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  :تعریف االتصال -1  
ة  COMMUNICATIONیعود أصل كلمة  في اللغات األوروبیة إلى جذور الكلم

ة  ي  COMMUNISالالتینی ي تعن ترك"الت يء المش ة "الش تقت كلم ة اش ذه الكلم ن ھ ، وم

COMMUNE  ة"التي كانت تعني في القرنین العاشر والحادي عشر د " الجماعة المدنی بع

ل أن تكتسب  ا، قب ي كل من فرنسا وإیطالی ة للجماعات ف ي اإلدارة الذاتی زاع الحق ف انت

اریس"الكلمة المغزى السیاسي واألیدیولوجي فیما عرف بـ  ة ب امن " كومون رن الث ي الق ف

ومن " یذیع أو یشیع "فمعناه  COMMUNICAREلمة عشر؛ أما الفعل الالتیني لجذر الك

ت  یة نع ة والفرنس ن الالتینی تق م ل اش ذا الفع ي  COMMUNIQUEھ ذي یعن الغ "ال ب

  .(1)أو بیان أو توضیح حكومي" رسمي

ى األرض و اة عل ل أن ویمكن وصف االتصال بأنھ سر استمرار الحی ا، ب تطورھ

، وعلى الرغم من أن الجنس البشرى )أن االتصال ھو الحیاة نفسھا(بعض الباحثین یرى

ة،  ات الحی ین الكائن ال ینفرد وحده بھذه الظاھرة، حیث توجد أنواع عدیدة من االتصال ب

ة  ي المراحل التاریخی ً مذھال ف ً في أسالیبھ، وتطورا بید أن االتصال بین البشر شھد تنوعا

  . المتأخرة

ات الت دد التعریف ع تع ال وم وم االتص احثین لمفھ ل الب ن قب عت م ي وض

)Communication (و ال ھ امال لالتص طا وش ا مبس د تعریف ن أن نعتم ا یمك أن : (فأنن

ة  ي مضامین اجتماعی االتصال عملیة یتم بمقتضاھا تفاعل بین مرسل ومستقبل ورسالة ف

راد عن ق ین األف ات ب ار ومعلومات ومنبھ ل أفك تم نق یة، أو ضمعینة، وفي ھذا التفاعل ی

  .(2).)معني مجرد أو واقع معین 

  

  

  :االتصالالمداخل النظریة لمفھوم  - 2
                                     

  .10ص عزي عبد الرحمان وآخرون، عالم االتصال، سلسلة دراسات اعالمیة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،–(1)
  .12المرجع نفسھ، ص –(2)
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  : المدخل األول -2-1
ا طرف أول  بإرسال رسالة ) مرسل(ینظر إلى االتصال على أنھ عملیة یقوم فیھ

  (1).بما یؤدي إلى أحداث اثر معین على متلقي الرسالة) مستقبل(إلى طرف مقابل

  : المدخل الثاني -2-2
ن  ي م ائل، والت ي الرس ودة ف اني الموج ادل المع ى تب وم عل ال یق رى أن االتص ی

خاللھا یتفاعل األفراد من ذوي الثقافات المختلفة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتوصیل 

  )2(.المعنى وفھم الرسالة

  : نماذج ھذه التعریفات -2-3
ال.1   ة  االتص الة معین ل رس ا نق ن خاللھ تم م ي ی ة الت و العملی ن ھ ة م أو مجموع

نمط  ك ال الرسائل من مرسل أو مصدر معین إلى مستقبل،أما االتصال الجماھیري فھو ذل

ا  ا م ي غالب ة االتصالیة، والت ام العملی ر من شخصین إلتم ین أكث تم ب من االتصال الذي ی

  . تقوم بھا المؤسسات أو الھیئات عن طریق رسائل جماھیریة

ار واالتجاھات أو العواطف من  .2 ال للمعلومات واألفك االتصال ھو نقل أو انتق

  . شخص أو جماعة آلخر أو آلخرین من خالل رموز معینة

رتبط  .3 ذي یتصل أو ی دف ال االتصال یعرف على أنھ عملیة تحدد الوسائل والھ

  . الھدف-لةالوسی-العملیة:باآلخرین، ویكون من الضروري اعتباره تطبیقا لثالثة عناصر

االتصال عملیة تفاعل بین طرفین من خالل رسالة معینة،فكرة، أو خبرةأو أي  .4

الة  مون الرس ع مض ب م ي أن تتناس الیة ینبغ وات اتص ر قن ر عب الي آخ مون اتص مض

  . بصورة توضح تفاعال مشتركا فیما بینھما

ادل  ة تب ھ عملی ى أن ى االتصال عل ذي ینظر إل اني وفي ضوء المدخل الثاني ال مع

ث أن  یعرف بعض الباحثین االتصال كعملیة تتم من خالل االتكاء على وسیط لغوي، حی

                                     
  .21، ص 2006 الجزائر،، 3ط ،دار اقطاب الفكر،تاریخ وسائل االتصال ،لیدلیوفض–(1)

