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              االتصال :01المحاضرة رقم 
  تعريف االتصال:  -1
 .عام أو مبعىن مشرتك Communesالالتينية  اللفظة إىل أصلها ويرجع Communicationلفظة  عليها يطلق اتصال كلمة نا       

ا Communicationلفظة  ترمجة وأشار فهمي، يف 1  .2اإلشارة أو الكتابة أو الكالم طريق عن واملعلومات اآلراء واألفكار تبادل أ

ت وتبادل نقل خالهلا يتم عملية االتصال ، ذكر مرسي أناالصطالحأما يف            إىل شخص من ورموز وإشارات ومعلومات وأفكار بيا

 هو االتصال وأكد عبيد، أن .4النظر واالجتاهات ووجهات والقيم املعلومات نقل وسيلة االتصال وأورد نشوان أن .3بعد فيما جمموعة أو شخص
  .5عليها متفق وإشارات وطرق مبعاين املنظمات أو بني األفراد املعلومات تنتقل بواسطتها اليت العمليات

 االتصال Lends, ليندس وقال .6آلخر شخص من أو حكمة مهارة أو فكرة لنقل عملية هو ، االتصالBrocker كربرو  ذكركما       

 مبعاين املنظمات أو األفراد بني املعلومات تنقل اليت يتم بواسطتها العمليات هوكما   7 .النظام يف واستجابة مميزة مثري تتضمن اليت العملية هو
    .8عليها متفق وإرشادات وطرق

  9 :يلي فيما االتصال عناصر تلخيص ميكن لعملية االتصال: الرئيسة العناصر -2

 .أخرى جهة إىل الرسالة إرسال يف يفكر الذي الفرد وهو :املرسل -

 .إليه املرسل من إدراكها ميكن شكل يف املرسل يصوغها اليت املادة وهي :الرسالة -

 .الرسالة بااستيع يف والنفسية ليةقالع تعداداتهواس حواسه يستخدم الذي الفرد وهو :املستقبل -

 .الرسالة إيصال بواسطتها يتم اليت الوسيلة وهي :االتصال قناة -

ا دورة مستمرة  التغذية الراجعة: - وهو الرد أو االستجابة للرسالة واليت تعود إىل املرسل ويالحظ أن هذه النظرية تنظر لعملية االتصال 

 وتنتهي إليه. متكاملة تبدأ من املرسل

  :نذكر االتصال مناذج أهمومن   

 10 :(Shannon & Weaver)وويفر  شانون منوذج -

                                                            
  .136، ص1984الدین جوھر، المدخل في إدارة وتنظیم التعلیم، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، ) صالح 1(
  .117 ص القاھرة، المصریة، االنجلو مكتبة ،ماجستیر رسالة، الثانویة المدارس ومدیري معلمي عند لتربوي ا االتصال فھمي، أمیل) 2(
  .31، ص1984الم الكتب، القاھرة، الحدیثة، ع ة) محمد مرسي، اإلدارة المدرسی3(
  .80، ص 1986) یعقوب نشوان، اإلدارة واالشراف التربوي بین النظریة والتطبیق، دار الفرقان، عمان، 4(
  .93، 2001، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1) ماجد عبید، تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ط5(

(6)Broker, M ( 1975) Introduction to Educational Adminstation. Harper and Row Pyplsher London 
(7) Lends, F ( 1982) Administering Instructional programs. New York: Mc Graw- Hill. 
(8) Ctalueck, William. (1978) Communication in Management. p.563. 

  .63-60، ص 1995، دار الندى للطباعة والنشر والتوزیع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، بیروت، 2ط ) عبد هللا الفرا، المدخل إلى تكنولوجیا التعلیم،9( 
  .43المرجع نفسھ، ص  عبد الحافظ سالمة،) 10(
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 مخسة النموذج هذا ويضم االتصال، عناصر حاولت شرح لية ومناذج لتعاريف أساساً  عتربا حيث شهرة، االتصال مناذج أكثر من ويعترب   
   .التايل الشكل يف موضح هو كما اهلدف، مث-املستقبل –مع ضوضاء القناة –املرسل-املصدر: هي عناصر

  لالتصال وويفر شانون منوذج): 02(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Schramm)(: 1شرام  منوذج -

 بني التفرقة ضرورة ويلغي مرسًال، يصبح الراجعة يصدر التغذية عندما املستقبل ن يؤمن ولكنه ،ويفرو  شانون منوذج عن منوذجه خيتلف ال    

 ذي االتصال القدمي عن خيتلف الدائري فاالتصال للرسالة، ومستقبل مصدر نه يوصف منهما واحد االتصال، فكل عملية وصف يف االثنني
  .التايل الشكل هو مبني يف كما واحد،ال االجتاه

  
  

  لالتصال شرام منوذج ):03(شكل رقم
  مرسل                               رسالة                                   متلقي                       

  
  
  
 

  رجع الصدى (التغذية العكسية)

                                                            
  .113ع سبق ذكره، ص ماجد عبید، مرج) 1(

 المرسل الھدف

ویشالتش  

 الوسیلة

 المستقبل القناة

 واضح الرموز

 مفسر الرموز

 حال الرموز

 حال الرموز

 مفسر الرموز

 واضح الرموز

 قناة االتصال
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  االتصال: عملية خصائص -3
  1التايل:  النحو على والتواصل الاالتص عملية خصائص تلخيص ميكن

 .اجتماعية عملية والتواصل االتصال - 3-1

 .مستمرة عملية االتصال - 3-2

  هذا ما يوضحه الشكل التايل: :دائرية عملية االتصال - 3-3

  دائرية عملية االتصال ):01( رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .معقدة عملية االتصال - 3-4

