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مدخل :
اإلنسان اجتماعي بطبعه فكل األحداث والظواهر من صنيع سلوكياته وعالقاته االجتماعية اليت تطبعها احلاجة يف
اغلب األحيان واالتصال احد املكوانت األساسية يف تلك الطبائع واحد العناصر الضرورية يف تشكيل الظواهر
واألحداث اإلنسانية فقد نشأ اإلنسان يف حياة مجعية أاي كان نطاقها أو أاي كانت األهداف اليت يسعى إليها
فاجملتمع هو احلياة بذاهتا واجملتمع حقيقة جوهرية يف حياة األفراد فبدون اجملتمع ال يستطيع الفرد بذاته أن يستمر
يف احلياة فهو الذي جيعل احلياة االجتماعية ممكنة والشك أن طائفة من الظواهر واألوضاع تنشأ من اجتماع
األفراد و من تقابل عواطفهم ورغباهتم و من تبادل أفكارهم و أرائهم و تتبلور هذه الطائفة يف العادات والتقاليد
وقواعد السلوك مث النظم و التشريعات االجتماعية وحمور مجيع الظواهر االجتماعية هو االتصال جبميع مكوانته
وعناصره و أشكاله ووسائله .
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املبحث األول  :يف داللة االتصال و اإلعالم :
 -1ماهية االتصال :
يعترب االتصال من أقدم أوجه نشاط اإلنسان ،وهو من الظواهر املألوفة لدينا أكثر من أي شيء أخر ،وهذه
الكلمة السحرية اتصال تعين أشياء كثریة عند كثری من الناس و لكن عدم وجود تعريف جامع مانع ملفهوم
االتصال أمر يبعث على الدهشة ،فقد تعددت معاين كلمة اتصال كما يستخدمها كل من الفرد العادي أو
الباحث املتخصص يف لغة احلياة اليومية أو العلمية أو املفكر االجتماعي يف الوقت نفسه.
فاالتصال :يقصد به انه اتصال ذايت أو فردي أو مجاهریي أو حضاري ،كما قد يؤخذ على سبيل املثال ليعكس
معان أخرى مثل  :اتصال هاتفي اتصال سلكي ،اتصال ال سلكي ،اتصال إذاعي ،أو عن طريق االنرتنت ،كما
قد يقصد ابالتصال أبنه اتصال سياسي أو اجتماعي أو ثقايف أو لغوي أو عاطفي أو جنسي أو اتصال حسي أو
مشي وما إل ذلك من دالالت ومعاين متعددة تظهر من خالل لغة احلديث أو اجلمل و العبارات وما يهدف
ابلفعل من كلمة اتصال حسب الوقت أو املوقف أو طبيعة االستجابة أو نوعية االتصال.
و يتناول علماء االجتماع االتصال بوصفه عملية اجتماعية ،حيث يستخدم لوصف عملية التفاعل اإلنساين ،فقد
عرفه بعضهم أبنه :العمليات اليت يؤثر عن طريقها األفراد فيمن حوهلم ،و نظر البعض خاصة علماء السياسة إل
اجملتمعات على أهنا نظم اتصال .أما عامل االجتماع" شالز كوليه "فيقر أبن االتصال يعين ذلك امليكانيزم الذي من
خالله توجد العالقات اإلنسانية و تنو و تتطور الرموز عرب املكان واستمرارها عرب الزمان .
فاالتصال هو تلك العملية اليت تنتقل هبا األفكار واملعلومات بني الناس داخل نسق اجتماعي معني خيتلف من
حيث احلجم و العالقات املتضمنة فيه .
 -1-1خصائص االتصال :
يتميز االتصال شأنه شأن العمليات االجتماعية واإلنسانية األخرى ،جبملة من اخلصائص نوردها كاأليت :
 االتصال عملية ديناميكية  :أي أن كل فرد يف اجملتمع يؤثر و يتأثر ابلرسائل االتصالية اليت هتدف إل التأثریعلى املعلومات أو االجتاه أو السلوك.
 االتصال عملية مستمرة  :فاالتصال حقيقة من حقائق الكون املستمرة إل األبد فليس هلا بداية أو هناية فنحنيف اتصال دائم مع أنفسنا و جمتمعنا و الكون احمليط بنا.
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 االتصال عملية دائرية  :ذلك أن عملية االتصال ال تسری يف خط واحد من شخص إل آخر ،بل تسری يفشكل دائري حيث يشرتك الناس مجيعا يف االتصال يف نسق دائري فيه إرسال و استقبال واخذ وعطاء و أتثری
وأتثر يعتمد على استجاابت املرسل و املستقبل.
 االتصال عملية ال تعاد  :حيث تتغری الرسالة االتصالية بتغری األزمان واألوقات واجلمهور املستقبل ،وكذا معناهافرسائل األمس االتصالية ليست كرسائل اليوم أو الغد فمن غری احملتمل أن ينتج الناس رسائل متشاهبة يف الغالب
يف الشكل واملعىن عرب األزمان املختلفة ألن الكلمات واملعاين واحلياة عموما كلها يف تغری مستمر.
 االتصال عملية ال میكن إلغاؤها  :ألنه ليس من السهل إلغاء التأثری الذي حیصل من الرسالة االتصالية و إنكان غری مقصود كزلة اللسان أو اخلطأ يف حتيز الزمان أو املكان أو املوقف االجتماعي.
 االتصال عملية معقدة  :االتصال عملية تفاعل اجتماعي حتدث يف أوقات وأماكن ومستوايت خمتلفة ،فهيعملية معقدة ملا حتويه من أشكال وعناصر وأنواع و شروط جيب اختيارها بدقة.
 -2-1أنواع االتصال :
 -1-2-1االتصال من حيث اللغة املستخدمة :
أ -االتصال اللفظي  :هو الذي يكون منطوقا يتداركه املستقبل حباسة السمع و تطور حينما أصبحت اجملتمعات
قادرة على صياغة كلمات ترمز إل معان حمددة واالتصال اللفظي جيمع بني األلفاظ املنطوقة و الرموز الصوتية .