  .25المرجع نفسھ، ص - )2(
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ً من المرسل والمستقبل یشتركان في إطار داللي واحد، بحیث ینظر إلى االتصال ھنا  كال

  .(1)على أنھ عملیة تفاعل رمزي

  : ومن نماذج ھذه التعریفات
أحدھما مرسل یبدأ الحوار وما لم : ناالتصال تفاعل بالرموز اللفظیة بین طرفی.1  

ھ اآلراء أو  ى توجی ر عل ر األم ال، ویقتص ق االتص وار، ال یتحق تقبل الح ل المس یكم

دث  ذي ح أثیر ال تجابة أو الت وع االس ة ن ط، دون معرف د فق ب واح ن جان ات، م المعلوم

  . عندالمستقبل

ة(االتصال عملیة یتم من خاللھا تحقیق معاني مشتركة  .2 ی) متطابق ن الشخص ب

  . الذي یقوم بالمبادرة بإصدار الرسالة من جانب، والشخص الذي یستقبلھا من جانب آخر

  : عناصر عملیة االتصال - 3
رد أن  ي بمج ي أن االتصال ال ینتھ اركة، یعن ة مش ال كعملی ى االتص أن النظر إل

اك العدی)المستقبل(إلى المتلقي ) المرسل(تصل الرسالة من المصدر  ي أن ھن ا یعن د ، كم

من العوامل الوسیطة بین الرسالة والمتلقي، بما یحدد تأثیر االتصال؛ من جھة أخرى فأن 

ا یعرف  ة فیم ین أو موضوعات معین كال من المرسل والمتلقي یتحدث عن موضوع مع

ا بالموضوع أو  ل منھ بالرسالة أو الرسائل، ویعكس ھذا الحدیث لیس فقط مدى معرفة ك

أثر بم ا یت ن أیض الة، ولك ة الرس ھ االجتماعی ذلك بانتماءات دات، وك یم ومعتق ن ق ھ م ا لدی

اه من معلومات وآراء ویحدد أیضا  ا یتلق ة تجاه م الثقافیة، مما یثیر لدیھ ردود فعل معین

  .(2)مدى تأثره بھذه المعلومات واآلراء

ة  ى الطبیع ة إل ة الثنائی ن الطبیع ي تطورت م اذج والت ن النم د م رت العدی د ظھ لق

  : على ضوئھا تتكون عملیة االتصال من ستة عناصر أساسیة ھي الدائریة والتي

  .المصدر -1

  .الرسالة -2
                                     

  .32 ص ،مرجع سابق ،دلیو فضیل - (1)
  .41 ص ،1996 ،االسكندریة ،المكتب الجامعي العلمي للكمبیوتر ،اسالیب االتصال االجتماعي ،محمود صبري النمر - (2)
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  .الوسیلة -3

  .)المستقبل(المتلقي  -4

  .رجع الصدى أو رد الفعل -5

  .التأثیر -6

  : وفیما یلي نبذة موجزة عن ھذه العناصر

  ): SOURCE(المصدر أو المرسل-3-1
د ویقصد بھ منشئ الرسالة، وقد یكون  راد وق ردا أو مجموعة من األف المصدر ف

 .یكون مؤسسة أو شركة، وكثیرا ما یستخدم المصدر بمعنى القائم باالتصال

  ): MESSAGE(الرسالة -3-2
ى المستقبل، وتتضمن  ھ المصدر إل ذي ینقل وى ال وھي المعنى أو الفكرة أو المحت

تم ا ة، ی ا سواء المعاني واألفكار واآلراء التي تتعلق بموضوعات معین ا رمزی ر عنھ لتعبی

ترك  م المش ى الفھ ال عل ة االتص ف فاعلی ة، وتتوق ر المنطوق ة أو غی ة المنطوق باللغ

  (1).للموضوع واللغة التي یقدم بھا

  

  

  

  )CHANNEL:()1(الوسیلة أو القناة -3-3
ى  وتعرف بأنھا األداة التي من خاللھا أو بواسطتھا یتم نقل الرسالة من المرسل إل

اھیري  ي االتصال الجم ي ف ال، فھ اختالف مستوى االتص یلة ب ف الوس تقبل، وتختل المس

تكون الصحیفة أو المجلة أو اإلذاعة أو التلفزیون، وفي االتصال الجمعي مثل المحاضرة 

ؤتمرات ة أو الم ة الجمع ون أو خطب د تك ي أیضا ق ف االتصال الجمع ض مواق ي بع ، وف

                                     
عبد الرحمان محمد األغلیني، تدفق المضمون الدرامي العربي واألجنبي في التلفزیون، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة االعالم،  - (1)