 .تعاد ال عملية والتواصل االتصال - 3-5

 .االتصال نتائج إلغاء ميكن ال - 3-6

  2 :االتصال عملية أهداف -4

 .الرتفيه، و اإلقناعو  ،اإلعالم، و التعليم، و الفكرة نقل :هو عنده االتصال هدف أن جند املرسل نظر وجهة فمن   

  :التالية األهداف حتديد فيمكن املستقبل نظر وجهة من أما

 .وأحداث ظواهر من به حييط ما فهم -
 .جديدة مهارات تعلم -
 رتفيه).(ال احلياة مشاكل من واهلروب االستمتاع -
 ومقبول. مفيد بشكل القرارات اختاذ على تساعد جديدة معلومات على احلصول -

                                                            
  .35، ص2001، دار المناھج للنشر والتوزیغ، عمان، األردن، 1) مجد الھاشمي، االتصال التربوي وتكنولوجیا التعلیم، ط1(
  .17، ص 1980) محمد رضا وأحمد الصفوي، تكنولوجیا التعلیم واإلعالم، مكتبة الفالح، الكویت، 2( 

 المرسل
 (المصدر)

 الوسیلة

 المستقبل الرسالة
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  :1يلي فيما والتواصل االتصال عملية أمهية عطوي ويلخص

كيد الذات ،التنشئة االجتماعية، االجتماعي التقارب، التثقيف، التعليم -   .الرتفيه،احلفز، احلاجة إىل 

  أنواع االتصال: -5

 :الذايت االتصال - 5-1
 اذاخت طريق عن بذاته الفرد ويتصل والتصور، العقلية والتخيل والعمليات والتعليم اإلدراك ويشمل داخليا، اتصاالً  بذاته الفرد اتصال طريق عن    
  .واحد آن يف ومستقبل مرسل يكون اإلنسان وكذا الرد، على ورد ورد عليه، تساؤل، هناك وحيدث ما، قرار

 2 االتصال الشخصي (الفردي): -5-2

 :نوعان شيوعاً وهو االتصال أنواع أكثر من وهو فردين، أو شخصني بني يتم الذي االتصال وهو    

ن لواملستقب املرسل إن حيث مواجهةً  ويتم :مباشر -  رد على حيصل املرسل إن حيث لوجه يتم وجهاً  واالتصال نفسه، املكان يف يكو

 .مرسالً  ويصبح ويعود يصبح مستقبًال، أن وميكن املستقبل، من مباشر فعل

 رسلامل بني مواجهة هناك يكون ال النوع ويف هذا حلاسوب، التخاطب أو املراسلة أو كاهلاتف ما واسطة طريق عن ويتم :مباشر غري -

ا حدثت ما وإذا تكون معدومة، تكاد الراجعة والتغذية ،واملستقبل  .متأخر وقت يف حتدث فإ

 عي:اجلماالتصال  - 5-3
وهو اتصال يتم بني شخص وعدد من األشخاص املوجودين يف املكان نفسه، وعادة ما يوجد تعارف بني املرسل وجمموعة املستقبلني كما     

موعة املستهدفة معروفة من قبل املرسل، واملرسل حيدث يف غرفة الصف يف عملية ا لتعليم والتعلم، أو خطيب املسجد وجمموعة املصلني (أي أن ا
  3معروف للمستقبلني.

 :اجلماهريي االتصال - 5-4
 االتصال هذا ويعد اآلخر، منهم كل يعرف وال املكان يف نفس حيضرون ال الناس من ماليني أو آالف أو ومئات شخص بني االتصال هذا ويتم
تمع ميول ورغبات على ويركز واحد، جانب من   4ا
  
  
  

   :(التنظيمي) االتصال املؤسسايت -5-5

                                                            
، ص 2001، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1لتربوي أصولھا وتطبیفاتھا، ط) جودت عطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف ا1( 

156.  
  .74، ص2001، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1) محمد الحیلة، اساسیات تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ط2(
  .75ص نفس المرجع السابق،  محمد الحیلة،) 3(
  .92، ص 1992) نرجس حمدي وآخرون، تكنولوجیا التربیة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، 4(
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.   فهو 1من أي عضو يف اهليكل التنظيمي إىل عضو آخر بقصد إحداث تغيري أي نوع) (منهو عملية يتم عن طريقها إيصال معلومات    
م من خالل النظامسة العالار ودمؤسسة  داخل أي األفراداالتصال الذي يتم بني  ألعمال املنوطة  املعمول به داخل كل  قة اليت تنظم قيامهم 

  . 2مؤسسة
  3ومن أهم أنواع االتصال املؤسسايت نذكر: 

  ه، ويتمثل أساسا يف:خذ االتصال الرمسي أشكال عدة حبسب اجتاه الرمسي:االتصال   -أ

كإعطاء التوجيهات   واملديرين إىل العاملني بشأن العمل. معلومات من اإلدارةلنقل  ،سفلألعلى لاألوهي اتصاالت من  : اهلابطاالتصال   -

  .تنفيذه والسياسات لتسيري العمل وطرق

ت اإلدارية األعلى  على لنقل معلوماتألسفل لاألوهي اتصاالت من  الصاعد:االتصال  -  وإبالغهممن العاملني واملديرين إىل اإلدارة واملستو

  .از، ومشاكل العمل وغريهااإلجن بشأن التقدم يف

على مدى العالقة الشخصية اليت تربط التنظيم اإلداري  يتم خارج القنوات الرمسية احملددة لالتصال، وتعتمد أساساً  غري الرمسي: االتصال-ب

  للوقت يف مجع املعلومات. توفرياالعاملون لتسهيل األمور التنظيمية  وبني أعضائه، ويلجأ إليها