ب -االتصال الغري اللفظي  :وينقسم إل :
* لغة اإلشارة  :تتكون من إشارات بسيطة و معقدة .
* لغة احلركة أو األفعال  :حتتوي على مجيع احلركات اليت يقوم هبا اإلنسان لينقل إل غریه ما يريد من معان مشاعر
إحیاءات .
*لغة األشياء  :اليت يقصد هبا دون ما سبق من االتصال كاملالبس اليت تنقلنا من زمن إل آخر  ،تعابری األلوان
(علم اجلزائر ) .
 -2-2-1االتصال من حيث حجم املشاركني يف العملية االتصالية :
أ -االتصال الذايت  :حیدث بني الفرد و نفسه أي أن الفرد يناقش نفسه (مرسل – مستقبل )عندما يقرا كتااب
ويساعد يف توجيه و تشكيل االجتاهات والرؤى .
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ب -االتصال الشخصي  :تبادل املعلومات واألفكار االجتاهات واملهارات يتم بطريقة مباشرة (وجها لوجه) مثل
االتصال الشفهي بني العائلة  ،اجلریة  ،املؤمترات .
ج -االتصال اجلماعي  :يقوم بتوصيل الرسالة إل املستقبل أكثر من فردين مثل برانمج للمناقشة عرب التلفزيون ،
املؤمترات .
د -االتصال الوسطي  :كونه حیتل مكاان وسطا مثل االتصال ابهلاتف  ،التلكس  ،الراديو  ،الفيديو .
ذ -االتصال اجلماهریي  :هو بث لرسائل واقعية أو خيالية على أعداد كبریة من الناس خيتلفون فيما بينهم من
النواحي االقتصادية و االجتماعية .
 -2مفهوم اإلعالم :
يعرف الدكتور عبد اللطيف محزة اإلعالم بقوله  :هو تزويد الناس ابألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة و
احلقا ئق الثابتة اليت تساعدهم يف تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت ،حبيث يعرب
هذا الرأي تعبریا موضوعيا عن عملية اجلماهری واجتاهاهتم و ميوال هتم وحبسب هذا الرأي جند أبن الغاية الوحيدة
من اإلعالم هي اإلقناع بنشرها وذلك عن طريق املعلومات واحلقائق واألرقام واإلحصائيات وحنو ذلك .من جهته
يرى الدكتور عبد الرمحان عزي أبنه يقصد ابإلعالم عامة :سریورة انتقال املعلومات من مصدر إل آخر ،و يرمز
اإلعالم يف علوم اإلعالم و االتصال إل ما تبثه وسائل االتصال من صحافة مكتوبة و مسعية بصرية مرئية من
حمتوايت إخبارية ثقافية اجتماعية و ترفيهية إل قطاع واسع من اجملتمع.
 -3الفرق بني اإلعالم و االتصال :
 اإلعالم خاصية إنسانية تتم عرب تفاعل إنساين ( البشر ) أما االتصال فهو امشل يغطي الكائنات احلية األخرىيف تفاعلها .
 االتصال قد يستعمل عدد ال متناهي من الوسائل أما اإلعالم فهو وظيفة وسائل اإلعالم اجلماهریية من جرائدو إذاعة و تلفزيون .
 يقتصر االتصال على طرفني (مجاعة  ،كإلقاء خطبة يوم اجلمعة ) بينما اإلعالم خياطب حشود كبریة مناجلماهری .
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املبحث الثاين مؤسسات االتصال القدمية :
أوال  :املسرح
 1-1تعريف املسرح :شكل من أشكال الفنون يؤدى أمام املشاهدين يشمل كل أنواع التسلية من السریك
واملسرحيات وهناك من يعرفه أنه شكل من أشكال الفنون يرتجم فيه املمثلون نصا مكتواب إل عرض متثيلي على
خشبة املسرح ويقوم املمثلون مبساعدة املخرج على ترمجة شخصيات ومواقف النص اليت ابتدعها املؤلف.
 -2-1مكوانت املسرح :
* املشاهدون  :اجلمهور فاملسرح ال يكتمل إال بوجود اجلمهور .
* املنتج  :املسئول األول عن جناع العرض أو فشله .
* املخرج  :هو املسئول عن قوة العرض واإلشراف على التدريبات والتنسيق ابقي اجلهود .
*املمثلون :هم من جيسدون النص وتقدمیه للجمهور.
* الصالة :اجلزء الذي جيلس فيه املشاهد خالل العرض
*خشبة املسرح  :اجلزء من الصالة تنقسم إل  :املسرح الوجاهي :األماكن وهو األكثر شيوعا  -.املسرح الدائري
:الذي حیيط به اجلمهور من اجلهات األربعة -.املسرح املرن  :و هو قابل للتغيری يف األمكنة املخصصة للعرض
واملشاهدين .
*الديكور  :فن املناظر الذي يعكس اللون والصورة يف العمل املسرحي .
 -3-1أتثري املسرح كمؤسسة لالتصال وتفاعالته االجتماعية :
تتكرر املقولة الشهریة " أعطين خبزا و مسرحا أعطيك شعبا مثقفا " واليت تدل على أمهية املسرح كأحد منابر
األدب والثقافة وخمتلف الفنون وهو احد أهم الوسائل اإلعالمية اليت ترقى ابملتلقي وتساعده على ترسيخ اهلوية
الوطنية وهو الساعي دوما لتوفری احللول للمشكالت اجملتمع وخصوصا ما يندرج حتت التنشئة االجتماعية صانعا
بذلك مرآة واضحة املالمح مبحاسنه وسيئاته وحیفزه خبطاب مؤثر جدا للتغيری .
فاملسرح ينمي السلوك وتكوين شخصية الفرد يف جوانبها إذ يرى املختصون االجتماعيون أن دخول املسرح إلاحلياة االجتماعية سواء يف إطار ديين اجتماعي سياسي جعله يدخل يف التدريب الواعي للفرد عرب حماكاته
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ألحاسيس هذا الفرد ويتفق املهتمون ابلرتبية احلديثة أبمهية املسرح املدرسي ودوره الفعال يف مساعدة املتمدرس
لكي يصبح إنسان سواي قادرا على خدمة نفسه ووطنه.