  . 78، ص 1991جامعة القاھرة، 
 .78مرجع سابق، ص  عبد الرحمان محمد األغلیني،–)1(
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األداة مطبوعات أو شرائح أو أفالم فیدیو، أما في االتصال المباشر فأن الوسیلة ال تكون 

  . وإنما تكون طبیعیة، أي وجھا لوجھ) صناعیة(میكانیكیة 

  )RECEIVER(:)2(المتلقي أو المستقبل  -3-4
ى ذي یتلق ور ال و الجمھ الة االتص وھ ةالرس أثر الیة أو اإلعالمی ا ویت ویتفاعل معھ

م الجمھور وخصائصھ  ة االتصال، وال شك أن فھ ي عملی دف المقصود ف ا، وھو الھ بھ

ك  ة ذل ي عقلی ا ف ة تأثیرھ الة ودرج ى الرس ي إدراك معن ا ف ب دورا مھم ھ یلع وظروف

و  ة فھ الجمھور، وال یمكن أن نتوقع أن الجمھور یصدق وینصاع تلقائیا للرسالة اإلعالمی

ستجیب لھا، إذا كانت تتفق مع میولھ واتجاھاتھ ورغباتھ، وقد یتخذ بعض قد یرفضھا أو ی

  . الجمھور موقف الالمباالة من الرسالة وال یتفاعل معھا

  )FEED BACK(:)3(رجع الصدى أو رد الفعل  -3-5
ى  ق من المستقبل إل ة االتصال، وھو ینطل ي عملی یتخذ رد الفعل اتجاھا عكسیا ف

ن ر ع ك للتعبی تجابتھ أو  المرسل، وذل ا واس ھ لھ دى فھم الة وم ن الرس ي م ف المتلق موق

  . رفضھ لمعناھا، وقد أصبح رد الفعل مھما في تقویم عملیة االتصال

  

  

  )EFFECTIVE(:)1(التأثیر  -3-6
ي أالتأثیر مس د تلق ك بع لة نسبیة ومتفاوتة بین شخص وآخر وجماعة وأخرى، وذل

ً ولیس الرسالة االتصالیة وفھمھا، وغالبا ما یكون  تأثیر وسائل االتصال الجماھیریة بطیئا

إن  م ف ً، ومن ث ً ولیس دائما فوریا، كما یعتقد البعض، وقد یكون تأثیر بعض الرسائل مؤقتا

التأثیر ھو الھدف النھائي الذي یسعى إلیھ المرسل وھو النتیجة التي یتوخى تحقیقھا القائم 

  .باالتصال
                                     

ات المشاھدة وأنماطھا والتأثیرات على قیم المجتمع وثقافتھ، رسالة نصیر بوعلي، البرابول والجمھور في الجزائر، دراسة في عاد – )2(
  .59، ص 1994ماجیستیر غیر منشورة، قسم العلوم االجتماعیة واالنسانیة، جامعة الجزائر، 

  .60المرجع نفسھ، ص  – )3(
 .60ص  ،1987، المكتبة األنجلومصریة، مصر، )نشأتھا وتطورھا( خلیل صابات، وسائل االعالم  –)1(
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ة ھي وتتم عملیة التأثیر على خطوتین، األو  لى ھي تغییر التفكیر، والخطوة الثانی

  . تغییر السلوك

  :نظریات االتصال - 4
 : نظریة التأثیر المباشر -1- 4

د، تفترض و ھارولد الزویل قال بنظریة الرصاصة السحریة أو الحقنة تحت الجل

أثرت (أن األشخاص لیسوا إال مجتمع جماھیري من مجموعة من األشخاص المنعزلین  ت

ا  وسائل، و)بفكر فروید اس یقبلونھ اس والن اإلعالم تمثل فیھ مصادر قویة للتأثیر على الن

كل  ا بش اثلوویفھمونھ كل  متم تجیب بش ردي، ویس كل ف ات بش ى المعلوم خص یتلق ل ش ك

ردي أثیرات ، وف الم ت راض أن لإلع دید، وافت یط الش بب التبس ة بس ة واقعی ن نظری م تك ل

 )2(.ر اإلعالمأھمیتھا أنھا كانت بدایة بحوث تأثی ،عنیفة ومفاجئة

 : نظریات التأثیر االنتقائي -2- 4

 :نظریة االختالفات الفردیة - 2-1- 4

تقول ببساطة أن األشخاص المختلفون یستجیبون بشكل مختلف للرسائل اإلعالمیة 

بة،  ة أو المكتس فاتھم الموروث یة، وص تھم النفس اتھم، وبنی ا التجاھ الم ووفق ائل اإلع وس

ھ كل شخص،  ر ب ذي یفك ك بسبب اختالف اإلدراك ال تستقبل وتفسر بشكل انتقائي، وذل

یم  دات والق ن المعتق خص م ل ش دى ك ذي ل یم ال تالف التنظ ى اخ ع إل ذي یرج وال

ان،وألن اإلدراك انتقائي فالتذكر واالستجابة ...واالتجاھات أثیر وسائل  انتقائی الي فت وبالت

