء المساجد الذي يعممون عمى تعزيز ىذا الرأي أو ذاك ولصالح ىذه 

. الجماعة الدينية أو تمك

لقد كان لخطباء المساجد في التاريخ اإلسالمي تأثير كبير في مجريات األحداث، كما يبين ذلك 
سمير راضي، وخاصة في األزمات والحروب التي تتعرض ليا األمة، فكانت الجماىير تندفع مع ىذا 
الخطيب أو ذاك بحماس قوي، أشبو ما يكون بالسحر، وقد اختار اهلل عز وجل أنبياءه وىم عمى درجة 

عالية من البالغة وقوة الحجة، ومن ذوي التأثير القوي في الناس، وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من أبمغيم قواًل وأقواىم حجة، فكم من مرة أدمى القموب وأدمع العيون، ومازال لمخطابة تأثيرىا البميغ في 

(. 19، 1417راضي، ) المتمقي، ومازالت واحدة من أكثر أدوات االتصال تأثيراً 

وعمى الرغم من أىمية الدور الذي يؤديو المسجد في عممية االتصال والتواصل في المجتمع 
عمى أدوات االتصال التقميدية ووسائمو عمى المستوى االجتماعي  اعتماده ينفي اإلسالمي، غير أن ذلك ال

ت األسرية والقرابية تشكل مجااًل واسعًا لعممية االتصال، وتبادل األخبار والمعمومات، اوالقرابي، فالزيار
وكذلك جماعات األقران التي ترافق الفرد في كل مراحل حياتو، وتؤثر طبيعة في المعمومات التي يتمقاىا، 
واالتجاىات التي يكتسبيا، وسرعان ما تظير أىمية المسجد مرة أخرى في كونو يعمل عمى تنظيم ىذه 

. الجماعات ويعزز أشكال الروابط بينيا

حتى أن نظم التفاعل االجتماعي تصبح محكومة بالمعايير الدينية فاختياره ألصدقائو، ومالبسو، 
واألماكن التي يزورىا، واألشخاص الذين يتفاعل معيم، وأنماط التجارة التي يمارسيا، والبضائع التي 

يتاجر بيا، وكيفية قضائو لوقتو وكيفية االستفادة منو، وحتى طرق اختياره لشريك حياتو، وأشكال تربيتو 
ألبنائو، وطرق تعاممو معيم، وطبيعة المسكن الذي يقيم فيو، كل ذلك يصبح محكومًا بمعايير الحالل 
والحرام، مما يجعل قنوات التفاعل االجتماعي واضحة بين األفراد، ومتكاممة في مضمونيا، إذ يتجنب 
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أفراد المجتمع اإلسالمي كل الطرق والوسائل التي توصف بأنيا من المحرمات، في الوقت الذي يقبل في 
سبيم لحسناتيم يوم القيامة، كالناس عمى األخذ بالطرق التي يعتقدون أنيا تقربيم من اهلل عز وجل، وت

وفي مثل ىذه الظروف والشروط االجتماعية والنفسية والثقافية تأخذ عمميات االتصال ووسائمو وأدواتو 
 فقياء الشريعة في السياق يرتئيومساراتيا وفقًا لما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالشكل الذي 

 .الزماني والمكاني لممرحمة التي يعيشون فييا

ويالحظ أن األسرة تشكل مركز الفعاليات والنشاطات الحياتية لمفرد، شأنيا في ذلك شأن 
ت التي يتخذىا الفرد في حياتو إن ىي من حيث النتيجة إال االمجتمعات ذات الطابع العشائري، فكل القرار

قرارات األسرة، فالمجتمع يتيح لنفسو حق التدخل في شأن األفراد من خالل األسرة، ومن خالل الروابط 
االجتماعية واألسرية يبحث الفرد عن أصدقائو في الحي والمدرسة، ومن خالليا يحدد رغباتو في المأكل 

والممبس وشغل أوقات الفراغ ومختمف مناشط حياتو، حتى أن توجيو الديني مبني في جزء كبير منو عمى 
األسرة، فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو كما يقول النبي صمى اهلل عميو وسمم، وليذا كانت األسرة 
مركز الثقل االجتماعي في حياة المجتمع، كما ىي في المجتمع العشائري، ولكن بدرجات أقل لظيور 
المسجد الذي يشكل مركز ثقل أساسي في حياة المجتمع، وفي بنية العالقات االجتماعية السائدة بين 

. مكوناتو
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 نظم االتصال والتواصل في ظروف التحول إلى الحياة الحضرية ونمو المدن

 
تتصف المدن والمراكز الحضرية بصورة عامة بارتفاع مستوى التنوع االجتماعي والسكاني في 
مرافق الحياة المختمفة، ففييا تعيش المجموعات السكانية ذات الطابع القرابي العشائري، وذات الطابع 

الديني، وذات الطابع األثني وغيرىا، مع أن التوازنات النسبية لمتوزع السكاني تأتي متباينة ومختمفة أيضًا 
. باختالف الشروط التاريخية واالجتماعية واالقتصادية لتطور المدينة نفسيا والعوامل المؤثرة فييا

ومن الطبيعي أن يأخذ التفاعل االجتماعي أشكااًل مختمفة نسبيًا عما ىي عميو في القرى والتجمعات 
العشائرية التي تتصف بغمبة نمط اجتماعي معين من أنماط الحياة، ففي المدينة يتجاور أبناء العشائر 

المتعددة والعقائد الدينية المتنوعة، والمذاىب الفقيية المختمفة إلى جانب بعضيم بعضًا، مما يجعل لنظم 
االتصال بين ىذه المكونات أشكااًل مختمفة نسبيًا، فبحكم ظروف المكان يتبادل أبناء الطوائف المتعددة 

والديانات المختمفة المنافع، والعمل في مجاالت التجارة والحرف والصناعات بحسب مستوى تطور 
المجتمع الذي يعيشون فيو، وكثيرًا ما يجدون أنفسيم يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية متشابية 

وقضايا تيميم جميعًا، فتتسع قنوات التفاعل مع اآلخر، وعمميات االتصال والتواصل، بدرجة تزيد كثيرًا 
عما ىي عميو في مجتمع ما قبل المدينة، فتسيم ىذه العمميات في تعريف كل طرف بغيره، وتساعد في 

تنمية وعي اجتماعي مشترك يحترم اآلخر، بما لو من الخصوصيات الثقافية واالجتماعية والعقائدية 
. والفكرية، وغيرىا التي تجعل منو كاًل مختمفاً 

كما أن تقاطع المصالح بين الفئات المختمفة، وتعدد الوافدين إلى المدينة، والخارجين منيا يجعميا 
مركزًا لمفعاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتى السياسية منيا، مما يجعل لعممية التواصل مع 
اآلخر وتبادل المنافع معو واألفكار واالتجاىات أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية مختمفة، ففي الوقت 

الذي يأخذ فيو الفرد بتنمية عالقاتو االجتماعية التقميدية ذات الطبيعة العشائرية أو الدينية أو األثنية 
 مدفوع أيضًا وبحكم خصوصيات المكان إلى االتصال هالقومية بحسب طبيعة انتمائو الرئيسي، فإن

والتواصل مع الشرائح االجتماعية األخرى ضمانًا لممنافع االقتصادية والمادية التي تتحقق بفضل عالقتو 
معيا، وليذه األسباب يالحظ أن االنفتاح نحو اآلخر والتفاعل معو بما يحممو من خصائص نفسية 
واتجاىات وعواطف في المدن غالبًا ما يكون أوسع مما ىو عميو في المناطق التي ينشر فييا اتجاه 

.  غيره، أو تمك التي يسيطر فييا نمط معيشي دون آخرناجتماعي دو
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وفي مثل ىذه الشروط االجتماعية واالقتصادية والسياسية يالحظ أن الخطاب العشائري والديني 
واألثني في المدينة أقل تطرفًا مما ىو عميو في المناطق األخرى التي تخمو من مظاىر التنوع االجتماعي 

والسكاني، فإذا كانت شروط المكان والزمان تفرض عمى األبناء التشدد في المواقف الدينية والعشائرية 
واألثنية لممحافظة عمى االنتماء والدفاع عنو، فإن ىذه الشروط في مراحل التحول الحضري ونمو المدن 
تأخذ بالميل نحو االنفتاح وتقبل اآلخر، وقد يصل إلى الحد الذي تنتفي في إمكانية التمييز بين الناس 

عمى أساس انتماءاتيم العرقية أو الدينية أو الطائفية، تبعًا لمستوى التطور االجتماعي واالقتصادي الذي 
. يعيشو الناس

وعمى الرغم من ذلك فإن أبناء العشيرة الواحدة، أو الطائفة الدينية الواحدة قد ينتشرون في المدينة 
عمى شكل بقع الزيت، فيتجمع بعضيم في ىذا الحي، وبعضيم اآلخر في الحي المجاور، إلى جانب 
فريق يقيم في حي بعيد عنيما، وفي الوقت الذي تقيم فيو ىذه األسرة أو تمك ضمن ىذا الحي أو ذاك 

 وتبني عالقات اجتماعية وطيدة مع األسر التي تنتمي إلى العشيرة نفسيا في األحياء األخرى، ولكنيا ال
تبني أية عالقات اجتماعية مع األسر المجاورة ليا في الحي نفسو إذا كانت تنتمي إلى العشائر األخرى 

.  وائف األخرىطأو ال

ومن المالحظ أيضًا أن حركة المعمومة وانتشار الخبر تتأثر بالتوزيع المكاني لمناس، فتأخذ أشكال 
مختمفة نسبيًا عما ىي عميو في المناطق ذات الطابع الديني أو العشائري، ففي حين يأخذ الخبر أو 

اإلشاعة مسارًا تموجيًا في مناطق الحياة التقميدية، فينطمق من مكان محدد ثم يأخذ باالنتشار من خالل 
عًا حتى يصل أقصى حدود المكان الذي يعيش فيو الناس، أما في المناطق ا لو تبةاألماكن المجاور

الحضرية والمدن، فيبدو أن األمر مختمف تمامًا، فقد ينطمق الخبر أو تنطمق المعمومة من مكان محدد، 
ة األخرى يأخذ شكل القفزات الواسعة، كما نكما ىو الحال في المنطقة التقميدية، غير أن انتقالو إلى األمك

ىو الحال بالنسبة إلى أبناء العشيرة الواحدة أو الطائفة الواحدة الذين يقيمون في أماكن مختمفة من 
يعني بالضرورة أن الخبر يصل إلى كل القاطنين  ن يحدث أمر في ىذه المنطقة أو تمك الإالمدينة، ف

فييا، إنما يقفز عاليًا لينتقل إلى األسرة من العشيرة نفسيا، أو الطائفة الدينية نفسيا في األحياء البعيدة، 
 أية عالقة هتقيم مع أصحاب ، لكونيا باألساس الاإلطالقتعرف عنو شيئًا عمى  بينما األسر القريبة منو ال

. اجتماعية

وعمى الرغم من أن المدينة يمكن أن يغمب عمييا طابع اجتماعي محدد دون غيره، كأن يكون 
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ة دون غيرىا، فإن االنفتاح االجتماعي فييا نحو اآلخر يأغمب سكانيا من عشيرة محددة، أو طائفة دين
أوسع، فيي مركز لمفعاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتستقبل يوميًا أعداد كبيرة من الوافدين 

ألغراض مختمفة، وليذا تزداد فرص التقاء الناس مع بعضيم بعضًا، من مساجد وساحات عامة، 
 الناس اللتقاءومقاىي، ودور سينما، باإلضافة إلى أن المدينة العربية عرفت أيضًا مجاالت واسعة 

والتواصل بين بعضيم كالحمامات والخانات التي كانت تقوم مقام الفنادق اليوم، حيث كانت ىذه األماكن 
تجمع أعداد كبيرة من الناس، فيتعارفون عمى بعضيم، ويقيمون جسور التواصل االجتماعي، والذي 

. ينطوي في مضامينو عمى التواصل السياسي واالقتصادي والتجاري وغيره

وعمى الرغم من ذلك فإن نظم االتصال في المدينة تتأثر بتصورات الناس لماىية األخطار التي 
تيدد حياتيم، فحيث تكون المشكمة األساسية التي تستقطب اىتمامات الناس ومشاعرىم وأحاسيسيم 
تتصل باألوضاع المعيشية والتجارية واالقتصادية يالحظ أن نظم االتصال والتواصل تجاوز المسائل 

العقائدية والطائفية والعشائرية، وتصبح مبنية عمى أساس ما يعزز قدرتيم عمى تجاوز أزماتيم، وما أن 
تظير لمعيان مظاىر خطر أخرى يمكن أن تيدد حياتيم، واستقرارىم وليا صفة متطرفة دينيًا أو عرقيًا أو 

عشائريًا تأخذ نظم االتصال شكاًل جديدًا يعزز من توافق الناس ووحدتيم عمى مجابية ىذه التحديات، 
والمشكمة كل المشكمة إذا كانت لمقوى االجتماعية والسياسية الخارجية التي تيدد وحدة المجتمع وتماسكو 

ارتباطات داخمية قوية يمكن أن تؤدي إلى تجزئة البنية االجتماعية وتعميق الفجوة االتصالية بين مكونات 
. المجتمع الواحد، مما يساعد اآلخر في اختراقو لمداخل
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 الخالصة
 

تبين الوحدة الثالثة ارتباط تطور أشكال التنظيم االجتماعي لحياة الناس بتطور أشكال االتصال 
ووسائمو عبر المراحل التاريخية المختمفة، ففي المجتمعات العشائرية التقميدية جاءت نظم االتصال متوافقة 

مع الشروط االجتماعية العامة السائدة في ىذه التنظيمات، فتشكل المضافة، أو المجمس محور عممية 
االتصال، بينما اختمف األمر في المجتمعات الدينية حيث تشكل دور العبادة المحور الذي تعتمد عميو 
نظم االتصال ألن ىذه الدور ىي باألساس محور الحياة االجتماعية، ومع ظيور الحياة االجتماعية في 

وأخذت " دور العبادة"و " المجالس"المدن والمناطق الحضرية اختمفت نظم االتصال، فتراجع كثيرًا دور 
 مراكز االتصال تتظير الساحات العامة، ومراكز التجمعات الكبيرة، وعمى الرغم من ذلك فقد استمر

. لمجتمعات ما قبل المدينة، بحسب سيطرة تمك التنظيمات حتى في مجتمع المدينة الحديث
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 التعميمية الرابعةالوحدة 

 المعاصرة االجتماعية التنظيمات في االتصال نظم تطور
 

 :األهداف التعميمية

تهدف الوحدة الرابعة إلى إكساب الطالب القدرة عمى التمييز بين أشكال االتصال التي تهدف 
إلى تعزيز بنية التنظيمات االجتماعية المعاصرة، وأشكال االتصال التي تهدف إلى تعزيز بنية 
مجتمعات ما قبل الدولة، فالمراحل التاريخية تفرض نفسها، والعمل من خالل أنماط االتصال 
التقميدية لن يؤدي من حيث النتيجة إال إلى العودة إلى مزيد من التخمف االجتماعي، ويمكن 

 :يجاز األهداف التعميمية عمى النحو اآلتيإ

  القدرة عمى التمييز بين عمميات االتصال التي تؤدي تعزيز مجتمعات ما قبل الدولة بأشكاليا
 المختمفة، وعمميات االتصال التي تؤدي إلى بناء الدولة العصرية

 
  التأكيد عمى أن عمميات االتصال في مجتمعات ما قبل الدول كانت تعتمد الجماعات القرابية

والجماعات الدينية محورا لنشاطاتيا، بينما تشكل الميارات الشخصية والكفاءات العممية مصدر 
القيمة االجتماعية لألفراد في عمميات اتصال مجتمع الحداثة 

 
 
 
 
 

55 



 

 

 تعريفية مقدمة
 

تأخذ عمميات االتصال والتواصل في 
المجتمعات المعاصرة والتنظيمات االجتماعية المتطورة 

أشكااًل جديدة تختمف كميًا عن تمك التي عرفيا 
نظم االتصال أن اإلنسان في المراحل السابقة، ذلك 

السابقة كانت تقوم عمى أساس الجماعة، التي تشكل 
مركز الثقل في عمميات االتصال والتواصل، أما في 
التنظيمات االجتماعية المعاصرة فقد ظيرت أشكال 
الحياة الفردية بدرجة أكبر، في الوقت الذي تضاءلت 

فيو النزعة الجماعية، وقد نما ذلك بوضوح أكبر وقوة مع تطور وسائل االتصال ذات الطابع الفردي 
أيضًا، من أجيزة اليواتف الخميوية، إلى شبكات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، فبدت معالم جديدة 

 .تقوم عمييا عمميات االتصال تختمف عن عمميات االتصال في المراحل التقميدية
 

 نظم االتصال والتواصل في المجتمعات الحديثة والمعاصرة

 
تنطوي المجتمعات الحديثة والمعاصرة عمى جوانب كثيرة تدل في مضمونيا عمى مظاىر التطور 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي، مما جعل نظم االتصال فييا أكثر تعقيدًا مما كانت عميو في 
المجتمعات السابقة، وفي الوقت الذي ساىم فيو تطور وسائل االتصال بشكل واضح في تطور 

المجتمعات اإلنسانية نفسيا، فإن التطور االقتصادي واالجتماعي ساىم بدوره في تطوير نظم االتصال، 
وفي تطوير أدواتو ووسائمو أيضًا، فالبنية االجتماعية واالقتصادية لممجتمع الحديث تختمف في كميتيا عن 
تمك التي عرفتيا المجتمعات اإلنسانية في المراحل السابقة، كما أن التحديات التي تجابو الفرد في حياتو 

. االجتماعية المعاصرة تختمف كثيرًا عن تمك التي كانت تيدده سابقاً 
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وتتصف الحياة االجتماعية في المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة في كونيا تميل إلى الطابع الفردي، فتتراجع 

السمطات االجتماعية المستمدة من القرابة والطائفة والدين، 
ليصبح ارتباط الفرد بمؤسسات المجتمع الذي ينتمي إليو 
أقوى، وخاصة مؤسسات الدولة التي أصبحت تممك زمام 

السمطة االقتصادية  

والسياسية في المجتمع، وباتت تشكل الرمز الجديد 
والمحور الذي تدور في فمكو الفعاليات والنشاطات 
المتعددة، وليذا أصبح ارتباط الفرد بالعشيرة والدين 

والطائفة أقل بكثير مما كان عميو في الماضي، بينما يأتي 
ارتباطو بالدولة ليشكل حجر األساس في النشاطات التي 

. يقوم بيا، واألعمال التي يمارسيا

 

 عمميات االتصال التي يقوم بيا الفرد واسعة توفي ضوء ىذه التغيرات في البنية االجتماعية بات
من حيث فرص العمل التي يبحث عنيا،  مع المؤسسات المجتمعية، الصناعية منيا والتجارية والثقافية،

والدخل الذي يتقاضاه، وحاجاتو التي يتطمع إلييا، فمم يعد الفرد قادرًا عمى تحقيق أي من حاجاتو النفسية 
واالجتماعية واالقتصادية من خالل األقارب من أبناء عشيرتو، وال من خالل أقرانو في العقيدة الدينية أو 
المذىب الديني، إنما يعمل عمى تحقيق حاجاتو من خالل مؤسسات المجتمع الذي ينتمي إليو، ويعيش 
فيو، ويتعمم ثقافتو، ومن المالحظ أيضًا أن تنظيمات المجتمع الحديث فرضت عمى الفرد حتى األقران 
الذين يرافقونو مراحل حياتو، كما حددت لو الطرق التي يتبعيا الختيار شريك حياتو الذي يبحث عنو، 

. وفي كل ىذه األحوال لم يعد لمقرابة والدين والطائفة إال أدوار محدودة في عمميات االختيار ىذه

 األفراد يعيشون حياتيم في ظروف مختمفة كميًا عن تمك التي كانوا يعيشونيا في أنوبالنظر إلى 
المجتمعات ذات الطابع العشائري، أو المجتمعات ذات الطابع الديني، فإن مشاعرىم وأحاسيسيم 

وعواطفيم باتت مختمفة كميًا عما كانت عميو في الماضي، فمم تعد قنوات التفاعل واالتصال مع اآلخر 
مبنية عمى تفضيل ىذه الشريحة من الناس عمى تمك العتبارات تقميدية مرتبطة بالعشيرة أو الطائفة أو 
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المذىب الديني بقدر ما ىي مرتبطة أشد االرتباط بالحاجات األساسية التي يتطمع إلى تحقيقيا، والغايات 
التي يسعى إلييا، خاصة وأن البنية االجتماعية والتحديات التي تيدد أمن المجتمع لم تعد مبنية عمى 

يتحسسون الخطر الذي ينطوي عمى طابع ديني أو  قبل الدولة، وليذا فاألفراد ال معايير انتماء مجتمع ما
مذىبي أو عشائري، بقدر ما يتحسسون الخطر التي يمس وضعيم االقتصادي والمعاشي، ومن الطبيعي 

 تأتي نظم االتصال والتواصل مبنية عمى الشروط المجتمعية الجديدة، فالفرد في المجتمع الحديث لم أن
يعد معنيًا بتعزيز عممية االتصال والتواصل مع مرشده الديني، أو زعيم عشيرتو، بقدر ما يجد نفسو معنيًا 

. بالتواصل مع المؤسسات التي يعمل بيا، أو يستفيد منيا

والتغير الممحوظ في حياة المجتمع الحديث أن مركز الثقل االجتماعي انتقل بشكل واضح من 
األسرة إلى مكان العمل، ففي حين كانت تنظيمات المجتمع بكميتيا، القرابية منيا والعشائرية، وحتى 

الدينية والطائفية والمينية والتجارية واالقتصادية مرتبط بشكل أو بآخر بنظام األسرة، وما يترتب عمى 
الفرد من حقوق وواجبات في ظميا، بينما أصبحت تنظيمات المجتمع الحديث مرتبطة أكثر بنظم العمل 

ه وشروطو، فارتباط الفرد بمينتو وعممو بات أكثر أىمية من ارتباطاتو االجتماعية التقميدية، وباتت نوقواني
حقوقو وواجباتو في مجال العمل تؤثر في نظام حياتو بالكامل، ومع ىذا التحول من الطبيعي أن تصبح 
نظم االتصال مختمفة أيضًا، فبينما كانت األسرة ىي المحور الذي تدور في فمكو نظم االتصال والتواصل 
االجتماعي، باتت مؤسسات العمل ىي التي تحظى باستقطاب عمميات االتصال والتواصل في المجتمع 

. الحديث

ويضاف إلى ذلك أن نظم االتصال في المرحمة التقميدية، كانت مرتبطة بشروط المكان وخاصة 
الطبيعية منيا، فالقبائل العربية مثاًل، لم تكن ليا نظم اتصال متطورة مع دول القارة األوربية، وليذا لم 

ي أيكن ليذه الدول تأثير قوي في األوضاع الداخمية لممجتمع العربي، ولم تتحسس القبائل العربية من 
خطر يمكن أن يأتييا من تمك الدول، إنما كان اإلحساس بالخطر يأتي من القبائل العربية المجاورة نفسيا 
ضمن المساحة المكانية التي تنتشر فييا القبائل، لكن األمر اختمف كثيرًا مع تطور نظم االتصال التي 

أسيمت في تحطيم الحواجز المكانية، فصار العربي يتحسس الخطر األمريكي واألوربي الغربي وىو عمى 
مساحات مكانية واسعة تبعده عنو، وتظير لمعيان في الوقت الراىن سياسات التدخل األجنبي في المنطقة 

العربية دون أي نظر إلى اعتبارات المكان بفضل عمميات التطور في نظم االتصال الحديثة، بل امتد 
األمر إلى أن أصبح الكثير من البمدان األوربية ينظر إلى مناطق عديدة في الوطن العربي عمى أنيا 
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امتدادات مكانية وطبيعية لنفوذه االقتصادي واالجتماعي وحتى العسكري، وىو ما يظير جميا منذ القرن 
. التاسع عشر، عندما امتدت عمميات االحتالل العسكري األوربي لموطن العربي

وفي ىذا السياق تزداد عمميات التوافق بين السياسات االقتصادية واالجتماعية من جية، والسياسات 
اإلعالمية من جية ثانية لتحقيق مزيد من السيطرة عمى مقدرات الشعوب النامية، وىذا ما يشير إليو 

شيممر في سياق حديثو عن توظيف اإلعالم والثقافة لمسياسات االقتصادية، فإذا كان االقتصاد  ىربرت
 المال العالمي، وتحطيم الحواجز رأسالعالمي المعاصر يسعى إلى تعزيز سيطرتو من خالل تحالفات 

القومية وتوحيد السوق العالمية، فإن القضية األساسية في المجال الثقافي إنما تكمن في كيفية توظيف 
اإلعالم والثقافة في بمدان العالم الثالث لخدمة األىداف االقتصادية، وترسيخ تبعية ىذه البمدان لالقتصاد 

(. 40، 1984عبد الرحمن، )العالمي 

ويولي شيممر اىتمامًا كبيرًا بمفيوم االستعمار اإلعالمي الذي يعني بالنسبة إليو الجيد المنظم 
 الذي تقوم بو الواليات المتحدة من خالل تنظيماتيا العسكرية واالقتصادية واإلعالمية لمحفاظ يوالواع

عمى تفوقيا االقتصادي والسياسي والعسكري، ويجد أن عددًا كبيرًا من الدول أخذت تنتشر فييا البرامج 
الثقافية واإلعالمية األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حتى أخذت ىذه الدول تشعر بالخطر الذي ييدد 

، 1984عبد الرحمن، )ىويتيا الثقافية وتأخذ موقف الدفاع عن نفسيا في مواجية الغزو الثقافي األمريكي 
40 .)

إن التطور الممحوظ في نظم االتصال والتواصل جعل مشكمة الصراعات االجتماعية والسياسية 
والعسكرية شديدة التعقيد، فباتت الدول متقاربة في وجودىا االقتصادي واالجتماعي والسياسي عمى الرغم 

 واالتحاد السوفيتي سابقًا وألمانيامن بعدىا المكاني، فوجود الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا في الوقت الراىن، وغيرىا من الدول األوربية والعالمية في المنطقة العربية واضح وجمي، وخاصة 

، حتى أن ىذا االحتالل برمتو لم يكن 1948مع تطور مشكمة االحتالل اإلسرائيمي لفمسطين منذ عام 
ليحدث لوال التطور اليائل في نظم االتصال والتواصل بين دول العالم، األمر الذي مّكن دول استعمارية 
عديدة من تقديم الدعم المادي واالقتصادي واالجتماعي لدولة االحتالل، في الوقت الذي كانت في دول 
المجتمع العربي في أضعف مستويات تطورىا، وكانت نظم االتصال بينيا عمى قدر كبير من التخمف، 

أما نظم االتصال مع اآلخر األوربي والغربي، فأخذت بالتطور منذ قيام دولة االحتالل اإلسرائيمي 
لفمسطين، لتعزز ارتباط أجزاء كبيرة من المجتمع مع الدول الغربية نفسيا، فنظم االتصال التي تقيميا دول 
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عربية عديدة مع الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى، وحتى مع دولة االحتالل 
اإلسرائيمي لفمسطين، أقوى من نظم تواصميا مع دول عربية أخرى مجاورة ليا، وقد ترتب عمى ذلك تطور 
الوجود االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي وحتى العسكري ليذه الدول في المنطقة العربية، بما 
في ذلك وجود دولة االحتالل، في الوقت الذي يتضاءل فيو الوجود العربي نفسو بحكم مظاىر التبعثر 

والتشتت في المواقف، وضعف نظم االتصال بين مكونات المجتمع العربي عمى امتداد المنطقة، وىذا ما 
يدل عميو ارتفاع حجم التفاعل االقتصادي العربي األوربي، والتفاعل االقتصادي العربي األمريكي 

. العربي- بالمقارنة مع حجم التفاعل االقتصادي العربي

وفي المجتمعات الحديثة، يالحظ أن الدور الذي تؤديو نظم االتصال أشد وأقوى مما كان عميو في 
الماضي، ويعود ذلك إلى اعتبارات كثيرة، من أىميا، التطور الممحوظ في وسائل االتصال نفسيا 
واستخدام التقانات المتطورة وشموليا واتساع نطاقيا إلى الدرجة التي باتت فييا وسائل االتصال 

الجماىيري تعم كل أفراد المجتمع تقريبًا، وأصبحت القوى االجتماعية التي تتحكم بيذه الوسائل قادرة عمى 
تحقيق عممية التواصل مع كل األفراد في وقت واحد، وتأتي إلييم بطرق شتى، منيا التمفزيون واإلذاعة 

لى جانب ذلك يالحظ أيضًا التراجع الكبير في منظومات القيم والمبادئ .. والصحافة واالنترنت وغيرىا وا 
جعل  ثيرًا في السموك االجتماعي، مماأاألخالقية والدينية واالجتماعية، وباتت قيم المنفعة والتممك األكثر ت

لنظم االتصال دورًا أساسيًا وكبيرًا في عممية التأثير والتوجيو، كما صار ليا دور رئيسي في التقميل من 
. مبادئ حب الوطن واألرض واألمة والدفاع عن المجتمع وخيراتو

يالحظ أن نظم االتصال وأشكاليا واألدوات المستخدمة فييا يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيًا في تعزيز 
الروابط االجتماعية ضمن الجماعة الواحدة، ولكنيا في الوقت نفسو يمكن أن تسيم في تعزيز مظاىر 

االنقسام والتجزئة والتبعثر عمى مستوى العالقة بين الجماعات المتعددة في المجتمع الواحد، وفي الحالتين 
معًا يتوقف األمر عمى طبيعة نظم االتصال السائدة في المجتمع من جية، وعمى القوى االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية التي تتحكم بيذه النظم من جية ثانية، فتطور نظم االتصال يساعد في نقل 

المعمومات واألفكار بسرعة وسيولة، بينما تأخذ القوى االجتماعية والسياسية بتوجيو الرأي العام، ودفع 
التغير وفق الطموحات واألىداف التي تتطمع إلييا، وعمى ما قدر ما تكون القوى الفاعمة قادرة عمى 
التحكم بنظم االتصال، وتممك الرؤية واليدف الواضح، عمى قدر ما تكون قادرة أيضًا عمى تطوير 
. المجتمع وتنمية، أو تجزئتو وتفتيت قواه وبعثرة جيوده تبعًا ألىدافيا االجتماعية والسياسية والثقافية

60 



 

 

وبالقدر الذي تتجو فيو وسائل االتصال إلى تنمية عمميات التفاعل االجتماعي ضمن مؤسسات 
المجتمع الواحد لتوحيدىا، وتحقيق التكامل بين نشاطاتيا، يمكن أن تتجو وسائل االتصال أيضًا إلى 

تقويض دعائم المجتمع اآلخر، والحد من عمميات التفاعل بين مكوناتو سعيًا نحو تحقيق أكبر قدر ممكن 
من السيطرة عميو، والحد من تفوقو ونجاحاتو، ووسائل اإلعالم كما يذىب إلى ذلك محمد الحساني، 

 محدد يرون فييا وسيمة جديدة يتحقق بيا وجودىم، رأيأدوات أساسية يتم توظيفيا لخدمة فكرة محددة، أو 
وتتأكد مصالحيم، مما يجعل وسائل اإلعالم في حقيقتيا وسائل لتحقيق غايات ومصالح متضاربة في 
كثير من األحيان، بينما ىي في حد ذاتيا حيادية وليست متناقضة، ولكن استخداميا يجعل منيا كذلك 

 (.7 ىـ، 1417راضي، )

 

 نظم االتصال والتواصل في التنظيمات االجتماعية المعاصرة

 

تعد التنظيمات االجتماعية نتاجًا لتطور المجتمع 
الحديث في المجاالت كافة، وقد ساعد عمى ذلك ظيور 
تحولين أساسيين في بنية المجتمع، األول ىو التحول في 
مركز التنظيمات االجتماعية من محيط األسرة والقرابة إلى 

محيط العمل ومؤسساتو، والثاني انحالل بنية الروابط 
االجتماعية التقميدية ذات الصمة بالروابط العشائرية والدينية 
واألثنية، وقد ترتب عمى ذلك أن المجتمع أخذ يعيد تنظيم 

ذاتو بطريقة جديدة قوامو العمميات اإلنتاجية بما يترتب عمييا 
من تنظيمات جديدة لنظم العمل وما يترتب عميو لمفيوم 

الحقوق والواجبات، فأصبحت ىذه التنظيمات المحور الرئيسي 
لنظم الحياة االجتماعية المعاصرة، أما انحالل الروابط التقميدية فقد أصبحت معايير التفاضل مبنية في 

أساسيا عمى تنظيمات العمل نفسيا، حتى بات األفراد يدخمون في تنظيمات المجتمع الحديث دون 
خمفيات ثقافية وتاريخية تفاضل بينيم عمى أسس مجتمعات ما قبل الدولة ومعاييرىا الثقافية واالجتماعية 
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. والدينية

 

وتفيد المراجعة السريعة لمفعاليات المجتمعية في الوقت الراىن، االقتصادية منيا واالجتماعية 
والسياسية والثقافية والخدمية وغيرىا بأنيا تقوم في مجمميا عمى أساس التنظيمات البيروقراطية التي 

تنفصل فييا االعتبارات الذاتية والشخصية عن االعتبارات المينية والرسمية، فقد بات لكل تنظيم شخصية 
اعتبارية مستقمة عن األعضاء العاممين فيو، فإذا ما أقدم الفرد عمى التعاقد والعمل مع ىذه المؤسسة أو 

يتصل من قريب أو من بعيد باألشخاص العاممين فييا،  تمك أو مع ىذه الشركة أو غيرىا، فإن األمر ال
. وال باألشخاص المعنيين بإدارة المشروع

ومن المالحظ أيضًا أن لكل مؤسسة من مؤسسات العمل، ولكل شركة قوانينيا ونظم عمميا التي 
تنظم جممة الحقوق والواجبات المرتبة عمى األفراد في سياق ارتباطيم بيا، ولم تعد حقوق األفراد 

وواجباتيم مرتبطة بالعادات والتقاليد التي يتوارثونيا جياًل بعد جيل، ولم تعد مؤسسات العمل معنية 
 وذويو في محيطو االجتماعي، إنما ىي وأقاربوبمجتمع أسرة العامل، أو ضوابط سموكو نحو أبويو وأخوتو 

. معنية بو بمقدار مصمحتيا معو

وقد ترتب عمى ذلك أن نظم االتصال والتواصل في تنظيمات العمل المعاصرة باتت مختمفة تمامًا 
قبل مجتمعات المؤسسات، فالقسم األكبر من عمميات  عن تمك التي كانت سائدة في مجتمعات ما

يمكن أن تختمف  التواصل التي يقيميا الفرد في محيط حياتو، إنما يقيميا مع مؤسسات موضوعية ال
باختالف أشخاص محددين، وال باختالف مزاج اإلداريين، ويشمل ىذا النمط من نظم االتصال والتواصل 
مع المؤسسات التي يعمل فييا، والمؤسسات االجتماعية التي يستعين بيا لقضاء حاجاتو االجتماعية، فيو 
يستعين بالمصارف المالية لمحصول عمى قروض يستعين بيا في أمور حياتو، ويتفق مع شركات التأمين، 
وشركات السكن وشركات السياحة وشركات النقل، وكل ذلك بمعزل عن العالقات الشخصية أو القرابية أو 

الف تباخ تختمف الدينية، مما يجعل عمميات تواصمو مع اآلخر في معظميا عمميات موضوعية ال
. األشخاص القائمين عمييا، وال تتبدل بتبدل مواقعيم اإلدارية والتنظيمية

وحتى داخل تنظيمات العمل، فنظم االتصال والتواصل مختمفة من حيث الشكل أيضًا عن نظم 
االتصال التي كانت سائدة حتى وقت قريب في المجتمع العربي، فمن شأن نظم االتصال أن تحقق 

وظيفتين أساسيتين في كل تنظيم، فيي توفر لممعنيين باتخاذ القرار كل المعمومات والمعارف ذات الصمة 
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بمكونات التنظيم وآليات عممو ومواطن القوة والضعف فيو، في الوقت الذي توفر فيو أيضًا الطرق 
المناسبة لنقل التوجييات واألفكار من المعنيين باتخاذ القرار إلى الشرائح االجتماعية المختمفة، األمر 