  االعالم :02ة رقم المحاضر
  تعريف اإلعالم: -1

ه يعين صار يعرف اخلرب بعد أن طلب معرفته، فلغو يكون معىن       كلمة اإلعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعمله اخلرب فأعلمه إ
  . 4اإلعالم: نقل اخلرب، وهو نفس املعىن الذي يطلقه العلماء على عملية اإلعالم

دف إىل توعية وتثقيف وتعليم واقتناع خمتلف فئات اجلمهور اليت تستقبل املواد املختلفة وتتابع براجمه وفقر اإلعف      اته، الم هو عملية ديناميكية 
  .5فهو العملية اليت يرتتب عنها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت ترتكز على الصدق والصراحة وخماطبة عقول اجلماهري وعواطفهم 

  :6 لوسائل اإلعالم خصائص عديدة نذكر منها: ئص وسائل اإلعالمخصا -2
  .القدرة على توصيل الرسالة إىل اجلمهور •

  إيصال الرسالة يف نفس اللحظة وسرعة فائقة عرب أحناء العامل • 
تمع •    .حمتوى وسائل االعالم يروج اهتمامات اجلماعات املهنية يف ا
  .املواقف أو التأثري فيها لوسائل اإلعالم القدرة على دعم • 

                                                            
  .285، ص 1999رونالد ریجیو، المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظیمي، ترجمة فارس حلمي، دار الشرق للنشر والتوزیع، األردن،  1 
  .02، ص 2001ة التربیة والتعلیم، المملكة األردنیة الھاشمیة، األردن، منى مؤتمن وآخرون، دلیل االتصال اإلداري لوزار2 
لوم االنسانیة رویم فائزة ومھیري بلخیر، معیقات االتصال التنظیمي في المؤسسات المھنیة، عدد خاص، الملتقى الدولي حول المعاناة في العمل، مجلة الع 3 

  .286واالجتماعیة، جامعة ورقلة، الجزائر ب س ن،، ص 
  .15، ص2002الجزائر،  مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ،زھیر إحدادن 4 
  50، ص2003 یة،اإلسكندر ،المكتب الجامعي الحدیثأحمد رشوان، العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، و حسین عبد الحمید 5 
  .52مرجع سابق، ص ن، العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع،حسین عبد الحمید، أحمد رشوا6 
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  يع التطلعات الفردية واجلماعية. خلق الدوافع وتشج•  

ة : االعالم، و 03احملاضرة رقم    لهاملصطلحات املشا
  اإلشهار: -1

ا املؤسسة يف إطار خطة تسويقية من أجل الرتويج عن السلع واخلدمات ال يت تقدمها للعرض يعترب اإلشهار أحد األنشطة االتصالية اليت تقوم 

اهرة يف حني أنالشريازي  العام يف سوق معني، كما يعرفه . بينما عرفه قاموس )1(قال أنه يعين النشر واإلظهار بطرس البستاين  لغة على ألنه ا

ا    . )2(الروس الفرنسي، على أنه جمموعة من الوسائل املستخدمة للتعريف مبنشأة جتارية أو صناعية واطراد منتجا

نه خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل النشر وإذاعة الرسائل اإلشهارية املرئية أو املسموعة الدكتور حممود الساق أما يف االصطالح، عرفه    

أو املطبوعة على اجلمهور بغرض حثه على شراء سلعة أو خدمة ما، أو من أجل سياقه إىل التقّبل الطيب ألفكار األشخاص أو منشآت معلن 
  . )3(عنها 

ربع خصائص هي يتميز اإلشهار خصائص اإلشهار:   )4( :عن غريه من أوجه النشاط األخرى 
  هو عبارة عن جهود غري شخصية. -
  نشاط اتصايل هادف ومؤثر. -
  ميكن أن يكون عملية اتصالية مجاهريية.  -
  .مدفوع اجلر -
  يتميز بوضوح شخصية املعلن. -
  .قد يستخدم من قبل جهات هادفة أو غري هادفة للربح -
دة الطلب على املنتج اخلدمي أو السلعياإلشهار نشاط ات -   .صايل إقناعي يهدف إىل ز
  يوجه جلهات حمددة من املتلقني.  -
  .ر والتجديد يف األفكار اإلشهاريةاالبتكا -

 :نذكر منهاخمتلفة  أنواع عدة إىل اإلشهار يقسم  أنواع اإلشهار:  

 اإلشهار: له املوجه اجلمهور طبيعة حسب  .أ
 .الوصول إىل اسرتاتيجية معينة من السوق يطلق عليها اجلمهور املستهدف اهلدف األساس لإلشهار هو   

 اإلشهارية: الوسائل حسب  .ب

                                                            
  . 102، ص1998، دار مجدالوي، عمان، األردن، 1ن والعالقات العامة، ط) محمد جودت ناصر، الدعایة واالعال1(
  .18، ص 1999، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، مصر، 1) منى الحدید، اإلعالن، ط2(
  .197، مصر، ص2009المكتبة العصریة، ، 1) محمد علم الدین، اساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین، ط3(
  .2017، د د ن، ص 2008) جمال مجاھد وآخرون، مدخل إلى االتصال الجماھیري، دار المعرفة الجامعیة، 4(
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  )1( :وفقا هلذا املعار مكن تقسيم اإلشهارات إىل األنواع التالية

ت الوسائل املقروءة - الت والالفتات وامللصقات   :إعال ت الصحف وا   ...كإعال

ت الرسائل  - ت  :املسموعةإعال ت اليت تستخدم مركبات الصوت كإعال ت العر   .الراديو وإعال

ت الوسائل املرئية واملسموعة: - ت األنرتنت  إعال ت التلفزيون والسينما والفيديو وإعال  ...كإعال