 )1(.لاإلعالم لیس متماث

 :نظریة الفئات االجتماعیة - 2-2- 4

ة ل فئ ل ك ابھ داخ الي یتش لوك االتص ة والس ات اجتماعی ى فئ مون إل اس ینقس  الن

ى، وموقع الفرد في البناء االجتماعي یؤثر على استقبالھو اء عل د تتحدد بن ة ق السن : الفئ

                                     
  .82، ص 1985، 1الجردي نبیل عارف، مقدمة في علم االتصال، مكتبة االمارات، ط  - )2(
  .83مرجع سابق ، ص  ،الجردي نبیل عارف–)1(



االتصـــالاالتصـــال  
 

 
47 

 

لذا فتأثیر أنماط االستجابة تتشابھ في داخل كل فئة، ، و...الجنس، الدخل، التعلیم، الوظیفة

 )2(.وسائل اإلعالم لیس قویا، وال متماثال ولكنھ یختلف بتأثیر الفئات االجتماعیة

 :نظریات العالقات االجتماعیة - 2-3- 4

ات  ي فئ ین ف راد مجتمع زلین،أو أف راد منع جمھور وسائل اإلعالم لیسوا مجرد أف

د تعرضھم  مرتبطون ببعضھم البعض في اتحاداتاجتماعیة، ولكنھم  ونوادي والذین یزی

ھ ل تعرضا ل ي األق ؤثروا ف ي ، ولوسائل اإلعالم یمكن أن ی ات یجب أن توضع ف العالق

 )3(.االعتبار

 : نظریات التأثیر غیر المباشر -3- 4

 :نظریة التأثیر المعتمد على تقدیم النموذج - 3-1- 4

رد  دم للف ي تعرضھا وسائل اإلعالم تق اذج السلوك الت رد لنم تقول أن تعرض الف

ومي مص ي سلوكھ الی اذج ف ذه النم ي ھ ھ لتبن ا یدفع اعي، مم تعلم االجتم در من مصادر ال

  .)4()فتیات اإلعالنات -الحلم األمریكي من خالل السینما(
  
 

 :نظریة المعنى - 3-2- 4

دة  یمكن لوسائل اإلعالم أن تقدم معان جدیدة لكلمات اللغة، وتضیف عناصر جدی

إن وسائل للمعاني القدیمة، وبما أن اللغة عامل حاسم  رارات ف في اإلدراك والتفسیر والق

الثورة، النكسة الفتح ( ،اإلعالم یصبح لھا دور حاسم في تشكیل السلوك بشكل غیر مباشر

 )1().العربي

 :نموذج الحاجات واإلشباعات - 3-3- 4

                                     
  .83المرجع نفسھ ، ص - )2(
  84المرجع نفسھ، ص  - )3(
  .84المرجع نفسھ، ص  - )4(
  .85مرجع سابق، ص ، خلیل صابات - )1(
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ھ  الم موج ائل اإلع اس لوس تخدام الن ن اس ا م زءا ھام ة أن ج ك النظری ول تل وتق

باع  ة إلش ة معین ائل إعالمی ار وس ون باختی م یقوم راد، وھ ددھا األف داف یح ق أھ لتحقی

اس لوسائل اإلعالم  خمسةاحتیاجاتھم مثلما قال مارك لیفي ھناك  أھداف من استخدام الن

 )2().التسلیة -التوجھ العاطفي -م الرضاعد -التوجھ المعرفي -مراقبة البیئة(

 : نظریات االتصال اإلقناعي -4- 4

 : النموذج النفسي - 4-1- 4

الرسالة الفعالة ھي التي تتمكن من تحویل ، فیعتمد على نظریة االختالفات الفردیة

ة مع موضوع الرسالة ة متفق النموذج و البناء النفسي للفرد بشكل یجعل االستجابة المعلن

و الة اإلقناع: ھ ةالرس ي ی ة الت یة الكامن ات النفس ط العملی ر أو تنش لوك  أو تغی ق الس تحق

 )3(.الظاھر المرتبط بالعملیات النفسیة

  :  خطواتھا -4-4-1-1

  .وصول الرسالة للشخص -1

  .قبولھ لھا لیفكر فیھا -2

  .تقییمھ لألھداف التي سیحققھا من تنفیذه للسلوك -3

  .اختیار القیام بالسلوك -4

 :االجتماعي النموذج الثقافي - 4-2- 4

من الصعب تفسیر ، ویعتمد على نظریة الفئات االجتماعیة والعالقات االجتماعیة

یاق  ا یتصرفون داخل س م دوم دھا ألنھ یة وح رات النفس ى المتغی اء عل راد بن لوك األف س

