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  االتصال الجماهيري

   مقوماته،وسائله،  مستوياته،عناصره
  

  ُبرهـان شـاوي. د

  مدخل في مفهوم االتصال 

ه    آتب الفرنسي    )الميدلوجيا –محاضرات في االعالم العام     (في آتابه     ريجيس دوبري
ات      اريخ عالق اك ت د فهن اريخ واح ي ت ان ف و تاريخ شري ه اريخ الب اه أن الت ا معن بم

  االنسان باالنسان وهناك تاريخ عالقات االنسان باالشياء 

ا                    إ ياء ومن هن اس تمر بواسطة االش ا بالن اس وعالقتن ن عالقتنا باالشياء يتوسطها الن
ستوياتها               ه وفي مختلف م ذة العالئق بدق ا  ال انإ .فان وظيفة علم االعالم هي بحث ه ن

د    نا ن ه ستويات اال وهو االتصال ا           أتوقف عن ذه الم اهيري   حد ه ذا    رغم أن     .لجم  اله
ذاتي                   ا االتصال ال يمنعنا من االشارة السريعه الشكال اخرى من االتصال واقصد هن

intrapersonal comm.  ع   أعد اي االتصال داخل الذات والذي ُي  شكال أساس جمي
صال شري االخرىاإلت ضا  الب ين االشخاص ، واي صال ب  inter personal االت

comm. صال المبا ةوهواالت صال المواجه اس ويعرف بات ين الن ا ،شر ب تم وجه  وي
ه   median االتصال الوسطي ، وآذلكلوجه بين شخصين او اآثر ويسمى هكذا اال ان

اهيري         :يقع وسط نوعين من االتصال     ين االشخاص واالتصال الجم  لكن   . االتصال ب
   . التفاصيل لنتوقف عند تعريف االتصالهذه قبل الدخول في آل 

  

  ؟ود بمصطلح االتصال ماهو المقص

اني  قاموسالجاء في    اهيري     (  األلم صال الجم ة من         )مصطلحات االت ذي أنجزه نخب  ال
م      ا وه اهيري في ألماني ه  : آبار علماء اإلتصال الجم د   -إليزابيث نويل ان، فينفري  نيوم

  :ما يلي) عملية االتصال( ، وتحت مصطلح شولتز، يورغن فيلكه



ؤثر       االتصال يعني حدث يتضمن موضوعات م     ين طرفين محددين وي ة يجري ب ختلف
يهم  ذا المصطلح  . ف ة و   Kommunikationوه يجد  Communication  بأأللماني

.   والذي يعني  المشارآة أو المشترك والمشاع  communisجذره في اللغة الالتينية 
ي   صطلح ليعن ذا الم تخدام ه شائع إس ن ال ن م ل  : لك ارة، التحمي ار، اإلث اهم، اإلخب التف

وم طرف     .  صيلوالتو ث يق لي، حي ل تواص ة، فع و عملي صال ه ان االت ا ف ن هن وم
ة         اس لعملي رط أس ذا ش تقبالها، وه ر باس رف االخ وم الط شترك يق يء م ال ش بارس

وم        . االتصال، فبدون رسالة وإستقبال ليس هناك اتصال       اك مفه ولكن على أية حال هن
  . واسع جدا لالتصال وآخر ضيق جدا

  

ق لالتصال فهو الذي يجري بين مختلف الناس أثناء التفاعل           فيما يخص المفهوم الضي   
اعي ي     . االجتم ستخدم ف ددة وي ة ومتع االت مختلف شمل مج ه في ع ل وم الواس ا المفه أم

سمى    ا ي ات أو م ع الحيوان ل م ي التعام ى ف ة، حت االت العلمي ف المج صال ( مختل االت
واني سمى      )الحي ا ي ة أو م ة والتقني ات العلمي ين المظوم ي، أو  اال(، أو ب صال التقن ت