الذي يعزز عممية االتصال، ويحقق الترابط الوظيفي الذي تقوم عميو مؤسسات المجتمع الحديث، وينطبق 
ذلك تمام االنطباق عمى المؤسسات اإلدارية واإلنتاجية والتنظيمية عمى اختالف أنواعيا ومستوياتيا، ففي 
ىذه المؤسسات تعد وسائل االتصال وقنواتو وكيفية انتقال المعمومات واألفكار بين مكونات التنظيم واحدة 

من أكثر المؤشرات الدالة عمى مستوى تطوره، ومن أكثر العوامل المؤثرة في تحسين مستوى األداء 
. الوظيفي لممؤسسة، ولممجتمع بصورة عامة

ففي التنظيمات العسكرية التي تعد من أكثر التنظيمات االجتماعية فاعمية تعد نظم االتصال فييا 
 دائمًا إلى المعمومة التي تمكنيا من جمن أكثر عوامل قوتيا تأثيرًا في أدائيا الوظيفي، فالقيادات تحتا

معرفة أوضاع المؤسسة العسكرية ومواطن الضعف فييا لتالفييا وترميم جوانب القصور، وىي في الوقت 
نفسو بحاجة إلى نظم اتصال قادرة عمى نقل المعمومات والتوجييات بدقة عالية إلى عموم المعنيين 
بالمؤسسة، وفي الوقت المناسب تمامًا، وفي الوقت الذي يتطمع فيو المقاتل إلى تمقي الدعم المادي 

والنفسي واالجتماعي الذي يمكنو من استمرار ميمتو، فإن المراكز القيادية بحاجة دائمًا إلى أن تعزز في 
وعيو ارتباطو ووالءه لمجتمعو، ولمؤسستو التي ينتمي إلييا، وىي بحاجة دائمًا بأن تكون عمى اتصال 
معو، وعمى قدر ما تأتي نظم االتصال متطورة، ومحققة لموظائف المنوطة بيا، الشاقولية واألفقية عمى 

. حد سواء، عمى قدر ما تكون المؤسسة قادرة عمى تحقيق أىدافيا والغايات التي تتطمع إلييا

وتظير أىمية نظم االتصال مرة أخرى في التنظيمات الصناعية واالقتصادية والتجارية، وتؤكد 
أيضًا عمى أن قوة التنظيم إنما ىي رىن بقوة نظم االتصال فيو، فتسيم عمميات االتصال الصاعدة في 
تعريف إدارة المؤسسة بمشكالت العمل والمعوقات التي تحول دون زيادة اإلنتاج وفق الخطط والبرامج 
الموضوعة، مما يوجب عمييا اتخاذ اإلجراءات العممية التي من شأنيا أن تساعد في تذليل العقبات، 

وتوفير الظروف المناسبة لتحسين اإلنتاج كمًا ونوعًا، كما تسيم نظم االتصال اليابطة في تطوير آليات 
. العمل وتنظيمو وتزويد المعنيين باإلنتاج بالمعمومات واإلرشادات ذات الصمة بعمميم، وبمستويات أدائيم

إن نظم االتصال وفق ىذا التصور، بمثابة الشرايين التي توحد أنظمة العمل، وتجعل منيا كاًل 
متكاماًل، فإذا ما ظيرت مواطن الخمل في نظم االتصال، فال شك بأن الضرر يمحق بجزء أساسي من 
أجزاء التنظيم، وربما تمتد مظاىر الخمل لتمس األداء الوظيفي لألجزاء المتضررة عمى نحو كمي أو 

 .جزئي، ولألداء الوظيفي لمجمل التنظيم في كثير من األحيان
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 الخالصة
 

، األول موضوع االتصال في المجتمعات الحديثة، أساسيينتبحث الوحدة الرابعة في موضوعين 
خاصة مع ظيور التوجيات الجديدة في الحياة االجتماعية نحو الطابع الفردي، فمم يعد الفرد معنيًا 
بالضرورة بالروابط القرابية أو الدينية التي نشأ عمييا، ولم تعد التشكيالت الدينية أو العشائرية ىي 

األساس الذي تقوم عميو الحياة االجتماعية في المجتمع المعاصر، ذلك أن الفرد أصبح محورًا في ذاتو، 
تيمو مشكالت العمل والبطالة والزواج وتكوين األسرة بدرجة تزيد كثيرًا عن اىتمامو بالعشيرة التي ينتمي 
إلييا، أو الجماعة الدينية التي يؤمن بمبادئيا، وليذا السبب باتت عممية االتصال مختمفة عن تمك التي 

قبل الدولة، وعمى طرف آخر يالحظ أيضًا أن الكثير من عمميات االتصال في  كانت في مجتمعات ما
التنظيمات الحديثة باتت مبنية عمى أساس الكفاءة والميارة التي يتمتع بيا الفرد في سياق المؤسسة التي 
يعمل بيا، فمم تعد اعتبارات القرابة واعتبارات الجماعة الدينية قادرة عمى أن تعطيو المكانة االجتماعية 
الالئقة، بقدر كفاءتو وميارات عممو التي تحتاج إلييا تنظيمات العمل الجديدة، وفي ظل ىذه التنظيمات 
من الطبيعي أن تأتي عمميات االتصال مختمفة بدرجة كبيرة عن تمك التي كانت منتشرة في مجتمعات ما 

. قبل الدولة
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 التعميمية الخامسةالوحدة 

مكونات عممية االتصال 

 

 :األهداف التعميمية

  القدرة عمى التمييز بين المضمون االجتماعي لعممية االتصال وطرفي العممية االتصالية، ذلك أن
يمكن حدوثيا بمعزل عن سياقيا االجتماعي ووظيفتيا بالنسبة لطرفي االتصال  عممية االتصال ال

 في وقت واحد
 

  مادة االتصال ووسائمو، ذلك أن إيصال الفكرة أو الموضوع، إلى الطرف اآلخر توجب معرفة
 الوسائل االتصالية المناسبة، فمكل مادة اتصال وسيمة اتصال تكون ىي األفضل

 
  القدرة عمى الربط بين وسائل االتصال السائدة في المراحل التاريخية المختمفة والتشكيالت

 االجتماعية التي سادت في تمك المراحل
 

  القدرة عمى فيم االستخدام االجتماعي والسياسي واالقتصادي لوسائل االتصال في سياقات
 .تمعية مختمفةجم
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 تعريفية مقدمة
 

تختمف مع  تقوم عممية االتصال في مستوياتيا المختمفة، وأنواعيا المتعددة عمى عناصر أساسية ال
ن كانت تختمف في أشكاليا وصورىا، لكنيا ال يمكن أن تختمف في  اختالف الزمان أو المكان، وا 

مضمونيا، وال يمكن تصور أية عممية اتصال إال بيذه العناصر، وتتمثل بطرفي التفاعل من جية، وىما 
مصدر عممية االتصال، وىدفيا، ومادة االتصال نفسيا، ووسيمة االتصال، وأخيرًا السياق االجتماعي 

التي تختمف من آن إلى آخر، ومن مكان إلى  لعممية االتصال، ولكل عممية اتصال أساليبيا وأدواتيا
غيره، وتتطور مع تطور المجتمعات اإلنسانية ووسائل عيشيا، ومع تطور التقانات التي يوفرىا التطور 

 .العممي والتقاني
 

 طرفي االتصال

 
من السمات التي تميز اإلنسان أن اهلل عز وجل 

، منذ والدتو وحتى مماتو، اآلخرجعمو دائم البحث عن 
وفي كل مرة يتحقق ما يبحث عنو، سرعان ما تظير 

مرة أخرى رغبة جديدة تتمثل في البحث عن آخر 
جديد، فحاجاتو األساسية العضوية منيا والنفسية 

يمكن ليا التحقق إال من خالل اآلخر،  واالجتماعية ال
يعجز عنو منفردًا، واآلخر  فيتقوى باجتماعو بو عمى ما

بالنسبة لمفرد دائمًا ىو نسبي، يختمف باختالف الموقف 
الذي يعيشو الفرد وباختالف الحاجة التي يتطمع إلييا، 
فال يوجد آخر مطمق يستطيع من خاللو أن يمبي كل 

تقل من حيث النتيجة عن حاجتو ألبيو، غير أنو في موقف محدد، وفي  حاجاتو، فحاجتو إلى أمو ال
 والزمان والمكان عزمان محدد قد تكون حاجتو ألحدىما أكبر من حاجتو لآلخر، ومع اختالف الموق

يختمف مقدار الحاجة إلى أي منيما، فتزيد أو تنقص تبعًا لطبيعة الموقف المشار إليو، وليذا فيو بحاجة 
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دائمًا ليتواصل مع غيره ممن استقر في وعيو أنو بحاجو لو عمى نحو من األنحاء، ويمكن من خاللو 
تحقيق المزيد من الحاجات التي يتطمع إلييا الفرد، وفي المحظة التي يشعر فييا المرء أن حاجتو لعممية 

االتصال مع ىذه الجية أو تمك، أو مع ىذه الشخصية أو غيرىا باتت معدومة تمامًا، فإن عممية 
االتصال تتراجع، وتضعف وتتالشى، ويمكن أن تندثر كميًا إذا فقدت أىميتيا بالنسبة إلى الفاعمين، 

يعرف بوجودىا أصاًل،  يحتاج إلييا، أو ال يمكن أن يقيم عممية تواصل مع أطراف ال وطبيعي أن الفرد ال
ة عمى وجود اآلخر الذي يؤدي دورًا متممًا في توفير رفعممية االتصال في ىذه الحالة مبنية بالضرو

. الحاجات المطموبة

وبالقدر الذي يجد الفرد نفسو مدفوعًا لمبحث عن اآلخر والتواصل معو ليتمكن من تمبية حاجاتو 
وتمبية متطمباتو، فإن اآلخر بدوره إنسان مفطور عمى الطبيعة نفسيا، وقد خمقو اهلل عز وجل بالسمات 
نفسيا، فيو دائم البحث عن غيره شأنو في ذلك شأن سابقو، ومن الطبيعي أن تصبح عممية االتصال 

ذا ما شعر أحدىما أن اآلخر ال يحقق لو  والتواصل بينيما نتيجة حتمية لمطبيعة المفطورين عمييا، وا 
األىداف التي يسعى إلييا، أو الطموحات التي يتطمع إلييا، فإن سعيو لعممية االتصال والتواصل يتالشى 

تدريجيًا بحسب الثقافة التي تحتضن ىذه العممية، وعمى الرغم من أن ىذا الفرد أو ذاك قد ال يجد 
الشخص الذي يبحث عنو في المحظة التي يريدىا، ولكنو يجده إذا ما حرر نفسو من الشروط التي تحول 

. دون وصولو إليو

وما ينطبق عمى الفرد ينطبق عمى الجماعات اإلنسانية عمى اختالف أنواعيا ومستوياتيا، فكل 
جماعة إنسانية تعد دائمة البحث عن جماعات أخرى تستطيع من خالل التعاون معيا أن تمبي حاجاتيا، 

وتنمي قدراتيا، وتحمي نفسيا من األخطار التي تيددىا، وتمس أمنيا، فإذا ما تالقت مصالحيا مع 
مصالح جماعات أخرى باتت الظروف النفسية واالجتماعية مييأة لعممية االتصال والتواصل، بصرف 

النظر عن الجية التي تبادر إلى ذلك، ومن خالل عممية االتصال والتواصل يتم تبادل المنافع بين طرفي 
التفاعل، أو طرفي االتصال، بحسب مصادر القوة التي تتصف بيا كل جماعة بالمقارنة مع الجماعة 

األخرى، وفي الوقت الذي تشعر فيو الجماعة الواحدة أن مصالحيا مع الجماعات األخرى باتت معدومة، 
فمن الطبيعي أن تأخذ بتقميص عممية االتصال والتواصل معيا، وتأخذ بالبحث عن جماعة أخرى تكون 

قادرة عمى تحقيق الحاجات المطموبة، وفي ضوء تصورات كل جماعة لمصالحيا المجتمعية، المادية منيا 
والمعنوية والثقافية والحضارية تأخذ بتوثيق عرى االتصال والتواصل مع الجماعات األخرى، فتنمي 
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عمميات االتصال مع ىذه الجماعة أو تمك، وتحد من عمميات االتصال مع جماعات أخرى، بحسب رؤية 
 لمصالحيا من جية، وبحسب رؤيتيا لطبيعة األخطار التي تيددىا من جية ثانية، وبالنظر إلى أن أبنائيا

ىذه المصالح يمكن أن تكون متبدلة ومتغيرة، فإن عمميات االتصال والتواصل تأتي متبدلة ومتغيرة أيضًا 
. تبعًا لطبيعة المواقف النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية السائدة

وفي ضوء ىذا التصور يمكن التمييز بين الطرف الفاعل في عممية االتصال، وبين الطرف 
المتمقي، أما الطرف الفاعل فغالبًا ما يسمى بالطرف المصدر الذي تعود إليو المنافع في عممية االتصال، 

ويحاول استقطاب الطرف المتمقي في مداراتو، فيو الذي يخطط لعممية االتصال وينظم رسالتو، ويحدد 
أىدافو تبعًا لمشروط المحيطة بو والتحديات التي تيدده، وتبعًا لمتفسيرات التي يسقطيا عمى القضايا 

 .المحيطة بو

جميور المستمعين لمحاضرة  ويختمف األمر بالنسبة إلى الجميور المتمقي، فقد يكون عمى انتظار
عممي في اإلذاعة والتمفزيون، ومع  ثقافية أو عممية في منتدى، أو جميور المستمعين لبرنامج ثقافي أو

ن كانوا عمى معرفة بأطرىا العامة  عمىذلك فيم  غير معرفة بالضرورة بمضمون الرسالة الموجية إلييم، وا 
وخطوطيا العريضة، إال أن استجابتيم لمضمون الرسالة يأتي مختمفًا بحسب خصوصيات كل منيم، 

فجميور االتصال باألساس ىو مجموعة من الناس يتركز اىتماميم حول موضوع مشترك، وتأتي 
 استجابتيم معمنة تارة، وغير معمنة تارة أخرى، دون أن يكونوا بالضرورة متقاربين في المكان أو متباعدين

، الميم إال بالنسبة إلى وسائل اإلعالم الخاصة كالمحاضرات الثقافية والعممية (1، 2009الكناني، )
المشار إلييا، أو الخطب الدينية يوم الجمعة وما شابييا، بينما يستبعد شرط التقارب المكاني بالنسبة إلى 

. وسائل االتصال ذات الطابع الجماىيري

وتتميز الجماعات المتمقية عن بعضيا من حيث الحجم، والتركيب، ودرجة التجانس، وطول 
، أما الحجم فيمكن أن يكون ضئياًل كما ىو الحال في عمميات االتصال (2، 2009الكناني، )التعرض 

المحدودة والخاصة، كالمحاضرات االختصاصية، والمقاءات ذات النوعية المميزة، وقد يتسع أكثر في 
المحاضرات العامة والخطب الدينية، وقد يصبح الجميور المتمقي كبيرًا مع وسائل االتصال الجماىيري، 

. ويتجاوز حدود المكان الواحد

كما يتصف الجميور المتمقي أيضًا بالتركيب االجتماعي ودرجة التجانس، فقد يكون مؤلفًا من 
طبقات اجتماعية محددة دون غيرىا، فجميور الطمبة في محاضرة جامعية مثاًل يتصف بقدر كبير من 
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التجانس مقارنة مع درجة التجانس بين جماعات المسجد في خطبة يوم الجمعة، ففي حين يوصف 
الجميور المتمقي أحيانًا بأنو عمى درجة كبيرة من التجانس، يمكن أن يوصف أحيانًا أخرى بأنو عمى 

. درجة كبيرة من التنوع وعدم التجانس

كما تعد مدة التعرض لمرسالة اإلعالمية واحدة من العوامل التي تساعد في تأثير المادة اإلعالمية، 
ففي حين قد يستعرض بعضيم برنامجًا إعالميًا أو مادة إخبارية بشكل سريع دون الوقوف في حيثيات 
المادة اإلعالمية ومحتواىا، بينما يتتبع بعضيم اآلخر المادة اإلعالمية بتفصيل واسع ودقيق، ويستغرق 
وقتا طوياًل في متابعة المادة اإلعالمية، والتعرف عمى تفاصيميا من مصادر متعددة، بيدف الفضول 

. أحيانًا، وبتأثير االتجاىات والمشاعر والعواطف أحيانًا أخرى

تمف باختالف مجموعة خومن المالحظ أيضًا أن استجابة الجميور المتمقي لمرسالة اإلعالمية ت
كبيرة من الخصائص التي تميزه، سواء اتصل ذلك بالخصائص السالفة الذكر، أو خصائص أخرى، كما 
ىو الحال مثاًل في اختالف أفراد الجميور المتمقي باختالف فئات العمر، والجنس، ومستويات التحصيل 

المعرفي، ومستويات الذكاء، واالنتماءات االجتماعية واالتجاىات الثقافية والسياسية وغير ذلك من 
االعتبارات الذاتية واالجتماعية والثقافية والحضارية، ونتيجة لذلك قد تتفاعل جماعة من الجميور المتمقي 
مع مادة االتصال تفاعاًل إيجابيًا لتوافق مضمونيا مع مشاعر ىذه الجماعات وأحاسيسيا وعواطفيا، بينما 

تتفاعل جماعة أخرى من الجميور المتمقي تفاعاًل سمبيًا لما تحممو مادة االتصال من مضمون يناقض 
 .مشاعر الجماعة وأحاسيسيا واتجاىاتيا
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 مادة االتصال

 

تستحوذ مادة االتصال عمى اىتمام المعنيين بعممية االتصال نفسيا، لما تحممو من أىمية خاصة 
في ىذه العممية، وىي بصورة عامة فكرة يراد نقميا من الطرف 

المصدر إلى الطرف المتمقي ألىداف وغايات متعددة، منيا ما فيو 
مصالح آنية تفيد الطرف المصدر في عممية االتصال ومنيا ما 
فيو مصالح آنية تفيد الطرف المتمقي، عمى أن يكون ليما معًا 

. مصالح متبادلة من حيث النتيجة فيما بعد

فقد يعاني الطرف المصدر من طرفي التفاعل، فردًا كان أو 
جماعة، أو مؤسسة، أو حتى دولة، من مشكالت نفسية واجتماعية 

وىو بحاجة لتمقي المساعدات من .. واقتصادية وسياسية مختمفة
طرف آخر حتى يتمكن من تجاوز مشكالتو، فالفرد يشعر دائمًا 

بحاجتو لمتواصل مع األب واألم واألخ والصديق والتاجر والطبيب 
وزميمو في العمل، ورئيسو المباشر، وكل من لو معو صمة ومصمحة متبادلة، وأول عممية االتصال رسالة 

تدل في مضامينيا عمى الرغبة في عممية التواصل مع اآلخر، غير أن األمر متوقف عمى االستجابة 
التي تشكل الطرف الثاني في عممية التفاعل، ومع قبول الدعوة إلى التواصل من خالل االستجابة األولية 
تبدأ عممية التفاعل بين طرفي االتصال، ويبدأ معيا تبادل األفكار والمعمومات والرؤى التي تشكل مادة 

. االتصال األساسية، ومع عممية التبادل سرعان ما تبدأ أيضًا عممية التفاعل وتبادل التأثير

والمثال الذي يمكن االستعانة بو عمى المستوى الفردي حالة المريض الذي يبحث عن الطبيب 
لتمكينو من تجاوز مشكالتو الصحية، غير أن الطبيب بحد ذاتو أيضًا يبحث عن مريض يمكنو من أن 
يجعل منو طبيبًا بالفعل، فإذا ما غاب المريض كميًا، بات الطبيب طبيبًا بالقوة وحسب، وليذا فكل منيما 

يعرف اآلخر لموىمة األولى، غير أن  يحتاج إلى اآلخر عمى نحو من األنحاء، ومع ذلك فإن أي منيما ال
ديمومة البحث عن اآلخر بالنسبة إلى كمييما، بطريقة أو بأخرى، تؤدي بكل منيما إلى معرفة اآلخر، 

ومن الطبيعي أن تبدأ عممية التواصل بعممية اتصال مبنية عمى فكرة أو اقتراح يتضمن الدعوة إلى 
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التواصل، فاإلعالن الذي يّدون فيو الطبيب معموماتو ىو بحد ذاتو وسيمة اتصال تتضمن دعوة كل 
مريض معني بيذه المعمومات لالتصال مع الطبيب، فإذا وجدت الفكرة االستجابة المطموبة لدى المريض 
كان ذلك داعيًا إلى االنتقال من عممية االتصال إلى عممية التواصل، ومن ثم إلى عممية التفاعل، وكل 

. مرحمة من ىذه المراحل مبنية بالضرورة عمى ما يسبقيا من عمميات

وينطبق األمر تمام االنطباق عمى الجماعات اإلنسانية، فاختالف الشروط االقتصادية واالجتماعية 
التي تعيشيا الجماعات اإلنسانية والمجتمعات والدول تجعل كل واحدة منيا بحاجة إلى األخرى التي 

يمكن أن تساعدىا في تمبية حاجاتيا المختمفة، وليذا فيي تبني عمميات االتصال مع الجيات التي تعتقد 
أنيا قادرة عمى أن تؤدي وظيفتيا عمى النحو المطموب، وتأخذ عممية التفاعل المراحل نفسيا، االتصال ثم 

التواصل والتفاعل والتعاضد إلى مرحمة االندماج الكمي، وبرغم أن المراحل الالحقة رىن باألولى 
بالضرورة إلى المراحل األخيرة إال في حاالت االستمرار في عمميات  تؤدي بالضرورة، غير أن األولى ال

. التواصل والتفاعل، وفي حاالت تبادل المنافع عمى نطاق واسع

وقد تأتي عمميات االتصال والتواصل في مستويات متداخمة، فقد تأتي عمى مستوى األفراد حيث 
 والطبيب، أو الطالب ضيتواصل الفرد مع أفراد آخرين، كما ىو الحال في عممية االتصال بين المري

 عمى مستوى المؤسسات حيث تتفاعل مؤسسة مع مؤسسة تأتي، وقد الخ.. ك والتاجرلوالمعمم، أو المستو
أخرى، أو عمى مستوى الدولة عندما تقيم دولة محددة عالقات تفاعل مع دولة أخرى، وقد تأتي عمميات 
االتصال والتواصل متداخمة في كثير من األحيان، كما ىو الحال في عالقة الفرد مع المؤسسة كالطبيب 

، والمعمم في المدرسة، والقاضي في مؤسسة القضاء، وغيرىا من مجاالت العمل التي تنفصل ىفي المشف
. فييا الشخصية االعتبارية لممؤسسة عن االعتبارات الشخصية لؤلفراد المتعاممين معيا

وال يختمف األمر بالنسبة إلى المؤسسات اإلعالمية المتطورة منيا والمتخمفة عمى حد سواء، 
الخبر المستخدم في وسيمة االتصال إن ىو من حيث النتيجة إال رسالة من المصدر إلى  فالمعمومة أو

المتمقي تحمل في مضمونيا فكرة ذات دالالت مباشرة أحيانًا وغير مباشرة أحيانًا أخرى، فإذا ما وجد 
المتمقي في ىذه المعمومة أو الفكرة ما يوافق تصوراتو، وما يتطابق مع ما يبحث عنو في سياق سعيو 
لتوفير مستمزمات استقرار حياتو، تفاعل معيا وأخذ يبني عمييا أنماط مختمفة من سموكو لتوسيع دائرة 

اتصالو مع مصدرىا حتى تتحقق عممية تواصمو مع ذلك المصدر، ومن ثم تفاعمو المثمر معو الذي يمكن 
.  أن يؤدي إلى تغييرات واسعة في حياتو
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وقد تعبر وسيمة االتصال عن رأي جية اعتبارية تمثل مؤسسة تجارية، أو حزب سياسي، أو تيار 
ديني أو نظام حكومي، وفي الحاالت المختمفة فإن الجية المعنية تقدم من خالل وسائل االتصال 

الخاصة بيا جممة من األفكار والرؤى والتطمعات التي تعكس رؤيتيا وتطمعاتيا ىي، فتقدم تفسيراتيا 
وتحميالتيا لمقضايا واألحداث التي تيم الرأي العام، وتحاول من خالليا استقطاب الرأي اآلخر ودمجو في 

 فمكيا من خالل الفكرة التي تشكل مادة االتصال األساسية، ومادة االتصال وفق ىذا التصور أشبو ما
تكون بالبذار المنتشرة في التربة، وتتحين الشروط المناسبة التي تؤدي إلى تفاعميا مع التربة وتجعل منيا 
نباتًا قاباًل لمنمو، غير أن جزءًا كبيرًا من مادة االتصال يمكن أن يندثر ويتالشى بسبب ضعف استجابة 
المتمقي، وعدم اىتمامو، بينما يزداد االىتمام بجزء آخر ويصبح مادة حقيقية لالتصال والتواصل ويحقق 
أىدافو، فإذا ما تم اختيار مادة االتصال عمى نحو متقن فمن شأن ذلك أن يسيم فعاًل في توجيو الرأي 
العام، وتغيير االتجاىات النفسية واالجتماعية لدى المتمقي، وليذا تولي وسائل االتصال اىتمامًا كبيرًا 

يتيا تبعًا لتوجيات وسيمة االتصال وغاياتيا مبمادة االتصال وتخصص لكل مادة اتصالية حيزًا يناسب أه
وأىدافيا االجتماعية والسياسية واالقتصادية، فقد يعطى لمادة اتصالية معينة حيزًا واسعًا وعناوين عريضة 

، في حين تعطى لممادة االتصالية نفسيا االتصاليةعديدة إذا كانت المادة تتوافق مع مسارات الوسيمة 
. قل في وسيمة اتصالية ثانية، وقد تبدو ميممة بدرجة كبيرة لدى وسيمة اتصالية ثالثةأأىمية 
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 وسيمة االتصال واالستقطاب االجتماعي

 
تأتي عممية االتصال عبر وسيمة أساسية من 

الوسائل التي يستخدميا اإلنسان، ويصعب تصور عممية 
االتصال دون وسيمة من الوسائل التي تختمف باختالف 
تطور المجتمع اإلنساني، وباختالف األىداف والغايات 

التي يتوخاىا الفاعل من عممية االتصال، ففي 
ليدية كانت وسيمة االتصال المشافية قالمجتمعات الت

لس محور عممية اوالحوار المباشر، وليذا كانت المج
االتصال، في المجتمعات ذات الطبيعة العشائرية، أو في 
المجتمعات ذات الطبيعية الدينية، وحتى في المجتمعات 

الريفية ذات اإلنتاج الزراعي لم يختمف األمر كثيرًا، 
فالمحادثة، والحوار المباشر يشكالن األساس في عممية 

االتصال، وعمى الرغم من ظيور الرسائل بوصفيا وسيمة من وسائل االتصال إال أنيا ذات انتشار شعبي 
 من وسائل أساسية عمى تعمم القراءة والكتابة، وفي تمك األثناء شكل الكتاب أيضًا وسيمة ىابسبب اعتماد

يستخدميا إاّل القادرين عمى القراءة والكتابة، وبسبب انتشار  االتصال، لكنو أيضًا كان وسيمة خاصة ال
األمية في المجتمع العربي عمى سبيل المثال، كانت المشافية وسيمة االتصال األساسية، وليذا ظير دور 

الشفوية في نقل  سومميز في حياة الناس لرجال الدين ولممؤسسات الدينية التي تعتمد عمى الخطابة والدر
المعرفة، وفي الشروط االجتماعية السائدة كانت المشافية ىي وسيمة المعرفة األساسية، وليذا السبب كان 

الناس يطرحون أسئمتيم عمى من يعتقدون أنو األكثر كفاءة ومعرفة، في حين قد يكون ىؤالء بيذا 
المستوى أو الكفاءة من الناحية العممية، وقد ترتب عمى ذلك أن األشخاص األكثر قدرة عمى الحديث، 

وىم رجال الدين، باتوا يشكمون مراكز االستقطاب التي يمتف حوليا طمبة العموم، حتى أصبحت تشكيالت 
. المجتمع مرتبطة تمام االرتباط بمحاور االستقطاب نفسيا

غير أن األمر اختمف كميًا مع انتشار الصحافة والكتاب بوصفيما وسيمة جديدة لعمميات االتصال 
لم تعد المشافية محور عممية االتصال، فقد بات في مقدور األفراد اكتساب المزيد ففي المجتمع الحديث، 
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من المعارف والرؤى والتصورات بمعزل عن رجال الدين، وبمعزل عن األشخاص الذي كانوا يحتكرون 
المعرفة ويستقطبون الرأي العام، األمر الذي أدى إلى تراجع واضح في الدور الذي كان يؤديو رجال الدين 
أو زعماء القبيمة في نظم ما قبل الدولة، في حين بقي ىذا الدور واضحًا في المجتمعات التي تنتشر فييا 

 ىذه ياألمية بدرجة كبيرة، ومازالت تشكل المشافية وسيمة االتصال األساسية، وليذا يالحظ أن الناس ف
اتيا ىي، رتقديم المعارف وفق تصوبالمجتمعات مازالت تستقطبيم الشخصيات التي تحتكر المعرفة وتأخذ 

األمر الذي يدلل بشكل واضح عمى أن وسيمة االتصال تؤدي دورًا كبير األىمية في عممية التشكيل 
االجتماعي وفي طبيعة التنظيمات االجتماعية التي تنتجيا الشروط االقتصادية واالجتماعية في مرحمة 

. تاريخية محددة
ر اإلذاعة والتمفزيون وقنوات البث الفضائية أخذت عمميات االتصال أشكااًل جديدة لم وومع ظو

تكن تعرفيا في السابق، وباتت الجيات التي تممك قدرة السيطرة عمى اإلذاعة والتمفزيون وقنوات البث 
يضًا عمى إعادة التكوين االجتماعي لمناس بالطريقة التي تناسب ىذه أالفضائية ومواقع االنترنت قادرة 

القوى، وتضمن مصالحياـ ومن المالحظ أن القوى السياسية في العالم المعاصر أصبحت تجعل من 
وسائل االتصال أدواتيا األساسية في صراعيا مع اآلخر، وأصبحت تخصص لذلك الموازنات المالية 
الكبيرة التي تفوق ما تخصصو لمعمميات العسكرية المختمفة، ذلك أن المردود النفسي واالجتماعي من 

استخدام وسائل االتصال بات أكثر جدوى من استخدام األسمحة العسكرية المتطورة في حاالت كثيرة من 
حاالت الحروب، ويدل ذلك عمى أن وسيمة االتصال تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر عممية االتصال، 

بل محددًا أساسيًا من محدداتيا، وقادرة عمى أن تعيد بناء التشكيالت االجتماعية وفق مصالح القوى 
 .السياسية التي تممك السيطرة عمى ىذه الوسائل
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 السياق االجتماعي والسياسي لموسائل المستخدمة في عمميات االتصال

 
تؤدي وسائل االتصال دورًا كبير األىمية في عمميات التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
لمدولة عندما تأتي منسجمة مع السياق التاريخي لممرحمة التي يمر بيا المجتمع، ففي مجتمعات ما قبل 

الدولة كانت وسائل االتصال متوافقة مع الشروط المجتمعية السائدة في تمك المراحل، فحيث تأتي 
ابط بين الجماعات، من الطبيعي أن والصراعات العشائرية والقبمية وتشكل األساس الذي تقام عميو الر

تأتي وسائل االتصال لتعزز مفيوم العشيرة في وعي األبناء لتوافقو مع التحديات التي تيدد حياة الجماعة 
من قبل الجماعات األخرى التي انتظمت عمى شكل انتماءات عشائرية، بينما يختمف األمر بالنسبة إلى 
الجماعات التي تشعر بتيديد خارجي ذو طبيعية دينية أو طائفية، ففي مثل ىذه الحاالت تأخذ وسائل 

االتصال بالعمل عمى تعزيز مفيوم االنتماء االجتماعي لؤلفراد عمى أساس الدين أو الطائفة التي ينتمي 
إلييا ىؤالء، ويشعرون بالخطر القادم إلييم من الديانات األخرى أو الطوائف األخرى، األمر الذي يدفع 

حتى مجموعات العشائر التي كانت متحاربة إلى وقت قريب إلى التوافق والتآلف مع بعضيا إذا كان ذلك 
يساعدىا في الحد من األخطار التي تيددىا، وفي مثل ىذه الحاالت تنتفي الصراعات العشائرية وتظير 
جمية الصراعات الدينية أو الطائفية، ويصبح الخطاب اإلعالمي مبنيًا عمى ىذا األساس، وتصبح وسائل 

. االتصال مستقطبة في ىذا التوجو
لكن وسائل االتصال ىذه تأخذ بتعزيز مفيوم االنتماء عمى أساس عشائري عندما يشعر األبناء بأن 

الخطر الذي ييددىم، إنما يأتي من العشائر األخرى، وقد تندمج طوائف كانت متصارعة إلى حين من 
الزمن في تشكيالت عشائرية جديدة لمحد من الخطر الذي ييدد ىذه الجماعات من العشائر األخرى، مما 

. يجعل لوسائل االتصال وظيفة مختمفة عن تمك التي كانت تقوم بيا في مرحمة التنظيمات الدينية
غير أن المشكمة األكثر خطورة عندما تأخذ وسائل االتصال بتعزيز مفيوم االنتماء عمى أساس 

عندما يؤدي الخطاب اإلعالمي، وتؤدي وسائل االتصال وديني أو عشائري في مجتمع الدول المعاصرة، 
دورًا سمبيًا يؤدي إلى مزيد من تشرذم المجتمع وتبعثر أفراده، بين تيارات دينية، وتنظيمات عشائرية، في 
الوقت الذي يوجب فيو الخطر الحقيقي الذي ييدد الدولة تكاتف أبنائيا وترابطيم لمحد من األخطار التي 

 الدولة، وليس عمى أساس العشيرة أو الدين أو أساستيددىم من الخارج بوصفيم مجتمعًا قائمًا عمى 
 .الطائفة
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يضًا، يمكن لقوى اجتماعية وسياسية عديدة أيضًا أن تبطن والءات دينية أو عشائرية أوعمى طرف آخر 

ولكنيا تحاول استقطاب الرأي العام من خالل تعزيز مفيوم الدولة مما يدفع الكثير من أبناء المجتمع 
لمتوافق مع الشروط االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تبدو من حيث الشكل شروط لبناء الدولة 
بينما ىي شروط لتعزيز سيطرة ىذه العشيرة أو تمك، أو ىذا التيار الديني أو ذلك، األمر الذي يجعل 
استخدام وسائل االتصال في غير سياقاتيا الزمانية والمكانية عاماًل من عوامل التخمف االجتماعي 

 في بعثرة الرأي العام، اً والسياسي، وليس عاماًل من عوامل التطور بالضرورة، فيي تؤدي دورًا كبير
ه، وتشويو الحقائق لصالح قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية دون غيرىا، كما ىو الحال بالنسبة لوتضمي

إلى وسائل االتصال التي تدعو إلى تعزيز االنتماء العشائري أو الديني في سياق نظام اجتماعي وسياسي 
 الدولة، أو الدعوة إلى االنتماء لمدولة التي تسيطر عمييا قوى عشائرية، أو أساسواقتصادي يقوم عمى 

 التيارات الدينية، وفي الحالتين معًا تأتي وسائل االتصال في سياق مختمف تمامًا أساسقوى مبنية عمى 
. عن السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الحقيقي
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 الخالصة
 

تعتمد عممية االتصال عمى مجموعة من المكونات األساسية التي تختمف في طبيعتيا وحجميا 
واتجاىاتيا بين حين وآخر، ومجتمع وآخر، وعمى الرغم من ذلك ال يمكن تصور عممية اتصال دون ىذه 

، والسياق المجتمعي الالمكونات التي تتمثل بطرفي عممية االتصال، ومادة االتصال، ووسيمة االتص
. لعممية االتصال