تشكل و تحدد أو تعید تحدید العملیة الثقافیة التي الرسالة اإلقناعیة: النموذج ھوو اجتماعي

ر  ةأو تغی ل الجماع ا داخ ق علیھ لوك المتف اییر الس لوك و مع اه الس ي اتج ر ف ق تغی تحق

  . المعلن

                                     
  .86ص  نفسھ،المرجع  – )2(
 .88نفسھ ، ص المرجع  - )3(
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ة قاسیة توجھ : كیر انھ ال بد من مراعاة أنتذمع ال ھناك مجتمعات ذات نظم ثقافی

ا  اح فیھ یض، تت ى النق رى عل ات أخ اك مجتمع ة، وھن ل للحقیق اء كام ھ بن دم ل رد وتق الف

  (1).ابتھم الخاصة نحو األفكار الجدیدةالفرصة أمام األفراد لتحدید استج
  :نظریة التقمص الوجداني  -5- 4

ین ذھن  ربط ب ھ ی المقدرة على التقمص الوجداني جزء ال یتجزأ من االتصال، ألن

ة لشخص  ة الذھنی م الحال درة عن فھ المرسل وذھن المتلقي، والتقمص الوجداني ھو المق

  (2)) .أنني أفھم مشاعرك(آخر، كأن تقول لشخص آخر 

ى آخر  ان إل یكتسب الفرد المقدرة على التقمص الوجداني بالتحرك المادي من مك

ل التحرك السیكولوجي یحل محل  ي تجع ق التعرض لوسائل االتصال، الت أو عن طری

ھ  ي أن التحرك المادي أو الجغرافي، وقیمة التقمص الوجداني لالتصال یمكن تلخیصھا ف

  : الثة عناصرلكي نتصل یجب أن یتوافر لنا على األقل ث

  .وسائل مادیة لالتصال -1

  .رجع صدى -2

  .مقدرة على التقمص الوجداني -3

ك  ر تل والمقدرة على التقمص الوجداني، أي عمل استنتاجات عن اآلخرین، وتغیی

د أشار تنتاجات لتتفق مع الظروف الجدیدةاالس ي عام، فق ذ ألف ة من درة معروف ذه المق ، ھ

ا إلیھا أفالطون وسان جون وسان  د اعتبرھ اتھم، وق أوجستین وبعد ذلك سبینوزا في مؤلف

  .(1)آدم سمیث وھربرت سبنسر عملیة انعكاس بدائي

  : نظریة االستنتاج في التقمص الوجداني - 5-1- 4

لوكھ  ظ س ان یالح داني أن اإلنس تقمص الوج ال ال ي مج تنتاج ف ة االس ول نظری تق

ر ادي مباش یكولوجیة الداةالم ھ الس ا بحالت لوكھ رمزی ربط س اعره ، وی ة، أي بمش خلی

                                     
  .115،مرجع سابق، ص احدادن زھیر - (1)
  .96، ص 1990 ،القاھرة ،العربي للنشر و التوزیع ،تكنولوجیا المعلومات و صناعة االتصال الجماھیري ،محمود علم الدین - (2)
  .98ص مرجع سابق، ،محمود علم الدین - (1)
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ھ بح .. وعواطف ى،أي یص اني معن لوكھ اإلنس بح لس ة یص ذه العلمی الل ھ ن خ خ، وم ال

یطور الفرد مفھومھ عن ذاتھ بنفسھ على أساس مالحظاتھ وتفسیراتھ ، و)لتفسیراتھ معنى(

  .(2)لسلوكھ الخاص

وبمفھوم الذات، یتصل باآلخرین ویالحظ سلوكھم المادي، وعلى أساس تفسیراتھ 

ة الس ابقة لسلوكھ وما ارتبط من مختلف المشاعر والعواطف یخرج باستنتاجات عن حال

ذا من ، اآلخرین السیكولوجیة ذا وك ان سلوكھ یعكس ك بمعنى آخر، یقول لنفسھ أنھ إذا ك

ا  المشاعر، إذا قام شخص آخر بھذا السلوك فھو أیضا یعكس نفس المشاعر التي شعر بھ

  . حینما قام بھذا العمل

  : نظریة أخذ األدوار في التقمص الوجداني -4-5-2
إذا افترضا أن معلومات اإلنسان من الدرجة األولى ھي عن نفسھ، أو أن اإلنسان 

اآلخرین ل ب ل أن یتص ھ قب ن ذات ً ع ا ً معین ا ّون مفھوم ل ، یك دانیا بعم تقمص وج ا ن حینم

  : ماااستنتاجات ثم ال نجازى علیھا نضطر إلى نلجأ إلى حل واحد من حلین 

  . أن نحرف سلوك اآلخرین الذي ندركھ ونجعلھ یتفق مع توقعاتنا. 1

ود . 2 ا، ونع ف ذاتن د تعری أو أن نعید النظر في صورتنا الذھنیة عن أنفسنا، ونعی

  .)1(مرة أخرى إلى أخذ األدوار

  :تطور نظریات االتصال -5
ا وعناصرھا  ة االتصال ووصف أبعادھ ل عملی ة لتحلی بذلت عدة محاوالت علمی