 يبين املسرح جسور التواصل وااللتقاء بني أفراد اجملتمع ويطور معارفه ،ابعتباره فن جملوب إل دايران العربية فانجذوره الزالت غری مثبتة بسطح الرتبة االجتماعية وكذلك الكتاابت املسرحية غالبا ما تتعامل مع املواضيع اليت رمبا
تلق رواجا كبریا .
اثنيا – املكتبة ابعتبارها مؤسسة اتصالية :
تعترب املكتبة مثرة من مثرات النضج الثقايف ووجدت املكتبات عندما ظهرت املسجالت املكتوبة يف تنظيم العالقات
اإلنسانية ومیكن القول أب ن املكتبات القدمیة كانت ابلضرورة أماكن حلفظ الواثئق واألرشيف من اجل تيسری
عمليات التجارة أو إدارة الدولة أو بث املعتقدات وتوصيلها إل األجيال املتعاقبة ،لقد أنشئت املكتبة بواسطة
النخبة أو الصفوة ومن اجلهم أيضا ولكن املكتبة بدأت من القرن التاسع عشر تقوم مبسئوليتها حنو اجلماهری
العريضة ،كما فرضت على املكتبات حراسة ورقابة شديدة ألهنا حتتوى على معلومات تراها النخبة معلومات سرية
وحيوية للدولة وتطورت عمليات احلفظ والتنظيم والنشر خالل هذه القرون لتكون "مهنه املكتبات"  ،كما تولت
املكتبات خالل مئات السنني مسئوليه حفظ وتنظيم وتشجيع استخدام اإلنتاج الفكري اإلنساين املتزايد .
 -1-2تعريف املكتبة  :هي مؤسسة علمية ثقافية وتربوية واجتماعية هتدف إل مجع مصادر املعلومات مبختلف
أشكاهلا (املطبوعة ،غری املطبوعة ) وتنميتها ابلطرق املختلفة وتنظيم هذه املصادر وترتيبها من خالل عملية
الفهرسة والتصنيف واسرتجاع املعلومات املطلوبة أبسرع وقت ممكن وتقدمیها إل القراء والباحثني عن املعلومات من
خالل جمموعة من اخلدمات العامة اليت يقوم عدد من العاملني املختصني واملؤهلني على العمل يف جمال املكتبات
.ويف تعريف آخر هي عبارة عن غرفة أو جمموعة من الغرف حتتوي على جمموعة من الكتب واملواد األخرى هبدف
استخدامها من قبل عامة الناس أو من قبل فئات خمصصة أو جمموعة اتبعة هليئة أو مجعية أو ما شاهبها.
 -2-2عوامل ظهور املكتبة :
 غزارة الرتاث الثقايف السرعة اليت انتشرت هبا املطابع نقل الرتاث األجيال السابقة إل األجيال احلاضرة والالحقة .أن كل جمتمع بشري يريد أن حیتفظ بصبة ملاضيه وحاضره . -3-2وظيفة املكتبة :
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تبسيط الرتاث الثقايف لألجيال السابقة وإضافة كل جديد وتسجيل كل ما تبتكره األجيال احلاضرة من معارفوعلوم .
 تتيح الفرصة لكل فرد أن يتحرر من قيود اجملتمع واالتصال ثقافيا ومعرفيا وتوحيد ميول الثقافات املختلفة . -4-2أنواع املكتبات :
* -املكتبة الوطنية  :وهي املكتبات اليت تقوم الدولة إبنشائها  ،ومینع إخراج الكتب منها وإعارهتا  ،ويكون
اإليداع القانوين فيها شرطا إجباراي يلزم به الناشر أو املؤلف  ،أو املطبعة  ،واليت جيب أن تزود املكتبة بعدة نسخ

جمانية مثل مكتبة احلامة  ،مكتبة الكونغرس .
* -املكتبة العامة  :وهي املكتبات اليت توفر مجيع أنواع الكتب للناس  ،وإبمكان أي شخص الدخول إليها ،
وقراءة أي كتاب موجود فيها دون أي قيد أو شرط مثل مكتبة البلدية .
* -املكتبة املتخصصة  :وهي املكتبة اليت ختتص بنوع واحد من أنواع املعرفة  ،كاجلانب األديب أو اجلانب

التارخيي أو العلمي أو الفلسفي أو أي جانب من جوانب العلوم األخرى  ،وتكون هذه املكتبات اتبعة جلهة معينة
 ،وتكون النوع الذي تقدمه متعلقا بنشاط املؤسسة .

* -املكتبة املدرسية  :وهي املكتبة املتواجدة يف كل مدرسة  ،وتضم هذه املكتبة عددا من الكتب اليت تتناسب
مع املرحلة الدراسية للمدرسة ومناهجها .
* -املكتبة اخلاصة  :وهي املكتبات اليت تقوم العائالت يف إنشائها يف منازهلا  ،ويعد هذا النوع من أقدم أنواع
املكتبات .
* -املكتبة اجلامعية  :وهي املكتبات اليت تغطي كافة االختصاصات اليت تدرسها اجلامعة  ،حيث حتتوي على
كمية كبریة من املصادر واملراجع اليت تقدم الفائدة للطالب .
* -املكتبة الفرعية  :وهي املكتبة اليت تساهم يف توفری اخلدمات الثقافية للباحثني الذين جيدون صعوبة يف أخذ
املعلومات من املكاتب العامة .
* -املكتبة املتنقلة  :وهي عبارة عن مكتبة توضع يف عربة تتنقل من مكان آلخر لتغطية األماكن اليت ال يوجد
فيها مكتبات .
* -املكتبة اإللكرتونية  :ويعد التقدم التكنولوجي الذي شهده هذا العصر سبب ظهورها  ،وتعد من أسهل
املكتبات استخداما وإبمكان الباحث االستفادة منها مىت ما أراد .