ة      )االتصال الميكانيكي  ، وآذلك االتصال المجهري والذي يجري بين االعضاء الحيوي
سمى وجي (وي صال البيول سمى      )االت ا ي ة أو م سان واآلل ين االن صال ب ضا االت ، واي

  ).  البشري-االتصال الميكانيكي(

ستمر  ر وتوسع م ي تغي و ف ذا المصطلح فه ات له اك ثب يس هن ا أن آ. المالحظ أن ل م
صال ي مجاالت االت ستمرة ف رات م اك تغي ي آانت ترصد . هن ة الت ة النظري فالمعرف

ة من األسماك، أو رصد                 عمليات االتصال في المنظومة العصبية لدى مجموعة معين
ي  ات ف راف، أو العالق ة التلغ صال لمجموعة من النحل، أو عملي ة االت سير عملي وتف

اء أي عمل           سير من خالل              عائلة ما، أو آل ما يجري أثن ة للتف د آافي م تع ة، ل ة إنتخابي ي
نظرية واحدة، بالرغم من أن هذه المعرفة النظرية ساعدتنا آثيرا وآانت بالنسبة ثورة       
صال       ات االت ات الخبر،وآلي ات، تقني م المعلوم ورت نظ ا تط ن خالله ة، فم حقيقي

ر    ن الق ر م ى الكثي رت عل ذلك أث سياسية، وآ ة ال الن والدعاي اهيري، اإلع ارات الجم
م اللغات              ة، عل نفس، البيئ م ال ة، عل وم التقني ا والعل العلمية، السيما في مجال البيولوجي
وم            م االتصال والعل دة، عل وم جدي شوء عل وعلم االجتماع، آما ساعدت على التمهيد لن

  .الكمبيوترية

ا              ؤطر نظري لقد حاول العلماء أن يجدوا مصطلحا عاما وشامال لكل عملية االتصال، ي
وم       مع رسم  ا          . نماذجه ويفيد لكل الحاالت ولمختلف العل ة عيوبه ذه المحاول ل ه لكن لمث

ك ،           ى ذل ال عل ام، مث دي وع شكل تقلي ايضا، من حيث أنها تقدم الضروري بتجريد وب
ر األشخاص            ى إتصال عب في مجال االتصال االجتماعي الذي يمكن ان يقسمه المء إل



ه ( ه لوج ة  )وج ائل تقني ر وس صال عب صال  فاال. ، واالت اهيري واالت صال الجم ت
ار               التلغرافي هما نوعان من االتصال يتمان عبر وسائل تقنية، وآذلك الكثير من األخب

ة             الرغم من أن     . وآل خدمة االتصال على الشبكة العنكبوتية تتم بواسطة وسائل تقني ب
االتصال الجماهيري دائما يكون بشكل علني، ويتوجه لجماهير غفيرة مجهولة اإلسم،           

ي،                على ر علن  عكس االتصال التلغرافي الذي يتم عادة بين نقطتين او اآثر وبشكل غي
ادة              . وبطبيعته يكون اتصاال خاصا      ار واتصاالت االنترنيت فع ا يخص األخب ا فيم أم

ا سرية أو توجه لجهات                  يحمالن طبيعة مزدوجة،  فهما يكونان علنيان أحيانا، وأحيان
  .موثوقة

د رشتي    . د( أما ا     في  )جيهان احم ات االعالم       ألا( آتابه ه لنظري : فتكتب ) سس العلمي
  ل،ف مقبول بشكل عام الصطالح االتصانه مما يبعث على الدهشه عدم وجود تعري     إ(

ت   س الوق ي نف امض ف صال واضح وغ ى االت ا  ،فمعن صبح واضحا حينم المعنى ي  ف
الغموض حي  يمتليء  نستخدمه بشكل تقليدي ضيق ولكنه       د المجاالت        ب سعى لتحدي ا ن نم