 ففي سياق الحديث عن طرفي االتصال يأتي االتصال ممبيًا لحاجات الطرفين في وقت واحد، وال
يمكن تصور عممية اتصال إال بوجود طرفين عمى األقل يشكل أحدىما مصدرًا لعممية االتصال، واآلخر 
 متمقيا ليا، وشأن عممية االتصال في ىذه الحالة شأن كل عممية تفاعل في المجتمع، فالعممية التجارية ال
يمكن تصورىا بمعزل عن البائع والشاري في الوقت نفسو، والعممية التعميمية بين العالم والمتعمم، والعممية 
الزواجية بين الرجل والمرأة، وكل أشكال التفاعل مبنية في أساسيا عمى طرفين يقوم أوليما بدور الفاعل، 

.. عممية االتصالىي ويكون الثاني بدور المستجيب، وىكذا 
أما مادة االتصال فيي مجموعة من المعارف أو األفكار أو الميارات أو التصورات التي يريد 

المصدر نقميا إلى الطرف اآلخر لغايات مختمفة، فيي تعبير عن وجو من وجوه اإلرادة اإلنسانية التي 
تصال التي تشكل االتحمل في مضمونيا رغبة التواصل مع الطرف المتمقي، وذلك من خالل وسيمة 

األداة التي تتم من خالليا عممية االتصال، وىي تختمف باختالف الزمان والمكان، فقد تكون مبنية عمى 
االتصال الشفوي، أو االتصال المكتوب، أو المسموع أو المرئي، وتأخذ ىذه الوسائل بنقل مادة االتصال 

. من المصدر إلى المتمقي
 وسائل االتصال دائمًا في سياقات مجتمعية متنوعة، يمكن أن تجعل من عممية استخداماتويأتي 

االتصال عاماًل أساسيًا من عوامل التطور االجتماعي، ويمكن أن تشكل عاماًل من عوامل التخمف 
. االجتماعي تبعًا لطبيعة السياق المجتمعي الذي تتم من خاللو عممية االتصال

 
 

 

 

79 



 

 

 تمارين

  :اختر اإلجابة الصحيحة

 :توصف حاجة الفرد إلى اآلخرين بأنها .1

   

A. متساوية بالنسبة إلى كل منيم في الحجم واألىمية 

   

B. كبيرة بالنسبة إلى بعضيم، ومعدومة بالنسبة إلى بعضيم اآلخر 

   

C. ال تختمف حاجات الفرد إلى اآلخرين باختالف الزمان والمكان أو األشخاص 

  B  اإلجابة الصحيحة

   

 :تأتي عممية االتصال في سياق عمميات التفاعل بين األطراف عمى النحو اآلتي .2

   

A. تفاعل.. تواصل.. اتصال 

   

B. اتصال.. تواصل.. تفاعل 

     

C. تفاعل.. اتصال.. تواصل 

  A اإلجابة الصحيحة

    

 :عندما كانت عمميات االتصال مبنية عمى المشافهة المباشرة، كان لهذه العمميات .3

   

A. تأثير محدود في عمميات االستقطاب االجتماعي 

   

B. تأثير قوي في عمميات االستقطاب االجتماعي 

    

C. لم يكن ليا أي تأثير في عمميات االستقطاب االجتماعي 

  B اإلجابة الصحيحة

80 



 

 

 المراجع
 

 (.ن.د)، جميور وسائل االتصال الجماىيري، (2009)الكناني، محسن  .1

 
 

 

81 



 

 

 

 

 التعميمية السادسةالوحدة 

 غايات االتصال وأىدافو

 

 :األىداف التعميمية

 فقد يكون ىتعريف الطالب بأن لكل عممية اتصال معنى في ذاتو ورمزًا يدل عميو، أما المعن 
 صريحًا، أو مضمرًا، بينما الرمز ىو نمط سموك ال يدركو إال المعنيين بعممية االتصال

 
  ،تعريف الطالب بأن التكوينات االجتماعية تنطوي عمى عوامل الوحدة والتقارب من جية

ومظاىر التنوع واالختالف والتناقض من جية أخرى، وتؤدي عمميات االتصال إلى تحقيق 
مظاىر الوحدة والتقارب، أو تؤدي إلى انتشار مظاىر الفرقة والتباعد تبعًا لمقوى التي تممك 

وسائل االتصال وتسيطر عمييا 
 

  تعريف الطالب بأن المجتمعات اإلنسانية تنتج عمى الدوام جممة واسعة من العادات والتقاليد والقيم
االجتماعية التي من شأنيا أن تسيم في توحيد مكونات المجتمع وتجعمو قوة متكاممة، بينما تؤدي 

القوى المعادية لممجتمع إلى تعزيز مظاىر التنوع إلى حد التناقض والبعثرة، وفي الحالتين معًا 
 .تؤدي وسائل االتصال الدور الفاعل تبعًا لمقوى االجتماعية المسيطرة عمييا
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 وأىدافو االتصال بغايات تعريف

 
تنطوي عممية االتصال عمى أىداف وغايات 

متعددة تحقق النفع والفائدة لطرفي االتصال في 
الوقت نفسو، فاالتصال ليس ىدفًا بحد ذاتو، إنما ىو 
وسيمة لتحقيق غايات أكبر، في الوقت الذي يعد فيو 
أيضًا نتاج لشروط موضوعية مستقمة عن رغبات 

وحاتيم، تتمثل في حاجة كل طرف من ماألفراد وط
طرفي التفاعل إلى غيره، أما أىداف االتصال 

وغاياتو فتختمف باختالف الجيات المعنية باالتصال 
وباختالف مستوياتو، وباختالف القيم االجتماعية 
والثقافية والحضارية المحددة لمضمونو، وبرغم أن 
األىداف العامة والغايات األساسية لعممية االتصال 

ن أىدافًا أخرى أإنما تكمن من حيث النتيجة في تحقيق المنافع المتبادلة لطرفي االتصال والتواصل، غير 
وغايات مختمفة يمكن أن تظير مع اختالف الضوابط األخالقية والدينية واالجتماعية المحددة لمسموك، 

فاالتصال في حقيقتو سموك إنساني يتطمع إلى غايات وأىداف ترتبط بخصوصيات الفاعل وقيمو ومبادئو 
وأخالقياتو، وقد ينطوي في جزء كبير منو عمى مظاىر عدوانية تيدف إلى النيل من حقوق اآلخرين، أو 
التشجيع عمى أنماط سموكية تمس بأمن الدولة والمجتمع وفق رؤى غير مكتممة لمفيوم المصمحة، أو 

رؤى مشوىة تخدم جيات مختمفة، وبالتالي فإن كل ما ينطوي عميو السموك اإلنساني من صفات تحمل 
في مضامينيا الدعوة إلى التضامن والتآخي، والتفاعل اإليجابي المثمر، ومن صفات تحمل في مضامينيا 

وغة وتعطيل الحقوق ومظاىر االنحراف والعدوان عمى اآلخرين يمكن أن تتجمى االخداع والكذب والمر
. واضحة في عمميات االتصال

فقد يعمن حزب سياسي، أو منظمة دولية، أو شركة تجارية عن أىداف وطموحات تستقطب رأي 
الجميور وتمبي حاجاتو، ومن شأنيا أن تساعد في تحقيق تطمعاتو، فتدفعو إلى االندماج في بنيتيا 
شد أوالدوران في فمكيا، غير أنيا تخفي في حقيقتيا أىداف وغايات اجتماعية وسياسية أكثر عمقًا، و
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خطورة مما تبديو في خطابيا العمني، ويتجمى ذلك بأوضح صوره لو في مؤسسات إعالمية كبرى تبدي 
المصداقية والشفافية في خبرىا السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، ولكنيا في المضمون تضمر 

االنحياز والتطرف لقوى اجتماعية وسياسية دون غيرىا، وتعمل عمى ترويج أفكار وآراء وتصورات من 
شأنيا أن تخمق مشكالت عديدة لدى المتمقي لتتمكن فيما بعد مؤسسات متممة ليا من السيطرة عمى 

. الموارد والخيرات التي تتطمع إلييا

يتجزأ من أية معركة سياسية أو عسكرية تقوم  وفي ىذا السياق باتت المؤسسات اإلعالمية جزءًا ال
بيا دولة ضد دولة أخرى، بل أصبحت ىذه المؤسسات تشارك في الحروب بدرجة ال تقل أىميتيا عن 

لى جانب ما يمكن أن توصف بو ىذه المؤسسات من  أىمية المعارك السياسية والعسكرية نفسيا، وا 
مصداقية تقوم عمى المبادئ األخالقية واإلنسانية يمكن أن توصف أيضًا باالنحراف األخالقي عن 

المبادئ اإلنسانية التي أقرتيا الديانات السماوية منذ أقدم العصور، فالسعي إلى تشويو الحقائق وتزييف 
 في استخدام تقانات ظالوقائع بات أكثر سيولة ويسرًا مما كان في الماضي بسبب التطور الممحو

االتصال، حتى أن الكثير من وسائل االتصال الحديثة باتت مصدرًا أساسيًا من مصادر التشجيع عمى 
االنحراف األخالقي، وارتكاب الجرائم، وتعاطي المخدرات وتيريب السالح، وتخريب بنية العالقات 

االجتماعية في كل تنظيم، وفي كل دولة يمكن أن تشكل خطرًا عمى ىذه المؤسسات أو القوى السياسية 
. واالجتماعية السائدة فييا

إن عممية االتصال وفق ىذا التصور عممية إنسانية تحمل في مضمونيا كل الخصائص التي 
يوصف بيا الفعل اإلنساني، من حيث األىداف التي يتوخاىا، والوسائل التي يستخدميا، والطرق التي 

يتبعيا، وفوق كل ىذا القيم األخالقية واإلنسانية واالجتماعية والدينية الضابطة لمسموك، ومع انحالل ىذه 
القيم ليس غريبًا أن تسيم وسائل االتصال في تقويض دعائم البناء االجتماعي والروابط االجتماعية التي 
تحدد منظومة الحقوق والواجبات المترتبة عمى الفاعمين في كل تنظيم، فإذا ما ساىمت وسائل االتصال 
بذلك فإنيا تساىم في حقيقة األمر في القضاء عمى المجتمع، ولكن ليس بوصفو مجموعة أفراد، إنما 
بوصفو النظام الذي يحتضن ىؤالء األفراد ويعمل عمى تنظيم بنية العالقات المتبادلة بينيم عمى شكل 
الحقوق والواجبات، فإذا انحمت ىذه النظم كان ذلك داعيًا إلى توفير الشروط المناسبة لسيطرة اآلخر 
والتحكم بموارد المجتمع وخيراتو مع إعادة بناء تنظيم جديد لمعالقات يساعد في تحقيق األىداف التي 

. يتوخاىا اآلخر ويعمل من أجميا ضمانًا لمصالحو المادية والثقافية المختمفة
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وبرغم ذلك فإن أىداف عمميات االتصال يمكن أن تكون عمى العكس من ذلك تمامًا، ففي المجتمع 
اإلنساني مجموعات كبيرة أيضًا من األفراد تحمل في وعييا جممة القيم األخالقية واإلنسانية التي تميز 
بني اإلنسان، وتجعمو كائنًا مختمفًا عن الكائنات الحيوانية، وفي ىذه الحالة يمكن أن تكون مصالح ىذه 

قامة العدل في األرض، ويمكن ليذه  الشريحة من الناس ىي تحقيق الرسالة اإلنسانية والدعوة إلى الحق وا 
الشريحة أيضًا أن تستخدم وسائل االتصال لمغايات التي تتطمع إلييا واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا 

في ضوء المعايير والمبادئ األخالقية واإلنسانية الضابطة لسموكيا العام، ولعمميات االتصال التي تقيميا 
. مع اآلخرين بشكل خاص

ويضاف إلى ذلك أن تكامل األدوار التي يقوم بيا األفراد في سياق تفاعالتيم االجتماعية يتضمن 
بالضرورة اعتماده عمى أىداف وظيفية بالنسبة لمفاعمين االجتماعيين، فممعمم المدرسة في مدرستو أىداف 
وظيفية لعممية االتصال التي يقيميا مع طمبتو، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطبيب في المشفى، والميندس 

لكل منيم أىدافو الوظيفية من عمميات .. ورجل األمن وغيرىم رعافي ورشة العمل والتاجر والصانع والمز
االتصال التي يقيميا في دائرة القطاع الذي يعنى بو، وال يمكن تصور المجتمع بمعزل عن تكامل األدوار 

تحمي فاعمييا من إمكانية  والوظائف المنوطة بالفاعمين، وبرغم ذلك فإن وظيفية ىذه األىداف ال
ىم موكولين عميو لما  االنجراف مع مظاىر االنحراف األخالقي واإلنساني التي قد تدفعيم إلى توظيف ما

 .فيو منفعتيم الشخصية
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 معاني االتصال ورموزه

 

تعتمد عمميات االتصال التي تقوم بيا الجيات المختمفة 
عمى معاني اجتماعية وثقافية ودينية مستقرة في الوعي 

االجتماعي، ويتمثميا الفرد في وعيو ووجدانو بحسب شروط 
التنشئة االجتماعية التي احتضنتو منذ والدتو، وعمى الرغم من 
أن األنماط السموكية التي يمارسيا الفرد في حياتو إن ىي إال 
استجابات عممية لمثيرات موضوعية وذاتية تنتجيا الشروط 
النفسية واالجتماعية التي يعيشيا الفرد، إال أنيا في الوقت 
نفسو تحمل في مضمونيا معاني مستقرة في وعي الفاعل، 
وفي الوعي االجتماعي السائد بصورة عامة بين مجموعات 
واسعة من األفراد أحيانًا، وبين مجموعات أقل اتساعًا أحيانًا 
أخرى، وقد تكون ىذه المعاني تخص الفاعمين أنفسيم دون 

. غيرىم من الناس

في سياق األنماط السموكية التي تحمل في مضمونيا معاني عامة مفيومة بين عدد كبير من 
الناس، تظير مجموعة كبيرة من األنماط السموكية كما ىو الحال بالنسبة إلى الفرد الذي يتجول في سوق 

يالحظ  تجاري، ويتفحص سمعو، فإن في ذلك داللة عمى أنو يرغب في اقتناء سمعة ما، وليذا سرعان ما
لم تكن  ترحيب التجار والبائعين لو إدراكًا منيم بأن وجوده بحد ذاتو يحمل معنى الرغبة في االقتناء، ما
يفصح  ىناك استثناءات العتبارات خاصة، كأن يكون الرجل مفتشًا أو مخبرًا، أو لديو ميمة خاصة ال

ال فال  عنيا مباشرة، ولكن في العموم تدل أنماط سموكو عمى معاني تفيد برغبتو في اقتناء السمعة، وا 
مسوغ لوجوده ولتصرفاتو عمى ىذا النحو، وقد تترتب عمى وجوده أيضًا مسؤوليات قانونية وأمنية إذا ما 

 صمة بيا، ألن األمر الطبيعي أيةلم تكن لو  رافقت وجوده مشكالت لم يكن يحسب ليا حساب، حتى لو
أن قدوم الفرد إلى السوق التجاري البد أن يأتي في سياق رغبتو في اقتناء السمعة ومعرفتيا، وليذا تأتي 

. استجابات اآلخرين لو في ضوء تصوراتيم لمعاني وجوده في ىذا المكان
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وما ينطبق عمى وجود الفرد في السوق التجاري، وما يحممو ىذا الوجود من معاني ودالالت ينطبق 
أيضًا عمى وجود الفرد في المطعم والنادي والمسرح ودور السينما، والجامعة والمسجد وكل األماكن ذات 

ق والمتنزىات، والطريق الذي يختاره لمسير فيو، ففي ئالوظيفة الخاصة بيا، وحتى الساحات العامة والحدا
كل ىذه الحاالت يحمل وجوده في أي مكان معاني مضمرة في نفسو، تتوافق في الجزء الكبير منيا مع 

ىو معروف عنيا في الوعي االجتماعي، ويأخذ اآلخرون بالتفاعل مع الفرد في ضوء الفيم المتعارف  ما
. عميو ليذا السموك أو ذاك

ويمكن أن يختمف األمر في بعض الحاالت الخاصة التي يظير فييا الفرد غايات ومعاني متعارف 
عمييا في الوسط االجتماعي، ولكنو يضمر غايات ومعاني مختمفة عن سابقتيا، وفي ىذه الحالة فإن 

معاني السموك في نفسو تختمف عما ىي عميو في المجتمع، وغالبًا ما يرفض المجتمع ذلك لما فيو من 
خفاء الحقائق . أشكال الخداع وا 

ذا كانت ىذه األنماط السموكية عامة في معانييا، ويمكن تممسيا في كل الثقافات، وكل  وا 
المجتمعات، فإن ىناك أنماط سموكية تأخذ معانييا ودالالتيا من الخصوصيات الثقافية التي تنتمي إلييا، 

تحمل المعنى نفسو مع اختالف الثقافة، فاقتراب الفرد من حافمة لنقل الركاب، والوقوف مع جماعة  وقد ال
من الناس تنتظر الحافمة يدل عمى رغبتو في الصعود إلى الحافمة لالنتقال من خالليا إلى مكان آخر، 

وسرعان ما يتفاعل معو اآلخرون عمى ىذا األساس، أما اقتراب المسمم من المسجد ألداء فريضة الصالة 
يحمل المعنى نفسو بالنسبة إلى األجنبي غير المسمم ألول مرة، ألن معاني الدخول إلى المسجد قد ال  ال

تكون مفيومة في وعيو، وفي حيز إدراكو، كما أن مظاىر اإلعجاب التي يبدييا السائح األجنبي غير 
المسمم في عمارة المسجد تختمف عن تمك التي يبدييا السائح األجنبي المسمم، فيي بالنسبة إلى األول 

بداع إنساني، بينما ىي بالنسبة إلى الثاني ذات   إيمانية تعبدية تقربو من أبعادذات معاني فنية وعمرانية وا 
اهلل عز وجل، وبين داللتي اإلعجاب فروق كبيرة تعود إلى الخصوصيات الثقافية التي تميز الجماعات 

. اإلنسانية عن بعضيا في الزمان والمكان

نطوي الكثير من األنماط السموكية عمى معاني مزدوجة في مضمونيا، فيي من جية أولى تكما 
أنماط سموكية ىادفة إلى تحقيق أغراض محددة وواضحة في العرف االجتماعي، كاإلقبال عمى الزواج 
مثاًل، فيو حاجة نفسية اجتماعية مشروعة في كل الثقافات، وما أن يقبل الفرد عمى الزواج حتى يدرك 

من حولو أنو يقوم بعمل مشروع ويتفيمونو في سياق مشروعيتو، غير أن الزواج في المجتمعات 

87 



 
 

 

يختمف عما ىو عميو في مجتمعات ما قبل الدولة، حيث تأخذ الحياة االجتماعية طابعًا فرديًا  المعاصرة
في أغمب األحوال، وال يعنى بو إال الزوج والزوجة وأبوييما وأصدقائيم أما ترتيباتو ومسؤولياتو فيي عمى 

عاتق الزوج والزوجة بالدرجة األولى، أما في المجتمع العربي، وخاصة في مرحمتو التقميدية فمسألة 
مختمفة تمامًا، فالزواج مسألة أسرية، وعائمية، ويمكن أن تكون عمى مستوى العشيرة أيضًا، وال يمكن أن 

يكون مسألة فردية وحسب، وليذا فإن أفراد األسرة كميم، واألخوة وأبناء العم واألصدقاء عمى مستوى 
العشيرة يجدون أنفسيم معنيين بعممية الزواج تمامًا كما ىو الحال بالنسبة إلى الزوج نفسو، مما يجعل لو 

شركاء في سيطرتو عمى مجريات األحداث ذات الصمة بالموضوع، بداية من اختيار الزوجة، ومرورًا 
..  بحفمة الزفاف، وحتى إنجاب األطفال وطرق التعامل مع الزوجة واألبناء فيما بعد

تعد عممية اختيار الشاب لشريكة حياتو مسألة فردية تخصو ىو، أو تخص  وفي ىذا السياق ال
 كثيرة تدفع األبوان إلى التدخل، فزواج الشاب ةزوجتو فحسب، إنما تحمل في مضمونيا معاني اجتماعي

تخصو إنما تخص العشيرة نفسيا، وترتبط بالسياق التاريخي  من فتاة تنتمي إلى عشيرة أخرى مسألة ال
لمصمة القائمة بين العشيرتين، فقد ينطوي الزواج في ىذه الحالة عمى الدعوة إلى التقارب مع ىذه العشيرة، 

أو االبتعاد من عشيرة أخرى، فيو في ىذه الحالة رسالة من العشيرة الراغبة في زواج أحد أبنائيا، إلى 
يمكن  العشيرة الثانية تتضمن الدعوة إلى التحالف والترابط، فيو عممية اتصال، كما أن استجابة الفتاة ال

أن تكون مسألة فردية أيضًا، فيعنى باألمر األبوان واألخوة وأوالد العم، وحتى زعماء العشيرة أحيانًا، ذلك 
. يعني قبول الزواج أو رفضو بحد ذاتو، إنما يعني قبول التقارب أو رفضو أن القبول أو الرفض ال

إن السموك االجتماعي، وفق ىذا التصور، يحمل معاني اجتماعية عديدة غالبًا ما يتم استخداميا 
في عمميات االتصال، فكل سموك ينطوي عمى رسالة مضمرة تحمل في مضمونيا االتجاىات االجتماعية 
واألخالقية والدينية لمفاعمين، وىي معاني مفيومة ومدركة في الوسط االجتماعي، ويأخذ الناس بالتفاعل 
مع ىذه األنماط في ضوء المعاني التي تحمميا كما ىي متداولة بين أفراد المجتمع، بصرف النظر عن 

إدراك الفرد ليا، أو عدم إدراكو، فإذا ما أقدم الفرد عمى نمط سموكي يجيل معانية فقد يسبب لنفسو 
مشكالت عديدة ليس من اليسير التخمص منيا، وكأنو بذلك أرسل رسالة في غير موقعيا، فإن استجاب 

اآلخرون ليذه الرسالة وجب عميو االلتزام باألعباء المترتبة عمى مضمونيا بحسب مقدار المسؤولية 
ه أن يتجنب كل ىذه تالناجمة عنيا، حتى لو لم يكن عمى معرفة بما يترتب عمى رسالتو، وكان في مقدر

.  المشكمة لو كان عمى معرفة بمعاني السموك الذي يمارسو في سياق عمميات التفاعل االجتماعي
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 معاني االتصال ومظاىر الوحدة والتنوع في التكوين االجتماعي

 

تنطوي خصائص الوحدة االجتماعية في أي مستوى من مستوياتيا تطورىا، بدءًا من توافق 
شخصيتين عمى األقل عمى مواطن قوة مستمدة مما ىو مشترك بين مكوناتيا، ومواطن ضعف تأتي مما 

ساسيًا من عوامل أىو مختمف بين ىذه المكونات، وفي الوقت الذي تشكل فيو مواطن القوة عاماًل 
استمرار الوحدة االجتماعية عمى بقائيا، والتصدي لممشكالت المتوقعة أماميا، يمكن لمواطن الضعف أن 
تشكل عاماًل أساسيًا من عوامل انقسام الوحدة االجتماعية عمى نفسيا، وعاماًل من العوامل التي تيددىا 

. بالخطر

وتأتي مواطن القوة والضعف في حياة الوحدة االجتماعية من اعتبارين أساسيين، أوليما االعتبار 
الذاتي، أو الداخمي، والثاني ىو االعتبار الخارجي، أما األول، فالناس كما ىو معروف مخموقين عمى 
التباين في صفاتيم وخصائصيم التي تميز كل منيم عن اآلخر، فاهلل عز وجل خمقيم عمى درجات 
متباينة في العمم والمعرفة والقدرات والميارات، باإلضافة إلى تباينيم في اتجاىاتيم وقيميم األخالقية 

وكل ذلك من شأنو أن يسيم في تعزيز مظاىر االختالف والتنوع في .. واالجتماعية والسياسية وغيرىا
مكونات الوحدة االجتماعية بكل مستوياتيا، كما أن من شأنو أيضًا أن يساعد في ظيور التقارب بين 
. مجموعات منيم عمى أساس خصائصيم وطباعيم، وخاصة ما يرتبط باتجاىاتيم ومشاعرىم وعواطفيم

وتظير أىمية االعتبار الثاني، المتصل باالعتبار الخارجي في التحديات التي تيدد وحدة الجماعة 
وتماسكيا، ويمكن أن تكون ىذه التحديات ذات صمة باألوضاع الطبيعية والمكانية التي تعيش فييا 

أن جماعات اجتماعية أخرى تيدف إلى السيطرة عمى المكان العتبارات سياسية  الجماعة، أو
واستراتيجية، أو الرغبة في السيطرة عمى الموارد الطبيعية في ذلك المكان، وقد تتعدد مصادر الخطر، 

وتتنوع التحديات الخارجية ألسباب عديدة، األمر الذي قد يؤدي إلى جعل استجابة المجتمع الداخمي لما 
يحيط بو من أخطار متباينة أيضًا، وخاصة مع تباين اتجاىات أبنائو واختالف مشاعرىم وأحاسيسيم، 
. وتبعًا لدرجة التباين الداخمي ومداه، يمكن لمعامل الخارجي أن يكون مؤثرًا في الداخل، ومسيطرًا عميو

وفي الوقت الذي يمكن فيو لمتحديات المحيطة بالوحدة االجتماعية واألخطار التي تيددىا أن تكون 
ساسيًا من عوامل القوة التي تدفع مكونات الوحدة إلى مزيد من عمميات التواصل والترابط عمى أعاماًل 
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المستويات المتعددة، إذا ما اقترن ذلك بمستويات وعي اجتماعي مرتفع، فإن ىذه التحديات نفسيا يمكن 
أن تكون عاماًل من عوامل الضعف التي تؤدي إلى مزيد من التباين إلى حد االنقسام والتجزؤ، عندما 

. تصبح جسور التواصل بين مكونات الوحدة االجتماعية ضعيفة

وفي سياق مظاىر التنوع العتبارات موضوعية تارة والعتبارات فردية تارة ثانية، والعتبارات 
اجتماعية وثقافية تارة ثالثة، فإن أفراد المجتمع الواحد البد أن ينتظمون في تيارات وجماعات ليست 

رسمية بالضرورة تعكس تصوراتيم ورؤاىم لجوانب الحياة المختمفة، وتتدرج مواقفيم من التأييد المطمق لما 
يقدم عميو المجتمع ممثاًل في السمطة التي تدير شؤونو، إلى التأييد النسبي، والحياد، ومن ثم الرفض 
النسبي والرفض المطمق، وينطبق ذلك عمى المجتمعات اإلنسانية عمى اختالف أنواعيا ومستويات 

. وتطورىا

غير أن ذوي االتجاىات المؤيدة أو المعارضة لمسألة اجتماعية أو سياسية غالبًا ما يميمون إلى 
التقارب بينيم، شأنيم في ذلك شأن كل الجماعات اإلنسانية التي تجد نفسيا معنية باستقطاب أعداد 
جديدة إلييا لتحقق المزيد من القوة التي تستطيع من خالليا مجابية اآلخرين، وليذا تجد نفسيا معنية 

أيضًا بتعزيز عمميات االتصال والتواصل بين بعضيما لما يحقق ليا ذلك من القوة بفعل التنسيق والترابط، 
مما يشير إلى أن بوادر انقسام اجتماعي مييأة لمظيور مع مزيد من االستقطاب االجتماعي، عمى حساب 
الوحدة االجتماعية الكمية، وغالبًا ما يقترن ذلك بظيور ما يسمى بالفجوة االتصالية بين مكونات الواقع، 

. بصرف النظر عن المساحات المكانية التي يمكن أن تفصل ىذه المكونات عن بعضيا

فقد يتناول مسؤول في حزب سياسي أو زعيم عشيرة أو خطيب مسجد، قضية اجتماعية ما، وتمس 
ىذه القضية كل مكونات المجتمع، غير أن المبادئ والتصورات التي ينطمق منيا كل منيم مختمفة شكاًل 
ومضمونًا عما ىي عميو بالنسبة إلى اآلخر بسبب التباعد االجتماعي بين مكونات المجتمع الواحد، وفي 

ىذه الحالة فإن عمميات االتصال تأتي ضعيفة بسبب الفجوة االتصالية بين األطراف وبسبب التباعد 
 اإلطالقيمكن عمى  االجتماعي بينيا، عمى الرغم من شدة التقارب المكاني المحتمل، وفي ىذه الحالة ال

أن تسيم عمميات االتصال والتواصل في توحيد الجماعات المتناقضة، سواء كانت متخمفة في تطورىا 
. االجتماعي، أو متطورة

مظاىر ضعف نظم االتصال  مع ففي نظم التفاعل االجتماعي التقميدية، تقترن الفجوة االتصالية
فييا، فانتشار جماعات عديدة عمى غير تواصل حقيقي مع المجتمع األم يجعميا ميددة باالنفصال عنيا 
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بمقدار حجم الفجوة التي تفصميا عنيا، فتنتشر أنماط من المعارف واالتجاىات واألفكار التي تنمي تمك 
الفجوة وتعزز ارتباط الجماعة المحمية مع تنظيمات اجتماعية أخرى محيطة بيا، قد تكون خارج التنظيم 
االجتماعي بكميتو، وترتبط معيا بنظم اتصال أكثر فعالية، وتزداد مظاىر الخطورة مع تباين مستويات 
المعيشة والخدمات وتراجع الشعور باألمن، وىيمنة مظاىر االضطراب في صورة المستقبل التي يتطمع 

 أشد عندما تستغل المجتمعات المجاورة ضعف عمميات اتصال الجماعة مع ةإليو األبناء، وتصبح الخطور
المجتمع األم، وتعمل عمى تنمية الروابط االقتصادية واالجتماعية والثقافية معيا، لدمجيا في فعالياتيا 

يتجزأ منيا، مما يجعميا أقرب إلييا من مجتمعيا األصمي الذي تنتمي إليو،  الخاصة وجعميا جزءًا ال
. فتسيم في تنمية المجتمعات المجاورة بشكل أقوى من تنميتيا لمجتمعيا األصمي

وليذا األسباب تأخذ المجتمعات بتعزيز قيم االرتباط بالجماعة األم، وترفع من شأنو إلى مستوى 
القداسة االجتماعية لما لو من أثر في الحفاظ عمى وحدة الجماعة وتماسكيا، إلى جانب تركيزه القوي 
عمى ما ىو مشترك بين مكونات المجتمع الواحد، والتقميل من أىمية ما يمكن أن يؤدي إلى االختالف 

والتناقض، ويجعل منيا مظاىر لمتنوع االجتماعي الذي يتيح لألفراد حرياتيم في مجالو الخاص، دون أن 
يكون لذلك آثار تمس أمن الجماعة وتماسكيا وتعاضدىا، ويعطي المجتمع لنفسو الحق في مسألة التدخل 

بشؤون األفراد ليحافظ عمى مسألتي الوحدة والتنوع في الوقت نفسو، وحتى يتمكن من التقميل من خطر 
ن يؤدي إلى االنقسام والتجزئة إذا ما أحسن توظيفو سياسيًا من القوى االجتماعية أالتباين الذي يمكن 

ذات الصمة، وليذا تعد وسائل االتصال مصدرًا أساسيًا وىامًا من مصادر التنشئة السياسية كما يذىب 
إلى ذلك البشر، فيي تنمي الثقافة السياسية المتعمقة بالقضايا التي تيم المجتمع، ورجال السياسة، من 

خالل ما تقدمو من معمومات وأخبار، باإلضافة إلى كونيا تعمل عمى زيادة الوعي والمعرفة السياسية لدى 
الناشئة والتأثير فييم وتشجيعيم عمى المشاركة الفعالة في العممية السياسية، وحتى تنجح وسائل اإلعالم 
في تحقيق أىدافيا البد من أن تبذل جيودًا كبيرة، وتجري دراسات معمقة لموصول إلى نتائج تساعد في 

(. 137، 1997البشر، )بناء عالقة تكاممية بين الدولة وأفراد المجتمع 

ويظير أثر المجتمع في عممية التدخل بشؤون األفراد من خالل عمميات التنشئة االجتماعية التي 
تتكفل بيا مؤسسات المجتمع، والتي ىي من حيث النتيجة ليست إال وسائل اتصال خاصة مع الفرد 

نفسو، فقد كانت المجالس االجتماعية العشائرية تؤدي دور مؤسسات االتصال في المجتمع، من خالل ما 
يتم فييا من تداول لقضايا العشيرة ومشكالتيا والتحديات التي تحيط بيا، ومن خالل ما يرويو كبار السن 
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فييا من قصص وحكايات تكشف عن التاريخ االجتماعي والثقافي والسياسي والعسكري لمقبيمة لتعزيز قيم 
االرتباط بيا، وتقديس كل ما من شأنو أن يسيم في تعزيز وحدة الجماعة واالرتباط بين مكوناتيا، وتدنيس 
كل ما من شأنو أن يؤدي إلى الخروج عن الجماعة والتوافق مع أعدائيا، حتى أن ىذه القيم التي ينتجيا 
مجتمع القبيمة باستمرار، ويعيد إنتاجيا مع التحديات الجديدة التي تجابيو، تنتشر في مضامين القصائد 
واألىازيج الشعبية حتى تتعمق في ساحات الوعي االجتماعي لكل األبناء، وما أن تتعرض القبيمة لخطر 

 مقدمين ليا كل غال ورخيص لحمايتيا، والحيمولة أبنائيامن األخطار التي تيددىا حتى يمتف حوليا كل 
، ومن الطبيعي أن طبيعة عمميات االتصال التي كان يقيميا أبنائيادول أن يمسيا خطر ييدد عيش 

كانت ىذه العمميات عمى مستوى من  المجتمع مع أفراده ىي التي تحدد مقدار الترابط بينيم، فإذا ما
التطور والشمول، جاءت نتائجيا مكافئة لقوتيا وفي الموقع المطموب، أما إذا كانت دون المستوى 

المطموب، فمن الطبيعي أن تتجمى آثار ذلك في مظاىر البعثرة والتشتت تبعًا لضعف عمميات االتصال 
. والتواصل بين مكونات المجتمع الواحد

وفي المجتمعات ذات الطابع الديني، تشكل مصادر الخطر التي تيدد الجماعات الدينية عمى تعدد 
أشكاليا عاماًل من عوامل توجيو الخطاب الديني، من حيث المضمون، ومن حيث الشكل عمى حد سواء، 

وغالبًا ما يتأثر ىذا الخطاب بمصادر الخطر المحسوس بيا في الحيز المكاني المدرك، فإذا ما شعر 
فقياء ىذه الجماعة أو تمك بأن الخطر المتوقع في تصوراتيم يكمن في العوامل الطبيعية المكانية، 

أو غيرىا اتجو الخطاب الديني نحو .. كالجفاف وانحباس المطر، أو السيول، أو الكوارث الطبيعية
ضرورة التعاون واإليثار وكل ما من شأنو أن يساعد المجتمع من تجاوز أزمتو، ويحقق التكافل 

االجتماعي، أما إذا أدرك فقياء المجموعة أن مصادر الخطر إنما تأتي المصوص وقطاع الطرق فالشك 
أن الخطاب الديني ينتج من القيم واألحكام التي تنبذ ىذه التصرفات، والتعاطف معيا لما فييا من أخطار 

ذا  ت فكرية ا فقياء الجماعات أيضًا أن مصادر الخطر آتية من مذاىب وتيارأدركتيدد أمن الجماعة، وا 
مصالحيا مع مصالح ىذه الجماعة، فمن الطبيعي أن تظير االجتيادات الفقيية التي تحد من  تتوافق ال

عمميات التفاعل مع ىذه الجماعات، وتحول دون انتشارىا في المجتمع لكونيا تشكل خطرًا عمى وحدة 
ن كانت ىذه المصداقية عنوانًا أساسيًا  الجماعة وترابطيا، بصرف النظر أيضًا عن مصداقيتيا الشرعية، وا 

. ليا

ومن خالل ىذه االجتيادات يعطي المجتمع لنفسو حق التدخل في الشؤون الخاصة لكل فرد من 

92 



 

 