ب  ذه الدراسة، أن أغل ع -وما یھمنا التأكید علیھ، في حدود ھ ل جمی م نق الدراسات  -إن ل

ا  ة الوسیلة االتصالیة ودورھ التي تناولت موضوع االتصال الجماھیري أكدت على أھمی

  . لرئیسي في عملیة االتصال الجماھیریةالمؤثر وا

الذي یرى أن ھناك أربعة ) دیفید برلو(وفي ھذا الصدد یمكن أن نشیر إلى نموذج 

  .المرسل والرسالة والوسیلة والمستقبل: عناصر تكون العملیة االتصالیة وتشمل
                                     

  .102، ص 1971عین شمس، القاھرة، ، مكتبة سلوك االنسان ،حمد عليأعلي  - (2)
  . 121علي احمد علي، مرجع سابق، ص - )1(
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ھ  ذي قدم وذج ال ات االتصال النم اء نظری ي بن ومن النماذج المھمة التي أسھمت ف

رامول( ر ش ام ) ب ي ع ام و 1974ف ي ع وره ف رام  1971ط دم ش وذج یق ذا النم ي ھ وف

  : )2(العناصر األساسیة على النحو التالي

  . المصدر أو صاحب الفكرة)أ

الة)ب وین الرس وز لتك ي رم یاغتھا ف یفرة وص ي ش عھا ف رة ووض ن الفك ر ع   . التعبی

  . المستقبل الذي یتلقى ویفك رموزھا)ت

ورجع الصدى الذي قد یصل أو ال یصل إلى المرسل أو صاحب  االستجابة أو الھدف)ث

  .(3). الفكرة

ا  ر، وبخاصة فیم احثین شانون وویف ار الب ى أفك ویعتمد شرام في ھذا النموذج عل

ة  وظیفي لعملی ام ال ھ النظ الل نموذج ن خ یف م ویش، ویض دى والتش ع الص ق برج یتعل

ة  اھیم مھم وذج مف ذا النم الل ھ ن خ دم م ا ق ال، كم رة االتص داللي والخب ار ال ل اإلط مث

إن تطور التاریخ اإلنساني ھو ":المشتركة وأھمیتھا في عملیة االتصال وإلى ذلك،اذ یقول

ر أو  ان آخ ي مك ھ اإلنسان، ف ى االتصال بأخی دفع باإلنسان إل دة ت ة واح ظاھرة اجتماعی

  .)1("مجتمع آخر

ة وھو بذلك ینظر إلى قصة التطور التاریخي البشري على أنھا  قصة تطور عملی

ة : االتصال، ویقسمھا إلى خمس مراحل وھي راع الطباعة، المرحل ة، اخت الكالم، الكتاب

العالمیة، وأخیرا مرحلة اإلذاعة واالتصال اإللكتروني، وفي ھذه المرحلة األخیرة لتطور 

ل  ً في حیاة المجتمع، واستطاع اإلنسان نق ً مھما االتصال أصبح للوسائل اإللكترونیة دورا

أفكاره ومشاعره ومعلوماتھ عبر الحواجز الجغرافیة المحدودة باستخدام أجھزة المذیاع ثم 

ً شبكة اإلنترنیت والھاتف الجوال   .التلفزیون، وأخیرا

                                     
  .37، ص 1997، جوان 15دجاني نبیل، المجلة الجزائریة لالتصال، معھد علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر، العدد  - )2(

  .115اھرة، ص ، مكتبة عین شمس،الق...مفاھیم، نظریات، مجاالت: صالح جوھر، علم االتصال –(3)
  .116صالح جوھر، مرجع سابق، ص  –)1(
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ى  ولعل نظریة مارشال ماكلوھان التي ظھرت قبل نحو أربعین عاما، ما تزال حت

رب ي ال ً ف وحا ً ووض ارا ة انتش ات اإلعالمی ر النظری وم أكث یلة الی الة والوس ین الرس ط ب

رى  ث ی أثیره، حی ة االتصال وت د نوعی ي تحدی ة الوسیلة ف ى أھمی اإلعالمیة، والتأكید عل

یوضح أن مضمون وسائل االتصال ال یمكن النظر و) أن الوسیلة ھي الرسالة(ماكلوھان

ائل  ھإلی ات الوس ن تقنی ً ع تقال الیةمس وعات االتص ھ  فالموض ھ ل ي توج ور الت والجمھ