  ). التي يستخدم فيهاةالواسع

في آتابه المنهجي الشهير ) آالوس مارتن(وبهذا الصدد آتب البروفيسور األلماني 
بأن هناك ):  باأللمانية- المدخل الى علم االتصال(في أوساط آليات االعالم بالمانيا 

منها تتشارك في ان % 50,6تعريفا لالتصال، حوالي ) مائة وستون (160حوالي 
 .المرسل، الوسيلة، المستقبل:يجب أن ) االتصال(عملية 

 

  

  

  

  

 

 

ين             والحقيقة ان هذا نموذج آالسيكي       ين نقطت ة االتصال ب لعملية االتصال يضع عملي
  .المرسل والمستقبل عبر وسيلة: هما 

  

  

الــوســـيـلــة                   المرسل  

  

 المستقبل



                                     الوسيلة                         المستقبلالمرسل

  

                               حديث                           مستمعمتحدث       

  مرسل                                     واسطة                           مستلم

  منبع                                       تيار                              موضع إنسكاب

   إلى صاحب عنوان معلومعنوان معلوم                    من صاحب عنوان معلوم   

  مذيع                                       حديث                            مستمع

  مشفر                                      معلومات                        مسفر الشفرة

                طريق                            هدفمصدر                       

  آاتب                                       نص                               قاريء

         منشور                            جمهور ناشر                               

   

اط التي       ) آالوس مارتن (ويشير   ى بعض النق ة   إل ز عملي في النموذج   ) االتصال (تمي
  :المقدم أعاله، والتي يدرجها آالتالي

ستقبل حيث آل               .1  عملية االتصال تجري بشكل منظم ومتساو بين المرسل والم
 طرف 

 .      يمتلك نصف الحقوق في عملية االتصال

 .عملية االتصال تزود آال الطرفين، المرسل والمستقبل، بالمعلومات. 2     

 ).التأثير(أو ) الترجيع(أو ) رجع الصدى( عملية االتصال نوع من يتبع. 3
  

اعي أو بيئي                 . 4 ا في محيط إجتم ارغ وانم ان ف ال تجري عملية االتصال في مك
 .محدد
  

 .تكون الوسيلة ذات أهمية واعتبار وبنفس القيمة للمرسل والمستقبل. 5
  

ا       . 6 ر وس وات   ال تجري عملية االتصال وجها لوجه فقط، وانما عب ئل اتصال وقن
 .اخرى



  
 .عملية االتصال هو عملية تفاعل والبد أن يكون لها تأثير.7

  
 .في عملية االتصال يمكن للمرسل ان يتحول لمستقبل والمستقبل لمرسل. 8

  
 .الرسالة أو المضمون يمكن أن يتم تبادلهما بين المرسل والمستقبل. 9

  
صال     .10     ة االت دف عملي ن ه زء م و ج أثير ه أن  الت ذى ف صدى (ل ع ال د ) رج يع

  .ضروري

  . الثقافي-عملية االتصال هي أحد جوانب النظام االجتماعي.11   

  المرسل والمستقبل يقدمان منظومة من العالمات واالشارات التي تحمل نفس . 12  

  .    المعنى االجتماعي والثقافي لكليهما

  

ا و ستعرض هن ات لن وم تعريف رى لمفه صال( أخ د)االت ي ق ة مها  الت ربقي ن يالمفك
ا     التي  ةن االتصال هو العملي   إ (:  الذي يقول  )فالندوآارل ه (ولنتوقف عند      يرسل فيه

راد        ة،  رموزلغوي ما تكون    عادة   ،الفرد القائم باالتصال منبهات    دل سلوك االف لكي يع
   ).ةاالخرين مستقبلي الرسال

 بشكل واسع   حينما نستخدمه)االتصال(ح  لصطم يرى ان    )تشارلس موريس (الباحث  
ه  ولكن.مر معينأفي   عدد من االفراد  ةتوافر فيه مشارآ  تي ظرف   أ عني ي هفان ،النطاق