تنص عميو  يقفان عند حدود ما أفراده، من خالل عممية الضبط التي يمارسيا فالتحميل والتحريم ال
األحكام فحسب، بل يمتد إلى ما يجول في التفكير من خواطر وتصورات في الذىن تتعمق بعمميات 
االتصال مع اآلخر، كأن يتحدث المرء مع نفسو حول جمال امرأة رآىا، أو التفكير بكسب مال غير 

تقره أحكام الشريعة، كل ىذه تصبح وسائل لمضبط االجتماعي الذي  مشروع، أو قضاء وقت فراغ ال
يحقق المجتمع من خاللو التوازنات المختمفة، فيتيح إمكانية االتصال والتواصل مع شرائح سكانية دون 
أخرى، ويعمق من عممية التفاعل مع قضايا وظواىر، ويحد من عممية التفاعل مع قضايا أخرى، وىذه 
كميا أشكال من عممية االتصال والتواصل، وغالبًا ما يتجو المشرع إلى ضمان الحقوق المتبادلة بين 

 ىو دون أن يتوافق ذلك بالضرورة مع أحكام الشريعة كما يرتئيياالناس في ضوء مصمحة الجماعة التي 
ىي في النص، وفي الوقت الذي يوفر فيو المجتمع أيضًا الوسائل التي يضمن الفرد من خالليا حاجاتو 
المرتبطة بجسده ومالو ووقت فراغو، تستطيع نظم االتصال الجماىيرية والخاصة تعزيز ىذه المبادئ في 

 .بعد أن تكون قد حققت وظيفتيا في المجتمع الذي تنتمي إليو وعي األبناء،
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 المعايير الضابطة لمسموك االجتماعي وآليات االتصال االجتماعي

 

يمكن التمييز بين أشكال عديدة لمضوابط 
المجتمعية المؤثرة في سموك األفراد والمحددة لمساراتيم 
في المجتمع، ومن ىذه األشكال الضوابط األخالقية 
والضوابط الدينية والضوابط االجتماعية، والضوابط 

غير أن كل  ..القانونية والضوابط التنظيمية وغيرىا
نمط من األنماط يأخذ باالنتشار في ظروف اقتصادية 

واجتماعية ومعرفية مختمفة، فالشروط االقتصادية 
واالجتماعية التي تنتج منظومات الضبط االجتماعي 

تختمف في طبيعتيا عن تمك التي تنتج منظومات 
الضبط الديني أو القانوني، والمالحظ أن نظم االتصال 
السائدة إنما تختمف أيضًا باختالف الشروط المحيطة 

. بالمجتمع، وباختالف أشكال الضبط السائدة
 

 :االجتماعي السياق في . أ

ففي السياق االجتماعي لنظم القرابة في القبيمة الواحدة، ينتج المجتمع أشكال مختمفة في العادات 
والتقاليد التي تبنى عمييا معايير التفاعل والتواصل بين األفراد، فالمجتمع في كميتو مجتمع متدرج في 
ليو تعود  أشكال سمطتو، ويخضع لما يسمى بالنظام األبوي، فاألب في األسرة ىو صاحب القرار، وا 

األحكام، ولو حق االستشارة واالستعانة بغيره لتسيير أمور بيتو، ولزوجتو وأبنائو وأفراد أسرتو المتبقين 
حقوق وواجبات تقتضييا مصمحة األسرة ووحدتيا، وبصرف النظر عن كمال ىذه الحقوق والواجبات 
ومقدار مصداقيتيا قياسًا إلى ما ىي عميو في المجتمعات األخرى، فإن مصمحة األسرة تقتضي قواعد 

اجتماعية وأعراف وعادات تنظم آليات االتصال بين الكبير والصغير، وبين الذكور واإلناث، وبين الغني 
والفقير، وبين القوي والضعيف وبين كل أطراف التفاعل الممكنة ضمن األسرة، وبينيا وبين األسر 
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ومن شأن ىذه القواعد أن تحقق عممية التوازن بين الحقوق والواجبات بما يضمن وحدة األسرة .. األخرى
وتماسكيا، وترابط عناصرىا، ويساعد المجتمع بدور األسرة عمى نظام الضبط فييا تبعًا لنظام األسرة 

األبوية، ويعطي الشرعية لما يقوم بو األب من أفعال وأعمال أو ينفي عنو ىذه الشرعية تبعًا لمقتضيات 
. مصمحة الجماعة في ظروفيا والتحديات المحيطة بيا ووفقًا لما يقره المجتمع نفسو

وما ينطبق عمى القواعد الناظمة آلليات التفاعل واالتصال ضمن األسرة الواحدة يتجمى أيضًا عمى 
طة متدرجة من األعمى إلى األدنى، وىي عمى شكل عنقودي يعموىا زعيم لمستوى القبيمة برمتيا، فالس

وما تقره العشيرة عمى مستوى الحقوق .. القبيمة أو شيخ العشيرة، ثم شيوخ العشائر الفرعية والبطون وغيرىا
يخضع لمحوار والمناقشات في المستويات الدنيا من السمطة، كما أن  والواجبات المترتبة عمى األبناء ال

عمميات االتصال والتواصل محكومة باألعراف والتقاليد، ضمن إطار الحقوق التي يقرىا المجتمع عمومًا، 
فما أن يجد الفرد نفسو في موقف من المواقف االجتماعية حتى يستحضر في وعيو كل الواجبات المترتبة 
عميو في ىذا الموقف، وكل الحقوق التي تعود لو، في الوقت الذي يستحضر فيو اآلخر في وعيو أيضًا 

 موقف أيكل الحقوق والواجبات التي يقتضييا الموقف، وغالبًا ما تأتي نظم التواصل بين أي طرفين في 
اجتماعي متكاممة في وجوىيا ومترابطة في وظائفيا، فإذا ما وجد الفرد نفسو في موقف مع شخص آخر 

يستحضر في وعيو الشعور بضرورة احترامو وتقديمو عمى نفسو، في الوقت  أكبر منو سنًا سرعان ما
الذي يستحضر األكبر سنًا الشعور بالمسؤولية األخالقية وضرورة العطف والحنان وكل ما يحتاج إليو 

وفي الوقت نفسو تعزز القبيمة في وعي أبنائيا معايير االنتماء والوالء وتجعمو في موضع . األقل سناً 
تخدم ىذه المعايير أشكال من السموك  القداسة، ومن الطبيعي أن تصبح عمميات االتصال التي ال

المرفوض اجتماعيًا، لما يترتب عميو من خطر يمس الجماعة بكميتيا، وبذلك تستطيع الجماعة من خالل 
ترابطيا وقوة تعاضدىا من االستجابة لمتحديات واألخطار المحيطة بيا، عمى مستوى األخطار الطبيعية 
التي تنتجيا البيئة الطبيعية، وعمى مستوى األخطار المتولدة من عمميات التفاعل االجتماعي والمنافسة 

. والصراع التي تفرضيا شروط البيئة االجتماعية
 
 :الديني الطابع ذات المجتمعات في  . ب

 ويختمف األمر من حيث الشكل في المجتمعات ذات الطابع الديني، فاالجتيادات الفقيية التي
عمى مسائل التحميل والتحريم، إنما تتوخى من حيث النتيجة المصمحة العميا لمجماعة، وبالشكل تنص 
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الذي يضمن وحدتيا وتعاضدىا، وثبات قوتيا، وال تأتي نظم العالقات االجتماعية التي تقرىا أحكام 
الشريعة إال في ضوء ىذه المصحة، شأنيا في ذلك شأن المصمحة العميا لمقبيمة أو العشيرة، فكل أشكال 
الروابط التي تسيم في تعزيز قوة الجماعة تبدو من األنماط السموكية المفضمة، وتشجيع أحكام الشريعة 

بذ كل أشكال العنف نوت.. في معظميا عمى أشكال التعاون والتعاضد واألعمال الخيرة، والتطوع وغيرىا
ضعاف  والعدوان واغتصاب الحقوق وكل ما من شأنو أن يسيم في تفتيت القوى وبعثرة الجيود وا 

المجتمع، وفي ىذا السياق تأتي المعايير الدينية الضابطة لعمميات االتصال وقواعده في المجتمع، 
فالعالقات التي يقيميا أفراد المجتمع بعضيم محكومة بالضوابط الدينية ومسائل التحميل والتحريم، وبالتالي 

فإن كل عمميات االتصال والتواصل إنما تخضع ليذه األحكام، في العالقات االجتماعية ضمن األسرة 
الواحدة، وفي عالقات األسر مع غيرىا، وفي مجاالت العمل والتجارة والصناعة والزراعة وغيرىا من 

. تقوم إال من خالل عمميات االتصال والتواصل وتبادل المنافع النشاطات التي ال
 

 :القانوني الطابع ذات المجتمعات في. ج
 

وفي المجتمعات ذات الطابع القانوني المبنية عمى أساس تنظيم الروابط والعالقات االجتماعية 
يضًا من أوالتجارية والصناعية ومختمف أشكال التفاعل بموجب القانون فإن نظم االتصال تأتي محددة 

خالل القوانين النافذة، فالضوابط االجتماعية والدينية آخذة باالنحالل والتفكك في المجتمعات الحديثة، 
وخاصة مع عمميات التحول من الطابع الجمعي لمحياة التي يعيشيا األفراد إلى الطابع الفردي الذي يجعل 

يسمح ألحد التدخل في شؤونو، وفي ىذه الحالة تصبح الضوابط الدينية  كل منيم مستقاًل بذاتو، وال
والضوابط االجتماعية ضعيفة إلى حد كبير تبعًا لمستويات انتشار الميل نحو الطابع الفردي لمحياة، 

األمر الذي يجعل القانون بمثابة القوة التي تستطيع جمع األفراد والحد من تشتتيم وبعثرىم التي يمكن أن 
.  تنجم عن ضعف ضوابط السموك التقميدية، االجتماعية منيا والدينية

إن المجتمع، وفق ىذا التصور، ينتج دائمًا القيم والمبادئ األخالقية والدينية واالجتماعية التي من 
شأنيا أن تساعد في وحدة وتكامل مكوناتو، وتنبذ كل ما من شأنو تشتيت قوة الجماعة ووحدتيا، غير أن 

 التصورات التي تقوم عمييا وحدة الجماعة مرتبطة تأتيالمجتمع محكوم دائمًا بسيطرة األقوى، وليذا 
. بفمسفة األقوى، ورؤاه السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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 الخالصة

 
في عممية اتصال معاني ترتبط باألىداف والغايات المتوخاة منيا، فقد تنطوي العممية عمى غايات 
اجتماعية، أو سياسية أو اقتصادية، كأن تتطمع الجية التي تقوم بعممية االتصال إلى ترويج سمعة 

اقتصادية، أو فكرة تحقق من خالليا ترويج لمذىب سياسي أو ديني، أو غاية اجتماعية، وقد يأتي ىذا 
المعنى بشكل صريح وواضح، كما ىو الحال في ترويج السمع االقتصادية، وقد يأتي مضمرًا كما ىو 

الحال في ترويج األفكار السياسية أو الدينية، وقد تكون عممية االتصال مبنية عمى سموك رمزي يحمل 
في مضامينو دالالت كثيرة، كأن يتقدم زعيم لقبيمة من طمب الزواج من امرأة في قبيمة أخرى، فالزواج 

 التحالف معيا، وىكذا فإن لكل عممية اتصال غايات خليس غاية بحد ذاتو إنما التقرب من القبيمة وترسي
. ومعاني تحمميا في مضامينيا
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 : اختر اإلجابة الصحيحة

: عندما تفتقر العمميات االتصالية إلى القيم الضابطة لمسموك فإن من شأنيا .1
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  Bاإلجابة الصحيحة 
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C.  مسألة شخصية تتعمق برغبة الشاب ورغبة الفتاة بدرجة أولى

 Bاإلجابة الصحيحة 
    

: تحدث الفجوة االتصالية في أغمب األحيان بسبب .3
   

A.  التباعد الزماني بين طرفي االتصال
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B.  اتساع مدى التنوع االجتماعي إلى حد التناقض
     

C.  التباعد المكاني بين طرفي االتصال

 Bاإلجابة الصحيحة 
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 التعليمية السابعةالوحدة 

 مفهوم الجمهور

 
 :األهداف التعليمية

  كاالتصاؿ كعالقة الجميكر بيما اإلعالـممفيكـأف يتعرؼ الطالب عمى  
 

 المفيكـ االجتماعي العاـ كمفيـك  عمى المفاىيـ المختمفة لمجميكر كمنيا اؿأف يتعرؼ الطالب
 لمجميكر (السكسيكلكجي)

 

 أف يعي معنى كأبعاد الجميكر اإلعالمي 
 

  كأىمية الجميكرحجـ الجميكرباالتصاؿ أف يعي عالقة  
 

  حجـ المشاركيف في العممية االتصاليةأف يعرؼ أنكاع االتصاؿ التي تتحدد بحسب 
 

  السمات الرئيسة لجميكر االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـأف يتعرؼ عمى 
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مفهوم اإلعالم الجمهور و

لـ ييجًمع المختصكف في دراسات اإلعالـ عمى تعريؼ جامع لإلعالـ، كقد يككف المناسب أف نذىب  
مذىب بعض المختصيف في أفَّ اإلعالـ ىك جمع كتخزيف كمعالجة كنشر البيانات، كالصكر، كالحقائؽ، 

كالرسائؿ، كاآلراء، كالتعميقات المطمكبة مف أجؿ فيـ الظركؼ الشخصية كالبيئية كالقكمية كالدكلية، 
 كيقدـ البدائؿ ،كالتصرُّؼ تجاىيا عف عمـ كمعرفة، كالكصكؿ إلى كضع ييمىٌكف مف اتخاذ القرارات السميمة

الصائبة مف خالؿ اختيار المستكل الالئؽ مف الفنكف كاآلداب، كتقديـ كافة المكاد في مختمؼ المجاالت، 
كتحقيؽ مشاركة جميكر المخاطىبيف عبر المقاءات الفكرية كالحكار المباشر كغير المباشر، كمناقشة 
المشاكؿ كالقضايا كالمقترحات ذات الطابع العاـ، كتحقيؽ التفاعؿ بيف سياسات األجيزة الرسمية في 

كيؤيِّد ىذا المفيكـ تعريؼ  (.262، 2006، سميماف عثماف محمد) الدكلة كمكاقػؼ جميكر المكاطنيف
(.  7، 1991لشنقيطى، ) التعبير المكضكعي لعقمية الجماىير، كلركحيا كميكليا كاتجاىاتيا بأنَّو اإلعالـ

كيعطي ىذا المفيكـ مؤشرات كاضحة لخصكصية كتميُّز اإلعالـ في المجتمع، كتنكُّع كتعدُّد النظـ 
. اإلعالمية في المجتمعات المختمفة

االتصال مفهوم الجمهور و

أك أشخاص بنقؿ رسالة تحمؿ المعمكمات أك اآلراء أك / عممية ديناميكية يقكـ بيا شخص ما  االتصاؿ
أك )استجابة ما في ظرؼ ما  أك عف طريؽ الرمكز لتحقيؽ ىدؼ ما االتجاىات أك المشاعر إلى اآلخريف

ىذا  (.20، 2002مكفيؿ، . تكماس ؿ) بغض النظر عما قد يعترضيا مف تشكيش (بيئة اتصالية/ سياؽ 
: التعريؼ يشمؿ مجمكعة مف العناصر

ىذا يعني بأنو سمسة مف العمميات أك األحداث المستمرة المتحركة دائمان تجاه ىدؼ  :إن االتصال عملية
ما، ذلؾ أف االتصاؿ ليس كيانان جامدان كثابتان في دنيا الزماف كالمكاف، كلكنو عممية دينامكية يتـ استخداميا 

 . كالقيـ االجتماعية كالخبرات المشتركةللنقؿ المعف

مف يقكـ باالتصاؿ كقد يككف شخصان عاديان أك  أم عممية اتصالية تعني كجكد المتصؿ كىك: المتصل
كىك الطرؼ الذم يبادر باالتصاؿ إذ يقـك بتكجيو رسالتو إلى  (الخ...كزارة، شركة، مؤسسة)معنكيان 

 .أشخاص عديديف شخص أك
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عني بالرسالة ىنا المعمكمات أك اآلراء أك المشاعر أك االتجاىات التي يرغب المتصؿ بنقميا ف ك:الرسالة
التي قد تككف صكتية مثؿ الكالـ، أك صكرية مثؿ  (لفظية أك غير لفظية)إلى اآلخريف عبر الرمكز 

الكتابة، أك حركية مثؿ اإلشارات، أك لكنية كالصكر كاألفالـ، أك أف تككف خميطان مككنان مف أكثر مف نكع 
 .مف أشكاؿ الرمكز ىذه

 . جماىيرـ جماعة أـ نعني بو اآلخريف الذيف يتمقكف الرسالة سكاءن كاف المتمقي فردان أ:المتلقي

نقؿ الرسالة عف طريؽ كسيمة ما، كفي حالة االتصاؿ الشخصي يتـ نقميا عف  يتـ: وسيلة نقل الرسالة
 ، كفي حالة االتصاؿ الجماىيرم قد يتـ نقميا عبر الكتاب أك المجمة أك السينما أك الجريدةاىةطريؽ الشؼ

. أك اإلذاعة أك التمفزيكف أك االنترنت أك الياتؼ الجكاؿ

اتجاىات  مشاعر أك إف عممية االتصاؿ ييجرييا المتصؿ ليدؼ ما قد تككف لمتأثير عمى أفكار أك: الهدف
 .المتمقيف لمرسالة أك آراء

أك الصدل  ييدؼ المرسؿ إلى تحقيؽ تأثيره عبر حصكلو عمى استجابة لرسالتو تسمى رجع :االستجابة
 فحينما تسأؿ شخصان عف شيء تتكقع أف يجيبؾ، كحيف يشرح المعٌمـ الدرس يتكقع .التغذية المرتدة

 .تالمذتو فيمو كاإلجابة عف أسئمتو

 كؿ عممية اتصالية ليا ظرفيا الخاص الذم تتـ فيو، كىذا الظرؼ : البيئة االتصالية/الظرف أو السياق 
لى علو تأثيره في طبيعة االتصاؿ كنكعية رسائمو، فالطالب يعرض مكضكعان ما بطرؽ مختمفة إذا عرضو 

 .  نو يختمؼ عف طريقة عرضو عمى كالده أك زمالئوإأستاذه ؼ

 ميما كاف نكع عممية االتصاؿ أك مستكاىا أك الكسيمة المستخدمة يكجد دكمان عنصر سمبي :التشويش
إذ أف ىناؾ بعض عناصر التشكيش التي يحتمؿ أف تتداخؿ في العممية . يتخمؿ العممية االتصالية

 .   االتصالية التي قد ترتبط بإحدل العناصر السالفة مما يمكف أف تؤثر عمى نجاح العممية االتصالية
المرسؿ، ): باختصار، تتككف عممية االتصاؿ مف خمسة عناصر ال تتـ عممية االتصاؿ إال بيا كىي

.  (كالرسالة، كالكسيمة، كالمستقبؿ، التغذية الراجعة أك رجع الصدل
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لجمهور العام لمفهوم ال

مستمدة مف الكممة اإلغريقية كىي ( جميرة كحشد)كممة  انكميزية يقابميا بالعربية كممة  (Mass) الجماىير
(Maza) .كاستيخًدمت في النظـ االجتماعية , استيخدمت أحيانان لمتعبير عف الكمية الكبيرة غير القابمة لمعد

جماىير أك )حشد أك جميرة كما يقاؿ في العربية كبتعبيرنا المعاصر, لمتعبير عف عدد كبير مف األفراد
ارتبط تاريخو بالثكرة الفرنسية كىك تعبير  (الجماىير)عمى المستكل األكركبي فإف مصطمح  .(جميكر

 ص, 2003، شاكم) (الغكغاء أك الرعاع)يكحي بالخكؼ كاالحتقار كلنا في العربية تكصيؼ آخر لو ىك 
12.) 

فقد انتزع , ازداد أىمية بعد دخكؿ البشرية في المرحمة الصناعية (الجماىير)ف مفيـك إكفي كاقع األمر 
كما أف تقدـ كسائؿ المكاصالت , المجتمع األفراد مف مجتمعاتيـ المحمية الصغيرة كدفع بيـ إلى المدف

 التي عممت عمى أبعاد الناس عف ثقافتيـ األصمية ميمةكتطكر كسائؿ اإلعالـ كاف مف المتغيرات اؿ
عالـ عمييـ أف ينجحكا فيو , ىـ يعيشكف في عالـ جديد ككبير يتسـ بالغمكضتكجماعتيـ المحمية كجعؿ

 ىذه الظركؼ جعمت إنساف العصر الحديث في المجتمعات الجماىيرية يشعر بالكحدة .ميما كاف الثمف
كجعمتو يمجأ إلى كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية كبديؿ لجماعات األىؿ كالعشيرة التي كاف , كالضياع كالقمؽ

بمعنى , كككسائؿ تعاكنو عمى التخمص مف مشاعر التكتر كالقمؽ, يشعر في إطارىا باالطمئناف كالراحة
. آخر أثرت كسائؿ اإلعالـ عمى العالقات االجتماعية

يشير إلى مجمكعة كبيرة مف الناس تأتي  (الحشد أك الجماىير)لكف في عمـك اإلعالـ نرل أف مصطمح 
تتضمف ىذه المجمكعة أفرادان يختمفكف في , مف جميع مجاالت الحياة كمف مختمؼ الطبقات االجتماعية

 كالحشد ليس .ككؿ فرد مف أفراد ىذا الحشد أك الجميرة مجيكؿ اليكية, مراكزىـ كمينيـ كثقافاتيـ كثركاتيـ
, إذ ليس لمحشد تنظيـ اجتماعي أك عادات كتقاليد كطقكس أك قكاعد, عائمة أك جماعة متماسكة أك قبيمة

, لكنيـ متآلفيف مف ناحية سمككيـ الجماىيرم, إنو تىجمعه ألفراد منفصميف كمتباعديف كمجيكلي اليكية
.  مسبقان ةكسمكؾ الحشد ىك سمكؾ تمقائي كأصيؿ ألنو ال يقـك عمى أساس قكاعد كتكقعات مكضكع

نما نستطيع االتصاؿ باألفراد كبأعداد كبيرة مف  إننا كفؽ ىذا المفيكـ ال نستطيع أف نتصؿ بالجماىير، كا 
حيث أف الفرد يتعرض أيضان لكسائؿ اإلعالـ منفردان في أغمب األحكاؿ، فيك يقرأ الجريدة كيشاىد فيممان أك 

ف كاف جالسان كسط جمع مف الناس . برنامجان تمفزيكنيان كىك في عزلة نفسية حتى كا 
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لكف ىذا ال يعني أف المتمقي أك الجميكر سمبي كأنو يستجيب لما تقدمو كسائؿ اإلعالـ دكف تفكير، فكثيران 
ىمة التي تنشرىا أك ترسميا كسائؿ ـما تككف استجابتو متناقضة مع ىدؼ الرسالة كما أف األمكر اؿ

اإلعالـ مثؿ جرائـ القتؿ كالجرائـ األخالقية أك التغيرات السياسية تدفع الجميكر أك األفراد إلى النقاش 
ٍف كاف األفراد قد تعرضكا ليذه الرسائؿ اإلعالمية منفرديف فقد يككف الفرد كحيدان مف الناحية إ ك،حكليا

. المادية عند استالمو لمرسالة لكنو نفسيان في صحبة اآلخريف

 

للجمهور  (السوسيولوجي)المفهوم االجتماعي 

ثمة العديد مف أشكاؿ التجمعات البشرية التي عيرفت أسسيا كقكاعدىا منذ القدـ كأصبحت معركفة كمحددة 
. في سياقاتيا المختمفة، التاريخية منيا كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية

  Crowd) )كالحشد (Group)كالجماعة - كما ذكرنا سابقان –  (Mass)الجماىير: مف ىذه األشكاؿ
، كالقراء (Audience)كقد أيضيؼ إلييا مصطمحات مثؿ الجميكر،  (Public)كالجميكر العاـ

جميكر كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ خاصة بكمميزات استخراج سمات كالمشاىدكف، بعدما تـ  كالمستمعكف
. مف األشكاؿ األكلى المذككرة

أكثر المصطمحات انتشاران كاستخدامان في األدبيات الخاصة بالدراسات  مف مصطمح الجماىير ؼ،كعميو
 ( منتجات لكسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿباعتبارىا)كالبحكث اإلعالمية كاالتصالية كأدكات الثقافة الشعبية 

 يعتقد بمكمر .لإلشارة إلى الجميكر العريض أك الكاسع الذم تستيدفو كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿكذلؾ 
(Blumer, 1939) أف الجماىير مؤلفة مف أشخاص ال يعرفكف بعضيـ بعضان، متباعديف مكانيان 

كمنفصميف مع إمكانية تفاعؿ شبو معدكمة، كيضيؼ أف الجماىير ال تمتمؾ أم تقاليد أك قكاعد لمسمكؾ أك 
. زعامة أك أية بنية تنظيمية

كاألشكاؿ األخرل لتجمعات   تعريؼ أصيؿ بإبراز االختالفات بيف الجماىيرإعطاء كلقد حاكؿ بمكمر
  :كالجميكر العاـ، حيث يرل أف كالحشد الجماعة الحياة االجتماعية، مثؿ
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بعض، كىـ كاعكف بعضكيتيـ المشتركة اؿتميز بأف كؿ أعضائيا يعرفكف بعضيـ ت :(Group) الجماعة 
يعممكف مف خالليا عمى كليـ بنية لعالقاتيـ مستمرة في الزمف، كيتقاسمكف نفس القيـ، كفي الجماعة، 

   .تحقيؽ أىداؼ مشتركة كمخططة

، الجميرةالزمرة أك عمى الشكؿ االجتماعي  بعض الكتٌاب العربيطمؽ  :(Crowd, la foule) الحشد
يعاد تككينو بنفس ما مؤقت كنادران ككىك يتميز بككنو أكسع مف الجماعة، محدكد في الزمف كالمكاف، 

 ، عادة،يتقاسمكف نفس االىتمامات، كلكف ال تكجد، كمعركفيفك ،الشكؿ، قد يككف أعضاؤه محددم اليكية
أف تجمعيـ مؤقت بأعضاء الحشد متساككف كمدرككف ك .ك معنكم يربط بينيـأبنية كال تنظيـ اجتماعي 

 بالعاطفة كاالنفعاؿ ، غالبان ،يمكف أف يحقؽ الحشد ىدفان ما كلكف عممو يتصؼك. أماله الحدث العارض
 . (2، 2009، قسايسة) ةعفكمباؿكأحيانا 

 

 الجمهور اإلعالمي.. الجمهور المتلقي أو

:  المختلفةهحواسكل أو واحدة من من خالل ، ىك المستقًبؿ كالمتمقي لمرسالة اإلعالمية أيان كاف نكعيا

فالقراء كالمستمعكف كالمشاىدكف يقكمكف بتفسير الرسالة بما .  الذوق،اللمس، الشم، البصر، السمع
دراؾ تتضمنو مف ألفاظ كرمكز كحركات في محاكلةو لفيـ  إذان، المتمقي أك  .ما تتحممو مف معاف كمدلكالتكا 

ىك الطرؼ الذم يتمٌقى رسالة المرًسؿ كيحاكؿ أف يفيميا كيتفاعؿ معيا كيبدم رأيو فييا إف أراد الجميكر 
. ذلؾ

تتكقؼ عممية استجابة المتمقي لمرسالة عمى اإلطار المرجعي لمجميكر كمدل انتماء الجميكر كمرسؿ 
كىذا األخير يمثؿ خالصة خبرات اإلنساف المتراكمة عبر الزمف كىك . الرسالة إلى نفس اإلطار المرجعي

.  ما يمكف أف نطمؽ عميو الخبرة المشتركة
لذا، يجب ، كيقاس نجاح الكسائؿ اإلعالمية بقدر فاعمية تأثير الرسالة اإلعالمية في جميكر المخاطىبيف

أال ييقاس نجاح عممية االتصاؿ بما يقدمو المرسؿ كلكف بما يقكـ بو المستقًبؿ أك المتمقي سمككيان، حيث 
 .أف السمكؾ ىك المظير كالدليؿ عمى نجاح أك عدـ نجاح الرسالة في تحقيؽ ىدفيا
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 فالجميكر المتمقي عنصر أساسي في عممية االتصاؿ الجماىيرم التي تقكـ أصالن عمى تكجيو ،كعميو
إلى  (الخ...صحيفة، تمفزيكف، إذاعة، مكقع إلكتركني)مختمؼ الرسائؿ مف مؤسسة مركزية لإلعالـ 

.  جميكر كبير
مف أعداد كبيرة مف األفراد تتفاكت  (Mass Audience)كيتألؼ الجميكر أك الجميكر اإلعالمي 

مستكياتيـ الثقافية كاالجتماعية كينتشركف عمى مساحة كاسعة مف األرض، يقيمكف في المدف كالقرل كفي 
كليذا فمف الممكف أف يتألؼ جميكر اإلعالـ مف الكبار كالصغار، . المناطؽ النائية كالجبمية كالصحراكية

.  الخ...مف الفقراء كاألغنياء، مف األذكياء كاألغبياء، مف المكظؼ كالطالب كالمزارع كالعامؿ كربة البيت
، تيجرل الدراسات كالبحكث لمعرفة  كأىـ متغير فيياكبما أف المستقًبؿ ىك ىدؼ عممية االتصاؿ األساسي

خصائصو قبؿ تصميـ الرسالة، كلمعرفة تأثير العممية اإلعالمية في معمكماتو كاتجاىاتو كسمككو بعد 
فكرة جيدة عف طبيعة الجميكر العقمية  فإذا لـ يكف لدل القائـ باالتصاؿ. تعرضو لمضمكف الرسالة

قناعو ميما كانت الرسالة  كالعاطفية كخصائصو األكلية فسكؼ يحد ذلؾ مف مقدرتو عمى التأثير عميو كا 
 فيناؾ العديد مف المتغيرات التي تؤثر ،معدة إعدادان جيدان كميما أحسف اختيار القائـ باالتصاؿ الكسيمة

عمى المضمكف الذم سكؼ ييعٌرض المتمقي نفسو إليو مثؿ خمفيتو كتجاربو السابقة كعكاطفو كجنسو كسنو 
 . (515، 1978رشتي، ) كشخصيتو

 

االتصال وحجم الجمهور 

لك حاكلنا أف نربط بيف مستكيات االتصاؿ كحجـ الجميكر ألمكنا تقسيـ االتصاؿ إلى أقساـ فرعية جديدة، 
بيف )االتصاؿ الثنائي  كىي كخاصة في إطار االتصاؿ المكاجيي الذم يمكف أف ينقسـ إلى ستة أقساـ

كاالتصاؿ بيف األفراد كاالتصاؿ بيف الجماعة ذاتيا كاالتصاؿ بيف الجماعات كاالتصاؿ في  (شخصيف
. (الخطابة)المنظمات ثـ أخيران االتصاؿ بالجميكر 

كتختمؼ ىذه األنكاع مف حيث حجـ المشاركيف في العممية االتصالية كعمى ىذا األساس يمكننا تقسيـ 
(: 28، 1979،  ترك )االتصاؿ إلى عدة أنكاع

 . كىك يتـ بيف شخص كاحد:االتصال الذاتي- 1
 . كىك االتصاؿ الثنائي:االتصال بين شخصين - 2
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 .كاألسرة–  كىك يتـ بيف مجمكعة مف األفراد :االتصال بين األشخاص - 3
 .جماعة العمؿ–  كيتـ بيف جماعة محددة :اتصال بين المجموعة ذاتها - 4
 .الفرؽ الرياضية–  كيتـ بيف أكثر مف جماعة :االتصال بين الجماعات - 5
  . يتـ داخؿ المؤسسات كالمنظمات:االتصال التنظيمي - 6
 يشمؿ جميكران في حجمو أكبر مف حجـ الجماعة كنكعية :(اتصال عام)اتصال بالجمهور- 7

 .جميكره غير متجانسة
 . كىك يستخدـ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم لمخاطبة أفراد المجتمع:االتصال الجماهيري - 8

 
الجمهور والرسالة اإلعالمية 

:  يحتاج المستقًبؿ إلى نكعيف مف الميارات لكي يككف مؤٌىالن الستقباؿ رسالة المرًسؿ كالتفاعؿ معيا كىي
 
 
:  المهارات العامة للمستقِبل وهي- أ

الميارة المغكية - 1
الميارة العقمية - 2
الميارة النقدية - 3
الميارة األخالقية - 4
 

 
 : المهارات الخاصة للمستقِبل وهي- ب

ميارة فيـ الرسالة كاستيعاب مضمكنيا - 1
.  كدالالتيا كالتفاعؿ معيا

. ميارة االرتباط الداللي المتبادؿ- 2
.  ميارة إبداء الرأم في قضايا المجتمع كالكطف كاألمة- 3
.  ميارة اكتساب الخبرات كتعديؿ أنماط السمكؾ- 4
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كبناءن عمى ميارات المستقبؿ كميكلو كرغباتو كما 
ىك متاح لديو يختار الكسيمة اإلعالمية التي 

. (116،  1987، الطكبجي )تناسبو

 
فإف مف طبيعة الجميكر ىك أف الشخص يعتمد 

أساسان عمى اتجاىاتو كقيمو كتطمعاتو كفمسفتو في 
الحياة أم فمسفتو الفردية في تفسير الغاية مف 

كطالما أف - العالـ ككؿ كما يقكؿ األلماف
اإلصدارات كالكسائؿ اإلعالمية البد مف أف تتجو 
ما أمكف إلى األشخاص ذكم االىتمامات المماثمة 

أك التكجيات فإف مف الضركرم لمصحفييف أف 
يتعرفكا عمى األنكاع األساسية لألشخاص الذيف يشكمكف الجميكر اإلعالمي العاـ، كلذلؾ فإف كسائؿ 

لقطاع ضخـ مف الجميكر - بصكرة ما- اإلعالـ يمكف أف تستيدؼ نكعان محددان مف األشخاص، يرمز
  .العاـ

ظاىرة ثنائية مف حيث مصادر التككيف، فيك عبارة عف تجمع يتـ تشكيمو مف خالؿ االستجابة  فالجميكر
ف كسائؿ اإلعالـ ال تتعامؿ مع الجميكر مف فراغ فعندما إلكسائؿ اإلعالـ بما تحممو مف مضاميف، لذلؾ ؼ

تتعدد المصادر التي يعتمد عمييا الجميكر في تككيف رأيو يصبح مف الضركرم عمى القائميف بالكسيمة 
 اإلعالمية أف يأخذكا باالعتبار طبيعة السياؽ المحيط بأفراد الجميكر عند إعداد الرسالة االتصالية

. (165 ، 2006الفيصؿ، )
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أهمية الجمهور 

 
: تعود أهمية الجمهور إلى عدة اعتبارات منها

 كمما استطاعت الكسيمة اإلعالمية مف خالؿ رسائميا الكصكؿ إلى :اإلعالمية األهمية -1
كبر كقدرتيا عمى تركيج معارؼ كأفكار كقيـ كمكاقؼ أجميكر أكسع أصبح نجاحيا 

.  متبنية ليا أكثر إمكانية
 

 إضافةن إلى ككنيا مشركعان إعالميان فكريان  - كؿ كسيمة إعالمية البد أف:األهمية المادية -2
 .  تككف مشركعان اقتصاديان ييدؼ تحقيؽ الربح المادمأف- يديكلكجيان أك

 

تتصؼ عالقة الكسيمة اإلعالمية بجميكرىا بأنيا ذات طابع حركي  :همية التواصليةاأل -3
 بجميكرىا اإلعالميةليس ثمة أم ثابت في عالقة الكسيمة . كديناميكي يتسـ بالتغيير

. سكل حقيقة ىذا التبدؿ المستمر في طبيعة ىذه العالقة كمضامينيا كأشكاليا
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السمات الرئيسة لجمهور االتصال الجماهيري واإلعالم 

عمى  السمات الرئيسة لجميكر االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـنستعرض ىنا 
عٌرؼ .  بمزيد مف التفاصيؿ الضركريةذلؾ في فصكؿ الحقةأف نشرح 