ي یتصل مضمونھ ة وسائل األعالم الت ا، یؤثران على ما تقولھ تلك الوسائل، ولكن طبیع

  .)2(. بھا اإلنسان تشكل المجتمعات أكثر ما یشكلھا مضمون االتصال

ى  طر إل ع أو یض تخدمھا المجتم ي یس الم الت ائل األع ان أن وس ین ماكلوھ ویب

الج مشاكل ف یع داد لإلنسانھ، وأي وسیلاستخدامھا ستحدد طبیعة المجتمع وكی  ة، أو امت

ً وتؤثر على الطریقة التي یفكر بھا الناس ویع   . )3(لون وفقا لھامتشكل ظروفا

  :ھيالتاریخ اإلنساني و –في رأیھ  –وعرض ماكلوھان أربع مراحل تعكس 

  . أي مرحلة ما قبل التعلم، أي المرحلة القبلیة: المرحلة الشفویة) أ

  . الیونان القدیمة واستمرت ألفي عام التي ظھرت في: مرحلة كتابة النسخ) ب

  . ف تقریبا 1900ف إلى سنة  1500من سنة : عصر الطباعة) ت

ً حتى الوقت الحاضر 1900عصر وسائل األعالم اإللكترونیة من سنة ) ث   )1(.م تقریبا

ا  إن طبیعة وسائل األعالم المستخدمة في كل مرحلة تساعد على تشكیل المجتمع أكثر مم

  . یساعد مضمون تلك الوسائل على ھذا التشكیل

ھذه الوسائل ومن أھم ما جاء في نظریة ماكلوھان عن وسائل االتصال، أنھ یقسم 

ى  اردة(إل ائل ب اخنة(و) وس ائل س ي) وس ك الت اردة تل ائل الب د بالوس ن  ویقص ب م تتطل

ا الوسائل الساخنة،فھي  المستقبل جھدا إیجابیا في المشاركة والمعایشة واالندماج فیھا، أم

ً، فال  ذل أو  تحتاج من المشاھدتلك الوسائل الجاھزة المحددة نھائیا أو المستمع إلى جھد یب

                                     
  .163، ص 1990عبد النبي عبد الفتاح، تكنولوجیا االتصال و الثقافة بین النظریة و التطبیق، العربي للنشر، القاھرة، - )2(
  . 162علي احمد علي، مرجع سابق، ص  - )3(
  .194الجردي نبیل عارف، مرجع سابق، ص  - )1(



االتصـــالاالتصـــال  
 

 
53 

 

ة واإلذ ا الطباع اردة، أم ائل ب ون وس ون والتلفزی ة والتلف ة، فالكتاب اركة أو معایش ة مش اع

  . والسینما فھي وسائل ساخنة

ادة ) الوسیلة ھي الرسالة(وإذا لم تكن  فمن الواضح أنھا أخطر من مجرد أداة لزی

  .)2(عدد الجماھیر من القراء والمستمعین والمشاھدین

ة ساعدت  ى أن وسائل األعالم اإللكترونی وفي الوقت الذي یشیر فیھ ماكلوھان إل

ـ  ف ب بحت توص ى أص ان، حت ان والمك ي الزم ھا ف یة وتقلص رة األرض اش الك ي انكم ف

ة ( ة العالمی ي ا)Global Villageالقری الي زاد وع ة وبالت ى درج ؤولیتھ إل ان بمس إلنس

  .قصوى

ا  ى م دة أدت إل ة الجدی ذه الحال ـأن ھ میتھ ب ن تس ق(: یمك ر القل ورة ) عص ألن الث

  .اإللكترونیة الفوریة الجدیدة تجبر الفرد على االلتزام والمشاركة بعمق

ا  ة مھم وبغض النظر عن وجھة النظر التي یتبناھا، فوجھة النظر الخاصة الجزئی

ذا  ا یكون ھ وري، وربم ي الف رون اآلل اء واإللكت كان مقصدھا لن تغیر في عصر الكھرب

ر وم ال ا مفھ ع منھ ي نب یة الت ل األرض ره یمث ة(أي وغی ي ) العولم ردد ف بح یت ذي أص ال

  .)1(السنوات األخیرة

وإلى جانب ذلك فأن أفكار ماكلوھان أصبحت في السنوات األخیرة، موضع انتقاد 

رى  ذا الصدد ی ي ھ احثین، وف أن ) ریتشارد بالك(أو تعدیل أو تشكیك من قبل بعض الب

ة( ة العالمی ع ا) القری ي المجتم ي ف ود حقیق دلھا وج م یع ا، ل ان وجودھ م ماكلوھ ي زع لت

  )2(.المعاصر

د وصفأن التطور التقني ا"ویوضح  ة ا ھلذي استند إلیة ماكلوھان عن ة للقری لعالمی

ن التطور د م ي مزی ى  استمر ف ا إل ة وتحویلھ ة العالمی ذه القری ى تحطیم ھ ث أدي إل بحی