ان ستخدام الرموز لكي تحقق شيوعا ومشارآه لها مغزى اي  إ على  )االتصال(قصر  ي
صال (بعيدا في فهم ) موريس(ويذهب . تها بواسطلف حول قضيه معينه  آتحقق ت  ، )االت

ا سواء       ) لمشارآةا( تحقيق   هو) التصالا(فهو يرى أن     ا أو موضوع م حول قضية م
يلة اخرى              ة أو بواسطة أي وس ك       . آان بواسطة الرموز اللغوي ى ذل يس عل ة  (ويق حال

ل جعل اآلخرين )الغضب ستطيع نق ا وي ا يغضب شخص م ه حينم شارآونه(، فأن ) ي
و وحتى ل   ). التصالا(غضبه، أي يستطيع نقل حالة الغضب إليهم ، فهو بذلك قد حقق             

ا      ى الغضب       ) إشارات (أبدى شخص م وحي عل ه    ) دون أن يكون غاضبا     (ت ا، لكن حق
  ).االتصال(إستطاع نقل هذا اإلحساس إلى اآلخرين فهو قد حقق 

دبرج ( ورج لن رى )ج ة أ ي صال(ن آلم ى   ُت)ات شير ال ل(ستخدم لت طة )التفاع  بواس
ي أو  أ ةو لغ  أ ،و صور  أتكون حرآات     قدالتي   وهذه الرموز ). الرموز( و )العالمات(

ذا         أ آما   ، تعمل آمنبه للسلوك   ،خرآشئ   اتج عن ه د اليحدث     )التفاعل (ن السلوك الن  ق



 )ةباالستجاب (الذي سيقوم     بل البد من تهيئة الفرد     ،نتيجة لمجرد التعرض للرمز نفسه    
 )للتفاعل ( فرعيا ا جانب)تصالاال(ي يصبح أوفقا لهذا الر و .ل المنبه بشكل معين   بتقسلي
درج تحوُ أ وم ت ي ل(مفه صال(ن أي أ ).التفاع ن  )االت وع م و ن ل( ه دث )التفاع  يح

  .بواسطة الرموز

  

دبرج  جورج   ( ة      ) لن رى في عملي ى المستوى اللغوي    ) التفاعل (و) التوصيل (ال ي عل
من خالل الرموز    ) التفاعل المؤقت (الحقيقي، ليس في ) االتصال(إتصاال، فهو يرى    

تم بواسطة      ) التفاعل(انما في   بين فرد وفرد في االطار االجتماعي، و       الرموز  (الذي ي
، بل  )ترسيخ اليقين (و) زيادة الفهم (و) تخفيف التوتر (والذي يؤدي على    ) والعالمات

  ).زيادة التوتر(الذي يؤدي إلى ) التفاعل(وحتى 

( في آتابهما) جويدو تسورستيغه& شميت . ي.سيغفريد(العالمان األلمانيان 
ما هو االتصال؟ نعتقد أننا جميعنا نعرف ذلك، ألننا :( انيؤآد) اإلتصال إتجاهات علم
فنحن نتحدث يوميا  فيما بيننا داخل العائلة، ونثرثر ونتجاذب أطراف . نمارسه يوميا

الحديث بين األصدقاء في أماآن العمل وخارجه، نسأل عن الطريق، وعن الوقت، 
واقف، نعتقد أن األمر ولكن ماذا يحدث في مثل هذه الم. وأحيانا نتحدث مع أنفسنا
فنحن نتبادل األفكار واآلراء ونستقبل المعلومات من : واضح وضوح الشمس

اآلخرين أو نقدم المعلومات لآلخرين، نشارك اآلخرين، ونستمتع بهذه المشارآة، أو 
  .ربما نستاء منها

، )االتصال(لكن لوآان األمر آله بهذه البساطة لما وجدت هناك صعوبات في عملية 
فمن الواضح اننا نفشل أحيانا في إتصالنا مع . أصال) علم االتصال( تأسس بل