جميكر كسائؿ اإلعالـ بأنو مجرد حشد، أك ( 22، 1993، عبد الحميد)
أعداد كبيرة مف الناس ال تجمعيـ خصائص أك سمات كاحدة 

heterogeneous غير معركفيف لمقائـ باالتصاؿ anonymous ،
، كال يممككف القدرة  socialy isolatedمنعزليف عف بعضيـ اجتماعيان 

عمى العمؿ ككحدة أك في تنظيـ اجتماعي متماسؾ، كبالتالي فإنيـ 
. يتعرضكف لكسائؿ اإلعالـ كيتأثركف بيا بشكؿ فردم

كىذا التعريؼ الذم يتبناه عمماء االتصاؿ في األربعينيات يحدد أربع 
سمات رئيسية لمجميكر المستيدؼ في عممية االتصاؿ الجماىيرم 

: كاإلعالـ حيث يظيرىا عمى النحك التالي

ضخامة حجـ جميكر كسائؿ اإلعالـ، أك كثرة  -
تشتتو، بالشكؿ الذم ال أم العدد، كانتشاره 

يمكف معو تحقيؽ االتصاؿ المباشر مع القائـ 
 .باالتصاؿ

عدـ معرفة القائـ باالتصاؿ لسمات الجميكر  -
 .قكخصائص

تبايف أفراد المجتمع كالسمات كالخصائص،  -
حيث يضـ طبقات كفئات مختمفة في 

التحصيؿ العممي كالثقافي كاالقتصادم، أك 
 .المينة أك المنزلة كالمكانة االجتماعية

غياب التكاصؿ االجتماعي بيف أفراده، ألنيـ منعزلكف عف بعضيـ البعض، كال يممككف القدرة  -
 .(22، 1993، عبد الحميد) عمى التكحد كالدخكؿ في تنظيمات اجتماعية متماسكة
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الجميكر المتخصص لكسائؿ اإلعالـ كالتي يمكف أف كتمؾ السمات دعت الكثير مف الباحثيف لدراسة 
كيمكننا أف نفكر في الجماىير التي تبحث عف . تككف جماىير عامة متخصصة في اىتماـ رئيسي كاحد
كسيمة إعالمية تغذم كاحدان مف اىتماماتيا المشتركة أك 
أكثر كالسياسة كاالقتصاد كالمكسيقى كصيد الحيكانات 

البرية كاألسماؾ كالتجديؼ كجمع الطكابع كالبستنة كالجنس 
 مف يان كاؼان كفي المجتمع الجماىيرم ىناؾ عدد. كىمـ جر

يمكنيـ ذيف األفراد ذكم االىتمامات الخاصة المشتركة اؿ
تحمؿ نفقات كجكد كسيمة اتصاؿ جماىيرية قادرة عمى 

إشباع احتياجات ىذه الجماىير المتخصصة ذات الحجـ 
. (170، 1989لكينشتايف، كميريؿ  )الكبير

 كاإلعالـ كنظاـ ملكف النظر إلى االتصاؿ الجماىير
يتسـ بالتنكع كاالنتماء إلى الذم  ،اجتماعي، يعتبر الجميكر

 كيتأثر الجميكر في تحديد الدكر الذم يقـك بو في ىذا . أحد عناصر ىذا النظاـ،طبقات كفئات متعددة
النظاـ بمتغيرات عديدة يتصدرىا حاجات كاىتمامات أفراده، كالفئات االجتماعية المتنكعة التي ينتمي 

إلييا، كطبيعة العالقات االجتماعية بيف ىؤالء األفراد، كالتي تشير بدكرىا إلى حركة السمكؾ كاتجاىاتو، 
، عبد الحميد )التي تحدد أنماط كاىتماـ الجميكر كتفسيراتو، كاستجابتو إلى نكع معيف مف محتكل االتصاؿ

1993 ،25) .
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 الخالصة

 
المرسؿ، كالرسالة، ): تتككف عممية االتصاؿ مف خمسة عناصر ال تتـ عممية االتصاؿ إال بيا كىي

حجـ المشاركيف في أنكاع االتصاؿ كتقسيماتو بحسب تختمؼ ، ك(رجع الصدلككالكسيمة، كالمستقبؿ، 
 كما ييمنا ىنا ىك المستقًبؿ أك الجميكر اإلعالمي، حيث يجب التمييز بينو كبيف .العممية االتصالية

 .مفاىيـ متعددة مثؿ الجماعة كالحشد كالجماىير كالحضكر
كي يككف مؤٌىالن الستقباؿ رسالة المرًسؿ كالتفاعؿ عامة كخاصة إلى ميارات أك الجميكر يحتاج المستقًبؿ 

 . إعالمية كمادية كتكاصمية:تعكد أىمية الجميكر إلى عدة اعتباراتك. معيا
فتتمخص بما المستىيدىؼ في عممية االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ أما سمات ىذا المستقًبؿ أك الجميكر 

عدـ معرفة القائـ ، تشتتوأم ضخامة حجـ جميكر كسائؿ اإلعالـ، أك كثرة العدد، كانتشاره : يمي
ىـ كانتماءاتيـ خصائصك ىـسماتمف حيث تبايف أفراد المجتمع ق، باالتصاؿ لسمات الجميكر كخصائص

 .بيف أفرادهكالتنظيـ غياب التكاصؿ االجتماعي كمستكياتيـ ك
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B.  يبادر بالرد عمى بداية االتصاؿ
   

C.  يككف شخصان عاديان ال معنكيان
    

D.  يقكـ بتكجيو رسالتو إلى شخص أك أشخاصو عديديف

 Dاإلجابة الصحيحة 
    

: الحشد مجموعة من األفراد .2
     

A.  تتميز بأف كؿ أعضائيا يعرفكف بعضيـ البعض
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: االتصال الجماهيري هو الذي .3
    

A.  يستخدـ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم لمتكاصؿ مع أفراد المجتمع
   

B.  يتـ بيف مجمكعة مف األفراد
   

C.  يتـ بيف جماعة محددة
    

D.  يشمؿ جميكران في حجمو أكبر مف حجـ الجماعة كنكعية جميكره غير متجانسة

  Aاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الثامنةالوحدة 

 خصائص وتصنيفات جمهور وسائل اإلعالم واالتصال
 

 :األهداف التعميمية

 كي يتمكن مستقباًل من جميور اإلعالم واالتصالالعامة لخصائص أن يتعرف الطالب عمى ال 

 تصميم رسالتو كإعالمي وتوجيييا إلى الجميور المناسب

 

  الخصائص األولية والحضارية والبيولوجية لجميور اإلعالم واالتصالأن يتعرف الطالب عمى ،

 ومعرفة دور كل من السن والتعميم والنوع واألسرة وغير ذلك من العوامل في تكوين ىذا الجميور

 

  من استطالع ردود جميور اإلعالم بالنظر إلى  (واإلعالمي مستقبالً )أن يتمكن الطالب

 خصائصو وصفاتو

 

  من جميور عام وآخر خاصتصنيفات جميور وسائل اإلعالمأن يستطيع الطالب التمييز بين  . 
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 جمهور اإلعالم واالتصالوتصنيفات  خصائص

 

ىو أقرب األشكال الجماعية إلى  مصطمح الجماىير إن
يبتعد أكثر فأكثر عن بدأ جميور وسائل اإلعالم الذي 

من مفيوم أكثر فأكثر  ويقترب العقالنيةالثقافة ال
انتشار التعميم ، كخطاب عقالني، بسبب الجميور العام

المتنامي نتشار االكذلك و ،وتعميمو عمى الناس أجمعين
 التي أصبحت أيضا تشتت لوسائل اإلعالم المتخصصة

الجميور من حيث تفضيل الوسائل التي تستجيب 
مضامينيا أكثر الىتمامات وانشغاالت فئات تزداد صغرًا 

 بقدر زيادة التخصص في مضامين وسائل اإلعالم
  .(2، 2009قسايسة، )

 

 خصائص جمهور اإلعالم واالتصال

 

 :كبر الحجم أو الضخامة في العدد- 1

عبد الحميد، )ليس ىناك معيار محدد ليذا الحجم أو العدد الذي يمكن في ضوئو تحديد ىذا الجميور 
فالماليين من قراء الصحف أو المستمعين إلى الراديو أو مشاىدي التمفزيون في المدن ( 26، 1993

لذلك ، تعتبر كبيرة جدًا إذا ما قورنت بأعداد القراء أو المستمعين أو المشاىدين في الضواحي أو القرى
فإن تحديد العدد أو الحجم المعياري في العممية اإلعالمية سوف يكون اجتياديًا ما لم يقيم عمى أسس 

  .واضحة ومقدمة
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 :جمهور مبعثر في المكان والزمان- 2

جميور مبعثر في المكان والزمان . إذ يتواجد عناصر ىذا الجميور في أوضاع وأزمان وأماكن متباعدة
باستيالك المواد اإلعالمية وفي أي وقت وفي  (الجميور)بالنسبة لإلعالم المطبوع الذي يسمح لممتمقي 

.  أي مكان يريد
فاإلعالم . وجميور مبعثر فقط في المكان بالنسبة لإلعالم المرئي والمسموع لكنو متضافر في الزمان

السمعي البصري يوّحد زمن التمقي بصورة عامة والتبعثر في الزمان الذي يمكن أن يحصل عندما نستخدم 
. يبقى محدوداً  (CD - DVD)الكاسيت والفيديو واألقراص الممغنطة 

جعمو بعدًا كونيًا  المتنوعة، وخاصة اإلنترنت، اكتسب الجميور استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثةومع 
  .غير محدد في المكان، لكن منحو إمكانية التواجد الكمي في نفس الزمن في كل مكان

 :جمهور غير متواصل -3
ألن التبعثر في المكان يؤدي إلى عدم التواصل المادي وقد أصبح ىذا التبعثر في عصر الوسائل 

 كاإلنترنت، تحول ىذا تكنولوجيا االتصال الحديثةلكن بوجود . السمعية البصرية الفضائية ذا أبعاد كونية
  .من كل مكان وفي نفس الزمنكونيًا الجميور إلى جميور متواصل 

 :غير متجانس الجمهور اإلعالمي- 4
دراكيم واىتماماتومومصالحوم  في احتياجاتوينأفراد ىذا الجميور متمايزيجعل األمر الذي  ، وبالتالي م وا 

 (جرائد ومجالت)إذا كان اإلعالم المطبوع  فمن حيث السن مثاًل، .في السموك االتصالي لكل واحد منيم
إضافًة – يستقطب  (إذاعة وتمفزيون وسينما)يتطمب جميورًا راشدًا متعممًا فإن اإلعالم المرئي والمسموع 

جميورًا عريضًا من األطفال والقاصرين وأصبح عنصرًا فاعاًل في التنشئة ينافس األسرة - إلى الراشدين 
. والمدرسة

 :الجمهور اإلعالمي متباين في سمات أفراده- 5

وىذا التباين ىو الذي يبرز االتجاه في دراسة ىذا الجميور عمى أساس تصنيف أعضائو أو أفراده إلى 
فئات يجتمع بأقل منيما قدر من التشابو، يرتبط بسمات أو حدود الفئة مثل السن أو مستوى التعميم أو 
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 ولكن من خالل انتمائو إلى فئة من ىذه ةالحالة االقتصادية حيث ال يتم دراسة كل فرد كحالة مستقل
 وحيث أن السمات العامة لم تعد وحدىا كافية لتفسير سموك المتمقين واتجاىاتيم نحو عناصر .الفئات

 فإن السمات االجتماعية والفردية والتي يتباين فييما األفراد أيضًا أصبحت ،العممية اإلعالمية األخرى
. (27، 1993عبد الحميد، ) مدخاًل لتفسير ىذا السموك وىذه االتجاىات

 : أو المجهوليةعدم التعارف 6- 

 لدى ون ومجيولم بذواتوين غير معروف(McQuail, 1984)فعناصر جميور اإلعالم واالتصال بحسب 
وأحيانًا يتكون الجميور من جماعات  . من جية أخرىولدى القائم باالتصال من جية  البعضمبعضو

انتماء أو جماعات ضغط تتشكل بشكٍل دائم أو مؤقت وفييا أشخاص مؤثرون أو قادة رأي يمارسون 
 وبالتالي محاولة االقتناع بيا أو عدم االقتناع ونقل ذلك ،أدوارًا ميمة في تفسير وتحميل الرسائل اإلعالمية

.  لآلخرين

 :الجمهور اإلعالمي منتمي ومتفاعل اجتماعياًا - 7

وقد ظيرت أىمية ىذه السمة من خالل المالحظة المستمرة لمسياق االجتماعي الذي يعمل خاللو كل 
فالفرد نادرًا ما يكون مجيول اليوية في ، (28، 1993عبد الحميد، ) عضو من أعضاء جميور المتمقين

ن الفرد في جميور المتمقين يختار محتوى اإلعالم بتأثير خبراتو لعضو في الجماعات  بيئتو، وا 
االجتماعية ويفسر سموكو االتصالي في إطار السموك االجتماعي الذي يظير موحدًا في نظام الجماعة 

 . وىذا ما يفسر تركيز وسائل اإلعالم عمى تقديم خدماتيا في إطار نموذج الحياة المحمية،المحمية

 :جتماعيالتنظيم االغياب  -8

 ,McQuail)فتباعد عناصر ىذا الجميور بحسب جميور اإلعالم واالتصال غير منظم بشكل عام، 
أو الدخول في تنظيمات  والتضامن يفقدىم القدرة عمى التوحد البعض  وعدم معرفة بعضيم(1984

  .اجتماعية بصفتيم كأفراد الجميور

 :الوجود االجتماعي لجمهور اإلعالم واالتصال غير مستقر في الزمن والمكان -9

يريدون جذب االنتباه ألىمية ونفوذ الوسيمة  عكس رغبة أصحاب المؤسسات اإلعالمية واإلعالنية الذين
اإلعالمية التي تتوقف عمى حجم جميورىا، حيث يعتبر ىذا الحجم بصغره أو كبره مؤشرًا عمى أىمية 
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  .وقيمة المساحات واألوقات المخصصة لإلعالن في وسائل اإلعالم واالتصال

 ،اإلعالمي لجمهور اال يمكن التعرف بصورة مباشرة عمى ردود أفعال -10

تجاه المادة اإلعالمية ألن رجع الصدى يحتاج إلى دراسات وأبحاث متعددة األوجو تمتد من االستطالع 
البسيط إلى الدراسات المخبرية العميقة التي تستمر فترات طويمة جدًا من الزمن، ورغم محاوالت اإلذاعة 
والتمفزة إعداد برامج يستطيع المتمقي من خالليا أن يتدخل في صميم المادة اإلعالمية وأن يبدي رأيو فإن 

 بل ومضممة أحيانًا وبالتالي غير صالحة لمعرفة ةىذه الطريقة تبقى شديدة الحدودية وغير تمثيمية البت
مينا، ) اتجاىات ومواقف الجميور الشامل أو فئات معينة منو بصورة دقيقة تسمع بتحاليل عممية دقيقة

2002 ،134). 

 ،يمكن لمجمهور اإلعالمي أن يتوحد معرفياًا ونفسياًا ومشاعرياًا - 11

رغم التبعثر في الزمان والمكان وعدم التواصل وعدم التجانس العمري واالجتماعي والثقافي والتعميمي 
والحضاري ورغم عدم وجود تنظيم محكم لمجميور اإلعالمي فإن من خصائصو أن يتوحد معرفيًا ونفسيًا 
ومشاعريًا تجاه مادة إعالمية تتضمن معمومات أو تقويمات حول قضية معينة تعيش شروطًا حياتية أو 

 وبالتالي فإن ىذه الجماعات تجتمع ،سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو وجدانية واحدة أو شديدة التقارب
وتتضافر معنويًا ونفسيًا وانفعاليًا لدى تعرضيا لذات المضمون اإلعالمي وذلك من خالل ردود أفعال 

 وىكذا فإن الجميور المبعثر يصبح جميورًا مندمجًا ومتواصاًل معرفيًا أو ،ومواقف موحدة أو متشابية
 .(134، 2002مينا، ) وجدانياً 

   ،لمجمهور اإلعالمي دوٌر إيجابٌي ونشٌط في العممية اإلعالمية- 12

وىذا يعني أن جميور المتمقين بصفتو عنصرًا من عناصر العممية اإلعالمية ليس جميورًا سمبيًا ولكنو 
 فنجده يرفض ويقبل وييتم ،يوفر من خالل الدور الذي يقوم بو مفيوم الحركة بين عناصرىا المختمفة

  (.29، 1993عبد الحميد، ) ال ييتم بمستويات معينة أو
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الخصائص األولية والحضارية والبيولوجية لجمهور اإلعالم واالتصال 

 

لخصائص األولية والحضارية والبيولوجية لمجميور التي يجب أن يراعييا مصمم انعرض فيما يمي 
مام) الرسالة  (:94، 2004، الحديدي وا 

 :الخصائص األولية ألنواع الجماهير- أ
وىذه , خصائص األفراد األولية عمى عادات اتصاليم أكثر من العوامل المتصمة بشخصيتيم مباشرة تؤثر

: الخصائص األولية ىي
 
: التعميم- أ

 
, بين الوسائل المطبوعة والوسائل المرئية– حينما نتحدث عن التعميم كمتغير أساسي - يجب أن نفرق

ولكن أي شخص , فمن الواضح أن جميور الوسائل المطبوعة يحتاج إلى نوع أو قدٍر معين من الميارات
وليذا يفترض وجود ارتباط كبير بين . يمكنو أن يكون من جميور الراديو والتمفزيون والسينما- تقريباً –

وحينما ظير الراديو نظر القائمون عمى التعميم  .التعامل مع الجريدة أو المجمة أو الكتاب ودرجة التعميم
حيث أن الناس كانوا  عمى أساس أنو الوسيمة التي ستصحح الوضع وتوسع نطاق المعرفة والتعمم،, بتفاؤل

بسبب أوضاع اجتماعية غير قادرين عمى إرواء ظمأىم لممعرفة لعدم مقدرتيم عمى اكتساب المعرفة وتتبع 
إال أن بعض الدراسات أظيرت أن االستماع لمبرامج الجادة متصل , مجريات األمور واألحداث الجارية

في حين يختار األقل تعميمًا البرامج , فالمتعممون يختارون البرامج الجادة, اتصااًل كبيرًا بمستوى التعميم
. الترفييية الخفيفة

 
أن ىناك ارتباطًا إيجابيًا يبن مقدرة الفرد الذىنية  (Hovland ىوفالند)وقد أوضح الباحث األمريكي 

معنى ىذا أن استيعاب األفراد لممعمومات أكبر دائمًا بين الذين حصموا , ودرجة استيعابو لمرسالة اإلعالمية
ولكن البد أن نشير في ىذا المجال . والذين يتمتعون بقدرة ذىنية مرتفعة, عمى نصيب أكبر من التعميم

. إلى أن ىناك حاالت كثيرة اىتم فييا أفراد ذوو مستوى بسيط من التعميم ببرامج الراديو الجادة
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 :العمر- ب
كما تبين , تبين األبحاث أن األفراد الصغار في السن يفضمون المواد الترفييية أكثر من المواد الجادة
, ون العامةؤأيضًا وجود ارتباط سمبي واضح بين صغر السن وسنوات مرحمة الشباب واالىتمام بالش

وتشير الدالئل إلى أنو كمما ارتفع . ون العامةؤفاألفراد في سن الشباب يكونون عادة أقل اىتمامًا بالش
ويظير تفعيل المرحمة العمرية من خالل . السن َتَحَوَل االىتمام من الخيال إلى الموضوعات غير الخيالية

: ما يمي

 :في مرحمة الطفولة- 1

وتسيطر وسائل اإلعالم اإللكترونية المسموعة أو المسموعة , تصبح وسائل اإلعالم جزءًا من بيئة الطفل
فعندما يتوافر التمفزيون يبدأ الطفل في استخدامو بمجرد أن , المرئية عمى اىتمام الطفل حتى يتعمم القراءة

وفي مرحمة . يشاىدون التمفزيون في سن الخامسة– غالباً –ومعظم األطفال , يصبح في الثانية من عمره
الطفولة يستعمل الطفل أيضًا الكتب والمجالت المصورة والكتب الكوميدية والمسمسالت والقصص 

. ويتم كذلك اصطحاب الطفل إلى السينما عند توافرىا, ويكون استعمالو لمراديو استعمااًل محدوداً , الفكاىية
. وحينما يتعمم الطفل القراءة يبدأ بسرعة في استخدام القصص وبعض مضمون المجالت
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: في مرحمة المراهقة2 - 
ويعكس أيضًا , لوسائل اإلعالم تطور ميارات جديدة لدييم (تحت العشرين)يعكس استعمال المراىقين 
. وتصبح أدوار االتصال االجتماعية أكثر أىمية مثل الذىاب لمسينما والمكتبة. نضج أذواقيم واىتماماتيم

فمن , ونجد أن المدرسة في ىذه المرحمة تؤثر عمى كل من اىتمامات المراىق وعمى استخداماتو لموقت
ومن حيث الوقت تؤثر المدرسة . ون العامة والعمومؤحيث اىتماماتو تؤثر المدرسة عمى اىتماماتو بالش

ولكن عمى  ,ألن واجبات المدرسة تأخذ الوقت الذي يكرسو التمميذ لوسائل اإلعالم, عمى استخدامو لموقت
وفي ىذه المرحمة أيضًا . الرغم من ذلك نجد أنو أحيانًا يقوم بعمل الواجب المدرسي والراديو مفتوح بجانبو

ونجده يتحول في سنوات المراىقة إلى قراءة األعمدة , وييتم بالخيال, تصبح الجريدة ميمة بالنسبة لممراىق
. الصحفية لكبار الكتاب

 :في سن األربعين وما بعدها - 3
ومن , ثم تقل قمياًل بعد ذلك في السنوات المتأخرة بسبب ضعف الرؤية ,تصل قراءة الصحف إلى ذروتيا

األىم من ذلك حدوث تغيير في قدر . ناحية أخرى نجد التمفزيون يجتذب متفرجين أكثر بعد سن الخمسين
فاألشخاص حينما يكبرون في السن يختارون  ,استخدام الوسائل المختمفة وتغيير طبيعة استخداميا

ون العامة في ؤويقرؤون أكثر عن الش ,ويختارون أيضًا البرامج اإلعالمية في التمفزيون ,األخبار أكثر
. ويبحثون أكثر عن المواد الجادة  في المجالت واألفالم السينمائية ,الصحف

 

 :النوع- ج
فاالختالف بين الرجال والنساء لو أىمية التعميم نفسيا , الخاصية األساسية الثالثة ىي تأثير اختالف النوع

فقد أظيرت الدراسات أنو بالنسبة لكل وسائل اإلعالم كانت النساء باستمرار , واختالف المرحمة العمرية
فاإلناث يممن أكثر إلى قراءة القصص الخيالية في المجالت  ,ون العامة من الرجالؤأقل اىتمامًا بالش

. عمى حين يميل الذكور إلى قراءة المواد غير الخيالية
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 :الخصائص الحضارية لمجمهور- ب 

, رافية إلى العوامل المتصمة بالسموك اإلنساني ومحدداتوغىي الخصائص التي تتعدى العوامل الديمو
, كالعادات والتقاليد التي تمتصق بالفرد نتيجة لتنشئتو االجتماعية ومن خالل األسرة التي ينشأ في ظميا

ونتعرض لبعض ىذه المحددات , وكذلك نجد أن من أىم محددات السموك اإلنساني العالقات االجتماعية
: عمى النحو اآلتي

 
: األسرة - 1

شباعاتو, ىي الجماعة التي يبدأ فييا الفرد ارتباطاتو وُتعَُّد  .وليا أىمية كبيرة في تشكيل خصائص المرء, وا 
األسرة أول موصل حضاري ينتقل بفضمو الطفل من مجرد كائن حي إلى كائن اجتماعي يألف حياة 

. ويخضع لمتنظيم الذي يفرضو عميو المجتمع المحيط, الجماعة ونظميا
: وتتمخص أىمية األسرة فيما يمي

وال تستطيع أية مؤسسة عامة أن تسد – أي المباشرة–ىي العامل الوحيد لمحضارة والتربية المقصودة  -
. مكانيا في ىذا الصدد

يقع عمى األسرة أكبر قسط من واجب التربية البدنية والوجدانية والخمقية والدينية والتثقيفية في جميع  -
. بل وفي المراحل التالية ليا, سنوات مرحمة الطفولة

وتعد ىذه الجماعات ميمة , إضافة إلى األسرة ىناك أيضًا جماعة المعب والجوار وجماعة البيئة المحمية
حيث أنو عن طريقيا تنتقل لمفرد الخبرات واألنماط الثقافية والقيم األخالقية لمسموك وعديد , بالنسبة لمفرد

. من االتجاىات األساسية

: العالقات االجتماعية - 2
 ,إن العالقات االجتماعية التي تنشأ بين األفراد الذين يضميم مجتمع واحد من أىم ضرورات الحياة

وىذه الخصائص ال تظير , أنيا مركبة ومتعددة ومتشابكة: وتتميز العالقات االجتماعية بثالث خصائص
نما تظير حتى لو كانت العالقات قائمة بين , فقط في العالقات القائمة بين عدد كبير من األفراد وا 

. وقد تكون ىذه العالقات وقتية أو طويمة األمد أو دائمة .شخصين فقط
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 :الخصائص البيولوجية- ج 
حيث إن ,  تأثير عمى طبيعة السموك اإلنسانياالخصائص البيولوجية ومكونات الشخصية اإلنسانية لو

فقد  ,البنيان العضوي لمجسم يؤثر في طبيعة سموكو وفي تصرفاتو ونظرتو إلى نفسو ونظرة اآلخرين إليو
 ,وىذا يؤثر في عالقاتو االجتماعية باآلخرين, يولد شخص ناقص التركيب البيولوجي أو مشوه الخمقة

وىذا ما يجعل أىمية التعامل . فاالنعكاسات التي تظير في سموك الفرد إنما مردىا إلى تكوينو البيولوجي
ومن خالل , مع ذوي االحتياجات الخاصة بتفيم دقيق أمرًا بالغ األىمية عمى مستوى االتصال الشخصي

حيث يطالب االتجاه الحديث في التربية واإلعالم بدمج ىذه الفئة في , وسائل االتصال الجماىيري
. المجتمع وعدم تيميشيا

 
ويختمف ىذا السموك , وكذلك يظير أثر قدرات الفرد العقمية ومبمغ تحكم الجياز العصبي في سموك األفراد

ويمكن لمعوامل الفسيولوجية أن تؤثر أيضًا في السموك إما . تبعًا الختالف األفراد في مقومات ىذا الجياز
. بشكل مباشر أو غير مباشر

 
 

 :خصائص الشخصيةال- د 
تؤثر بعض الخصائص المتصمة بشخصية المتمقي عمى 

وقد بذلت محاوالت . تقبمو أو رفضو لمرسائل اإلعالمية
عديدة لتحديد العالقة بين خصائص الشخصية وتأثير 

ونتحدث عن الشخصية كعامل يؤثر عمى , االتصال
فالذي ييمنا ىو الخصائص التي , االستعداد لالقتناع
والتي تجعل الفرد أكثر تقباًل أو مقاومة , تميز الشخصية

كي , لمرسائل التي تحاول أن تعدل معتقداتو واتجاىاتو
تستخدم ىذه السمات في تحقيق ما نريده ولنتغمب عمى 

 .السمات التي تعمل كعائق
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تصنيفات جمهور وسائل اإلعالم 

 

  :يمكن تصنيف جميور المتمقين لوسائل اإلعالم إلى صنفين رئيسين

تمقائي وفردي -  وُيقصد بو الحشد حيث يتعرض لوسائل اإلعالم بشكل آلي :جمهور المتمقين العام- 1
غير أن ردة الفعل عند ىذا الجميور . شخصي، وليس لو اىتمامات أو حاجات مشتركة مع اآلخرين– 

 .تكون مستقمة بحكم استقالل تعرضو واستجابتو

ويجمع أفراد ىذا الجميور بعض الحاجات أو االىتمامات أو االتجاىات : جمهور المتمقين الخاص- 2
.  المشتركة التي تميز عضويتيم وانتماءىم ليذا الجميور مثل القراء المشتركين في صحيفة ما

وعميو، فمكي تحتفظ وسائل اإلعالم بيذا الجميور، يصبح لزامًا عمييا طرح واستثارة ىذه االىتمامات 
وبالتالي يندمج أعضاء ىذا الجميور في التركيز الجمعي ويبنون االتصال . وتدعيميا وتمبية الحاجات

الذي يرتبط بيذا التركيز، ولعل ىذا ما يبرر انتقاء وسائل اإلعالم لمموضوعات الشعبية والشائعة بين 
 .أوساط الجماىير العريضة
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 الخالصة

 
جميور في ، تبعثر الكبر الحجم وضخامة العدد:  وأىمياخصائص جميور اإلعالم واالتصالتتعدد 

ه وتعارفو ألن البعض مجيول تواصلعدم تجانسو، والتباين في سمات أفراده، وعدم المكان والزمان، 
إضافًة إلى أن .  بالنسبة لمبعض اآلخرمنتمي ومتفاعل اجتماعياً بالنسبة لآلخر بحسب بعض اآلراء و

االجتماعي غير مستقر في  فيما بينو، فوجوده جتماعيالتنظيم االغياب ب يتميز اإلعالم واالتصالجميور 
غير أن لو قدرة ما . هالتعرف بصورة مباشرة عمى ردود أفعاللممرء ال يمكن ، لدرجة أنو ن والمكاناالزم

 دورًا إيجابيًا  وفي ظروف خاصة، فيو رغم كل ما ذكرنا يمعبأن يتوحد معرفيًا ونفسيًا ومشاعرياً عمى 
 .ونشطًا في العممية اإلعالمية

 
، األسرة)حضارية و (التعميم، العمر، النوع)أولية  :أخرىخصائص  أيضًا جميور اإلعالم واالتصالول

 ولو.  وشخصية يتميز بيا باعتباره عنصرًا أساسيًا في عممية االتصالوبيولوجية (العالقات االجتماعية
 .الخاص جميور والجميور العام ال:ين أساسيين ىماتصنيفكذلك 
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 تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة

 :جمهور اإلعالم المطبوع هو .1

   

A. جميور مبعثر في المكان 

   

B. جميور مبعثر في المكان والزمان 

   

C. جميور مبعثر في الزمان 

     

D. جميور غير مبعثر في المكان والزمان 

 B  اإلجابة الصحيحة

    

 :جمهور اإلعالم المرئي والمسموع هو .2

   

A. جميور مبعثر في الزمان 

   

B. جميور غير مبعثر في الزمان 

   

C. جميور غير مبعثر في المكان والزمان 

    

D. جميور غير مبعثر في المكان 

 B  اإلجابة الصحيحة

   

 :تبين األبحاث أن األفراد في سن الشباب .3

   

A. يكونون عادًة أقل اىتمامًا بالشؤون العامة 
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B. ييتمون أكثر بالموضوعات غير الخيالية 

   

C. يكونون عادة أكثر اىتمامًا بالشؤون العامة 

    

D. يفّضمون المواد الجادة أكثر من المواد الترفييية 

  A اإلجابة الصحيحة
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 التعميمية التاسعةالوحدة 

 تقسيمات وأنواع جميور وسائل اإلعالم
 

 :األىداف التعميمية

 واالتصال وعمى مختمف جميور وسائل اإلعالمالمختمفة لتقسيمات أن يتعرف الطالب عمى ال 
 العوامل التي تساىم في تكوين ىذا الجميور

 
 الجميور :  وىوميمر لجميور وسائل اإلعالمالميم لمباحث جون تقسيم أن يتعرف الطالب عمى ال

  أو المثقفونالمفكرون و(المادي أو العممي)الجميور الذرائعي أو النفعي  واألمي
 

 وأىمياجميور وسائل اإلعالم واالتصالالمختمفة والعديدة لنواع أن يتعرف الطالب عمى األ : 
وكل ذلك كي . الجميور البسيط والجاىل والغامض والذواق والالمبالي والحساس والجميور العنيد

 يستطيع في المستقبل تصميم رسائمو اإلعالمية وتوجيييا إلى الجميور المناسب
 

  من معرفة وقراءة ردود أفعال جميور اإلعالم بالنظر إلى  (واإلعالمي مستقبالً )أن يتمكن الطالب
 تقسيماتو المختمفة وأنواعو المتعددة
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تقسيمات جميور وسائل اإلعالم 

 

. ، األفراد القاطنون داخل الدولة أو المدينة أو اإلقميمجميور داخمي - 1
. ، األفراد القاطنون خارج الدولة أو المدينة أو اإلقميمجميور خارجي - 2

: ويمكن تقسيم الجميور كما في العالقات العامة إلى
.   ، األفراد العاممون في المنظمة أو المؤسسةجميور داخمي - 1
 .، كل األفراد غير العاممين في المنظمة أو المؤسسةجميور خارجي - 2

:   كما يمكن تقسيمو إلى قسمين آخرين أيضًا ىما
:  جميور عام

مواطنو أي دولة ُيعَتبرون جميورًا عامًا تربطيم روابط متنوعة ومختمفة منيا المغة والجغرافيا والمصالح 
. الخ، ويتشعب ىذا الجميور العام إلى مجموعات من الجماىير الخاصة... المشتركة

: جميور خاص أو نوعي
.  الخ...مثل جميور الطالب أو جميور الفالحين أو األطباء أو العمال أو جميور األطفال

وعممية التأثير بالجماىير العريضة أو العامة تبدأ بالتأثير عمى الجماىير الخاصة أو النوعية وتتوسع 
فمن الصعب التأثير بالجميور العريض أو العام بشكل . شيئًا فشيئًا إلى أن تصل إلى الجميور العام

. مباشر وذلك لضخامتو وعدم تجانسو كما ذكرنا سابقاً 

وثمة أنواع عديدة من الجميور تختمف من مجتمع آلخر ومن مدينة ألخرى، فيمكن تقسيم الجميور 
: أيضاً 

  .حسب االنتماء -
  .حسب االشتراك بعمل معين -
. حسب الجنس، إناث وذكور -
. حسب السن مثل الشيوخ والشباب واألطفال -
. حسب الثقافة والعمم، جميور المثقفين أو أنصاف المتعممين أو الجيمة -
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تقسيم ميمر لجميور وسائل اإلعالم 

 

التقسيم الذي قدمو جون ميمر لجميور ومن التقسيمات الميمة لمقطاعات الجماىيرية األساسية، ىذا 
 ميريل) وسائل اإلعالم إلى جماعات فرعية حيث َوَجد أن أبسط التقسيمات ىو التقسيم الثالثي التالي

  (:173، 1989 ،لوينشتاينو

 

: الجميور األمي- أ

فيناك أميون حقيقيون , ولكنيم ال يميمون إلى ذلكيستطيعون القراءة والكتابة ىذا الجزء من الجميور ممن 
ن عضو إ .ويشاىدون التمفزيون ويستمعون إلى الراديو, يعرضون أنفسيم لمصور ويذىبون إلى السينما

الجميور األمي مرتبط بوسائل اإلعالم ارتباطًا سطحيًا، فيو يعرض نفسو ألكثر الرسائل اإلعالمية 
فوالء ىذا الجميور والٌء ذاتي سطحية وتشبعًا بالحركة ألنو يبحث عن الترفيو واإلثارة في تعرضو لموسيمة، 

فيو يميل إلى اإلشباع , وليس لو اتجاىات فكريةومثل ىذا الشخص غير موجو فكريًا  .لوسائل اإلعالم
الذاتي وغالبًا ما يبحث عن الرضا الوقتي أو اآلني، وعميو فيو كسول يميل إلى الفرجة وليس إلى التفكير 

نفسو لوسائل االتصال المصورة حيث يبذل أقل جيد ممكن عند ويميل لممشاىدة وليس القراءة فيعرض 
وليذا ترضيو الصور السطحية لممجتمع دون حاجة إلى التفسير أو فيم األحداث أو  .استقبالو الرسائل

. وسيكتفي بفكرة ضحمة عن العالم المحيط بو دون تفسير متكامل أو إدراك لألحداث أو القضايا. اآلراء

ويستمتع العضو األمي في الجميور باإلثارة الصادرة من الرسائل في وسيمتو اإلعالمية ولذلك فيو 
مستيمك سطحي وقد يقرأ رواية سيمة تشبع أىواءه العاطفية أو يقرأ تعميقات الصور أو العناوين الرئيسية 