  )2( :من أبرز أهداف متعارف عليها لإلعالن اآليت هداف اإلشهار:أ

  املساعدة يف تقدمي السلع أو خدمات جديدة إىل أسواق مستهدفة حمددة. -

  اركة معينة يف السوق، أو املزيج التسويقي للشركة.املساعدة يف تثبيت م -

ماكن بيع السلع واخلدمات املعلن عنها -   .املساعدة يف احلصول على منافذ توسيعية وإبالغ املتلقي 

م الشرائية. - كيد قرارا   مساعدة املستهلكني يف 

  فتح آفاق جديدة ألسواق مل تكن قائمة قبل توجيه احلمالت اإلعالنية.   -

  اسم الشركة. تقوية -

 إظهار استخدامات جديدة للسلعة أو اخلدمة. -

تمع على النحو التايلاالشهار  تتمثل أمهيت أمهية اإلشهار:   )3( :يف ا

ملعلومات واملنطق كما يستخدم كوسيلة لت -   .رويج لاإلعالن قوة تعليمية: يعمل على إقناع اجلمهور 

حة الفرص املتك -   افئة ملختلف أفراد الشعب، بتوفريه املعلومات بشكل متكافئ لكل فرد.يساعد اإلعالن على إ

  تيسري احلصول على السلع واخلدمات للجمهور بتحديد منافذ البيع وأنواع السلع واخلدمات املختلفة. -

تمع -   .غرس عادات جديدة: يقدم اإلعالن عادات صحية وتعليمية حتافظ على البيئة وحضارة ا

تمع  -  .)4(اإلعالن كويلة لرتويج املبادئ السياسية واالجتماعية بني أفراد ا

  )5(ميكن تلخيص أهم وظائف اإلشهار فيما يلي:   وظائف اإلشهار:
لسلع واخلدمات وحماولة التأثري يف االجتاهات -   .خلق الوعي أو اإلدراك وذلك من خالل التعريف املفّصل 
  . االتعريف للمؤسسة و  بناء الصورة الذهنية -
  .الوصول إىل القطاعات اجلماهريية العريضة  -

                                                            
  .30، ص 2008) أبو طعیمة وحسام فتحي، اإلعالن وسلوك المستھلك بین النظریة والتطبیق، دار الفارق للنشر، عمانـ األردن، 1( 
  .17ص  ،2010، ألردن، عّمان ،والتوزیعالعامة، للنشر  الیازوريدار  ،تطبیقيفي اإلعالن مدخل واالبتكاریة العالق، اإلبداع  ) بشیر2( 
  .08مصر، ص 2007والنشر،  للطباعةالعربیة فرج، إدارة اإلعالن، دار النھضة  الدینعصام ) 3(
  .17ص ، 2004 األردن،عمان  ،والتوزیعواإلعالن، المعتز للنشر  الدعایةمحمد أبو جمعة، ورستم أبو رستم ) 4(
  .28ص  ، 2005، مصر ،الجامعیةدار المعرفة  ،والنظریةاإلعالن المدخل  ،شیبةشدوان علي ) 5(
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م من السلع، واخلدمات، واألفك -   .)1(خاصار واملنظمات واألشمعاونة املنتجني واملوزعني على تعريف العمالء املرتقبني ملنتجا

  العالقات العامة:-2
االت اليت ختتص      سلوب فعال ومؤثر قائم على تعترب العالقات العامة فن التعامل مع اجلمهور بغرض كسب ثقته يف ا ا املنظمة 

ا إىل اجلمهور، لتايل تشكل العالقات العامة مهزة الوصل أو القناة اليت تعرب من خالهلا أهداف املنظمة وتوجها كما   التخطيط والربجمة، و
ا. وقد عرفها املعهد الربيطاين 2تعترب من خالهلا اجتاهات اجلمهور ورغباته إىل إدارة املنظمة " اجلهود املقصودة واملخططة  للعالقات عامة 

  4أما عملية العالقات العامة تشتمل: كما أن    .3  واملستمرة إلقامة واستمرار الفهم املتبادل بني أي مؤسسة ومجاهريها

لتايل حتديد اجلمهور املستهدف. -  البحث ومجع املعلومات وحتليلها و

 كانيات املتاحة املادية والبشرية الواجب توافرها.حتديد اإلم -

ثري معني - دف إىل  املتابعة والتقومي ملعرفة ردود أفعال اجلمهور ومدى جتاوبه من ، و االتصال، أي استخدام الوسائل اإلعالمية اليت 
  عدمه.

  5من أهم أهداف العالقات العامة نذكر:  أهداف العالقات العامة: 

ملؤسسة من حيث املبدأ وطبيعة العمل.سيس هوية للمؤ  -  سسة، أي التحديد والتنظيم والتعريف 

دة توزيعها. -  تطوير إنتاج املؤسسة وز

ملؤسسة الداخلية واخلارجية واحليلولة دون حدوثها. -  معاجلة األزمات املتعلقة 

ا. - ا وخدمتها وأسلو  حتقيق قبول اجتماعي للمؤسسة من نواحي فكر

 عة طيبة للمؤسسة من خالل الرتويج لقيم معينة وتعيني الكفاءات أو التوصية بذلك.حتقيق شعبية ومس -

 العالقات العامة هي بناء الثقة بني املؤسسة واجلمهور الداخلي واخلارجي وبناء الصورة الذهنية احلسنة.  -

  6أسس العالقات العامة:
ملقام األول.، و انطالق نشاط العالقات العامة من داخل املؤسسة -   وضع مصلحة اجلماهري 
  تبين سياسة سليمة وممارستها. -
  مشولية العالقات العامة. -