اآلخرين وتتراآم لدينا تجارب فاشلة، ولو أردنا تعداد هذه التجارب الفاشلة لوجدنا 
فمع نشوء الخالف، سواء في العالقات الشخصية، العائلية، .  أمامنا قائمة طويلة جدًا

فالصديقان . تضح لنا مشكلة التواصل واالتصالالوظيفة، السياسة، االقتصادية، ت
يبدأن، مثال، بإتهام بعضهما البعض نتيجة سوء فهم، وربما يتشاجران، وينقطع 

بل هناك عدم تواصل، واقطاع له بين األجيال، وهذه مشكلة إتصالية، . االتصال
  ).  ال يفهمانيإن والّديَّ:(فكثيرا ما نسمع الجملة التالية

، وعدم فهمهم لما يقصدونه، أو الشعراء من سوء فهم الناس لهموآثيرا ما يشكو 
العكس، يشكو القراء من غموض ما يكتبه بعض الشعراء، وهذه مشكلة إتصالية 

. ، ترجمة الوثائق والعقود)الترجمة(بل أن هناك سوء فهم يحصل أحيانا في . ايضا
 العلماء يعانون بل وآثيرا ما يشتكي الهواة  حينما يتحدث المتخصصون، بل وحتى



بل وحتى حينما . من إمكانية عدم التواصل حينما يتناقشون في أمور علمية عميقة
سيل المعلومات حينما نبحث في الشبكة العنكبوتية، فأحيانا ينقطع التواصل، ) يغرقنا(

) الفشل(والحقيقة أن التوقف عند هذه اإلشكاليات ، وهذا . لهذا الفيض من المعلومات
 التواصل تعقد علينا إيجاد تعريف علمي شامل وآامل لمفهوم المستمر في

  )).االتصال(

االتصال هو إستجابة الكائن الحي على منبه معين بشكل (يؤآد بأن ) ستيفنز(الباحث 
) منبه(متميز، فاالتصال يحدث حينما تطرأ تغييرات معينة على ظروف محيطة 

إذًا . ل معين حيال هذه التغييراتتفرض نفسها على الكائن الحي وتجعله يقدم على عم
  ).تجاهل الكائن الحي لهذا المنبه ال يحقق االتصال

بين إلى ما  )التفاعل(د تم ي، حيثعسوأ بشكل )االتصال(رف  فيّع)توبرت وينر(ما أ
راءت التي يمكن إلج بمعناه الواسع يتضمن آل ا)االتصال(ن إ:( فيقول،التآلا

 يمكن حيث. خرآو جهاز على جهاز أ ،خرآقل ن يؤثر عقل بشري على عأبمقتضاها 
و تطلق صاروخا ليطاردها أن تو جهها أتوماتيكة ترصد حرآة الطائرات وأو ةلآل

  ).ويدمرها

آما ) االتصال(تعريفها ل) االتصال اإلنساني(فتقدم في آتابها ) آولين شيري( أما
آائنات (سالة االتصال هو العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الر:( يلي

وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار . في مضامين إجتماعية معينة) حية، أو بشر، أو آالت
. بين األفراد عن قضية معينة، أو معنى مجرد، أو واقع معين) منبهات(ومعلومات 

. فنحن حينما نتصل نحاول أن نشرك اآلخرين ونشترك معهم في المعلومات واألفكار
  ).شارآة المعلومات والصور الذهنية واآلراءفاإلتصال يقوم على م

 دار – سس العلميه لنظريات االعالمألا( في آتابها )جيهان احمد رشتي. د( أما
فقد توصلت بعد بحثها الكثير من التعريفات إلى ) 1993 القاهرة –النهضة العربية 

في مضمونات مختلفة وتعددت ) إتصال(إستخدمت آلمة :(تعريفها الخاص فكتبت 
في أقدم معانيها تعني نقل األفكار والمعلومات واالتجاهات ) اتصال(فكلمة . مدلوالتها