أو قصصًا معينة من نوع المغامرات التي تنشرىا بعض الصحف، ولكنو في األساس ال يرغب في 
. القراءة، فيو يتصف أساسًا بالخمول الذىني ولذلك سيبقى مشاىدًا ال قارئاً 

إن األمي قارئًا أو مشاىدًا أو مستمعًا ال تعنيو المشاركة في النشاط السياسي أو االجتماعي، وبمعنى 
ن المشاركة في نشاط العالم االجتماعي الضخم الذي يقع خارج محيط عآخر نجده منعزاًل عمى األقل 
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شيء من التأثير عمى  أو ال- أسرتو الخاصة أو جيرانو، وىو يحس بأنو يمكن أن يكون لديو القميل
. القرارات الرئيسية من أي نوع، ولذلك فيو ينسحب كمية من التيارات الرئيسية لمنشاط اإلنساني

وىكذا يرتد عالمو اإلعالمي إلى داخمو، ويصبح اإلشباع الذاتي دافعًا أساسيًا الىتماماتو ألي من وسائل 
 فمن الطبيعي أال ييتم بأي ، وطالما أنو غير معني باالىتمامات والنشاط االجتماعي.االتصال الجماىيرية

نوع من وسائل االتصال يسعى لتنشيطو أو دفعو لممشاركة واالىتمام بالمشكالت والقضايا، أو يجعمو 
. يفكر أو يناقش أو أن يصبح معنياً 

مشاركًا في الرسالة إال في حدود  وما يأخذه األمي من الوسيمة اإلعالمية يحتفظ بو داخل نفسو، فيو ليس
ضيقة لمغاية وربما مع زوجتو فقط، فيو يستوعب رسالتو من أجل منفعتو الحسية، ومن أجل ىروبو 

. الشخصي من رتابة العالم

وميما يكن فإن الحالة االقتصادية واالجتماعية لمفرد طالما أن ليا تأثيرًا ميمًا عمى مستوى تعميمو 
وبالتالي عمى اىتماماتو فميس من الصعب أن نتحقق من أن معظم ىؤالء الذين لدييم اتجاىات أمية ربما 

. ينحدرون من المستويات ذات الدخل المحدود في المجتمع

 

 :(المادي أو العممي)الجميور الذرائعي أو النفعي - ب

 الذرائعيون ىم كائنات اجتماعية يرغبون في إغراق أنفسيم داخل ميكانيكية :العمميونأو الذرائعيون 
مجتمعاتيم ولذلك فيم يشاركون ويقودون حمالت وينتخبون، وينتمون لمنظمات ولدييم ىوايات، ويسافرون 

ويشّيدون منازاًل ويمتمكون سيارات ويشاىدون التمفزيون ويطالعون الصحف والمجالت ويشترون 
ولذلك فإن أفراد الجميور العمميون غير خاممين ذىنيًا أو جسمانيًا  .التسجيالت ويستمعون لمراديو

ويطمعون في أن يتقبميم اآلخرون، وىم متطمعون دائمًا ويرغبون في أن يتميزوا في نظاميم ويطمعون في 
وعمى العموم فيم األفراد الذين يمارسون السمطة االجتماعية في الوقت .. زيادة الترقيات والمرتبات

كما أنيم ييتمون بالمكانة وطالما أن الممتمكات المادية تقف رمزًا لممكانة في مجتمعنا فيم  الحاضر،
. ييتمون بزيادة رصيدىم من الممتمكات
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والذرائعيون يدفعيم اىتماميم بالمكانة مع طموحاتيم إلى أن يكونوا من أكبر المستيمكين لمرسائل 
وسائل اإلعالمية التجارية يحبونيم ويسعون إلى إشباع الأو كل  –اإلعالمية ولذلك فإن المعمنين ومعظم 

وطالما أن أفراد ىذا الجميور العممي يرغبون في التقدم، وطالما أنيم ذرائعيون يرغبون في – رغباتيم 
 فإنيم عادًة يتغذون بانتظام في ،التعرف عمى كيفية عمل األشياء التي تساعدىم في التحرك إلى األمام

ولعل كل أشكال االىتمام التي تسيطر عمى عضو الجميور العممي تتخمص . أوعية الصحافة التفسيرية
شون حياة ذات معنى؟ كيف يتحقق لكم الكثير مما يريدون خالل رحمتيم تمك يكيف يع: في ىذه األسئمة

إلى أوروبا؟ كيف يكسبون األصدقاء ويؤثرون عمى الرئيس المباشر؟ كيف تشّيد حديقة منزلك وتوفر 
 ؟المال؟ كيف تكون متحركًا وضالعًا في شؤون الشركة؟ كيف تعيش حياة روحية قانعة

 

  : أو المثقفونالمفكرون- ج

ن بالقضايا، ي ولكنيم أولئك الميتم،ليس بالضرورة أن يكونوا ىم أذكى األشخاص في الجميور اإلعالمي
 .وبالمسائل الجمالية والمشكالت الفمسفية وكذلك المفاىيم، وىم أيضًا يتعاممون مع األشياء الجادة بجدية

لى ووىم ليسوا أشخاصًا ذو  توجو معين بالنسبة لألشياء، وىم ميالون حقيقة إلى احتقار القيم المادية، وا 
 والمثقفون يختمفون عن غيرىم بنوعية .تمجيد األفكار بين تمك األشياء التي تجد اىتمامًا من اإلنسان

 والبد .االىتمامات وتحديد األولويات مع القدرة عمى تمييز ما ىو أكثر أىمية بالنسبة لإلنسان واإلنسانية
منطقيا وفكريًا وىو بالوقت نفسو معني باليزات الكبيرة التي يتعرض ليا الوجود  أن يكون المثقف

 وىو ،اإلنساني، ومعني أكثر بالمظاىر الحياتية غير العممية من وجية النظر المتعمقة بالنجاح المادي
. يمارس سموكًا إنسانيًا ألنو رجل مفكر وصاحب فمسفة تصورية وىو شخص مبدع أو ىكذا يرى نفسو

والمثقف ليس ضد المجتمع كثيرًا بقدر ما ىو اجتماعي، وىو عادًة معجب بنفسو ومتعصب لقومو، 
وانطوائي عمومًا وينجذب نحو أولئك الذين يخضعون لألعراف أو المفاىيم والذين يتفقون مع تصوره عن 

 وىو يبحث مثل كل اآلخرين عن مصاحبة المتوافقين معو من الناس، وكذلك فيو يتوافق مع ،المثقف
لى حد ما ومبيور دائمًا إنوعيتو نفسيا من المنشقين وىي مجموعة إفراد أصحاب فكرة صفوية ومنفصمة 

. ببعض مفاىيم الطميعيين مع االفتتان باإليديولوجية والموسيقى والخمر والطعام واألناقة
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 والمثقف الـمفكر ىو ذلك الشخص الذي يناىض كل مفاىيم الجماىير، ويتشكك أساسًا في ثقافة الرعاع
أو العامة وىو غير ديمقراطي في توجياتو األساسية ومع ذلك فيو ربما ينكرىا، فيو وزمالءه من الصفوة 
سيكونون في المستقبل من قادة المجتمع وىم متأكدون من قدراتيم الفكرية الخاصة ويتشككون في نظام 

 ارستقراطيون مثقفون واتوقراطيون مذىبيون وىم المنقذون لما م وه.المؤسسات أو اتخاذ القرار الجماعي
بقى من اإلنسانية وىم أولئك الذين ال يعيشون ببساطة في ىذا العالم، ولكنيم معنيون بو فمسفيًا وىم الذين 

. يبحثون عبر مستوياتيم الجدلية المتطورة عن عالم أفضل لممستقبل

 ييتمون قمياًل بوسائل االتصال الجماىيرية، ،طبيعياً ، وطالما أن المثقفين ييتمون قميال بمجتمع العامة فيم
ويقولون أن االتصال بالجماىير ىو بالضرورة ذو مستوى منخفض، ويوجو غذاءه السقيم والسطحي إلى 

. جميور ساذج أساسًا وآلي وغير مبال ومحب لذاتو
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أنواع جميور وسائل اإلعالم واالتصال 

 

 إلى نوعين رئيسين 1982 عام (المتمقين) جميور اإلعالم  Dennis Howittدنيس ىوويتصّنف 
.  (1987األلكسو، ) الجميور العنيد والجميور الحساس :ىما

 : الجميور العنيد- 1

وُيطمق عميو أيضًا الجميور الرافض الذي يرفض كل ما يقدَّم لو أو ُيعرض عميو، سواًء عن اقتناع أم 
وبالنسبة ليذا الجميور فإن مجرد محاولة االتصال بو ىو أمر مرفوض وكل ما ُيقال لو . عدم اقتناع

وليس بالضرورة أن يكون ىذا الجميور واعيًا أو ذكيًا أو . مرفوض، حيث يتمسك بموقفو وال َيحيُد عنو
.  مثقفًا، فقد يكون جميورًا مشبعًا باألفكار المضادة أو لديو رأي مخالف مسبقاً 

وعميو فالتعامل مع ىذا النوع من الجميور صعب ويحتاج إلى الصبر والمثابرة في عممية االتصال بو 
ال يستسمم الجميور العنيد تمامًا لوسائل اإلعالم التي تسعى إلى تغيير الجميور أو . والتواصل معو

أن وسائل اإلعالم : وذلك أن الرؤية تفترض. تحويل آرائو ومواقفو واتجاىاتو وتسعى إلى السيطرة عميو
ليس ليا قوة إقناعية كبيرة لتغيير عقول الناس، وذلك ينبع من وجود العوامل االنتقائية التي تؤثر في 

: فعالية وسائل االتصال وتتمثل في

 التعّرض االنتقائي وىو يعني أن أفراد الجميور يتعّرضون لمرسائل التي تعّودوا عمييا، :العامل األّول
. وىم بذلك يتعّرضون فقط لوجيات النظر التي تشبو وجيات نظرىم إلى حد كبير

 اإلدراك االنتقائي، وبينما يعني التعّرض االنتقائي اختيار ما يشاىده المرء، أو ما يقرأه، :العامل الثاني
أو ما يسمعو، بطريقة يدعم بيا وجيات نظره، ويرتبط بيذا ما يمكن أن نسميو بالتفسير االنتقائي لمرسالة 

.  ويكون تفسيره انتقائيًا تبعًا لتصوره االنتقائي،حيث يقوم المرء بتفسير الرسالة بناًء عمى ما يراه

 ىو االستدعاء والتذكر االنتقائيين وىذا يعني اتجاه الفرد الستدعاء أشياء وتذكرىا :أما العامل الثالث
.   عمى أساس انتقائي، فالمرء يتذكر األمور التي تتالءم مع وجية نظره
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وفي الواقع أن العمميات االنتقائية كعوامل مؤثرة عمى عممية االتصال، ليا دالئل عممية من خالل 
             .دراسات

:  الجميور الحساس- 2

يرى ىوويت بأنو بات واضحًا أن وسائل اإلعالم ال تؤثر في كل فرد، إذ أنيا ال تجعل كل فرد عنيفًا، وال 
ن ىناك مياًل لالعتقاد بأن ىناك أفرادًا إومن ثم ف. تقرر رأي كل فرد في االنتخابات وال تعمم كل شخص

وىذا ليس نابعًا من خصائص الشخصية، إذ أنو ال توجد . محددين يتأثرون بطريقة ما بوسائل اإلعالم
ولكن األمر . دالئل قوية تؤكد الفكرة بأن بعض األشخاص أكثر اقتناعًا بالرسائل اإلعالمية من غيرىم

.   أن يكونوا بحاجة أكثر إلى الحماية مثل الجميور الحساسميتعمق بأفراد أكثر حساسيًة ُيفترض فيو
ىوويت، بل ثمة أنواع عديدة  لكن ال تقتصر أنواع الجميور عمى ىذين النوعين المذين تحدث عنيما

:  نذكرىا فيما يمي

         :الجميور الالمبالي
وىو الذي ال يقف رافضًا مثل الجميور العنيد وال قاباًل مثل الجميور الحساس ولكّنو يتعامل مع الرسائل 
اإلعالمية بإىمال تام، وىو جميور غير معني بالرسالة عمى عكس الجميور العنيد الذي ييمو موضوع 
الرسالة ولكّنو ال يستجيب ليا ألنو يخالف ما تقدمو، والجميور الالمبالي جميور سمبي يتمقى الرسالة بال 

. (1987األلكسو، ) مباالة وال يعنيو مضمونيا وىنا تمعب العمميات االنتقائية دورىا في العممية االتصالية
 

:  الجميور الذواق

المصري، ) وىذا النوع من الجميور نقول عنو بأنو مرىف اإلحساس متجاوب ويحترم من يتحدث إليو،
ويستطيع أن يدرك الكالم الصحيح من الكذب والرياء، فمعمومات ىذا الجميور أكثر من ( 86، 2000

غيره، وأغمبية أفراده من المتعممين القادرين عمى االستيعاب والمناقشة والجدل، فإذا رفض الرأي رفضو 
ذا أقره ألسباب وىذا النوع نجده في مكان واحد يجتمع لوجود اىتمام مشترك من أعضائو . ألسباب وا 

 ومن ، النحو من الحساسية ىذاوعادًة ما تكون ليذا الجميور بعض السمات المميزة التي تجعمو عمى
.  أمثمتو جميور الموسيقى وجميور الفنون التشكيمية
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: الجميور الغامض

وىذا الجميور ال ينم عن نواياه، فيو ال يتأثر وال ينفعل بسيولة، وغالبًا ما يكون ىادئًا ال يكشف عن سر 
أو بمعنى آخر ىو .  بأثقالو عمى كل من حولويىدوئو وقد يكون وراء ىذا اليدوء بركان جارف ىائج ُيمق

ولكن ليس معنى ذلك أن غموضو ىذا ال ُيقَحم أو . جميور منغمق كالباب الموصد أو الحائط األصم
ينكسر، بل يحتاج إلى من ىو ذو خبرة وحنكة وىدوء حتى يصل إلى حقيقتو ومنتياه، ويجب أن تكون 

. المحاوالت معو متكررة وال ُييأس من االتصال بو، ألن الغموض فيو ليس بدائٍم أو مستمر

: الجميور الجاىل

ال ووىذا الجميور من أصعب أنواع الجماىير اتصااًل ألنو قد ال يقرأ أو ييتم بالمفاىيم واآلراء والمعنويات 
تُفيد معو الرسائل المكتوبة غالبًا، أو الرسائل الشفييـة ذات التعبيرات القوية أو العميقة أو التي تتصل بعمم 

. من العموم

، فينالك جميور متعمم ولكن أكثر جياًل  بالضرورةوال يقصد بذلك أن يكون كل ىذا الجميور من الجيالء
ألن الجيل مقصود بو عدم المعرفة، وعدم المعرفة يكون لعدم االىتمام بشيٍء سوى . من الجيالء

ىذا الجميور لكما وأن . الماديات التي تجعل من اإلنسان عبدًا لممادة يجري ورائيا ويالحقيا في كل مكان
. مفاىيمو وعاداتو والمعتقدات التي يسيطر عميو

: الجميور البسيط

 فيو يتكون بسيولة وينفض بسيولة، ينفعل بسرعة وييدأ ،لى مستوى معينعىذا الجميور وضع ال يمكن 
بنفس األسموب، يتشابو أفراده في طريقة تفكيرىم وأسموب تداوليم ومناقشتيم لألمور، وأن بعض أراء ىذا 

 ومن ،الجميور ساذجة وغير منطقية وقد ال يستطيع ىذا الجميور أن يتغير بسيولة من اتجاٍه إلى آخر
. أمثمة ىذا الجميور جميور األطفال وجميور العمال العادين

إن اليدف من كل ىذه األنواع والتقسيمات ىو الوصول إلى إمكانية تحديد دقيق لمجميور الذي نتعامل 
معو وتتعامل معو وسائل اإلعالم واالتصال،  فكمما دققنا في تحديد الجميور كمما كانت عممية االتصال 

. بو أفضل وأوضح وبالتالي أكثر فاعمية وربما أكثر تأثيراً 
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 بالنسبة لمعالقات العامة أنواع الجماىير

 

 (:117غريغوري، د ت، ) حدد جيمس غروينغ أربعة أنواع من الجماىير

إن تاجر تجزئة مثاًل في جنوب . وىي الجماعات التي ال تتأثر وال تؤثر في الشركة: غير الجماىيري- 1
ذا ما تحدثنا بشكل عام. في جماىير موجودة في أدنبره انجمترا سوف لن يكون لو أي تأثير فإن ىذه , وا 

.  وحتى أنو لم يتم تحديدىا وتعريفيا, الجماىير يمكن تجاىميا

ولكنيا لم , وىي الجماعات التي تواجو مشكمة نتيجة ألفعال قامت بيا الشركة: الجماىير الكامنة- 2
تسبب ارتفاعًا في مستويات ن ويمكن أ, توسع أعماليا, عمى سبيل المثال, إن شركة نقل. تدركيا بعد

 . وذلك بالرغم من أن السكان لم يدركوا بعد ىذه المشكمة, المرور المحمية

ففي مثال شركة النقل .  وىي الجماعات التي تدرك أن ىذه المشكمة موجودة:الجماىير الواعية- 3
.  قد يقرأ السكان المحميون قصة إخبارية تخبرىم بيذا التوسع, السابق

كأن يقوم السكان المحميون مثاًل ,  وىي الجماعات التي تفعل شيئًا ما إزاء المشكمة:الجماىير النشطة- 4
 . بمحاصرة بوابات شركة النقل

:  ويمكن تقسيم الجماىير النشطة الحقًا إلى ثالثة أصناف

فقد يكون ىذا الجميور .  تكون نشطة إزاء جميع القضايا التي تؤثر في الشركة:جماىير القضايا- أ
والمثال عمى ذلك مجموعة الضغط . ويحاول إعاقة جميع أنشطتيا. معارضًا لمشركة من حيث المبدأ

بما فييا , والتي سوف تعارض جميع أعمال أي مؤسسة معينة باستخدام مادة ذرية, المعارضة لمذرة
.  المؤسسات التي قد ال يكون ليا أي عالقة بالذرة

وذلك ,  تكون نشطة إزاء قضية واحدة أو إزاء مجموعة صغيرة من القضايا:جماىير قضية واحدة- ب
ولكنيا سوف تعارض أي , فقد ال تكون ىذه الجماعات معارضة لمشركة لذاتيا. مثل حممة إنقاذ الحيتان

, وفي الحقيقة قد تكون ىذه الجماعات مساندة عمومًا لمشركة. نشاط متناقض مع رؤيتيم لقضية معينة
 . وذلك مثل إعطائيا أفضميات في الخيارات لممدراء, ولكنيا تعارض نشاطًا معينًا تقوم بو الشركة
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 وغالبًا ما تحظى ، وىي الجماعات المعنية بقضية تحظى بدعم شعبي واسع:جماىير قضية ساخنة- ج
 السالم األخضر إزاء قضية ـوالمثال عمى ذلك يمكن أن يكون الدعم العام ل. بتغطية إعالمية مكثفة

 . عمى سبيل المثال (النفايات المشعة)التخمص من 

:  وىناك أيضًا ما يدعوه غروينغ
 

وىي في الحقيقة غير ,  وىي أساسًا جماىير غير معنية بجميع المشاكل:(الغائرة)الجماىير الالمبالية 
وبالرغم من أن بعض المنظرين قد يجادلون أن ىذه الجماىير ىي تجمعات يجب أن تعني . عامة إطالقاً 

وحين تتصرف شركة أو . لدى كل فرد القوة الكامنة ليصبح ميتمًا بقضية, اختصاصي العالقات العامة
. فإن المشكمة أو القضية سوف تبرز, جماىيرىا بطريقة تؤثر في اآلخر
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 الخالصة

 
، أو بالنظر (داخل الدولة وخارجيا) جغرافياً ، فيمكن تقسيمو تقسيمات جميور وسائل اإلعالمتتعدد وتتنوع 

، أو تبعًا لمجال العمل كما في (...أطفال، ميندسين، طالب)أو نوعيًا  (جميع األفراد)ًا  عاماً جميورلكونو 
ويمكن . (جميور داخمي أي العاممين في المؤسسة وآخر خارجي أي العمالء والزبائن) العالقات العامة
أما الباحث  .يالعممالمستوى الثقافة و أو حسب السن أو الجنس أو عمل أو الحسب االنتماءتقسيمو أيضًا 

الجميور الذرائعي أو النفعي ، جميور األمي إلى الجميور وسائل اإلعالموالمنظر جون ميمر فقد قّسم 
 .ني أو المثقفنيالمفكر وجميور (المادي أو العممي)
 
 الالمبالي والحساس والجميور العنيد واالتصال، فثمة جميور وسائل اإلعالمتتعدد أيضًا وتتنوع أنواع  
 .الجميور البسيط والجاىل والغامض والذواقو
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 تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة

: يميل إلى اإلشباع الذاتي وغالبًا ما يبحث عن الرضا الوقتي أو اآلني .1
    

A.    الجميور الذرائعي أو النفعي
B.    المفكرون أو المثقفون
C.     الجميور األّمي
D.  اإلجابتانA و C صحيحتان 

 Cاإلجابة الصحيحة 

: غير خامل ذىنيًا أو جسمانيًا ويطمع في أن يتقبمو اآلخرون .2
   

A.    جميور المفكرين أو المثقفين
B.    الجميور األمي
C.     الجميور الذرائعي أو النفعي
D.  اإلجابتانA و C صحيحتان 

 Cاإلجابة الصحيحة 

: ىو جميور منغمق كالباب الموصد أو الحائط األصم .3
   

A.    الجميور العنيد
B.    الجميور الغامض
C.      الجميور الجاىل
D.  الجميور الالمبالي

 Bاإلجابة الصحيحة 
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 المراجع

 

، ترجمة ساعد خضر العرابي الحارثي، اإلعالم وسيمة (1989 )لوينشتاين رالفوجون ، ميريل .1
 .الرياض، ، دار المريخ-رؤى جديدة في االتصال- ورسالة

تونس ،  اإلعالم العربي حاضرًا ومستقبالً ،(1987 )المنظمة العربية لمتنمية والثقافة والعموم .2

  .األلكسو

  . العالقات العامة، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،(2000 )حمد محمد، أالمصري .3

سمسمة المعيد العربي , أديب خضور ترجمة, رة حمالت العالقات العامةاإد, (د ت)  آن،غريغوري .4
  .منشورات األكاديمية السورية الدولية لمتدريب والتطوير, 2لمعالقات العامة 
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 التعميمية العاشرةالوحدة 

استخدامات الجمهور لوسائل االتصال الجماهيري 

 
 :األهداف التعميمية

 

  واالشباعات المتنوعةاالتصال الجماىيرياإلعالم واستخدامات الجميور لوسائل التعرف عمى  
 الخ...المتحققة من ذلك مثل الترفيو والمعرفة واالندماج االجتماعي

 
  وأىميتيا ودورىا في العممية االتصالية نظريات اإلعالم الخاصة بالجميورالتعرف عمى مختمف 

 االتصال الجماىيرياإلعالم ووسائل دراسة الجميور وكيفية تعاممو مع  وفي
 

  امتالك القدرة عمى التمييز بين حاجات الجميور ورغباتو كي يتمكن من مخاطبتو عندما يصبح

عالميًا ممارسًا أو باحثًا في مجال   االتصالاإلعالم ومينيًا وا 

 

 
 

 

146 



 

 

مقدمة 

 

يحتاج الجميور إلى وسائل اإلعالم ويعتمد عمييا في المعمومات والترفيو ويتوقع منيا أن تمبي حاجات 
عديدة لديو، وتفسح لو وسائل اإلعالم المجال لمتعبير عن رأيو وتعمل كذلك رقيبًا عمى أجيزة الحكومة 
بالنيابة عنو، والدفاع عن مصالحو وىذه المسؤوليات كميا والتوقعات لدورىا تتآزر في تحديد مسؤوليات 

إذًا تمتمك وسائل اإلعالم من . (28، 1979، ترو )وسائل اإلعالم في ظل الفمسفة السائدة في المجتمع
من الباحثين عنايًة خاصة ألنو أصبح اإلعالم فقد لقي . الخصائص ما يجعميا تتفرد عن الوسائل األخرى

بل أصبح يزاحم األسرة ودورىا، والمدرسة أيضا خاصة أن  األدوات المعاونة في التنشئة االجتماعية، أحد
لى وقت قريب ىو نتاج العائمة بشكل رئيس  .الطفل كان وا 

 
 أدنى من التعمم، ولقد كان اً  يجب أن يكون لدى ذلك الجميور حداً  عريضاً تجذب وسائل اإلعالم جميور

المفكرون ينظرون دائمًا إلى وسائل اإلعالم عمى أنيا الشريك القوي المسيطر الذي يشكل اتجاىات وآراء 
الجميور الذي ساد االعتقاد بأنو سمبي، 
حتى أن المفكر األمريكي جمبرت سميدز 
كان يرى أن وسائل االتصال واإلعالم 
سوف تخمق أمًة من البشر يستجيبون 

لي، ولكن الدراسات االجتماعية آكإنسان 
التالية أظيرت أن الجميور يأخذ ما يريده 
من وسائل اإلعالم ويرفض ما ال يشبع 

. (515، 1978رشتي، ) رغباتو وتوقعاتو
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استخدامات الجمهور لوسائل االتصال الجماهيري 
 

حاجات األفراد التي تحتاج إلشباع  (Kats. Gurevitch Haasكاتز وجوريفيتش وىاس )حدد الباحثون 
: عن طريق استعمال وسائل اإلعالم أو غيرىا وىذه الحاجات ىي

 
 : Affective Needsإشباع الحاجات العاطفية- 1

ويعتبر السعي إلشباع ىذه , والبيجة والعاطفة لدى األفراد وىي الحاجات المرتبطة بتقوية الخبرات الجمالية
 فإن الكثير من ،من ناحية أخرى. الحاجات من الدوافع العامة الستخدام وسائل االتصال الجماىيري

شباع ىذه  لمضامين الرسائل اإلعالمية تخاطب العاطفة اإلنسانية لجميور كوسيمة لمتعبير عن العواطف وا 
فغالبًا ما تعبر الرسائل عن الغضب أو الحزن أو الخوف أو , العواطف الموجودة في أعماق اإلنسان

.  وقد تكون الرسالة اإلعالمية مزيجًا من المعمومات واألحاسيس العاطفية،االكتئاب أو السعادة أو الفرح
 
 :Cognitive Needsإشباع الحاجات المعرفية  -2

وىي ُتشبع لدينا حب  ,وىي الحاجات المرتبطة بتقوية المعمومات والمعرفة وفيم المجتمع والمحيط
فاإلنسان يسعى إلى االستفادة القصوى مما تقدمو وسائل االتصال بما يثري حياتو . االستطالع واالكتشاف

وتؤكد نظريات التوازن المعرفية أن الناس يسعون دائمًا إلى تحقيق التآلف . الفكرية وتضاعف معموماتو
وبين األفكار والمعارف الجديدة التي يتعرضون ليا أو , واالنسجام بين معتقداتيم وقيميم وأفكارىم المختَرَعة

لذلك , ويؤدي عدم االنسجام أو عدم التآلف إلى التوتر النفسي والقمق واختالل التوازن, التي تصدر عنيم
تسعى لتحقيق التآلف المعرفي الذي يعود , فإن عممية اكتساب المعرفة التي يقوم بيا اإلنسان بصورة مستمرة

. عمى اإلنسان بالراحة النفسية المتوازنة
 
 :Personal Social Integrative إشباع حاجات االندماج الشخصي واالجتماعي- 3

حاجة االندماج الشخصي ىي الحاجة المرتبطة بتقوية شخصية األفراد من حيث المصداقية والثقة 
رغبة الفرد في تحقيق الذات وذلك من خالل استخدام وسائل االتصال من أجل , مركز الفرد ,واالستقرار

. فالفرد يبذل جيدًا في سبيل التخمص من حاالت التعارض أو الصراع أو االختالف في الرأي, اإلقناع

148 



 

 

أما حاجة االندماج االجتماعي فيي الحاجة المرتبطة برغبة الفرد في تقوية االتصال بالعائمة واألصدقاء 
أن الفرد يستخدم  Albert Pierre ويرى بيير ألبير. وىي حاجات تنبع من رغبة الفرد لالنتماء, والعالم

فقراءة الجريدة مثاًل ىي نوع من , وسائل االتصال من أجل تحقيق االندماج داخل الييكل االجتماعي
. نوع من االنفتاح عمى العالم, الحوار

 
 :Escapist Needs إشباع الحاجات الهروبية- 4

زالة التوتر, وىي الحاجات المرتبطة برغبة الفرد في اليروب ويرتبط استخدام ، والرغبة في تغيير المسار, وا 
التي توصل  Stephenson لمباحث ستيفنسون (المعب)وسائل اإلعالم لتحقيق إشباعات المتمقين بنظرية 

أننا  :وقد استنتج ما يمي, إلييا بعد إجرائو بحثًا شاماًل عن المشاعر المختمفة لمجميور تجاه وسائل االتصال
افتراضي ال يمكن الوصول إليو في وقت من  ,نستعمل وسائل االتصال من أجل اليرب إلى عالم خيالي

فرأى أن القراء يستخدمون الصحيفة أيضًا لميرب   Rivers.wأما الباحث وليام ريفرز . األوقات األخرى
. (97، 2003شاوي، ) شكل اجتماعي مقبول لميروب, وىي أكثر من ذلك, من حياتيم اليومية

 
 :الحاجة إلى الترفيه- 5

ُتجِمُع كافة الدراسات االتصالية عمى أن استخدام وسائل االتصال من أجل إشباع الحاجات الترفييية يعتبر 
 يرى أن وظيفة الترفيو عن طريق Whrightتشارلز رايت  فالباحث .من أىم ىذه االستخدامات واإلشباعات

. وسائل االتصال ىي تزويد الفرد بالراحة التي تساعد في االستمرار في التعرض لألخبار والتفسير واإلرشاد
وأنيم غالبًا ما يقومون بيذا السموك , ويمكن القول بأن معظم الناس يجدون متعة في السموك االتصالي

فاألفالم السينمائية والتمفزيونية والدراما , وليس ألغراض وظيفية أو مرتبطة بالعمل, بيدف االستمتاع أساساً 
. والمسمسالت وغيرىا من األشكال االتصالية تخدم أساسًا ىدف الترفيو واالستمتاع من جانب المتمقي
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 نظريات اإلعالم الخاصة بالجمهور
 

عبارة عن مجموعة من المفاىيم والتعريفات واالفتراضات التي تعطينا نظرة منظمة : تعّرف النظرية بأنيا
لظاىرة ما عن طريق تحديد العالقات المختمفة بين المتغيرات الخاصة بتمك الظاىرة، وىذا بيدف تفسير 

فيي وجية نظر تفسر ما يحدث أو تشرح  .(30، 2006مكاوي والسيد، ) والتنبؤ بيا مستقبالً  تمك الظاىرة
 ويمكن أن تتخطى ذلك إلى توقع ما الذي يمكن أن يحدث العالقة بين األشياء، مبنيًة عمى أساٍس عممي

. إذا اجتمعت عناصر معينة

: ىناك العديد من النظريات اإلعالمية التي تناولت جوانب عمل وسائل اإلعالم منياو

 .نظرية االتصال عمى مرحمتين -
. ونظرية حارس البوابة -

: وىناك نظريات توضح بعض جوانب دور وسائل االتصال والنتائج المترتبة عميو

 نظرية وضع األجندة  -
 نظرية التعميم االجتماعي  -
 نظرية الغرس -
سيتم في السنة الثانية عرض وشرح نظريات اإلعالم واالتصال في مقرر ) .نظرية فجوة المعرفة -

 (نظريات اإلعالم واالتصال: بعنوان
: إال إن النظريات التي قامت بتوضيح جوانب أسباب استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم

 (تمبية الحاجات)نظرة االستخدامات واالشباعات  . أ

 نظرية اإلتاحة . ب

 نظرية االتساق. ج
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 :والبد لنا من إلقاء نظرة سريعة عمى أهم النظريات المهتمة بأسباب استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم

 :Uses and Gratification Theory نظرية االستخدامات واالشباعات- أ

تعود جذور ىذه النظرية إلى منتصف األربعينيات من القرن العشرين، كما تم تطويرىا في الستينيات 
واستمـر االىتمـام بيـذه النظرية عنـد الباحثـين أمثـال الزرسفيمد وريفيز وويمبر شرام في القرن . والسبعينيات

العشرين، وتأتي ىذه النظرية كبديل لنظريات التأثير المحدود لوسائل اإلعالم، وىي تنادي بفاعمية ونشاط 
.  الجميور الذي يمكنو من اختيار الوسيمة والمضمون والوقت الذي يريده ويتناسب مع رغباتو ودوافعو

 ، 2006مكاوي والسيد، ) وزمالؤه أن ىذا المنظور قائم عمى خمسة فروض ىي كاآلتي يرى إلييو كاتز
240) :

الجميور ىو جميور مشارك فاعل في عممية االتصال الجماىيري، ويستخدم الوسيمة التي تحقق - 
. حاجاتو

: استخدام الوسائل يعبر عن الحاجات التي يرغب الجميور تحقيقيا، وتتحكم في ذلك أمور، منيا - 
. الفروق الفردية، والتفاعل االجتماعي

. الجميور ىو الذي يختار الوسيمة، والمضمون الذين يشبعان حاجاتو - 

. يستطيع الجميور تحديد حاجاتو ودوافعو، ومن ثم يمجأ إلى الوسائل والمضامين التي تشبع حاجاتو - 

يمكن االستدالل عمى المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خالل استخدام الجميور لوسائل  - 
. االتصال وليس من خالل الرسائل اإلعالمية فقط

: (185، 1978رشتي، ) ولشرح أبعاد النظرية البد من عرض عناصر النظرية، وهي كاآلتي

 

 

: افتراض الجمهور النشط- 1

فالجميور في النظرية ىو العنصر األساس الذي يبحث عما يريد، ويتعرض لو، ويتحكم في اختيار 
ن إشباع الحاجة التي أمالىا الدافع يتم من خالل وسيمة اتصالية إف. الوسيمة التي تقدم المحتوى المطموب

.  معينة يختارىا الفرد ال من خالل التعرض ألي وسيمة اتصالية
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: األصول االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم- 2

إن اإلنسان ليس حالة سمبية يتأثر بتمقائية ساذجة بكل الرسائل اإلعالمية التي يتعرض ليا، إنما تأثره 
تتدخل فيو متغيرات كثيرة، بعضيا النفسي الذي لو عالقة بشخصية الفرد، ودوافعو واحتياجاتو النفسية، 

وبعضيا االجتماعي الذي لو عالقة بالظروف والعوامل المحيطة بالفرد في داخل البيئة االجتماعية، فالفرد 
يختار المضمون الذي يتوافق مع تركيبتو الذىنية، ويتالءم مع استعداده النفسي، وظروفو االجتماعية، 

.  ويمتفت إلى الرسالة المتوافقة مع دوافعو واحتياجاتو وخبراتو وتوقعاتو وتجاربو النفسية واالجتماعية

: دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل اإلعالم- 3

إن الدافع ىو الذي يؤدي إلى اىتمامات عامة تختمف من فرد إلى آخر حسب االىتمامات الشخصية التي 
تحكميا الفروق الفردية، فيؤدي ىذا بدوره إلى اختيار معمومات يتم الحصول عمييا من وسائل اإلعالم 

الجماىيرية، فتحقق ىذه المعمومات الرضا لممستخدم الذي ينعكس في خبرة مفيدة، مثل التوجيو أو اإلرشاد 
.  أو اإلخبار أو التفاعل االجتماعي

 :التوقعات من وسائل اإلعالم- 4

فالفرد يتعرض لرسالة أو وسيمة يتوقع منيا إشباع بعض أو كل حاجاتو؛ ذلك أن نظرية القيمة المتوقعة 
وتساعد نظرية القيمة المتوقعة  .تفترض أن سموك اإلنسان يحكمو إدراكو وتوقعاتو لالحتماالت المختمفة