                                                            
  .30ص ،2007 ،مصر ،والتوزیعللنشر  العصریةاإلعالن، الناشر المكتبة  ،غنیمأحمد محمد ) 1(
  .42رك، ب س ن، ص طارق علي جماز، العالقات العامة واالتصال االنساني، كلیة اإلدارة واإلقتصاد، األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانما 2 
  .21، األردن، ص2008، عالم الكتب، 5ط األسس العلمیة للعالقات العامة، عجوة،علي  3 
  .43طارق علي جماز، العالقات العامة واالتصال االنساني، نفس المرجع السابق، ص 4 
" نموذجا، بحث وائل صادق برمو، دور العالقات العامة في تحفیز الطاقات الكامنة لدى العاملین في المؤسسات " بعض المصانع والمستشفیات في منطقة التل 5 

  .10، سوریا، ص 2009ات العامة، الجمعة الدولیة للعالقات العامة، األكادیمیة السورسة الدولیة، مقدم لنیل درجة الدبلوم في العالق
  .53، ص2004، دار القیم، دبي، 1، طمحمد ناجي الجوھر، العالقات العامة المبادئ والتطبیقات المعاصرة 6 
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   العالقات العامة.االتصال هو أساس العمل يف -
  ديناميكية العالقات العامة وحيويتها. -
ا.ها احرتام، و إنسانية العالقات العامة -   للبيئة احمليطة 

  الدعاية: -3

  تعريف الدعاية:   

ا هارولد السويل عرفها       ا  على أ ستؤثر يف أراء أو أفعال تعبري عن اآلراء أو األفعال اليت يقوم األفراد أو اجلماعات عمدًا على أساس أ

  .1 أفراد آخرين أو مجاعات أخرى لتحقيق أهدافاً حمددة مسبقاً وذلك من خالل مراوغات نفسية

  :منهاتقسم الدعاية إىل عدة تقسيمات أقسام الدعاية: 

 2 تقسيم الدعاية من حيث أساليبها:  .أ

أفكارهم سواء كان ذلك جيري  أن جهة ما حتاول أن تسيطر علىوهي الدعاية اليت تؤثر يف الناس وان كانوا جيهلون  الدعاية اخلفية: -

 .بصورة قصدية أم غري قصدية

لتأثريها ومثل ذلك أن الناخبني  ويف هذه احلالة يكون اجلمهور الذي توجه إليه الرسالة الدعائية مدركا حلقيقة خضوعه الدعاية العلنية: -

لدعاية) هويف أي محلة انتخابية قلما ينسون أن اهلدف األول للم ت. رشح (القائم    أن يفوز يف االنتخا

 3 قسيم الدعاية من حيث مصدرها:  .ب

 وهي دعاية معروفة املصدر حمدودة اهلدف تسعى دائما إىل خدمة أهداف نبيلة وهي تعرب الدعاية البيضاء:  -

 عن الدعاية املوجهة للتنوير واإلعالم الصادق.

 وتقوم عادة على نشاط املخابرات السرية، وال تكشف الدعايةهي الدعاية املستورة،  الدعاية السوداء: -

 السوداء مطلقا عن مصادرها احلقيقية ولكنها تنمو وتتوالد بطرق سرية، وذلك يف داخل أرض العدو أو على
 مقربة منها.

 وهي الدعاية اليت ال ختشى من أن يقف الناس على مصادرها احلقيقية، ولكنها ختتفي الدعاية الرمادية: -

 .4 وراء هدف من األهداف

أنشطة العالقات العامة ضمنها،  تسويق السلع وتدخل كذلك دف اىل وتدخل ضمنها الدعاية التجارية (اإلعالن) الدعاية التسويقية: -

او واليت تستهدف تسويق املؤسسات    للجمهور. صور
                                                            

  .46ص، 1998، عمان ،دعایة واإلعالن والعالقات العامةال ،محمد جودت ناصر 1 
  .77 ص ،2010عبد الرزاق محمد الدلیمي: الدعایة واإلرھاب، دار جریر للنشر والتوزیع، األردن،  2 
  .300ص ، 1975ألنجلو مصریة، القاھرة، اإلعالم واالتصال بالجماھیر، مكتبة ا ،إبراھیم إمام 3 
  .132ص  ،1984والدعایة، دار الفكر العربي، مصر،  اإلعالم، حمزةعبد اللطیف  4 
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  1الوسائل املستخدمة يف الدعاية: وتتمثل اساسا يف: 

 …واملؤمترات االعالمية، وتشمل اخلطب يف االجتماعات، واحملافل واإلذاعة، الوسائل الصوتية: -

ت، والنشرات والكتب، وأمهها الصحف الوسائل املطبوعة: - الت والدور  .، وشبكات األنرتنتوالالفتات وامللصقات، وا

ء الوسائل املرئية: - واألوشحة والشعارات والشعائر الدينية والشارات واأللوان  وتشمل التماثيل والنصب التذكارية واألعالم والرموز واألز

ت واملعارض والعالمات التجارية واإلشارات الضوئية  …واملهرجا

لصورة، ويندرج حتتها الوسائل الصوتية املرئية: - واألنرتنت  ا اخلاصة السينمائية واملسرح والتلفزيون األفالم وهي اليت جتمع الصوت 

  …وخمتلف الوسائط اجلديدة

 اإلعالم المتخصص :04المحاضرة رقم 
رخيي تمع. اجتماعي. ويـَُعد ظهوره وتطوره عملية معقدة وممتدة، حصل-ُيَشكُِّل اإلعالم املتخصِّص ظاهرة ذات طابع  ت يف التاريخ وا

لتايل   2وتطوره على النحو التايل: املتخصِّص لظاهرة نشوء اإلعالمميكن حتديد العناصر املكوِّنة ، و