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 -5-2أتثريات املكتبة وتفاعالهتا االجتماعية والثقافية  :متثل املكتبة حاجة ثقافية واجتماعية فهي املركز املهم
للنشاط السوسيوثقايف ويظهر أتثریها االجتماعي من خالل دعم الروابط االجتماعية مثل توعية اجملتمع وتقريب
وتوجيه املواقف والثقافات وغرس القيم األخالقية وحتطيم احلواجز الومهية املسببة للتباين الطبقي واملذهيب والطائفي،
فاملكتبات على اختالف أنواعها وأهدافها فهي تعمل على حفظ الرتاث خمتلف الشعوب من معلومات ومعارف
وأفكار واحلفاظ عليه فاملكتبة تلعب دورا مهما وابرزا يف حياة مجيع البشر وهي من الدعائم األساسية ملا هبا من
معارف ومعلومات واإلفادة هبا ملن له حاجة فيها فاملكتبة كنز ال يفىن مادام العلم والبحث العلمي قائمون.
املبحث الثالث :مؤسسات االتصال اجلماهريي :
أوال  :الصحافة :
 -1-1تعريف الصحافة :
هي اخلرب واملقال فاخلرب هو الذي يعكس بصدق وشرف صورة األحداث اليومية يف جمتمعنا الداخلي ،ويف العامل
أبسره ،واملقال هو الذي يدفع عنا محالت االفرتاء يف اخلارج ،ويكشفنا للناس ،ويعرض وجهة نظر .
هي مطبوع دوري ينشر األخبار يف خمتلف اجملاالت و يعلق عليها ويف معجم الرائد هي فن إنشاء اجلرائد واجملالت
وكتابتها وللصحافة مهام منها الكشف عن احلقيقة والتأثری يف الرأي العام  ،التعبری عن مجهور الشعب وصناعة
التاريخ أما فيما خيص استعمال كلمة صحافة بنوعيها اجلريدة واجمللة يف البالد العربية فقد تنوع يف بداية األمر أيخذ
تسميات مثل احلوادث أو الفوائد (لبنان) القرطاس (مصر ) رسائل إخبارية (اجلزائر) مث استقر األمر على كلميت
صحيفة أو جملة .
 -2-1تعريف اجلريدة (الصحيفة ) :
فهي نشرة دورية غری مغلفة تصدر يف فصول منتظمة وتقوم بصفة أولية بنقل األخبار ،ومعظم الصحف تصدر
كل أسبوع ،ولكن بصفة عامة يسمى املنشور جملة إذا كان مغلقا بغالفني ،وتتنوع حمتوايت الصحيفة بني
األخبار والرايضة و الفنون ،األدب ،اهتمامات املرأة ويوجد جمال للرتفيه الكلمات املتقاطعة  ،الكاريكاتری ،
النحت  ،النكت وحیدد مؤرخ الصحافة األمريكي " أدوين أمریي" معايری للجريدة :
* أن تنشر أسبوعيا على األقل .
* إن تطبع ميكانيكيا وان تكون متاحة للناس يف كل جوانب اجملتمع وفئاته .
*أن تنشر األخبار ذات االهتمام العام وان يستطيع قراءهتا من تلق تعليما عاداي .
*أن ترتبط بوقتها وتكون مستقرة عرب الوقت .
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 -3-1أنواع اجلرائد :
*جرائد يومية  :كل يوم عدا األعياد وهناية األسبوع .
* جرائد أسبوعية  :تصدر مرة يف األسبوع
* جرائد دولية أو عاملية  :ختص شرحیة عريضة من القراء عامليا
* جرائد الكرتونية :وحیصل قراءها على املعلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية
*جرائد أخرى  :دينية  ،حزبية  ،رايضية  ،ثقافية  ،اجتماعية
 -4-1أمهية اجلرائد :
االطالع على ما فيها من أخبار كما تقوم بعملية التسلية واإلقناع والرتفيه . تستعملها السلطات الرمسية يف مجيع البلدان كسالح قوي للدفاع عن أفكارها السياسية . -5-1أمهية الصحافة يف اجملتمع :
* يتجلى دورها يف نقل اخلرب و الرأي التحليلي حسب توجه كل جريدة  ،كما تعرض اجتاهات سياسية و أرائها يف
حل املشكالت االجتماعية املختلفة كذلك هلا القدرة على اإلبداع واإلقناع يف بث األفكار إال أن ما يعاب عليها
أهنا ال تعط السرعة يف اخلرب .
*تسلط الضوء على مكامن اخللل واملشاكل اليت حتدث يف الدولة ،فكل شيء حیدث يف الدولة میكن من خالل
الصحافة أن يتم الكشف عنه ومالحقته إل أن يتم تصويبه وعالجه.
*وسيلة هامة يف الكشف عن الفساد ومالحقة الفاسدين وإاثرة قضااي الرأي العامل اليت هتم أفراد الشعب كافّة،

كون قضااي الفساد تعترب من القضااي املهمة اليت من املمكن أن تؤثر على مسریة الدولة االقتصادية.
*تعترب واحدة من أهم األمور اليت تشكل الرأي العام إزاء موقف هام تتبناه الدولة خاصة يف أوقات احلروب
والنزاعات ،فإذا كانت الصحافة مسيطرا عليها من أجهزة الدولة فإ ّهنا ستعمل جاهدة على تبين وجهة النظر الرمسية
,أما يف حال كانت الصحافة حرة ونزيهة فستعرب عن القناعة الداخلية وعن وجهة نظر الشعب بشكل أساس.
ّ
تزود القارئ ابملعلومات الضرورية والتحليالت املهمة اليت تفيده يف أي موضوع من املواضيع املختلفة
* میكن أن ّ
جممعة لكافة اجملاالت املختلفة اليت هتم املواطن العادي.
اليت يبدي اهتماما هبا ،فالصحافة تعترب ّ
* میكن لإلنسان من خالهلا بشكل خاص ومن خالل وسائل اإلعالم بشكل عام أن يعرف األحداث املختلفة

اليت جتري يف خمتلف بقاع العامل ،ذلك أ ّن كل هذه األحداث املختلفة قد تؤثر بشكل أو آبخر على حياة املواطن
العادي يف دولة معينة من الدول خصوصا يف أوقات النزاعات أو اخلالفات.