لبنایة الضخمة التي تضم عشرات الشقق السكنیة قرب ما یكون إلى اأفالعلم اآلن  ،شظایا

                                     
  .146، ص 2001الھاشمي محمد ھاشم، االعالم الكوني و تكنولوجیا المستقبل، المستقبل للنشر و التوزیع، عمان، االردن،  - )2(
  .485فلایر مھنا، علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة، دار الفكر ، دمشق، دار الفكر المعاصر ، بیروت، ص   –)1(
  . 487ص نفسھ، المرجع  - )2(
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ھ  درى شیئا عن جیران التي یقیم فیھا أناس كثیرون ولكن كل منھم یعیش في عزلة، وال ی

  )3(."الذین یقیمون معھ في البنایة نفسھا 

ن ول م ھ تح ور بأن ذا التط ف ھ ن أن یوص ع(ویمك ى ) التجمی ت(إل أو )التفتی

ات  ت تقنی ث أتاح ة، حی طناعیة الالمركزی ار االص ي األقم ة ف ة المتمثل ال الحدیث االتص

الت ة ووص بات اإللكترونی ایكروویف(والحاس ن ) الم را م ددا كبی وئیة ع اف الض واأللی

اعلي  ابلي التف ون الك یین،مثل التلفزی دین الماض ال العق الل االتص ال خ دمات االتص خ

وة و نخفض الق ون م دیو كاسیت(والتلفزی زة ا) الفیدیویسك) (الفی لتسجیل الموسیقي وأجھ

ف ) والتلتیكسالفدیوتكس(خدمات المتطورة، و ات والھوات د البیان واالتصال المباشر بقواع

ة ب ي شبكة االتصاالت المعروف دمجت ف ي ان ، )اإلنترنت(ـالنقالة والبرید اإللكتروني، الت

  .)4(وجمعیھا وسائل تخاطب األفراد وتلبي حاجاتھم ورغباتھم الذاتیة

ذه   ن ھ تج ع د ن رامج وق اھد ب ي تش اھیر الت داد الجم ص أع دة تقل ة الجدی التقنی

وائي  ث الھ الشبكات الرئیسیة وخدمات اإلذاعة المسموعة والتلفزیون التي تعمل بنظام الب

  . التقلیدي

ا،  لقد ظل االتجاه الرئیسي لوسائل االتصال الجماھیریة، حتى ما قبل عشرین عام

اھیر  د الجم ى توحی ل إل ى  Massificationیمی ھا إل الیة نفس ائل االتص ل الرس ى نق بمعن

  . )1(قطاعات جماھیریة واسعة، أو توحید الرسائل وتعدد الجماھیر المستقبلة لھذه الرسائل

دأ یتجھ  د ب المي، فق أما االتجاه الجدید لالتصال وتدفق المعلومات على الصعید الع

ر الؤم األف ددة ت ائل متع دیم رس ى تق ال، بمعن ة االتص و ال مركزی ات نح اد أو الجماع

  : )2(الصغیرة المتخصصة، وتتخذ ھذه الالمركزیة للرسائل مظھرین

  . یتحكم فیھ المرسل: المظھر األول

  . یتحكم فیھ المستقبل: والمظھر الثاني
                                     

  .489فسھ، ص المرجع ن - )3(
  . 256، ص 1991برنیت دوین، االتصال و سلوك االنسان، ترجمة محمد اسماعیل الخطیب، الدار العامة للبحوث، السعودیة،  - )4(
  . 156الھاشمي محمد ھاشم، مرجع سابق، ص  - )1(
  . 96عزي عبد الرحمان واخرون، مرجع سابق، ص  -)2(
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وفر خدمات  ة لت ربط بالحاسبات اإللكترونی ق ال ا عن طری ل منھم ویمكن إتاحة ك

دأ من ات، تب ادل المعلوم ل النصوص  مختلفة من االتصال وتب الصحافة المطبوعة أو نق

ذه  ل ھ ن نق ینمائیة، ویمك الم الس ة واألف رامج التلفزیونی كل الب ى ش د إل ة، وتمت المكتوب

ابلي  تخدام االتصال الك ق اس ة، عن طری افات شاسعة وبسرعة فائق ر مس المعلومات عب

  .)3(.واألقمار االصطناعیة

وفلر ن ت ث الف رى الباح یة اإللك:وی ة األساس اد أن البنی ار االقتص ي أقط ة ف ترونی

  :)4(المتقدم سوف تتمیز بستة سمات تمثل مفاتیح المستقبل ھي

  .Interactivitéالتفاعلیة )أ

  . Mobilitéقابلیة التحرك أو الحركة ) ب

  .Convertibilitéقابلیة التحویل) ت

  . Connectivitéالتوصیلیة)ث

  .Ubiquitéالشیوع واالنتشار)ج

  .Globalisationالتدویل)ح

  
 

                                     
  .562مرجع سابق، ص  علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة، فلایر مھنا، - )3(
  . 596المرجع نفسھ، ص  - )4(