  .رياً عن التقسيم االجتماعي للعمليت اإلعالم املتخصِّص تعب -

  .اتساع جماالت اهتمام اإلعالم -

   .اتساع اإلطار اجلغرايف الذي تشمله التغطية اإلعالمية بفضل التطور التكنولوجي وتطبيقاته يف جمال اإلعالم -

   .أصبحت األحداث والظواهر والتطورات أكثر تعقيداً وتنوعاً وتشابكاً  -

  انتشار التعليم واتساع جماالته بشكل غري مسبوق. -

ر الثقافية اليت ترتبت على انتشار التعليم  -   على تغطية االحداث كما جيب.عالم العام عاجزاً صبح فيها اإلو  ،اآل

د احلاجات اإلعالمية للشرائح املتعلم -    .ة واملثقَّفة املتعددة واملختلفةازد

  .تطوُّر املعطيات يف جماالت ونشاطات معرفية وجمتمعية وعلمية  -

  يت اإلعالم املتخصِّص استجابة لظاهرة االستقطاب يف احلياة اإلعالمية احمللية والعاملية.  -

  :مقوِّمات اإلعالم املتخصِّص 
ز، وَحيِّز خاص على اخلريطة اإلعالمية. وهذه املقوِّمات هي: معينة، َمكَّنته من احتالل موضع متميِّ  مقوِّماتميتلك اإلعالم املتخصِّص  

3  

                                                            
  .151علي سلطاني، مرجع سابق، ص  1 

  .23، ص2003اإلعالم املتخصص، املكتبة اإلعالمية، دمشق،  ،أديب خضور 2 

  .58أديب خضور، نفس املرجع السابق، ص  3 
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ال املتميِّز:  - االت خصوصيته من اعتبارات متعدِّدة ا خذ كل جمال من هذه ا   .و

ملوضوع هنا    :املوضوع املتميِّز  - ومصادر  ،لقائم واملتواجد يف جمال معنيا الشأنو  اإلعالمية، املادةطبيعة املوضوع، و واملقصود 

   .املوضوع، واملعايري املستخدمة لتحديد املوضوع املناسب، واجلمهور املستهدف

ال اخلاص به، ومن املوضوع العام والعريض الذي يقع  املتميِّز:احلدث   - خذ احلدث مساته من السياق العام الذي أنتجه، أي من ا

 ضمن إطاره. 
لغ املصادر املتميزة:-   األمهية يف التغطية اإلعالمية.  تؤدي املصادر دوراً 

  يُعد اجلمهور الطرف الثاين من معادلة العملية االتصالية.   :اجلمهور املتميِّز -

التصال الفعلي الذ املتميِّز:الكادر اإلعالمـي    - نتاج الرسائل اإلعالميةإن الكادر اإلعالمي هو القائم    .ي يقوم 

أنوع اإلعالم تفرض الطبيعة املتميِّزة للموضوع واحلَدث واجلمهور والكادر أساليب معاجلة وتقدمي متميِّزة.  :أسلوب املعاجلـة املتميِّز -

  املتخصص:
ضي، اإلعالم الديين، اإلعالم السياسي...    الت، نذكر منها: اإلعالم البيئي، اإلعالم الر   يوجد عدة أنواع لإلعالم املتخصص يف شىت ا

 : وكالة األنباء05احملاضرة رقم 
 اء:تعريف وكاالت األنب -1

أو حكوميــة تعمــل فــي جمــال مجــع األخبــار واملعلومــات وإمــداد املؤسســات اإلعالميــة وغيــر اإلعالميــة  هــي مؤسســات خاصــة      
 1.ملعلومــات مقابــل أجــر بعــد االتفــاق مــع هــذه املؤسســات

 :نشأة وتطور وكاالت األنباء العاملية -2

تكان ظهور وك االت السياسية، االقتصادية والفكرية يف أورو الغربية يف بدا تمعات يف ا القرن  االت األنباء من نتاج حراك ا
–أملانيا  –بريطانيا  –يف كل من فرنسا  التاسع عشر، أن بدأ تدفق املعلومات كمنتوج جانىب هلذا احلراك بغزارة، فتوسع نطاق النظام اإلخباري

 .2املعلومات األساسية لوسائل االعالم األنباء كمؤسسات تلعب دور الوسيط يف توفريفظهرت وكاالت 

                                                            
، 42، مجلة الباحث اإلعالمي، العدد AFP-دراسة حالة وكالة األنباء الفرنسیة- أحمد عرابي حسین الترك، معالجة وكاالت األنباء الدولیة لمسیرات العودة الكبرى 1 

  . 109غزة، ص
االت األنباء  ظل التطورات التقنية  2 ي ملديري -سونا نوذجا–أحمد خليل حامد، مستقبل و اتب سونا بالواليات، جامة السودان للعلوم  ، املؤتمر الثا م

ل   .5 ، ص2012والتكنولوجيا، أفر
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عالم فهي مؤسسة اعالمية خدمية تتجلى مهمتها يف جتميع ومعاجلة عناصر املعرفة املتنوعة متهيدا لبثها عرب تقنيات معينة اىل وسائل اال
ك الذي اجلماهريية واليت بدورها تقوم بنشرها على نطاق مجاهريي، وميكن القول ان وكالة االنباء هي عصب العملية االعالمية وحمورها فهي احملر 

ا وكيفية صناعتها للمادة االعالمية. ا وحجم منتجا   1يشغل اآللة االعالمية ويتحكم بسرعة دورا

  2كاالت األنباء إىل ثالث جمموعات: تنقسم و أنواع وكاالت األنباء:  -3

 وكاالت األنباء الوطنية: -

 بلدها تقوم هذه الوكاالت جبمع املعلومات من البلد الذي تعمل فيه مث تعاجلها وترسلها إىل اخلارج، أما اليت تصلها من اخلارج فتنشرها فقط يف
ا متتلك مكاتب للمراسلني يف دول أخرى فهي جبوهره   ا وكاالت وطنية.وبصرف النظر عن كو

  وكاالت إقليمية: -

  وهي وكاالت وطنية حتولت إىل مراكز لتبادل األخبار بني عدة دول تقع يف منطقة واحدة أو بني دول متجاورة.