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 -3-1اجمللة :
هي من الوسائل االتصالية اجلماهریية الكتابية املتخصصة أو غری ذلك تصدر دوراي (أسبوعيا ،شهراي ،فصليا ،
سنواي) إل غاية مخسة سنوات تتماشى مع مستجدات احلياة وتتالءم ومتطلبات واحتياجات القارئ وذوقه .
 1-3-1أنواعها ومميزاهتا :
*اجملالت املتخصصة  :اقتصادية  ،رايضية  ،صحية  ،متاشيا مع روح العصر .
* اجملالت العامة  :وهي األكثر رواجا وشيوعا .
*اجملالت املهنية  :الزراعة  ،امليكانيك  ،اخلياطة ابإلضافة إل اجملالت احمللية والدولية .
ومن مميزاهتا أهنا ختاطب اجلمهور عن طريق الكلمة املطبوعة أو الصورة كما لديها وقت كاف للتعمق يف
املوضوعات بطريقة علمية  ،كما أهنا منرب للنقاش ومیكن قراءهتا أكثر من مرة واالحتفاظ هبا  ،كما أهنا وسيلة
مكملة لوسائل اإلعالم إذ تعمل على تعميق الروابط الثقافية بني القراء .
اثنيا – الفرق بني اجلريدة واجمللة :
اجمللة تعتمد على الصورة أكثر خاصة امللونة وكثرة املقاالت والبحوث السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والتحقيقات الصحفية كما إن حمرريها أكثر عمقا يف التفكری من حمرري اجلريدة لتمتعهم هبامش أو متسع زمين
اكرب (أسبوع على األقل ) .وهناك من حیدد أوجه االختالف يف ثالثة معايری :
 يتعلق ابلفرتة الزمنية لتتابع الصدور ،فالصدور اليومي أو األسبوعي للصحيفة ما كوهنا جريدة . والثاين يتعلق ابملادة التحريرية  ،ففي اجلريدة يكون اخلرب يف احملل األول  ،و يف اجمللة يكون املقال يف أشكالهاملختلفة  ،والتقرير الصحفي والريبوراتج والصور والرسوم و الطرائف و القصص .
 واملعيار الثالث يتعلق ابحلجم  ،وقد درجت اجلرائد أن تكون يف حجم اكرب كما درجت اجملالت خالل اترخيهاالعاملي أن تكون يف حجم اصغر على الرغم من صدور صحف يومية ابحلجم النصفي ( التابلويد) على الرغم من
صدور اجملالت حبجم الصحف اليومية .
اثلثا – وكاالت األنباء :
مؤسسات حكومية أو تعاونية أو خاصة ،تعمل يف جمال مجع األخبار واملعلومات وإمداد املؤسسات اإلعالمية
ّ
وغریها مقابل أجر هي وكيل عن املؤسسات اإلعالمية وغری اإلعالمية يف مجع املعلومات واألخبار والصور والتقارير
اليت حتتاجها وسائل اإلعالم اجلماهریي للقيام بوظيفتها يف إعالم اجلمهور مبا يقع من أحداث يف إمداد ابملعلومات
اليت يبىن على أساسها قراراته  ،هي إحدى الصناعات املغ ّذية لصناعة الصحافة واإلعالم ،وابلتايل فإ ّن وكالة
العام .ومیكن تعريف وكالة األنباء أب ّهنا
األنباء ليست وسيلة إعالم يف حد ذاهتا؛ أل ّهنا ال تتوجه إل اجلمهور ّ
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مؤسسة تقدم خدمة إخبارية تعىن جبمع األخبار وتغطية األحداث ابلكلمة والصوت والصورة ،وتعمل على توفری
خدماهتا اإلخباريّة إل مجيع املؤسسات اإلعالميّة كالصحف واإلذاعة والتلفزيون والشبكة العنكبوتية.

أنشأت وكالة األنباء اجلزائرية يف األول من ديسمرب سنة  ، 1961يف غمار حرب التحرير الوطنية  ،لتكون

صوت الثورة اجلزائرية يف الساحة اإلعالمية الدولية  ،و كدعامة لثورة أول نوفمرب  1954يف  19نوفمرب 1985
أصبحت وكالة األنباء اجلزائرية مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و نزعة اجتماعية ثقافية  ،يف  20افريل
حتولت مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و جتاري و بدأت ما يعرف ابلتكنولوجيا اجلديدة  .و يف جانفي
 1993استقرت وكالة األنباء اجلزائرية مرة أخرى مبقرها اجلديد يف حي القصبة  ،و بدأت معركة ما أصبح يعرف
ابلتكنولوجيا اجلديدة  ،هكذا يف األول من جانفي  ، 1994ب دأت الوكالة يف وضع نظام التحرير الذي يعمل
ابإلعالم اآليل  ،و يف  25افريل  1995بدأت توزيع أخبارها بصورة آلية .على مستوى التحرير املركزي جيري
مجع األخبار و معاجلتها عن طريق  12قسما على رأس كل منها رئيس التحرير و هي  :السياسي  ،االجتماعي ،
الثقايف  ،الرايضي  ،التحليل  ،اجلهوي  ،البحث و التحقيق  ،االقتصادي  ،بنك املعلومات الدويل  ،الرتمجة  ،و
االنرتنت.
 -1-3أنواع وكالة األنباء :
* عاملية  :تتميز بكثافة وتنوع اخلدمات اإلعالمية اليت يقدمها .
*جهوية  :تتعدى نشاطاهتا اإلخبارية بلدها األصلي وبعض الدول األجنبية (املغرب  ،تونس  ،اجلزائر ).
*حملية  :يرتكز نشاطها يف بلدها األصلي .
* متخصصة  :هذا النوع ال میكن مصادفته يف الدول ذات النشاط اإلعالمي الواسع واملستوى اإلعالمي
املتخصص الناضج وهذه الوكاالت أتخذ بعني االعتبار املصاحل األساسية لبلدها األصلي مهما كانت طبيعته
نظامه السياسي .وتقوم وكاالت األنباء بعملني أساسيني مها مجع األخبار و نشرها .