خطوط تعني أيضا أي ) اتصال(من فرد إلى آخر، ولكن بعد ذلك أصبحت آلمة 
وقد حدث تقدم .  أو قنوات تقوم بربط مكان بآخر أو تقوم بنقل سلع وأفرادللمواصالت

وقد . لمواصالت منذ قيام الثورة الصناعيةهائل في هذا النوع من االتصال أو ا
التلفزيون والتلغراف باستمرار لالشارة إلى ) اتصال( آلمة المهندسونإستخدم 
علماء وقد أدرك . األمراض المعدية في الحديث عن أألطباء، آما إستخدمها والراديو
ف ، فعّرعملية التفاعل اإلنساني أنهم يستطيعون إستخدام الكلمة لتصف اإلجتماع



بأنه العمليات التي يؤثر عن طريقها األفراد فيمن حولهم، ونظر ) االتصال(بعضهم 
  ) ).  نظم إتصال( إلى المجتمعات على أنها – خاصة علماء السياسة -البعض

نقل  لي في ظرف ما ما هو عملية يقوم بها شخص،صطالحاإ ،)االتصال(ومن هنا فأن 
خرين لهدف آلو مشاعر الى اأ  ما،تجاهاتإ وأ ،راءآو أ  ماتحمل معلمومات رسالة ما

 بغض النظر عما يعترضها من ،شاراتإلعن طريق الرموز والصور وا، وذلك ما
    : وهذا يعني ان عملية االتصال تشمل على مجموعه من العناصرهي.تشويش

 ،المتحرآة دائماو من العمليات واالحداث المستمرة ةو سلسلأ ،عملية:  صالإلتان إ.1
ستخدامها لنقل المعاني والقيم االجتماعية إنه عملية ديناميكة يتم إ . مادفتجاه ه

وإن مكونات اإلتصال تتفاعل بشكل . والخبرات المشترآة والمشاعر واالفكار
ال يمكن النظر ) التفاعل(آما أن عملية . ديناميكي، آما أم هذه المكونات ليست ثابتة
  .قل تسير في إتجاه واحدإليها على أساس أن عملية اإلرسال أو الن

  

 ،مؤسسة(و معنويا أيكون شخصا عاديا  قدالذي  :لالقائم باالتصاأو المتصل وجود .2
وهو الطرف الذي يبادر باالتصال ويقوم بتوجيه رسالته ). الخ.......... وزاره ،شرآة

  .إلى شخص أو أشخاص عديدين

و المشاعر أو أراء آلالمعلمومات أو اتلك  هنا )الرسالة(ونعني ب: الرسالة.3
خرين عبر الرموز التي قد تكون صوتية آللى اإاالتجاهات التي يرغب المتصل نقلها 

ن تكون خليطا من أو أ ،شاراتإلوحرآية مثل اأ ،و صورية مثل الكتابةأ ،مثل الكالم
وليس بالضرورة أن تتطابق معاني الرسالة عند المرسل والمتلقي، .شكالألآل هذه ا

  .يفهم المعلومات ويستخدمها بطريقته الخاصةإذ أن آل فرد 

الذين يتلقون الرسالة سواء آان المتلقي فردا  )نوخرآلا(ونعني به هنا : المتلقى .4 
  . أم جماهير ا جمهوروأم مؤسسة أ

يكون للتأثير  قد ،  يجريها القائم باالتصال لهدف ما)االتصال(ن عملية إ  :الهدف.5
  .راء المتلقي للرسالةآت أو تجاهاإو أو مشاعر أفكار أفي 

 وسيلة ما وفي بر يتم نقلها ع)الرسالة(ن إ :نقل الرسالة أو واسطة )الوسيلة( .6 
حالة االتصال الشخصي يتم نقلها عن الطريق الشفوي وفي  طريق وفي حالة 
االتصال الجماهيري قديتم نقلها عبر الكتاب أو المجلة أو الجريدة أو االذاعة أو 