 وكاالت األنباء العاملية: -

خذ بعدا  فهي جتمع وتعاجل وختزن وترسل األخبار من العامل كله وإىل العامل، وساعد ظهورها على تطور الصحافة مما جعل ظاهرة االتصال 
  جديدا. وبشكل عام ميكن أن نذكر أبرز وكاالت األنباء العاملية واليت تشكل مصدرا رئيسيا ألخبار ومعلومات دول العامل

  3: وكالة األنباء اجلزائرية

بتونس يف خالل حرب التحرير الوطنية لكي تكون لسان حال الثورة  1961مت إنشاء وكالة األنباء اجلزائرية يف الفاتح ديسمرب  
إىل مؤسسة  1991أفريل  20 اجلزائر. مت حتويلها يف انتقل مقرها غداة االستقالل إىل وبطبيعة احلالاجلزائرية على الساحة اإلعالمية الدولية. 

  .مهمتها كخدمة عمومية  وجتاري وأصبحت متارسعمومية ذات طابع اقتصادي 
  
  

  وظائف وكاالت األنباء: -4
                                                            

اف،  1 ر، األه أة، ال اء: ال الة االن ، و د ال زع، 1ى م ان لل وال ان،، دار زه   .21، ص 2010 ع
تیر رسالة ماجس ناصر سعد سعود القحطاني، التغطیة اإلخباریة لوكالة رویترز لقضایا أمن الخلیج العربي من وجھة نظر اإلعالمیین في دولة الكویت، مشروع 2 

س ن،  مقدم لكلیة اإلعالم استكماال لمتطلبات الحصول على الماجستیر في اإلعالم، كلیة اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، جامعة الشرق األوسط، ب
  .49، ص2011/2012

  .aps-l-de-propos-http://www.aps.dz/ar/aلیال، على الموقع:  09، على الساعة 23/09/2020موقع وكالة األنباء الجزائریة، یوم  3 
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ل شك ا لوظيفة االخبارية اليت تشرتك الوكالة يف طريقة ادائها وأهدافها وختتلف يف اجتاهات إن اهم وظيفة لوكالة االنباء هي 
 تنتقيها وأساليب بثها وتوزيعها، فوسائل االعالم اجلماهريية متارس وظيفتها االخبارية من خالل مجع وصياغة وبث وإذاعة االنباء واملعلومات اليت

النباء االخبار  لتوزعها على املشرتكني واملتعاقدين معها أي يف نطاق حمدود وضيق، فالوظيفة على اوسع نطاق مجاهريي، يف حني جتمع وكالة ا
تساع وتعقد حقوق وجما ا اخلاصة من اهم وظائف الوكالة وقد تزايدت هذه االمهية  الت االخبارية لوكالة االنباء بطبيعتها ومسالكها وقنوا

تمع الواحد وبتداخل وتشابك اما الوظيفة الثانية  هذه االحداث على الصعيد الدويل وعلى مستوى العالقات بني الدول واألمم. االحداث يف ا
ودراسات عمليات سري  ومالحظات وحتقيقاتاليت متارسها وكالة االنباء فهي الوظيفة التكوينية والتوجيهية وذلك من خالل تعليقات ومقاالت 

ا   1الت ومراسلون متواجدون يف احناء خمتلفة من العامل.حمدودة يقدمها حمررون خمتصون يف مجيع ا

  : التطور التاریخي لوسائل اإلعالم06المحاضرة رقم 
 2وسائل االتصال القدمية:  -1

   احلمام الزاجل: -
ت األوىل لالتصال استخدم احلمام الزاجل يف االتصاالت املدنية والعسكرية، يتميز هذا النوع بسرعته وقدرته على الطريان ملس   افات يف البدا

  طويلة دون توقف.

 الكالم: -
الكلمة يعترب االتصال اللغوي تغري يف العملية االتصالية لإلنسان، فالقدرة على االتصال من خال اللغة هي الصفة املميزة لالتصال اإلنساين، ف
موعات اإلنسانية تشرتك يف لغة واحدة للتفاهم والتعارف، وهذه املشاركة اللغوية طورت مقدرة اإلنسان على نقل املعلومات وال   تفاعل.جعلت ا

 الكتابة: -

حركة التسجيل عن طريق الصورة أي انتقل اإلنسان من لغة اإلشارات إىل حماولة أولية لتكوين أو تشكيل لغة مكتوبة  الكتابة التصويرية:

ت على جدران املغارات واملقابر.   وذلك حبفر رسوم األشخاص واحليوا

  ة ودنيوية إىل جانب تعبريها عن األشياء.وفيها أصبحت الصورة عن أفكار ديني حركة التسجيل الفكري:

  ويف هذه املرحلة أصوات تعرب عن الرموز، وبذلك أصبح مولد اللغة املكتوبة أمرا مؤكدا. مرحلة التسجيل الصويت:

لكنعانيني وقد استطاع اليو  حروف الكتابة: نيون أن حياولوا  يرجع العلماء فضل اخرتاع إىل املصريني الفينيقيني العرب الذين كانوا يعرفون 

  كتابة الصور الرمزية املصرية إىل حروف أجبدية.