رابعا -اثر مؤسسات االتصال اجلماهريي يف جماالت احلياة االجتماعية و الثقافية :
ساعدت الصحافة منذ ظهورها على حتقيق االشباعات النفسية واالجتماعية وإزالة التوتر اإلنساين أما اجلرائد
واجملالت فتعترب من مقومات احلياة الفكرية فهي وسيلة لالطالع على ما فيها من أخبار بدافع الرغبة يف الوقوف
على أحوال حميطها االجتماعي أما وكاالت األنباء فهي تعمل على خدمة مصاحل الدول اليت تنتمي إليها يف
تغطيتها اإلخبارية ملختلف أحداث العامل .
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املبحث الرابع :مؤسسات االتصال املسموعة و املرئية :
أوال -مؤسسات االتصال املسموعة :
 -1 -1الراديو :
 -1-1-1تعريف الراديو  :هو تنظيم مهيكل يف شكل وظائف ز ادوار تقوم على بث جمموعة من الربامج
ذات الطابع الرتفيهي والتثقيفي و اإلعالمي تقوم على نشر األخبار .
 -2-1-1خصائص الراديو:
السرعة يف نقل املعلومة و أبقل تكلفة  ،االعتماد على حاسة السمع  ،استعماهلا ملختلف طرق التعبری والتأثری على
العاطفة  ،تتميز بتكرار براجمها  ،اتساع نطاق التغطية  ،مجهورها عريض وغری متجانس و براجمها متنوعة لتناسب
أذواق معظم اجلماهری .
 -3-1-1أنواع الراديو :
تتعدد أنواها و لكن اغلبها حكومي اتبع للدولة ومنها احلزيب التابع حلزب معني أو فكر حمدد و أيضا الفين و
اإلسالمي .
اثنيا – مؤسسات االتصال املسموعة و املرئية :
 -1-2مفهوم التلفزيون  :يتكون من مقطعني  téléوتعين البعد و  visionتعين الفرجة أو الرؤية ،هلذا فإن
املعىن احلريف هلذا املصطلح هو "الرؤية عن بعد " وقد جيسد هذا املعىن بشكل دال وواضح بعد أن استطاعت
هذه الرؤية أن تعرب صورها عرب قارات وحميطات لتدخل بيوت بدون سابق إنذار ،سيما بعد أن مت تسخری األقمار
الصناعية هلذه العملية اليت تعد األخطر يف االتصال  .فالتلفزيون وسيلة نقل الصوت والصورة يف وقت واحد
بطريقة الدفع الكهرابئي ،وهي أهم الوسائل السمعية البصرية لالتصال عن طريق بث برامج معينة
 -2-2خصائص التلفزيون :
 اكرب الوسائل االتصالية إقباال من طرف اجلمهور . میزج بني الصورة و الصوت . -التأثری السريع و مجهوه متعدد الثقافات و األداين و األجناس .
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اثلثا – األثر االجتماعي للراديو والتلفزيون :
هتدف اإلذاعة إل خماطبة اجلمهور و بذلك تلعب دورا حامسا يف أتكيد الروابط االجتماعية و االنتماء التضامن
االجتماعي و الثقايف و تقوية النسيج االجتماعي عن طريق ما تسوقه من معارف و فنون .أما التلفزيون فيؤثر على
سلوكيات األشخاص من خالل ما يبثه ابإلضافة إل اإلقناع و التأثری .
املبحث اخلامس  :مؤسسات االتصال احلديثة
أوال -األقمار الصناعية :
أهم منجزات الثورات التكنولوجيّة يف هذا
 -1-1تعريف األقمار الصناعية  :تع ّد األقمار الصناعيّة واحدة من ّ

املؤسسات ،واهليئات،
العامل ،ملا هلا من فائدة كبریة يف هذا العامل ،وقد أثرت كثریا يف أعمال اإلنسان ،واملنظّمات ،و ّ
اخلارجي ،وقد أطلق ما يقارب  6600قمرا صناعيّا من
ووسائل اإلعالم أيضا ،وتُطلق هذه األقمار يف الفضاء
ّ
أكثر من  40بلدا ،وتوجد هذه األقمار يف مدارات خمتلفة عن بعضها ،ويوجد يف املدار الثاين ما يقارب 3600
قمر ،واملدار الثالث والرابع حوايل  1000قمر ،و 500قمر يف املدارات املنخفضة ،و 50قمرا يف املدارات
املتوسطة اليت تبعد عن األرض  20ألف كيلو مرت ،ويوجد العديد منها يف املدار الثابت الذي يبعد عن األرض
ّ
 36ألف كيلو مرت ،ومنها أصبح حطاما ،وتُطلق هذه األقمار من األرض بواسطة صواريخ إل املدار احمل ّدد من
قبل اجلهة املطلقة .فاألقمار الصناعية هي أداة أو جهاز يسبح يف الفضاء الواسع له أغراض حمددة مضبوطة يف
العديد من اجملاالت كاالتصال و املراقبة .
 -2-1أنواع األقمار الصناعية :
اجملرات ،واألجسام
* األقمار الصناعية الفلكية :هي األقمار الصناعية املستخدمة لرصد الكواكب البعيدة ،و ّ
الفضائيّة األخرى اخلارجيّة.
املصممة حلمل الكائنات احليّة؛ إلجراء التجارب العلميّة.
* األقمار الصناعية احليويّة :هي األقمار الصناعيّة ّ

* أقمار االتصاالت :هي األقمار الصناعية املوجودة بشكل دائم يف الفضاء ألغراض االتصاالت السلكيّة
والالسلكيّة.
البيئي ،واألرصاد اجلويّة* .
*أقمار رصد األرض :هي األقمار املخصصة لالستخدامات غری العسكرية مثل الرصد ّ

األقمار الصناعية املالحية :هي األقمار الصناعية اليت تستخدم إشارات الراديو؛ لتمكني أجهزة االستقبال الن ّقالة
على األرض لتحديد موقعها ابلضبط .األقمار الصناعية القاتلة :هي األقمار الصناعيّة اليت متّ تصميمها لتدمری
الرؤوس احلربيّة للعدو ،واألقمار الصناعيّة ،واألصول فضائيّة أخرى.