في فيم دوافع الجميور لمتعرض لوسائل اإلعالم الجماىيرية واإلنترنت، من خالل ربط العالقة بين دوافع 
. الجميور لمتعرض لوسائل اإلعالم، وسموك الجميور أثناء التعرض

 :إشباعات وسائل اإلعالم -5 
شباعات  والتي تم تصنيفيا إلى إشباعات المحتوى الناتجة عن التعرض لمحتوى وسائل االتصال، وا 

 .العممية الناتجة عن عممية االتصال نفسيا
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: نظرية االتساق- ب

 

ويتجاىل تمك , يختار الجميور الرسائل المتاحة التي تتفق مع اتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو عن العالم
.  الرسائل التي تتناقض مع اتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو

 
: يمر الفرد بمراحل انتقائية

 
معمومات  (تجنب المعمومات المتناقضة)التعرض االنتقائي  -

 مؤيدة
 

 (التعرض والتجنب)اإلدراك  االنتقائي  -
 

 (تفسير الرسائل لجعميا متفقة مع رؤيتو)التفسير االنتقائي  -
 

 (ولكن ينسى -يفسر – يدرك –  غير متفقوتمقيم)التذكر االنتقائي  -
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: نظرية اإلتاحة- ج

وألن المعمومات المتضمنة فييا  ,الناس يولون اىتمام لمرسائل المتاحة ليم والتي يسيل عمييم استيعابيا
.   لمجميور، فإن عممية التعمم ستتمةمتاح
 

:  زيادة احتماالت التعمم والتذكر لممعمومات عوامل تساعد في زيادة التعرض لموسائل المتاحة وبالتالي
 

 موقع المادة في الوسيمة -
 

 عدد مرات التقديم -
 

 أوقات التقديم -
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 الجمهور بين الحاجات والرغبات

 

لكن ثمة فرق  .من الطبيعي أن تسعى وسائل اإلعالم واالتصال إلى إشباع حاجات ورغبات الجميور
. بين حاجات الجميور ورغباتو، فقد تمثل رغبات الجميور حاجاتو وقد ال تمثميا

 
ما ، (195، 2006العبد اهلل، )تتأثر بألوان البرامج التي تَُقَدم  من الحقائق أيضًا أن رغبات الجميورو

مما . يرغب إال ما تعود مشاىدتو باستمرارال جعل ذوق الجميور وتفضيمو يّصنع عمى المدى الطويل ف
التمفزيون تتناسب مع األمية وضعف الثقافة تناسبًا طرديًا فكمما  يؤكد أن درجة رضا المشاىدين من برامج

 وزادت نسبة الرضا عن البرامج ،ارتفعت نسبة األمية حصل التأثير بوجية نظر القائمين مع األجيزة
 فكمما زاد المستوى التعميمي الثقافي لدى الجميور قل التقبل لممستويات الروتينية ، وعمى العكس.المقدمة

من البرامج وزاد النقد والتقويم، فمسؤولية التمفزيون ودوره الكبير في حياة الناس الذي ينبغي أن يقوده إلى 
المساىمة في البناء االجتماعي يوجبان عميو أن يتعامل مع حاجات ورغبات ىذا الجميور بأسموب 
يتناسب مع حجم تمك المسؤولية فمن الواضح أن ما يسمى رغبات الجميور ال يمثل رغباتيم بشكل 

 ثم إن كانت تمثل رغباتيم فإن األسموب الذي جمعت فيو ليس فيو من الدقة والجدية ما يجعل ،صحيح
 ثم إن ارتفاع نسبة األمية ،الجماىير تتفاعل معو باألىمية المطموبة والتي توصل إلى إعطاء اآلراء الجادة
.  والجيل يجعل حشد األصوات من ىذه الفئات غير كاٍف العتبارىا آراء لألمة
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 الخالصة

 
 وألن استعماليا يشبع عنده تفسح لو المجال لمتعبير عن رأيو ألنيا يحتاج الجميور إلى وسائل اإلعالم

يعتبر السعي إلشباع ىذه الحاجات من الدوافع العامة الستخدام وسائل عديدة ومتنوعة، حيث حاجات 
فاإلنسان يسعى إلى االستفادة القصوى مما تقدمو وسائل االتصال بما يثري حياتو . االتصال الجماىيري

 ويسد حاجتو لممعرفة والترفيو ويساعده عمى االندماج الفكري ضاعف معموماتويو والعاطفية الفكرية
فالجميور في النظرية ىو العنصر األساس الذي يبحث عما يريد، ويتعرض لو، ويتحكم في . واالجتماعي

يستطيع الجميور تحديد حاجاتو ودوافعو، ومن ثم يمجأ  حيث اختيار الوسيمة التي تقدم المحتوى المطموب
 الرسائل المتاحة التي تتفق مع غالباً يختار الجميور  .إلى الوسائل والمضامين التي تشبع حاجاتو

 لمرسائل هاىتمامذلك، ويولي ويتجاىل الرسائل التي تتناقض مع , اتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو عن العالم
من الطبيعي أن تسعى وسائل اإلعالم واالتصال إلى إشباع ف. منياالتعمم  والتي يسيل عميو استيعابيا
فرق بين حاجات الجميور ورغباتو، فقد تمثل رغبات الجميور  لكن ثمة، حاجات ورغبات الجميور

. حاجاتو وقد ال تمثميا
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 تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة

حاجٌة يسعى اإلنسان إلى إشباعها وهي مرتبطة برغبة الفرد في تقوية االتصال بالعائمة  .1
:  واألصدقاء والعالم

    
A.     الحاجات المعرفية
B.     الحاجات العاطفية
C.       حاجات االندماج الشخصي واالجتماعي
D.  الحاجات اليروبية

 Cاإلجابة الصحيحة 

  :من النظريات التي توضح بعض جوانب دور وسائل االتصال والنتائج المترتبة عميه .2
    

A.     نظرية الغرس
B.     نظرية االتصال عمى مرحمتين
C.     نظرية اإلتاحة
D.  نظرية االتساق

 Aاإلجابة الصحيحة 

:  من النظريات التي قامت بتوضيح جوانب أسباب استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم .3
   

A.     نظرية اإلتاحة
B.     نظرية الغرس
C.      نظرية االتصال عمى مرحمتين
D.  نظرية وضع األجندة

 Aاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الحادية عشرةالوحدة 

الحق في االتصال ومعوقات وصول وسائل االتصال إلى الجميور 

 
 :األىداف التعميمية

 

  الحق في االتصالالتعرف عمى معنى وماىية 
 

 بداء الرأي ليس فقط من الحقوق المقدسة االتصالأن الحق في  إدراك  والمعرفة والمناقشة وا 
-  وبالتالي اإلعالمي المعاصر –لإلنسان، بل من الواجبات التي يجب عمى اإلنسان المعاصر 

 القيام بيا لمنيوض بنفسو وبالمجتمع
 

 من جية ووصول معوقات وصول وسائل االتصال إلى الجميورالتمكن من معرفة آليات و 
 الجميور إلى ىذه الوسائل من جية أخرى

 
  كواحٍد الصعوبات والعوائق التي تواجو االتصال بالجماىير ضمن العالقات العامةالتعرف عمى 

 من مجاالت اإلعالم واالتصال الميمة والجديرة بالدراسة والتخصص
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 الحق في االتصال
 

 :وتنطوي عمى( 268، 2006محمد، ) ُتَعدُّ الحقوق الفردية في مجال االتصال من األمور األســاسية،
 
  :الحق في المعرفة- أ

أي حق الفرد في أن تعطى لو المعمومات، وأن يسعى إلييا بالطريقة التي يختارىا، السيما التي تؤثر عمى 
 .حياتو وعممو، والقرارات التي يتخذىا لحسابو كعضو في المجتمع

 
  :الحق في التعبير عن نفسو- ب

 .أي في أن يعطي اآلخرين الحقيقة كما يراىا عن ظروف حياتو وطموحاتو وحاجاتو وشكاواه
 
  :الحق في المناقشة- ج

ألنَّ االتصال ينبغي أن يكون  الحق في المناقشة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 19المادة َأَقّرْت 
ويؤمِّن حق المناقشة االتفاق الحقيقي بشأن العمل . عممية غير ُمحددة لالستجابة والتفكير والنقاش

 .الجماعي، ويمكِّن الفرد من التأثير عمى القرارات التي يتخذىا أولئك الذين بيدىم السمطة
 

 :وبالنسبة آلخرين فإن مفيوم الحق في االتصال يجمع ثالثة عناصر رئيسية
 
خبار :الحقوق الفردية- 1  وتشمل حرية الرأي والتعبير، حق الحصول عمى المعرفة، الحق في أخبار وا 

إلى مصادر اآلخرين، حماية الخصوصية، حرية الحركة، حق االجتماع وتشكيل الجمعيات، الرجوع 
 .المعمومات

 
حرية الرأي والتعبير، الرجوع لمصادر المعمومات، :  ويدخل تحتيا:حقوق وسائل االتصال والمينيين- 2

 .الحق في أخبار اآلخرين، الحق في النشر، حرية الحركة، االحتفاظ بسر المينة
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 وفي إطار حقوق االتصال في مجال العالقات :حقوق المجتمعات المحمية والوطنية والعالمية- 3
الخارجية يدخل الحق في أخبار اآلخرين، التدفق الحر والمتوازن لإلعالم، حماية اليوية الثقافية، التبادل 

عبد المجيد، )الثقافي، حرية الرأي والتعبير، حق الحصول عمى المعرفة، حق التصحيح وحق الرد 
2000 ،78.) 

 
إنَّ كفالة حق التدفُّق الحر لممعمومات أىم عوامل تحقيق أىداف العممية اإلعالمية في الدعوة إلى تغيُّر 

عممي، كما أنَّ والمواقف الفكرية لجميور المخاَطبين، ودفعيم إلى سموك فكري، ثم سموك اجتماعي جديد 
حرية تدفُّق المعمومات تحقق المشاركة في المعمومات، والصور الذىنية واآلراء، وتساعد عمى تفاعل 

. (269، 2006محمد، ) مجموعة كبيرة من الناس من مختمف مجاالت الحياة والطبقات االجتماعية
إنَّ : ويؤكِّد عمى أىمية حرية اإلعالم أنَّيا تساعد عمى تعجيل البحث عن الحقيقة الذي يقوم عمى قاعدة

. أمثل اختبار لمحقيقة يتمثل في قوة األفكار لتنال القبول أثناء مناقشتيا في السوق اإلعالمي
 

 معوقات تعرض الجميور لوسائل االتصال الجماىيري
 

، ومن (55، 2006الييتي، )تقف في طريق تعرض الناس لوسائل االتصال الجماىيري  معوقات عدة
. و اجتماعيأ نفسي و مادي، كعدم تيسر الوسيمة االتصالية لمناس ومنيا ما هوه بين ىذه المعوقات، ما

ستمرار الوقوف عمى اساسية في عممية االتصال، لذا يتطمب بأن التعرض ىو حمقة أومن المعموم 
ن ىناك عوامل رئيسية ترتبط بالتعرض من أو تحد منو، حيث أالمعوقات التي تحول دون التعرض 

: برزىاأ
 
 :درجــة تيـسـر الوسيـــمة- 1

فراد الجميور ينتقون في أن أن تكون متاحة لمجميور، حيث تبين أص الوسيمة االتصالية ئمن بين خصا
 الوسائل المتاحة، إلىو االستماع أو مشاىدة أ قراءة إلىذ ىو ينحو إسيل في تعرضيم، أالغالب طريقًا 

يعزف عن التعرض عندما تتطمب منو جيدًا  ال جيدًا محدودًا، لذا ىو غالبًا ماإيبذل  وىو في الغالب ال
. و تكمفة كبيرينأ
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عظم أن أ، حيث يالحظ (20، 1980طمعت، )  لمتعرضاً ساسيأ اً تاحة الوسيمة اإلعالمية يعد شرطإن أذ إ

تركيز لوسائل اإلعالم يكون عادة لدى الدول الصناعية األكثر تقدمًا وكذلك بين الطبقات االجتماعية 
 . حد كبير التعرض المحتمل وقوعو لمرسالةإلىالمميزة، ومن ثم فان الوسائل اإلعالمية المختارة قد تحدد 

 وسائل اإلعالم الجماىيرية في البمدان األقل تقدمًا وفي الطبقات إلىواالفتقار النسبي لسيولة الوصول 
  .االجتماعية غير المميزة تقف عقبة في اتساع انتشار فاعمية استخدام ىذه الوسائل اإلعالمية

 
 :القصور في الميارات االتصالية لمجميور- 2

نو يتطمب عددًا أال إ (56، 2006الييتي، ) ن التعرض لوسائل االتصال الجماىيري ىو نشاط سيلأمع 
دراك وفيم إوتنطوي ميارة القراءة عمى . القراءة واالنتباه والوعي: من الميارات ومن بين تمك الميارات

جل التعرض أالرموز المطبوعة التي تحمل المعاني، وتعد القدرة عمى الكتابة والقراءة مطمبًا ال من 
 .جل التعرض لمعظم وسائل االتصال الجماىيري األخرىأ بل من ،بسلموسائل المطبوعة فح

و بما أن يضع القائم باالتصال في اعتباره قدرات الجميور المستيدف عمى استيعاب الرسالة أذ ينبغي إ
كمال العممية االتصالية من حيث المعرفة والقدرة عمى القراءة وعادات إيعرف بميارات المستقِبل في 

فالمتمقي يبذل جيدًا في تفسير الرسالة ال يقل في بعض األحوال عن . (178، 2003عجوة، ) االتصال
 الفيم كمما كان إلىقرب أوكمما كانت الرسالة . و الكاتب في صياغة الرسالةأالجيد الذي يبذلو المتحدث 

ثارة اىتمام المستقبل إت الرسالة معقدة ولم ينجح في ءذا جاإقل وعمى العكس من ذلك أبذول مالجيد ال
 .و لم تتوافق مع عاداتو االتصالية، ضاع الجيد المبذول من جانب المرسلأبمضمونيا 

 

 : ومعتقداتيمآرائيم التعرض لمرسائل المتوافقة مع إلى األفرادميل - 3
اد يتعرضون لموسائل والرسائل رن األفأ، حيث (57 ، 2006الييتي، ) نو انتقائيأيوصف التعرض ب
نفسيم لمرسائل االتصالية التي أ تعريض إلىو عفوية، وىم فضاًل عن ذلك يميمون أبصورة اعتباطية 

 مشاىدة وسماع االتصاالت المؤيدة والمناسبة إلىن الناس يميمون فإ ،تتوافق مع اتجاىاتيم وعقائدىم، لذا
وتشير نتائج األبحاث في نظرية . و معادية ليا حول قضية ماأكثر من تمك التي تبدو محايدة ألميوليم 

كثر بكثير من المعمومات أن الموضوعات التي يتعرض ليا الفرد ألول مرة تؤثر فيو بطريقة أاإلقناع ب
.  ذا كان الفرد يثق بمصدر التعرض ثقة عاليةإالالحقة حول تمك القضية، وخاصة 
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 :ن األفراد يختمفون فيما بينيم في مدى تعرضيم لموسائل والرسائل االتصالية بفوارق كبيرةإ- 4

و أتتوزع جماىير الوسائل والرسائل االتصالية تبعًا لطول الفترة الزمنية التي يتعرض خالليا لموسيمة 
ن ىناك أساس ذلك يمكن القول أيسمى بثبات التعرض وعمى  وىذا ما( 59، 2006الييتي، )الرسالة 

ن كان من غير الممكن تحديد المدى الزمني إخرى ذات تعرض طويل وأجماىير ذات تعرض قصير و
ن ىنالك َمْن ليسوا أثبتت أولكن بعض الدراسات . لمتعرض القصير والتعرض الطويل بصورة كمية

 . االتصاليةتيحت ليم الوسائلأُ ن يكونوا ىدفًا لالتصال الجماىيري حتى لو  أبالسيل
 
  :عدم ثقة الجميور بالمصدر -5

يضع الجميور عند استقبالو لمرسالة شخصية المرِسل في االعتبار ومن ىنا جاء تناول موضوع ثقة 
 بالمصدر ىي درجة الصدق التي يولييا ةوالثق .(60، 2006الييتي، ) الجميور بمصدر االتصال

. و لمرسالة االتصاليةأالمستقبل لممصدر 
ذا كانت الثقة بمصدر االتصال ىي عامل إوقد انصرف كثير من الباحثين في االتصال لدراسة مسألة ما 

ن المستقبمين الذين أقناعية وانتيت بعض الدراسات إلى إعالقة بتغير اتجاىات المستقبمين لرسالة  ذو
 الستيواء الجميور بما يدفعيم تييئن الثقة بالمصدر أثرًا ممن ال يثقون بو حيث أكثر تأيثقون بالمصدر 

. إلى قبول مضمون الرسالة االتصالية
تقوم عمى تنبؤ الناس  و فقدان الثقة بمصدر ماأحدى الطرق لكسب إن أوقد انتيت بعض الدراسات إلى 

ن ذلك يزيد من ثقة إ بتصرفات متوقعة لممصدر وتحققت فعال فتنبئواذا كان الناس قد إبسموك المصدر ف
بو  ما يتصرف عمى وفق ما يتنبأ ذا كان المصدر نادراً إأولئك بو في حين أن الثقة بالمصدر تنخفض 

  .الناس حول موضوع ما
 
 
 

 :ىتماماتواابتعاد المضمون عن حاجات الجميور و -6
ثارتيا الحاجات الشخصية لممستقبل واقتراح إمن بين المطالب التي ينبغي توافرىا في الرسالة االتصالية 

لذا فان ابتعاد الرسالة االتصالية عن حاجات الجميور واىتماماتو يعد سببًا ، الطرق لمقابمة تمك الحاجات
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ن أوىنا نشير إلى ، (62، 2006الييتي، ) و قمة تعرضيم لياأفي عزوف األفراد عن الوسيمة االتصالية 
 لذا فيو يضع ذلك في الحسبان عند صياغتو لمرسالة ،ردود أفعال الجميور زاءإلممصدر توقعاتو 
. خر بحياة الجميورآن تبدو تمك الرسالة مرتبطة بشكل أو بأيحاول  الجماىيرية وىو

ذ ىو يرضيو دون أن إنو يضع حدًا ليذا الموقف أال إرضاء جميوره إالتصالي يحاول ان المصدر أومع 
 .يتميع معو

 
 الصعوبات والعوائق التي تواجو االتصال بالجماىير ضمن العالقات العامة

 
لجماىير اتواجو عممية االتصال بالجماىير مجموعة من العوائق التي تحد من إمكانية انتشارىا بين 

, وقد أفاض عمماء االتصال واإلعالم وعمم النفس واالجتماع في ذكر ىذه المعوقات وتوصيفيا, المتعددة
وقد ساعد عمى تعقد عممية االتصال ضرورة أن يكون المستقِبل قادرًا عمى أن يفيم ما يسمعو أو يقرأه أو 

ويمكن أن نخمص إلى تجميع وتحديد مجموع العوائق , (76، 1993حسين، ) يشاىده ماديًا ونفسياً 
: المؤثرة في االتصال عمى نحو ما يمي

    
 
 
 

164 



 

 

فعمى مستوى االتصال الشخصي أو , تؤدي إلى التوصيل المتكامل لمرسالة اإلعالمية أو االتصالية
المحدود يكون ىناك نوع من الخبرة أو المغة المشتركة بين طرفي عممية االتصال تتيح قدرًا كافيًا من 

 .  وبالتالي تنتج القدر الكافي من الفيم المتبادل واالستجابة بين الطرفين, الوضوح لممشكمة أو الرسالة
أما في االتصال الجماىيري فال توجد في معظم الحاالت ىذه الرابطة القوية التي تتصف بيا العمميات 

حيث يختمف مفيوم , االتصالية الشخصية أو المحدودة بين المرسل وجماىير المستقبمين المتباينة بالطبع
مما يخمق حالة من عدم القدرة عمى الفيم , الرسالة بين الطرفين نظرًا الختالف المعرفة والخبرة والمعمومات

وتصبح المشكمة الرئيسية في العممية اإلعالمية أو االتصالية , المتبادل لنفس الرسالة الواحدة بين الطرفين
. ىي كيفية ترجمة المعمومات المرَسمة من لغة المرسل إلى المغة التي يفيميا بيا كل جماىير المستقبمين  

 :غياب ترجيع األثر - ب

 بمعنى عدم اإلحساس الفوري بوقع الكممات أو الرسائل اإلعالمية 
وىي أىم الصعوبات التي تواجو االتصال , عمى الجميور المستيدف

 .الجماىيري
فإذا الحظنا إحدى عمميات االتصال عمى المستوى الشخصي أو 

الجمعي المحدود سنجد أن المتحدث يمكن أن يدرك التأثير الفوري 
, لوقع كمماتو لدى الشخص أو المجموعات التي يتحدث إلييا

فضالً عن أن المستمعين يمكنيم االستفسار عن النقاط الغامضة من 
شاراتيم وتعابير وجوىيم يمكن أن تشير إلى ما إذا كانت الفكرة قد وصمت , المتحدث كما أن حركاتيم وا 

وعمى ىذا يمكن القول بأن عممية االتصال عادةً ىي عممية تبادلية بين طرفين وليست , إلييم أم لم تصل
. من طرف واحد

 

 

 :عدم وجود مجال لمخبرة المشتركة أو العامة بين المرسل وجميرة المستقبمين - أ
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 القيود الداخمية الخاصة بالجميور والتي يتركز أىميا في العمميات النفسية والعقمية التالية :  

وىو ما يمكن استخدام البحوث , الممل الذي يصيب المتمقي إما من الوسائل أو الرسائل اإلعالمية - أ
دراك العوامل التي تؤدي إلى إثارة اىتمام القراء أو المستمعين أو المشاىدين , لمتعرف عمى أسبابو وا 

 .الستخداميا في تقميل أثر الممل
 

أو األفكار المختمفة عن األفكار العادية السائدة , التخوف من األفكار والموضوعات والقضايا الجديدة - ب
 .أو الخارجة عن المألوف

 

مما يقتضي استخدام البحوث لمتأكد من أن , عدم فيم المعنى الذي يريد المرسل أن ينقمو إلى المتمقي - ت
 .الرسالة مفيومة وواضحة تماماً لكافة أفراد الجميور المستيدف

 

مما , التعب من الكم اليائل من المواد اإلعالمية والدعائية واإلعالنية في كافة الوسائل اإلعالمية - ث
 .يتطمب البساطة في تحرير الرسالة واختيار الوقت المالئم لنشرىا أو عرضيا أو إذاعتيا

 
  القيود الخارجية عند الجميور والتي تتمثل في مجموعة المثيرات المنافسة الموجودة في البيئة

فإلى جانب العمميات العقمية , والتي تضع قيوداً عمى الرسالة اإلعالمية أو الدعائية, المحيطة بو
, ىناك عوامل كثيرة تحاصره وتجذب انتباىو, والنفسية التي يقوم بيا المتمقي تجاه المادة اإلعالمية

فعمى مستوى االتصال الشخصي نجد بعض , (التداخل والتشويش)وىو ما يمكن أن نطمق عميو 
العوامل التي تتداخل في عممية االتصال وتؤدي إلى إحداث نوع من تشتيت االنتباه وعدم التركيز 

 .عمى الفكرة أو الموضوع
 

:  وتنقسم إلى ثالثة أنواع رئيسية ىي

 :وجود عدة قيود تؤثر عمى إمكانية االتصال الفعال. ج
 

166 



 
 

 

أما عمى مستوى االتصال الجماىيري فيمكن أن يحدث التداخل والتشويش بالنسبة لمرسالة من عدة مصادر 
أو بعض األصوات التي تؤدي إلى االبتعاد عن الوسيمة االتصالية أو , مثل صوت التمفون أثناء القراءة

أما المؤثرات األكثر أىمية والتي تؤثر في تعطيل , ويمكن أن تعتبر ىذه العوامل مؤثرات خارجية, إغالقيا
عممية االتصال بالجماىير وتقميل احتماالت حدوثيا فيي المؤثرات الداخمية والتي توجد في جميع وسائل 

والتي تتخذ عدة أشكال مثل الرسائل اإلعالمية األخرى في ذات الوسيمة والتي تحاول , االتصال بالجماىير
اجتذاب انتباه القارئ أو المستمع أو المشاىد ومثل العناصر التحريرية األخرى في الصحيفة أو البرامج في 

فضالً عن أننا ال نستطيع الجزم بأن ىناك مستمعاً أو قارئاً أو مشاىداً مقيداً بمشاىدة , الراديو والتمفزيون
. موضوع معين أو مجموعة معينة من الموضوعات أو قراءتيا أو سماعيا

 
 مما يؤدي إلى صعوبة تبادل المعاني حيث يتصور بعض , القيود التي تتمثل في الترميز الخاطئ

وىذا , القائمين باالتصال أن مجرد نشر الكممات أو الصور والرسوم يؤدي إلى إحداث االتصال
غير حقيقي ألن االتصال لن يتحقق إال في حالة واحدة فقط ىي أن يتم تبادل المعاني وأن يفيم 

 .أفراد الجميور المستيدف الرسالة بنفس المعنى الذي يقصده القائم باالتصال تماماً 
 

وفي اإلطار الخاص بأىمية تبادل المعاني الصحيحة بين المرسل والمستقبل يجب التأكيد عمى أن معنى 
بل يتم أيضاً عن طريق بعض العوامل والمؤثرات , الرسالة ال يستند فقط عمى الكممات والصور المستخدمة

وحجم الحروف والخطوط , وموقعيا, األخرى مثل حجم المادة اإلعالمية أو الدعائية أو اإلعالنية
وطريقة , وأنماط التأكيد, وتوقيت إذاعة الموضوع أو عرضو, وطريقة التصميم واإلخراج, المستخدمة فييا
وىذه فنون وميارات تخصصية سيطمع عمييا ) والمؤثرات السمعية والبصرية والنظرية, اإللقاء أو األداء

. (الطالب ويدرسيا في مجال اإلعالم واالتصال العام والمتخصص
 

 شرام من أنيا مجرد دائرة ويمبروىكذا يجب تغيير نظرتنا إلى وسيمة االتصال عمى نحو ما يذىب إليو 
إلى أنيا نوع من الكابل المحوري الذي تتدفق منو , تمغرافية بسيطة يمكن أن يسري فييا التيار أو ال يسري

. إشارات كثيرة متوازنة من المصدر تجاه المستقبل
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 والتي ترتبط بمجموعة من العمميات النفسية التي يقوم بيا المتمقي كطرف أساسي في عممية االتصال 

وترتبط ىذه  ,والتي تحد من تأثير اإلعالم أو الدعاية وفعاليتيا (الدفاع اإلدراكي)والتي ُيطمق عمييا 
: العمميات بالمتطمبات األساسية لعممية االتصال والتي تتمثل في

 
 .ضرورة تعرض جميور المستقبمين لالتصال - أ

 .ضرورة التفسير الصحيح من جانب الجميور لمضمون الرسالة - ب
 .ضرورة تذكر الجميور لمرسالة - ت
 .ضرورة أن يقرر الجميور نوع ومدى استجابتو لمدعوة اإلعالمية أو الدعائية - ث

 
أي أن عمميات التعرض والتفسير والتذكر والقرارات من جانب المتمقي ىي الخطوات األساسية نحو تحقيق 

. االتصال الفعال
 

فضالً عن كونيا عمميات , وقد أثبتت العديد من بحوث االتصال أن ىذه العمميات ال تتم بطريقة عشوائية
حيث توجد مجموعة من االختالفات بينيم في درجة ونوعية , غير نمطية بين أفراد جميور المستقبمين
مؤسسًة عمى حرية االختيار المتاحة لألفراد في قراءة أو , التعرض والتفسير والتذكر واتخاذ القرارات

مشاىدة أو سماع الموضوعات المختمفة في الوسائل المختمفة وتفسيرىا وتذكرىا بما يتفق مع اتجاىاتيم 
والذي يرتبط  (االنتقائية أو االختيارية)وىو ما يمكن أن نطمق عميو عنصر , واىتماماتيم وثقافاتيم

: أساساً بعمميات الدفاع اإلدراكي لدى المتمقي والتي يمكن تحديدىا في أربع عمميات ىي
 
والذي يتمثل في اتجاه المتمقي إلى قراءة أو  ،التعرض أو االنتباه االختياري أو االنتقائي أو النوعي - أ

 .مشاىدة أو سماع وسائل معينة
 

 والذي يتمثل في اإلدراك أو التفسير الخاطئ ،اإلدراك أو التحريف االختياري أو االنتقائي أو النوعي - ب
لممعنى المقصود في الرسالة من قبل المتمقي بطريقة تجعل ىذا المعنى مختمفاً عن المعنى الذي 

 .قصده المرسل

 
 :الحدود التي تقمل من فعالية تأثير وسائل اإلعالم. د
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والذي يتمثل في قدرة المتمقي عمى نسيان أو تذكر  ،التذكر االختياري أو االنتقائي أو النوعي - ت
موضوعات معينة أو أجزاء معينة من بعض الموضوعات أكثر من غيرىا بسبب تأثيرىا في بعض 

 .المفاىيم والحاجات والقيم اإلنسانية لديو
 

والذي يتمثل في قدرة الفرد المتمقي لمرسالة عمى التأثر بمضمونيا  ،القرار االختياري أو االنتقائي - ث
 .بالطريقة واألسموب الذي يستيدفو المرسل

وعمى ىذا األساس يمكن القول بأن المتمقي يمكن أن يقاوم االتصال الذي ال يتوافق مع خبراتو ومفاىيمو 
وتحريف معناه ونسيانو وعدم التأثر بما تضمنتو , واتجاىاتو بعدة طرق تتمثل في تجنب ىذا االتصال

. الرسالة من دعاوى ومقاصد

 

 :مدى تأثير الجماعات المختمفة عمى سموك الفرد. ه

نما يعيش وسط جماعة من الناس يستمد منيا قيمو ومعاييره التي يحكم   لما كان الفرد ال يعيش بمفرده وا 
لذلك كان عمى المرسل , بيا عمى األىمية النسبية لكل فعل يقوم بو ولكل رأي يعتنقو ولكل فكرة ييتم بيا

. أن يدرك مدى تأثير الجماعات المختمفة عمى سموك الفرد الذي ُيعتبر عضواً  فييا ويتفاعل معيا

  

  :الضوابط المنظمة لعممية استيعاب األفكار الجديدة وانتشارىا. و
مكانية   يشير جالوب إلى مجموعة من المتغيرات التي تتحكم في معدل تدفق المعمومات واألفكار وا 

مؤكداً وجود مجموعة من , الموافقة عمييا والتي َخُمَص إلييا من خالل تجاربو في دراسة الرأي العام
:  الضوابط المنظمة لعممية استيعاب األفكار الجديدة وانتشارىا بين الجماىير عمى النحو التالي  

 .احتمال أن تكون األفكار معقدة وغير واضحة بالنسبة لممتمقي -
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 .عوامل االختالف بين األفكار الجديدة وأنماط التفكير والسموك المعتادة أو الطبيعية -
 .احتماالت المنافسة بين األفكار الجديدة واألفكار القديمة أو السائدة -
 .عوامل الشك التي تحيط بالفكرة من حيث إمكانية إثبات صحتيا -
 .مدى قوة االىتمام الذي يمكن أن يواكب التغيير المستيدف -
 .مدى الحاجة الحقيقية لمجماىير لألفكار الجديدة المقترحة -
 .معدل التكرار الذي يتيح لمجماىير تذكر األفكار الجديدة -

 

 :الرسالة اإلعالمية واالتصالية لدى كل من المرسل والمتمقي التغيير أو االختالف في معنى, ز
 
ن أحد العوائق األساسية في عممية االتصال احتمال  إ

التغيير أو االختالف الذي يمكن أن يحدث في معنى أو 
مفيوم ذات الرسالة اإلعالمية واالتصالية لدى كل من 

والذي قد ينجم عن , المرسل والمتمقي عمى السواء
النواحي االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو 

اختالف السن أو المغة أو اختالف االنطباعات 
مان بالشخصية المتصمة بالشعور والتي ذىب والتر لي
: إلى حصر عوامل تكوينيا في أربعة عناصر ىي

 
 .أسموب اإلنسان في مواجية الحياة -
 .تكوينو وشخصيتو وطباعو -
 .االىتمامات اإلنسانية -
 . تصورات اإلنسان عن العالم المحيط بو -
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وتكمن مشكمة االتصال في أن القارئ أو المستمع أو المشاىد لديو معمومات محدودة عن مجموعة 
وأن ىناك عوامل أساسية تحد من إمكانية اقترابو من الحقيقة المباشرة التي , الحقائق في موقف معين

: إلى تحديد ىذه العوامل فيما يمي (مانبلي)ويذىب , يستيدف رجال االتصال إعالمو وتعريفو بيا
 
 

 .الرقابة -
 .حدود الروابط أو العالقات االجتماعية -
 .ضيق الوقت المتاح لالىتمام بالمسائل العامة -
 .التحريف الذي قد ينجم عن االضطرار إلى تمخيص األحداث -
صعوبة الوصول إلى مفاىيم مختصرة أو لغة موحدة ومشتركة مختصرة بين الجماىير وبين  -

 .المرسل والمستقبل عن كل ما يتعمق بالعالم المعقد الكبير
 .الخوف من مواجية األفكار أو الحقائق التي تبدو وكأنيا تيدد الروتين اليومي لحياة الجماىير -

 

 :تأثر االتصال بعدد كبير من المتغيرات الشخصية واالجتماعية. ح

كالبر أىم  وقد لخص, مما قد يؤدي إلى التأثير في درجة اقتناع الجميور بمضمون الرسالة اإلعالمية 
 : ىذه المتغيرات في

 انطباعات الجميور عن المرسل مصدر المعمومات. 
 تأثير مرور الوقت. 
 مدى تداخل الفرد مع الجماعة ودرجة تقديره ألىمية عضوية الجماعة. 
 نشاط قادة الرأي. 
 االتجاىات االجتماعية لمموقف خالل التعرض لموسيمة وبعدىا. 
 الدرجة التي يضطر عندىا عضو الجماعة إلى القيام بدور معين. 
 األنماط الشخصية ألعضاء الجماعات وطبقاتيم االجتماعية. 
 القدرة عمى الميكانزمات االجتماعية لتحقيق دوافع السموك . 
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 الخالصة 

 
 والمعرفة والمناقشة والتعبير عن النفس من الحقوق المقدسة لإلنسان الذي يمجأ إلى الحق في االتصال

لذلك . وسائل وطرق عديدة ومتنوعة لتحقيق ذلك، ومنيا وسائل اإلعالم واالتصال وخاصة الجماىيرية
معوقات يحاول كٌل من الجميور من جية ووسائل اإلعالم واالتصال من جية أخرى، جاىدين لتخطي 

درجــة : ومن ىذه المعوقات.  ووصول الجميور إلى ىذه الوسائلوصول وسائل االتصال إلى الجميور
 التعرض لمرسائل المتوافقة مع إلى األفرادميل ، القصور في الميارات االتصالية لمجميور، تيـسـر الوسيـــمة

أما . ىتماماتواابتعاد المضمون عن حاجات الجميور و ودم ثقة الجميور بالمصدر، ع ومعتقداتيمآرائيم
عدم وجود مجال :  فيمكن أن نذكر منياالتي تواجو االتصال بالجماىير ضمن العالقات العامةالمعوقات 

عمى إمكانية االتصال  وجود عدة قيود تؤثر، لمخبرة المشتركة أو العامة بين المرسل وجميرة المستقبمين
مدى تأثير الجماعات المختمفة عمى سموك ، الحدود التي تقمل من فعالية تأثير وسائل اإلعالم، الفعال
 . المرسل والمتمقي عندالرسالة اإلعالمية واالتصالية االختالف في معنى والفرد
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 تمارين

 :ختر اإلجابة الصحيحةا

: ينطوي الحّق في االتصال عمى .1
   

A.    الحّق في المعرفة
B.    الحّق في المعمومات
C.     الحّق في التعبير عن اآلخرين
D.  اإلجابتانA و B صحيحتان 

 Dاإلجابة الصحيحة 
    

: من معوقات َتَعُرْض الجميور لوسائل االتصال الجماىيري .2
   

A.    ميل األفراد إلى عدم التعّرض لمرسائل المتوافقة مع آرائيم ومعتقداتيم
B.    القصور في الميارات االتصالية لمقائم باالتصال
C.     عدم اقتراب المضمون عن حاجات الجميور واىتماماتو
D.  ثقة الجميور المبالغ فييا بالمصدر