أليدي نظرا لعدم توفر الطباعة. أدوات الكتابة:   لقد كان الناس يسجلون رسائلهم 

  وسائل اإلعالم اجلماهريية: -2

                                                            
  . 34عیسى محمود الحسن، مرجع سبق ذكره، ص 1 
  .155، ب ب ن، ص2013، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع، 1جمال محمد أبو شنب، نظریات االتصال واالعالم، المفاھیم، المداخل النظریة، ط 2 
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الفيلم والراديو والتلفزيون بني عدد كبري من  بصورة أكثر واقعية، فإن عصر وسائل اإلعالم قد بدأ يف مستهّل القرن العشرين بظهور وانتشار      
غفرية الناس. وكانت وسائل اإلعالم هذه هي اليت بدأت مرحلة االنتقال العظيم، اليت مجعت بني الصورة واحلركة والصوت فشدت إليها اجلماهري ال

لًغا يف نفوسهم رها، اما عن املدة اليت متكثها الوسيلة يف كل مرحلة فهذا .  فوسائل اإلعالم اجلماهريية، مرت بثالث مراحل يف تطو 1وتركت أثرًا 
 2راجع على ظروف الدولة اليت متلك تلك الوسيلة، من حيث تطورها ودخلها وحجمها وموقعها وثقافتها، وهذه املراحل هي: 

  تتميز هذه املرحلة مبا يلي: أوال: مرحلة النخبة
 .انتشار األمية واجلهل والفقر بني الناس  .1
 وسائل اإلعالم موجودة فقط يف العاصمة وبعض املدن الرئيسية الكربى.  .2
 ال ختدم وسائل اإلعالم سوى طبقة معينة من السكان هم املتعلمون واملثقفون واألطباء وأصحاب املناصب.  .3
 التلفزيون واالذاعة.الغالبية العظمى من السكان ال يستطيعون القراءة وال ميلكون املال الكايف لشراء   .4
 .معظم السكان مل يتعرضوا ألي مادة إعالمية قامت ببثها أو نشرها وسيلة إعالمية مجاهريية  .5
 املواد اإلعالمية يف اإلذاعة والتلفزيون غالبا ما تكون إخبارية وتعليمية.  .6

  تدخل وسائل اإلعالم لدولة ما يف هذه املرحلة عندما حيدث اآليت: ة الشيوعنيا: مرحل
 تزداد نسبة التعليم بني السكان  .1
  يرتفع دخل الفرد بدرجة ملحوظة  .2

  لثا: مرحلة التخصص
تمع (األطباء، امل   هندسون، اإلعالميون، إن مرحلة التخصص هي املرحلة اليت تقوم فيها وسائل اإلعالم خبدمة كل فئة متخصصة من ا

توافرت هلا  الزراعيون، االقتصاديون، ...) وذلك بتقدمي مواد إعالمية موجهة إىل كل فئة من هذه الفئات. وال تبدأ هذه املرحلة يف أي دولة إال إذا
  املقومات التالية:

 ارتفاع نسبة املتعلمني وارتفاع نسبة التعليم  .1
 .سكانالعدد ويف  ارتفاع عام يف دخل الفرد  .2

 رابعا: املرحلة اإللكرتونية
 خالل هذه املرحلة ظهر التلغراف والتلفون والفونوغراف، مث التصوير الفوتوغرايف فالفيلم السينمائي، مث اإلذاعة املرئية (التلفزيون)،  

قمار الصناعية والفاكس والفيديو وغري ذلك من وسائل االتصال واإلعالم. لتظهر احلاسبات اإللكرتونية وتتطور جيال والتليكس، وصوًال إىل األ
االت اإلعالمية.  بعد جيل وتدخل كل جماالت احلياة ومنها ا

لكلمة وأحدثت هذه املرحلة ثورة يف نظم االتصال وحولت العامل إىل قرية عاملية إلكرتونية يعرف الفرد فيه   لصورة و لصوت و ا 

                                                            
  .36الدار الدولیة للنشر والتوزیع، مصر، ص ة كمال عبد الرؤوف، ترجم1ملفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش، نظریات وسائل اإلعالم،ط 1  
  05أمجد عمر صفوري، المدخل إلى اإلذاعة والتلفزیون، كلیة الصحافة واإلعالم، جامعة الزرقاء، األردن، ب س ن، ص  2 
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املطبوعة كل ما حيدث وقت وقوعه. إال أن هذا االنفجار املعلومايت جعل اإلنسان العادي يعجز عن متابعة ما حيدث يف العامل على مستوى 
 األحداث اليومية العامة، أو على مستوى التخصص العلمي أو املهين. 

قدم على شبكة اإلنرتنت منذ البداية وخاصة بعد االرتفاع املتزايد يف أعداد مستخدمي الشبكة  وأدركت الصحافة أمهية أن يكون هلا موطن     
حت للصحافة جمموعة من اخلدمات اجلديدة اليت أحدثت ثورة يف  ت والتجارة عرب اإلنرتنت. كما أن اإلنرتنت أ ح الكبرية لإلعال جمال واألر

  العمل الصحفي.
أي اإلعالم متعدد الوسائط، إذ ميزج بني خمتلف  Multimediaالمية اليت نشهدها االن " الوسائط اجلديدة"  أو مسيت هذه الثورة اإلع     

قمي واستخدام أنواع اإلعالم والتكنولوجيا، فنجد الصوت والصورة والرسم والعمارة والنص األديب واملهارة اللغوية والتقنيات التكنولوجية، والبث الر 
ارالكمبيوتر واإلنرت  لغ التعقيد والكثافة واإل  .1نت، كل ذلك يتحالف مًعا إلنتاج إعالم 

 

                                                            
  .03، مرجع سابق، ص ھبة فتوح 1 