 -3-1وظائف األقمار الصناعية :

نقل األخبار و نقل وتبادل الربامج التلفزيونية  ،مجع املعلومات حول الكواكب وتدعيم تكنولوجيا االنرتنت .
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اثنيا -االنرتنت :
 -1-2مفهوم االنرتنت  :هي نظام عاملي لدمج شبكات احلواسيب املتصلة به وتتبادل احلواسيب وشبكات
احلاسوب املعلومات وذلك ابالتصال ببعضها البعض ابستخدام برتوكول ) IP/TCPبروتوآول التحكم ابإلرسال
وبروتوآول اإلنرتنت) .تتصل احلواسيب مع بعضها البعض من خالل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية
ومیكن استخدام اإلنرتنت يف إرسال اخلطاابت اإللكرتونية ونقل امللفات آما أهنا متثل مدخال للوصول للمعلومات
على الشبكة الدولية فكلمة انرتنت ( )Internetهي اختصار الكلمة االجنليزية network
 Internationalومعناها شبكة املعلومات العاملية ،الشبكة اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها
البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف واألقمار الصناعية ،ويكون هلا القدرة على تبادل املعلومات بينها
من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى ابسم أجهزة اخلادم ( )serveurاليت تستطيع ختزين املعلومات األساسية
فيها والتحكم ابلشبكة بصورة عامة ،كما تسمى أجهزة الكمبيوتر اليت يستخدمها الفرد ابسم أجهزة املستفدين.
فاالنرتنت هي وسيلة اتصال تكنولوجية عالية اجلودة واسعة االنتشار ،تتميز ابالستقاللية والالمركزية هلا أدواهتا
وقواعدها اخلاصة ،هلا مستعمليها وزابئنها وتوفر جمموعة ال حتصى من اخلدمات يف شىت اجملاالت وخاصة يف جمال
املعلومات ولالنرتنت خدمات عديدة منها:
* -الصحافة االلكرتونية :جتمع بني مفهومي الصحافة ونظام امللفات املتتابعة أو املتسلسلة ،هي منشور الكرتوين
دوري حیتوي على األحداث اجلارية ويتم قراءهتا من خالل جهاز الكمبيوتر.
* -البث التلفزيوين :يستخدم تكنولوجيا التدفق املتزامن لإلشارات الصوتية واملرئية ،وذلك ابالعتماد على برامج
تبعا حلزمة امللفات املستخدمة يف عملية البث .
* -إذاعة االنرتنت :عبارة عن تطبيقات برامج صوتية يتم استخدامها للبث عرب الشبكة اعتمادا على تكنولوجيا
تدفق املعلومات لتشغيل املواد الصوتية ( )audioأو الفيديو()vidéo
* -الربيد االلكرتوين :هو إرسال الرسائل من حاسوب إل آخر عرب الشبكة ،وإل املستخدم يف أي مكان
* -شبكات التواصل االجتماعي :وهي مواقع تتشكل من خالل االنرتنت تتيح التواصل بني األفراد يف بنية
جمتمع افرتاضي جيمع بني أفرادها اهتمام مشرتك أو شبه انتماء ومن أشهر مواقعه :الفيس بوك والتويرت،
واليوتيوب...اخل .فهذا االختالف والتنوع لوسائل اإلعالم أدى إل تنوع وظائفها أيضا من توجيه وتثقيف الفرد
واجملتمع.
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ثالثا  -دور األقمار الصناعية و االنترنت داخل المجتمع :

فمن أهم مميزات االنرتنت ،أنه أصبح أساسيا يف حياة الشعوب ،كونه انتشار للثقافة واملعرفة ونتعلم من خالله
اخلربة يف فنون احلياة .كما َّ
أن االنرتنت ليس تطور للتكنولوجيا الرقمية فقط  ،بل هو تطور علمي وفكري
واجتماعي.واملسئول األول عن القفزة اهلائلة يف العلم واملعرفة ،والعالقات االجتماعية وجمال االتصاالت ولقد
ساعد على إنشاء عالقات بني الشباب وبعضهم من خالل مواقع الدردشة جتاورت قاعدة األصدقاء الفردية
واملكان والزمان ،فساعدت على انتشار الثقافات املختلفة وانتشار اللغات واستطاع الشباب أن يستفيد من
االنرتنت يف مجيع اجملاالت يف كل ما هو جديد ومفيد هلم .إال أنه كان لالنرتنت أاثر سلبية على الشباب وأهم
هذه السلبيات اإلدمان والعزلة االجتماعية  ،أما ابلنسبة لألقمار الصناعية فقد أصبح استخدامها يف االتصاالت
مرتكزا أساسيا لتكنولوجيا االتصال املتطورة يف عامل ليوم ،وكان الدافع األساسي وراء ذلك االستخدام هو التغلب
على عاتق املسافة ،وتوفری الزمن الذي يعترب عامال حامسا يف جمال صناعة اإلعالم وقد مت استثمار هذه اخلدمات
االتصالية يف جمال األعالم ،خاصة عندما مت املزج بينهما وبني الوسائل االتصالية كاحلاسبات اإللكرتونية واهلاتف .