 Cاإلجابة الصحيحة 
   

: تزيد ثقة الجميور بالمصدر .3
    

A.    إذا تنبأ الجميور بتصرفات متوقعة لممصدر وتحققت فعاًل
B.    إذا كان المصدر نادرًا ما يتصرف وفق ما يتنبأ بو الجميور
C.    إذا تنبأ المصدر بتصرفات متوقعة لمجميور وتحققت فعاًل
D.  إذا كان الجميور نادرًا ما يتصرف وفق ما يتنبأ بو المصدر

 Aاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الثانية عشرةالوحدة 

 الجمهور ووسائل اإلعالم المختلفة
 

 :األهداف التعميمية

 

  وسائل اإلعالم التعرف عمى جميور مختمف

 القدرة عمى التمييز بين جماىير كل وسيمة إعالمية عمى حدة 

 التعرف عمى طبيعة وخصائص جميور كل وسيمة إعالمية بكل مستوياتو وتقسيماتو 

 القدرة عمى تحديد وتفسير التأثيرات المختمفة لكل وسيمة إعالمية واتصالية عمى جميورىا  

  وسائل اإلعالم واالتصالجميورلدى والمتابعة أبرز عادات التعرض معرفة  

 فيم العالقة بين التخصص في اإلعالم والجميور المتخصص 
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 مقدمة

 

بعض التداخل بين أفراد - دون شك– مع أن ىناك 
الجميور الذين يشكمون جماىير وسائل اإلعالم إال 
أنو يمكننا القول أن جميور كل وسيمة يختمف من 

 ميريل )حيث التكوين من جميور الوسيمة األخرى
ن تكوين أي جميور (171، 1989، لوينشتاينو ، وا 

يكون - عندما يكون متشابيًا إلى حٍد معين– معين 
متميزًا في جوىره عن جميور آخر يضم في داخمو 

أفرادًا مختمفين ويضم أنواعًا مختمفًة تمامًا من األفراد 
كما تختمف درجة التجانس بين جميور  .أحياناً 

ما ترتبط - وليس دائما- وسائل االتصال وعادة
درجة التجانس بحجم الجميور، أي أنو كمما كان 

. ضخمًا كمما قمت درجة التجانس بين أفراده، وكمما قل حجم الجميور زادت درجة التجانسالجميور حجم 
يفتقر إلى الكثير من التجانس،  (أي المحتمل من بين جماىير الناس)إن الجميور العام لوسائل االتصال 

وأفراد أي .. أما الجميور الفرعي الصصير الحجم ففنو يميل إلى أن يكون متخصصًا ومن ثم أكثر تجانساً 
 .جميور يختمفون بال شك عن أي جميور آخر في درجة تجانسو
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شيدت سنوات الستينيات الميالدية من القرن الماضي منافسة حادة بين مؤسسات اإلعالم المطبوع من 
ومؤسسات اإلعالم السمعي البصري من إذاعة وتمفزيون حول استقطاب وكسب  (جرائد ومجالت)صحف 
 :ولذلك سنحاول إظيار خصائص جميور كل وسيمة من الوسائل اإلعالمية. الجميور

 

جمهور الصحف 

نشرة دورية غير مصمفة تصدر في فصول "وضعت دائرة المعارف البريطانية تعريفًا لمصحيفة بأنيا 
 ومعظم الصحف تصدر يوميًا أو أسبوعيًا ،(5، د تالسنباطي، ) منتظمة وتقوم بصفة أولية بنقل األخبار

والفصل بينيا وبين المجمة صعب خاصة بين الصحف التي تصدر كل أسبوع ولكن بصفة عامة يسمى 
   األلماني الجنسية و atto groth حدد كل من 1928 وفى عام .المنشور مجمة إذا كان مصمفًا بصالفين

enwin emeryاألمريكي الجنسية  سمات الصحيفة فيما يمي :

. أن تنشر بشكل دوري عمى األقل أسبوعياً -1
. أن تطبع ميكانيكياً -2
. أن تكون متاحة لمناس من كل الجوانب-3
أن يكون محتوى الصحيفة ذي اىتمام جماىيري -4

. وجاذب
 .أن تكون ذات توقيت محدد مع االستمرارية-5
 

مع التطورات التقنية في الوقت الراىن في مجال 
الصناعة الصحفية انحسرت الصحف العامة التي كانت 

، 2003بيت المال، )توجو لقطاع كبير من الجميور 
فالصحفية كوسيمة إعالمية . ، وظيرت التخصصية في مجال الصحافة كأحد سبل نجاح الصحفية(2

تحرص عمى مخاطبة جميور معين كما يبدو ذلك من محتوى المادة في الصحيفة والشكل والحجم 
, كما أن تصنيف الصحيفة لدورىا وأىدافيا ىي السمة البارزة تحت اسم معظم الصحف. وطريقة اإلخراج

لذا نجد لدى القراء بعض . إال أن ىذا التصنيف ال ينعكس بالضرورة لدى جميور تمك الصحف
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األوصاف مثل أن ىذه الصحيفة موجية لمصفوة، وتمك موجية لرجل الشارع أو العامة عند تصنيفيم 
لقد فرض ىذا التوجو العديد من األمور التنافسية بين المؤسسات . لمصحف أو مقارنتيا مع بعض

الصحفية لعل من أىميا تكمفة اإلنتاج وطبيعة الجميور المستيدف من قبل الصحيفة من حيث العمر 
. والمستوى التعميمي والجنس

 

جمهور السينما 

 

 :السينما جمهور تعريف . أ

 مجموعة من األشخاص والجميور السينمائي ه
تجمعيم دار السينما أو صالة العرض طيمة فترة 

عرض الفيمم وىم في األغمب غير منسجمين 
وينتمون إلى فئات وطبقات اجتماعية مختمفة 

ومستويات ثقافية متباينة، ولكل فرد منيم رغباتو 
ه التي تختمف عن رغبات وحاجات اتوحاج

اآلخرين، وبالتالي تتنوع وتختمف تطمعات وآفاق 
. كل واحد منيم

في حديثو عن الجميور البحريني عمى سبيل 
كان الجميور يجد في السينما فنًا جمياًل ال يجده في فنون : (31، 2009، حسن حداد)المثال، كتب 

أخرى، ولعل أشير جميور لمسينما ىو الجميور الفقير الذي كان يشكل الصالبية الساحقة لرواد السينما في 
حيث كان يحتل مقاعد الدرجة الثانية بمقاعدىا . الخمسينيات والستينيات، وكان يسمى جميور أبو روبية

وكان . الميترئة والقريبة من شاشة العرض، ويمأل الصاالت بالصفير والتصفيق والتعميقات التي ال تنتيي
وفي الشتاء كان . ىذا الجميور يحرص قبل دخولو عمى البحث عن قطع كرتون صصيرة ليجمس عمييا

غالبية رواد السينما يحرصون عمى جمب بطانيات الصوف معيم لتدفئة أنفسيم من الجو البارد في 
. السينما المكشوفة، ولكي يستمتعوا بمشاىدة الفيمم
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 : جمهور السينمامستويات  . ب

:  يمكن أن نّميز بين مستويين من الجمهور

فاالستيالك السينمائي مفيوم شاسع يتدخل فيو ما ىو ، الذي يستيمك ويتمقى المنتوج الفيممي: األول
، وما ىو اقتصادي وتجاري، إذ ال تقتصر المسألة فقط (القاعة السينمائية)احتفالي داخل فضاء جماعي 

عمى مشاىدة الفيمم، بل تتعداه إلى تسويق منتوجات أخرى كصور الممثمين، أشرطة األفالم، كتب، 
. مالبس، مجالت، أو المشروبات والمأكوالت التي تعتبر من الطقوس المشاىدية لدى الجميور السينمائي

ومن الجميور من تتوفر لديو إمكانيات مادية تساعده عمى ارتياد القاعات السينمائية بشكل منتظم 
وبأثمان مرتفعة، وعمى مستوى القدرة عمى التمقي، فالمتمقي الذي لديو مستوى معرفي وثقافي وجمالي 

تكون لديو القدرة عمى التمقي مرتفعة ومتفاعمة مع المنتوج السينمائي عكس المتمقي األمي الذي تصيب لديو 
. ثقافة الصورة

تممي ىذه حيث ويتدخل في تشكيل الجميور كذلك الثقافة الجمالية والفنية لمجماعة التي ينتمي إلييا، 
تقف ىذه القيم . الجماعة قيمًا وأنساقًا فنيًة عمى األفراد الذين ينتمون إلييا ويمكن أن يكون ذلك إلزامياً 

وىذا يدفعنا .  وتؤثر عمى الفمسفة الجمالية لديو،المتمقي / وراء كل اختيار وتشكيل الذوق لدى المستيمك
كيف يتحدد الجمال والشيء الجميل لدى المجتمع في عالقتو : إلى اإلشكال الفمسفي الكالسيكي

. باإلبداعات السينمائية

ن كان فردًا واحدًا ففنو في نياية المطاف يعكس دينامية الجماعة التي ىو جزء منيا  إن جميور السينما وا 
ونفس الشيء ينسحب عمى اإلبداعات السينمائية، التي تحمل مؤشرات عمى المجتمع الذي . ويعبر عنيا

سمطة السينما عمى المجتمع، وسمطة : ينتجيا، فيناك تبادل لمسمطة بين المجتمع واإلبداعات السينمائية
. (عبد الرحمن، د ت) المجتمع عمى السينما
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 : جمهور السينماتقسيمات . ج
: يقسم جميور السينما إلى نوعين

ال يتماىى بشكل عفوي وسمبي مع المحتوى الفيممي وىو جميور مسمح : المتيقظ / المتمقي الذكي- 1
. بثقافة سينمائية تؤىمو الستيعاب ىذا المحتوى بعيٍن ناقدة

يتوحد مع المحتوى الفيممي بشكل مجاني وتصيب لديو اآلليات النقدية والثقافية : المتمقي الساذج- 2
 . (عبد الرحمن، د ت) البصرية التي توجيو في عممية التمقي

: الجمهور والتأثير السينمائي. د

، وىو المحطة (176، 2001يوسف، ) ىو اليدف األساسي في تجربة صناعة الفيمم الجميور السينمائي
 إن ثقافة الُمشاىد تتباين .األخيرة التي يختبر فييا ما استطاع العاممون تحقيقو في الفيمم من نتائج فنية

المتفرج بعد  ف.بالتأكيد بين ُمشاىد وآخر، ولكِل حيٍن مزاجو وَجَوُه االنفعالي والحسي والعاطفي والفكري
، وىي ليست تمك (272، 2009ميتري، ) االنتياء من المشاىدة، يستشعر في داخمو حركة من نمط جديد

الحركة التي يختبرىا في يومو وحياتو العادية، بل ىي جمالية تتعمق بانطباع خاص يثيره الفيمم من خالل 
صوره الفنية الجذابة، وقد يكون االنطباع متعمقًا بمشاىدة أشياء مشوىة ولكنيا مَعاَلَجة بطريقة فنية 

سينمائية، ويكون المتفرج عرضة لالنخطاف أو االنجذاب في عالم الفيمم بعيدًا عن مقعده الذي يجمس 
إن ىذه االستجابة لمفيمم تتم من خالل تقمص المتفرج لتمك الرموز الفيممية في األحداث  .عميو

ثارة مشاعره وتداعياتو، ىو المونتاج فالتقطيع يعطي  والشخصيات، وسالح المخرج بالتحكم في المتفرج، وا 
. لممخرج السينمائي قدرة لمتعبير عن تصيير وجية النظر بطريقة تعسفية

عمينا أن نأخذ ىذه التأثيرات  (176، 2001يوسف، )ولكي نصل أنفسنا بخصائص الفيمم الجمالية 
ن جاذبية الصورة الفيممية تشبو جاذبية الموحة الزيتية، يحققيا تصميم عمى سطح  إ.الشعورية بالحسبان

أن الشاشة تبدو لنا ثنائية : بنا مالحظتو يجدر ثنائي البعد، ىو سطح الموحة أو الشاشة نفسيا مع فارق
الحركة تعطينا ذلك العمق المحسوس واالنتقال والتجوال في الزمان .  في آن معاً األبعادالبعد وثالثية 

 . الذي تفتقده الموحة الزيتية أو الموحة التشكيميةاألمروالمكان، 
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 وتأثير يشبو االنطباع الحياتي عمى انطباعإن الصورة الفيممية التي تصنعيا الكاميرا تيدف إلى ترك 
لكتل  إن فنًا يخدم الصذاء الفكري .المتفرج، فال تصدق أن ما تراه أمامك ىو الواقع، إن ما تراه ىو السينما

، 1990، غاتشيف )بشرية ىائمة، ينبصي لو أن يظل في مستوى رفيع من الناحية الجمالية واألخالقية
249) .

 

جمهور اإلذاعة 

 

ضح يتو. تشيد اإلذاعة اليوم تحوالت في مستوى تكنولوجياتيا ونماذجيا الكبرى التحريرية واالقتصادية
. ذلك من خالل النظر إلى المتصيرات التكنولوجية والثقافية التي تتسم بيا وسائط اإلعالم وبيئتيا العامة

 جميور اإلذاعة ىو جميور مرتبط بشكل وثيق بيا، ففي فترة من الفترات اقتصر جميور اإلذاعة عمى 
الجميور المتخصص بالسماع ليا، وسكان البمدان النائية، والقرى البعيدة عن المدن والمراكز الحضرية، 

. وذلك الن البث التمفزيوني لم يكن يصل إلييا، وكذلك ارتفاع سعر جياز التمفزيون

وظيور التمفزيون أخذ جزء كبير من جميور اإلذاعة، وذلك ألن جميور اإلذاعة والتمفزيون يضم مختمف 
.  المثقفون- العمميون-  األميون:نماذج الجميور الثالثة

، حيث أصبحت المؤسسات (4، 2008الحمامي، ) إال أن التطور التكنولوجي الجديد أعاد لإلذاعة دورىا
اإلعالمية تستخدم الياتف الجوال كوسيط إعالمي جديد لتوزيع المضامين اإلعالمية التمفزيونية واإلذاعية 

ويمكن بالتالي اعتبار الياتف الجوال وسيطًا إعالميًا مستقاًل بذاتو لو خصوصياتو التحريرية . واإلخبارية
وبيذا المعنى يمثل الياتف الجوال الوسيط اإلعالمي الخامس حسب التسمسل التاريخي بعد , واالقتصادية

 الطابع :وتستثمر اإلذاعة خصوصيات الياتف الجوال. الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتمفزيون واإلنترنت
 المحمول وتعدد الوسائط كالنص والصورة والفيديو واالنتشار الواسع لمياتف الجوال والطابع الشخصي

تساىم في  (مدفوعة األجر)لتوفير تطبيقات تحريرية كخدمات األخبار العاجمة والستحداث خدمات بمقابل 
. تحميل الرناتمثل تنويع مصادر تمويميا 
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جمهور التمفزيون 

 

 
 

بوجود التمفزيون داخل المنزل جعل استخدامو سياًل، وال يتطمب ميارات مسبقة لمتعرض إليو، ويمتاز 
التمفزيون عن الوسائل األخرى في أن الناس يمضون معو وقتًا أطول من األوقات التي يقضونيا في 
التعرض لموسائل األخرى، فعمى خالف الوسائل المطبوعة ال يتطمب التمفزيون معرفة القراءة، وعمى 

خالف السينما يدار التمفزيون بصفة مستمرة دون مصادرة المنزل، وعمى خالف الراديو يجعمنا التمفزيون 
. نرى ونسمع

قناعًا من الكممة المطبوعة أو  وكما ىو معروف، ُتَعدُّ الصورة الحية المتحركة أقوى جذبًا وتأثيرًا وا 
دراكيا، وىذا ما يمّكن  المسموعة، مضافًا إلييا األلوان التي تساعد المشاىد في استيضاح المعمومات وا 

لذلك . التمفزيون من تحويل األفكار والمعمومات والبيانات المجردة إلى صورة حية قابمة لمفيم واالستيعاب
وذلك لوجود  (األمي والمتعمم، المثقف والجاىل)يستحوذ التمفزيون عمى أكبر جزء من جميور اإلعالم 

العديد من القنوات التمفزيونية بمختمف المستويات والناطقة بمختمف المصات والميجات، ووجود العديد من 
خاصة بالمرآة أو – شبابية – طبية – ثقافية – اقتصادية -سياسية- عممية)القنوات المتخصصة 

. أي أنيا تخاطب كافة الشرائح والفئات والطبقات في المجتمع (باألطفال
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 :واالتصال اإلعالم وسائل بين التمفزيون مكانة أسباب . أ

كثيرة هي األسباب التي أعطت لمتمفزيون المكانة التي يحتمها بين وسائل اإلعالم واالتصال المختمفة، 
: لعل الجمهور أولها وأهمها

 .التنوع والقدرة عمى استقطاب جميور واسع ومختمف ومتنوع -
 .القدرة عمى جذب الكبار والصصار حول شاشتو -
 .التوجو لمشرائح االجتماعية كافًة بمستوياتيا الثقافية والعممية واالقتصادية المختمفة -
 .التوجو لشرائح الجميور المختمفة بأجناسيا وعاداتيا وتقاليدىا -
القدرة عمى الربط بين الفرد وىو جالس في منزلو وبين العالم الخارجي، حيث يستطيع أن ينقل  -

المشاىدين صصارًا وكبارًا إلى أماكن ال يستطيعون الوصول إلييا بما يمتمكو من إمكانات وكذلك 
 .بما يعرضو من برامج

ما يعرضو التمفزيون من برامج متنوعة وصور ومعمومات جاذبة ومشوقة تمثل بدياًل لمتجارب  -
 .الفردية والجماعية

: إضافًة إلى الميزات العديدة التي يمتع بها التمفزيون كوسيمة إعالم واتصال ومنها

 . ىو قاص يخبر الناس بمعظم القصص في معظم األوقات -
 .ىو الموزع األساسي لمصور الذىنية عن األفراد والمجتمعات -
 .يشكل بيئة التعمم األكثر شيوعًا وثباتاً  -
كما أنو أكثر الوسائل ترويجًا لمثقافة الشعبية، فيو يضيف إلى معموماتنا عن الناس والحياة  -

والمجتمع والسمطة، وىو يعرض الجيد والسيئ، السعادة والحزن، الخير والشر، القوة والضعف، 
 . النجاح والفشل

ىو أحد أىم وسائل اإلعالم واالتصال التي تساىم في معرفتنا بالواقع االجتماعي، السيما وأنو  -
.  يكّون الواقع لكل الفئات واألعمار والطبقات من منظور واحد

 

 

183 



 

 

: تأثير الـتمفزيون عمى وقت الجمهور . ب

( 177، 2006العبد اهلل، )دخل التمفزيون حياة الناس وأخذ من وقتيم وىدم حياتيم ورمميا وفق ما يريد 
 بل إن الناس يقومون ،وأخذ ما يريد من أوقات الشباب واألطفال والسيما بعد أن كثرت الخيارات أماميم

 حتى ،ظاىرة تكاد تعم كل البمدانال ىذه .بيدم نظام حياتيم ويعيدون ترميمو وفق مزاج الشاشة الصصيرة
أن عمماء االجتماع األمريكيين قالوا أن الشعب األمريكي يتشكل من خالل ما يعرضو التمفزيون 

.   وقد أصبح الفرد األمريكي مدمنًا عمى الشاشة دون أن يدرك مقدار تأثير التمفزيون عمى حياتو،األمريكي

 

 :تأثير الـتمفزيون عمى العالقات االجتماعية واألسرية. ج

العبد اهلل، ) في عموم العالقة بين المشكالت ووجود التمفزيون
 رات التي تربط بينش، ىناك بعض المؤ(181، 2006

فالتمفاز يكون سببًا . التمفزيون وارتفاع المشكالت داخل األسرة
في حد الحوار بين أفراد العائمة ونشوب الخالفات بين أفراد 
األسرة وُأعطي لياتين المشكمتين نسبًا مئوية يالحظ عمييا 

ن ، لممشكمتين عمى التوالي(%66،5و% 8،6)االنخفاض   وا 
كانت ىذه النسب منخفضة إال أنيا مؤشر عمى وجود العالقة 

. مشكالت داخل األسرةالبين التمفزيون وبين 

داخل األسرة التي كان التمفزيون األخرى ومن المشكالت 
: سببًا لوجودها

 .الخالف بين اآلباء واألبناء بسبب المنع من مشاىدة بعض البرامج .1
 من اً مشكمة انفصال أفراد األسرة عن بعضيم وقمة الحوار والنقاش في أمور تكون أحيانًا جزء .2

 .حياة األسرة
 . الخالف حول استمرار االستقبال لمادة برامجية أو االنتقال إلى غيرىا .3
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جمهور اإلعالم اإللكتروني واإلعالم الجديد 

 

 :اإللكتروني اإلعالم بجمهور تعريف . أ

ن ظيور اإلنترنت ومن بعد اإلعالم اإللكتروني فرض وسيفرض واقعًا مختمفًا تمامًا، إذ أنو ال يعد تطويرًا إ
نما ىو وسيمة احتوت  فقط لوسائل اإلعالم السابقة وا 

كل ما سبقيا من وسائل، فأصبح ىناك الصحافة 
اإللكترونية المكتوبة، وكذلك اإلعالم اإللكتروني 

المرئي والمسموع، بل إن الدمج بين كل ىذه األنماط 
والتداخل بينيا أفرز قوالب إعالمية متنوعة ومتعددة 

.  بما ال يمكن حصره أو التنبؤ بفمكانياتو

في عصر االنترنت واإلعالم اإللكتروني، لم يتوقف 
التصير عمى الوسيمة اإلعالمية فقط أو كّم الجميور 
نما تعداه لطبيعة ىذا الجميور وموقعو من العممية  وا 

اإلعالمية المكونة من مرسل ومستقبل ووسيمة ورسالة 
ورجع صدى، إذ تصيرت تمامًا عناصر ىذه العممية في ظل ثورة اإلعالم اإللكتروني وصار بينيا نوع من 
التداخل والتطور النوعي أىمو اختفاء الحدود بين المرسل والمستقبل فأصبح الجميور ىو صانع الرسالة 

 في اإلعالم اً  كاسحاً اإلعالمية، وأبرز مثال عمى ذلك ظاىرة المواطن الصحفي والتي مثمت اتجاه
كل ما سبق وغيره مما يصعب حصره من األسباب تؤكد أن اإلعالم اإللكتروني ىو . اإللكتروني الصربي
. بالشكل األمثلئو أداب، ومن ثم وجب االىتمام بو و(112، 2004الجوىر، ) إعالم المسَتقَبل

إن كثيرًا من األبحاث التي تدرس أنماط سموك مستخدمي وسائل اإلعالم الجماىيري توضح أن معظم 
( 45، 2007إمام وعزت، )ما أنيم ال يتعممون الكثير منيا ك ،أولئك المستخدمين ال يمقون انتباىًا كبيراً 

 .مرورًا سطحيًا دون تركيز منيم لفحواىاعمييم مر تجعل تمك الوسائل بوفي واقع األمر ففنيم يكتفون 
ن متابعًة سمبيًة وفمشاىدو التمفزيون قد يقضون ساعات في متابعة برامج التمفزيون ولكنيا غالبًا ما تك
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(passive.) واإلعالم الجديد من ناحية أخرى غيََّر العادات إذ أنو يحقق درجة عالية من التفاعل بين 
. المستخدم والوسيمة

 االتصالولقد غيرت تكنولوجيا اإلعالم الجديد أيضًا بشكل أساسي من أنماط السموك الخاصة بوسائل 
يختار فيو ( Active)من حيث تطمبيا لدرجة عالية من االنتباه، فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل 

 .المحتوى الذي يريد الحصول عميو

 مرّدُه إلى تمك المعمومات اً إال أن بعض الباحثين يرون أن وسائل اإلعالم اإللكتروني ُتحِدُث كساًل عقمي
 استعمل :، مما يجعمنا نصرخ مع ماريان دياموند(2009ممحم، )لممتمقي والحمول الجاىزة التي تقدميا 

ال فقدتو  حيث أن الحشد المتزايد من البرامج خمق خرافات جديدة لدى الناشئة والجماىير ،دماغك وا 
 عن المجتمع الذي أحدثو االنعزالفمن َخْمِق سموِك . العريضة من الناس وبّدل أساليب وطرائق حياتيم

عن الواقع مما يجعل المتمقي تحت رحمة البرامج  التمفزيون والفيديو إلى َخْمِق عوالَم خياليٍة بعيدةٍ 
.  ويدعو يستسمم لما يرى منياالموضوعة

 

 :صفات جمهور اإلعالم اإللكتروني . ب

:  أىميايتميز المستقِبل في عالم اإلنترنت بصفات

التخمي عن مفيوم المتمقي لإلعالم اإللكتروني ويعني  من خصائص ي وه:التفتيت أو الالجماهيرية- 1
الحشد في التعامل مع مستخدمي الوسيمة اإلعالمية، وتقديم منتج إعالمي يمكنو أن يتكيف مع 

 .االىتمامات الفردية لكل شخص

، وقد أثبتت (www.aljazeeratf.netمنتديات الجزيرة اإلعالمي، )في الصالب  أنو جميور شبابي- 2
: أنظر الموقع التالي )45 -10أن أغمب متصفحي اإلنترنت تتراوح أعمارىم بين  دراسات متخصصة

http;//forums.2dab.org/archive/index.php/t-2501-htmi.) 

لصة  - جميور نخبوي يتمتع بقدٍر من الوعي في مجال المعموماتية ومعرفة بأبجديات المصة اإلنكميزية- 3
.  كما أنو جميور مدني ولو إمكانيات مادية ال بأس بيا -النت
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من خالل معرفة رغبات ، وخاصًة أصبح ىذا الجميور موضع تنافس شديد بين المؤسسات اإلعالمية- 4
 نحو القارئ أو ةىذا الجميور وتحميل سموكو وتطور وسائل اإلعالم اإللكتروني وبرامجو الموجو

. المتصفح

 

 :جمهور اإلعالم اإللكترونيأبرز عادات التعرض لدى . ج

 
 

ثمة متصير ميم البد من اإلحاطة بو عند الحديث عن االنترنت وىو ما أشرنا إليو سابقًا بتحرر االنترنت 
من قيود الزمان والمكان، حيث تمتاز االنترنت عن الوسائل التقميدية بفمكانية اختيار المتصفح لممواضيع 
التي تستيويو بالوقت الذي يرغبو وبالمكان الذي يحدده بنفسو، فما ىو معروض عمى الشبكة متاح لجميع 

ما يعرض عمييا أن المتصفحين في األوقات التي يختارونيا، عمى عكس وسائل اإلعالم التقميدية حيث 
ىو متاح لمجميور المتاِبع في وقت العرض فقط، وَمْن لم تكن عادات المشاىدة لديو متوافقة مع برنامج 

. العرض ال يستطيع متابعتو
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يستطيع جميور االنترنت متابعة المحتوى من منزلو دون الحاجة إلى التنقل كما في بعض الوسائل 
كالسينما مثاًل، كما أتاحت تكنولوجيا االتصال الحديثة إمكانية وصول االنترنت إلى مناطق جصرافية بعيدة 
عن بث بعض وسائل اإلعالم التقميدية خصوصًا مع ظيور األلياف الضوئية واالتصال الالسمكي عبر 

. األقمار الصناعية
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اإلعالم المتخصص والجمهور المتخصص 

: الجمهور المتخصص . أ

ذاعتو وتمفزيونو موجيًا ومتاحًا لكافة  عادًة ما يكون اإلعالم العام بصحفو وكتبو ودورياتو ونشراتو وا 
 م ىيئات أم جماعات أمالجماىير بمختمف أعمارىم ومواقعيم وتخصصاتيم ومستوياتيم سواًء كانوا أفرادًا أ

ولكن نظرًا لمتفاوت الكبير بين ظروف األفراد . (109، 1994عبد الحميد، )  حكوماتممنظمات أ
سواء كانت , والجماعات ففنو ال بد أن يكون ىناك إعالٌم متخصٌص موجٌو إلى أفراد أو مجموعات معينة

وعمال ,  التنوعات الوظيفية مثل رجال األعمالمأ, تحكميا الفروق العمرية مثل األطفال والشباب والكبار
إلى آخر تمك الفئات المتنوعة والمتميزة مثل العمماء والمفكرين , والتنفيذيون من رجال الحكومة, المصانع

.   والمثقفين من جية أو فئات عامة الجماىير من جية أخرى

ن لمجماىير المتمقية، أحدىما قد يكون اوعميو يمكننا القول بأن ىناك نوعان رئيسيان من الجميور أو طراز
أما النوع الثاني . الجميور غير المعروف وغير المتجانس فعاًل والذي يشار إليو أحيانا بالجميور العام

فقد يكون أكثر تخصصًا ويبدو وكأنو َتَشَكَل نتيجًة لالىتمام المشترك ألعضائو، وبعبارة أخرى فيو 
(. 169، 1989ميريل ولوينشتاين، ) متجانس إلى حد ما في أحد المجاالت الميمة عمى األقل

: اإلعالم المتخصص . ب

ننا نميل إلى اعتبار كل المواطنين إف, (26، 1990جون، ) ألن وسائل اإلعالم جزء ميم من حياتنا
لكن ينبصي أن نفيم أن الجميور اإلعالمي قد أصبح , ىذه النظرة صحيحة إلى حد ما. جميوراً إعالمياً 

.  اليوم جميوراً  متخصصاً كما أن معظم وسائل اإلعالم قد أصبحت إعالماً  متخصصاً 

ففن آخرين يريدون , ومع أن ناشري بعض المجالت يريدون الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء
عمى سبيل المثال إذا كنت ُتْصِدر مجمة داالس ففنك ترغب في تركيز . الوصول فقط إلى قراء معينين

ذا كنت ُتْصِدر , جيودك لموصول إلى الناس الذين يقطنون في مدينة داالس أوىايو ففن جميورك مجمة وا 
.  األول ىو سكان والية أوىايو
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 لن يكون المعمنون ميتمين بدفع أسعار مرتفعة لموصول إلى أشخاص ال ييتمون بشراء ،أكثر من ذلك
.  كما أنك لن تنفق ماالً إضافيًا إلصدار مجمتك إلى قراء غير ميتمين, منتجاتيم

فقد كان وسيمة إعالمية جماىيرية بكل معنى الكممة , الراديو يقدم مثالً  آخر عمى اإلعالم المتخصص
فبرامج الدراما التي , لكن في الخمسينات بدأ ينتج برامج مختمفة, عندما بدأ عصره الذىبي في الثالثينات

إال أنيا ُأبِدلت بالروك أند رول وتوب فورتي وسواىا من , تستيدف الجماىير الواسعة كانت مييمنة
.  االتجاىات الموسيقية اليادفة إلى الوصول إلى جميور خاص أكثر شبابا ً 

وبرامج الشبكات التي كانت ,  عامًا والجميور المسَتيدف شائعة التطبيق في الراديو24-18وعبارات مثل 
. توجو إلى الجماىير الواسعة أصبحت برامج محمية موجية إلى مستمعين خاصين

فباستطاعتو عمى سبيل المثال تزويد قنوات متعددة ببرامج , والتمفزيون بدوره يتوجو إلى جميور متنوع
لى جانب برامج الشبكات الرئيسية, مختمفة لمتفرجين مختمفين ىناك بث خاص تقدمو الجامعات , وا 

كما أن عروضاً أخرى قد تضم مناقشات , وبرامج لمشركات ُتسَتخدُم لتدريب الموظفين, والمعاىد المحمية
.  فالتمفزيون لم يعد يستيدف الجماىير فقط, المواطنين حول القضايا المطروحة في وسطيم

, ففن اليوميات في المدن الكبرى ما زالت تخدم بالدرجة األولى الجماىير الواسعة, وفيما يتعمق بالصحف
لكن تكنولوجيا الكمبيوتر الجديدة ونظام التوزيع المتطور أخذا يسمحان لمعديد منيا بالوصول إلى جميور 

. معين بتضمين طبعاتيا مالحق تختص بالمنطقة التي يقطنيا ىذا الجميور
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:  من مقومات اإلعالم المتخصصالجمهور المتمّيز. ج

يتميز جميور اإلعالم المتخصص بأنو جميور نوعي ومحدد، وعدده محدود لكنو أكثر فعالية في 
المجتمع، كما يتميز بأنو معني بالموضوع المطروح ويمتمك خبرة اتصالية ناتجة عن المتابعة المستمرة، 

ويمتمك موقفًا نقديًا قويًا إزاء الخطاب اإلعالمي الذي 
يتمقاه، وغالبًا ما يوصف ىذا الجميور بالعنيد، ألنو ال 

 .يتأثر بسرعة وال ينقاد بسيولة

وكان لخصائص الجميور انعكاساتيا عمى اإلعالم 
المتخصص الذي اتخذ الطابع التثقيفي، وبالتالي فاألنواع 

اإلعالمية األكثر استخدامًا ىي األنواع ذات الطابع 
الفكري والقادرة عمى حمل مضامين وأفكار وقيم تحتاج 
إلى تصطية عميقة وشاممة، كما يستخدم أساليب معالجة 
تعتمد عمى التحميل واستخدام الوقائع واألدلة البراىين 

 .إلقناع الجميور وتوعيتو
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: التخصص في المعالجة اإلعالمية. د

والجميور ىو ( 9، 1982ستوتزل وجيرار، )يعد الجميور الطرف الثاني من معادلة العممية االتصالية 
إن محاولة . الشريحة أو الشرائح االجتماعية التي تسعى الوسيمة اإلعالمية إلى الوصول إلييا والتأثير فييا

تجزئة الجميور المتمقي والتخصص في مخاطبة صنف محدد ومستيدف ىو ما ساعد عمى تنامي ظاىرة 
 الجميور ىالتخصص في المعالجة اإلعالمية لموضوع معين والمواكبة المستمرة لمتصييرات التي تطرأ عل

 وىذا ما يؤكده خبراء اإلعالم واالجتماع في أن تحميل ومعرفة ،من حيث مواقفو واتجاىاتو وحاجاتو
الخصائص العامة لمجميور وانطباعاتو المتصيرة يجب إدراكيا بشكل عممي دقيق مما يفرض من المرسل 

 ،إتباع خطة إستراتيجية في الكشف عن الجميور ومعرفتو وجعمو أكثر مشاركة في العممية االتصالية
بمعنى أن عمى المرسل فيم الجميور بقطاعاتو المختمفة والوقوف عمى خصائصو االجتماعية والنفسية 

 .والثقافية لصياغة الرسالة وفقًا ليذه الخصائص
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 الخالصة

 
 الجميورواالتصال مما يؤدي إلى تنوع وتعدد متاِبعييا ومستخدمييا من وسائل اإلعالم تتنوع وتتعدد 

، وجميورًا خاصًا (الجرائد والمجالت)وعميو، نجد جميورًا خاصًا بالصحف . المتنوع والمتعدد بدوره
. بالسينما، وآخر باإلذاعة المسموعة ورابع بالتمفزيون وخامس باإلعالم اإللكتروني واإلعالم الجديد وىكذا
وىذا ال يمنع من أن يكون الجميور الواحد أو ذات الجميور من مستخدمي ومتابعي عدة وسائل إعالم 

أما عادات متابعة ىذه الوسائل من ِقَبل الجميور فتختمف بحسب نوع الوسيمة ومكان وجودىا . واتصال
 .ومدى توفرىا وأيضًا بحسب نوع وفئة ومستوى الجميور المتاِبع

إن الحديث عن اإلعالم العام الذي يتناول مختمف صنوف الموضوعات والقضايا ال ُينسينا وجود إعالم 
ميور نوعي ججميور اإلعالم المتخصص بأنو متخصص وبالتالي جميور متخصص، حيث يتميز 
ظاىرة التخصص في المعالجة  وىذا يستوجب وجود ومحدد، وعدده محدود لكنو أكثر فعالية في المجتمع،

  .ةع معينيضااإلعالمية لمو
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