املبحث اخلامس  :املؤسسات الغري رمسية لالتصال
 -1-5األسرة كمؤسسة اتصالية و دورها يف اجملتمع :
األسرة هي أول نظام اجتماعي عرفه اإلنسان ،قائم على أداء الوظائف اليت تقوم هبا النظم االجتماعية املعاصرة،
مع التغری االجتماعي الذي صاحب البشرية يف مراحلها املختلفة كانت األسرة ابختالف أشكاهلا ووظائفها عرب
خمتلف احلقبات التارخيية من أكثر النظم االجتماعية أتثریا وأتثرا مبا حدث من تغریات اجتماعية ،وتبقى وحدها
من تَ ْك ُفل بقاء النوع اإلنساين ،وابلتايل أمهية الدور الذي تقوم به األسرة يف تنشئة األبناء ،وإعدادهم للحياة
االجتماعية ،لقيامهم يف املستقبل أبدوارهم املتوقعة منهم ،وذلك أن متاسك النسق االجتماعي ودوامه رهن قيام
األسرة بوظيفتها السامية ،تقوم إبدماج الطفل يف اإلطار الثقايف العام عن طريق إدخال الرتاث الثقايف يف تكوينه
وتوريثه إايه متعمدا ،وذلك بتعليمه مناذج السلوك املختلفة يف اجملتمع الذي ينتسب إليه ،وتدريبه على طرق التفكری
السائدة فيه ،وغرس املعتقدات الشائعة فيه ،فينشأ منذ طفولته عليه ليصبح من مكوانت شخصيته األساسية.
فاألسرة يف الواقع هي وعـاء احلضارة والثقافة يف اجملتمع ،ألهنا هي اليت حتافظ على القيم والعادات واالجتاهات اليت
میتصها األبناء أثناء منوهم وتنشئتهم االجتماعية  ،وعن طريق األسرة يتعرف الطفل على أمناط السلوك و االتصال
اليت يتبعها يف حياته ،حيث يتعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
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 -2-5املدرسة كمؤسسة اتصالية و دورها يف اجملتمع :
تعترب املدرسة من أهم املؤسسات االجتماعية اليت تعمل على هتيئة األجيال ابلرتبية و العلم ليسامهوا يف تنمية
اجملتمع وتقدمه ،ولقد تعاظم دور املدرسة عرب الزمن ،ومع التغریات االجتماعية والتسارع العلمي تواجه املدرسة
تغریات وحتدايت يف وظائفها ،اليت أخذت أبعادا خمتلفة وهذا دليل على أن دور املدرسة يزداد أمهية ويتطلب
مشاركة فعالة لألفراد واملؤسسات االجتماعية ،وجيب على املدرسة أن ال تكون مبعزل عن اجملتمع وأن يتم التخطيط
لوظائفها وصول إل األهداف اليت يسعى إل حتقيقها النظام الرتبوي.
لقد تعاظم دور املدرسة وزادت مسؤوليتها ،وتطلب ذلك وجود عالقة بني األسرة واملدرسة من أجل الوصول إل
حتقيق األهداف الرتبوية اليت يسعى هلا كل الطرفني ،ومشاركة األسرة للمدرسة فيما يتعلق بشؤون متدرس أبنائها
جيعل املدرسة قادرة على مواكبة التطور والتغری يف ظل هذا العصر املتطور بسرعة صاروخيةوابلتايل فاملدرسة واألسرة
مؤسستني اجتماعيتني فرضت عليهما التغریات االجتماعية املتسارعة العمل جنبا إل جنب ،فأصبحت أدوارمها
مرتابطة ومتكاملة ،دور املدرسة مهما يف بناء وتكوين وخلق كوادر قادرة ومؤهلة لدفع عجلة التقدم واحلراك
االجتماعي إل اإلملام ،واجملتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة له دور كبری ال يقل عن دور املدرسة ،والعالقة
بني اجلميع متكاملة وضروري فاجملتمع هو الذي يؤسس املدرسة وحیدد أهدافها وفق توجهاته  ،وهو الذي يطورها
ويعدها بصورة متقدمة لتقدم املزيد من العطاء الثري ،وهو الذي يوفر هلا كل املستلزمات اليت من شأنـها أن تؤدي
إل إجناح املسریة الرتبوية والتعليمية  /التعلمية و االتصالية.
 -3-5املسجد كمؤسسة اتصالية ودورها يف اجملتمع :
للمسجد منزلة عظيمة يف اإلسالم ،فهو حمراب للعبادة ،ومدرسة للعلم ،وندوة لألدب ،وهو مصحة لألرواح ،كما
هو مشفى لألبدان ،وقد جعل اللـه للمساجد قدرا ومكانة ،وكفاها فخرا أن هللا أضافها إليه إضافة تشريف يقول
{وأ َّ
َحدا} فجعلها حمال لعبادته وحده،
َن الْ َم َساج َد َّّلِل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع َّ
اّلِل أ َ
 -جل وعال  -مبينا منزلتها عندهَ :

واالعرتاف أبلوهيته وربوبيته ،فال جيوز االلتجاء والتوجه والدعاء إال له  -سبحانه وتعال  -فيها .ومعلوم أن دور
املسجد منذ أول وهلة عرف فيه النور مل يكن حمصورا على أداء العبادات فحسب ،بل كان له  -كما هو معروف
اترخييا  -دور سياسي ،وثقايف ،واجتماعي ،وتنظيمي ،وقضائي ...،إخل.
أوج قوهتا
و مما سبق نستنتج أن وسائل االتصال و خاصة اجلمماهریي فرضت وجودها على اإلنسان بعدما بلغت ّ
وتطورها بفضل التق ّدم التكنولوجي اهلائل ،حيث سهلت هذه الوسائل عمليّة االتصال والتواصل بني األفراد يف
ّ
أي زمان متاح ،كما
أي وقت ويف ّ
خمتلف اجملتمعات وجعلت من العامل قرية صغریة يسهل التواصل بني أفرادها يف ّ
الفعالة واهلامة يف خمتلف اجملاالت ،من بينها عملية
لعبت دورا هاما يف تنميّة اجملتمعات وترقيتها نظرا ألدوارها ّ
التنشئة االجتماعية  ،فقد أضحت هذه الوسائل تالحق اإلنسان يف كل مكان وزمان ابلصورة وابلصوت وهبما
فتنمي عقله وتريب عواطفه ،وهبذا فهي
وتفسر األحداث وتعرض الصور ّ
معا ،حىت يف غرفة النوم لتنقل األخبار ّ
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تساهم يف تنشئة األطفال تنشئة سوية إذا أحسن استخدامها خاصة بعد االنتشار الواسع للتكنولوجيا وظهور
االنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي.
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