  التلفزيون أو السينما 



 مهما يكن نوع عملية االتصال أو مستواها او نوع الوسيلة المستخدمة التشويش.7
ناك بعض عناصر التشويش التي يحتمل ان تتداخل في العملية االتصالية مما فان ه

  .يمكن ان يؤثر في نجاح العملية االتصالية 

أذ أنه في فراغ فهو يتم في : الذي تتم فيه عملية االتصال  أو الوسط البيئة المحيطة.8
  . بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئة وغيرها 

  

، إلى األشكال طريقة األداء، من حيث )اإلتصال(الباحثون عملية وقد قسم العلماء و
  :التالية 
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أي اإلتصال الذي يتم بواسطة الكالم، أي اللغة المنطوقة، حيث تتجسد الرسالة 
من خالل األلفاظ المنطوقة والرموز الصوتية، وهذا اإلتصال آثيرا ما يتم وجها 

 :ه، لكنه يأخذ أشكاًال متعددة، وهيلوج

 Dyadic Communication)  ثنائي(االتصال بين شخصين   . أ
   

     Intragroup Communicationاالتصال داخل الجماعة  . ب
  

     Intergroup Communicationاالتصال بين الجماعات .     ج

  

         Public Communication  )بالجمهور(االتصال العام .      د

  

  

في التراث ) الخطابة(واالتصال العام، الجماهيري، آان األشهر، وآان يقصد فيه 
  .اإلغريقي والعربي

  

  Nonverbal Communication: اإلتصال غير اللفظي   .2



  

ويسمى أحيانا باللغة الصامتة، حيث يعتمد على تعبيرات الوجه واإليماءات واألزياء 
  .سية، وما شابهوالرموز، والرقص، والبروتوآوالت الدبلوما

 

 

  

   ضروريةمفاهيم اعالمية 

  

  االتصال الجماهيري -الجماهير 

  

لكن ماذا عن مفهوم ، )الدعاية( و)االتصال( قا على مفهومبآنا قد تعرفنا سا
وماالفرق بين االتصال واالعالم ؟ بين االعالم واالعالن؟ وبين  )الجماهيري(

  ل وأرآانها؟االعالن والعالقات العامة ؟ وماهي عملية االتصا

  : والجماهيريالجماهير

  

األوربية، لنها موجودة في جميع اللغات األوربية بنفس المعنى، )Masse(آلمة 
مستمدة من الكلمة االغريقية ، ) أو جمهورجمهرة(والتي يقابلها بالعربية آلمة 

)Maza( وتعني)( وهي بالتأآيد غيرمعناها المتداول االن لكلمة ، )وجبة الشعير
Maza (القديمة.   

البن منظور، اشهر قواميس ) لسان العرب(أما في اللغة العربية، فقد جاء في قاموس 
أخبره : جمهر له الخبر: جمهر: (ما يلي) جمهر(اللغة العربية، وتحت جذر الكلمة 

إذا أخبرت الرجل بطرف من : الكسائي. بطرف له على غير وجهه وترك الذي يريد
  .جمهرت عليه الخبر: الخبر وآتمته الذي تريد قلت

هي الرملة المشرفة : الجمهور الرمل الكثير المتراآم الواسع، وقال األصمعي: الليث
هو : ما تعقد وأنقاد، وقيل: والجمهور والجمهورة من الرمل. على ما حولها المجتمعة



ناقة : إبن اإلعرابي. األرض المشرفة على ما حولها: والجمهور. ما أشرف منه
  . آانت مداخلة الخلق آأنها جمهور الرملإذا . مجمهرة

  

: وجماهير القوم. جلهم: وجمهور الناس. معظمه، وقد جمهره: وجمهور آل شيء
  . اشرافهم

 جماهير قريشإنا ال ندع مروان يرمي : وفي حديث ابن الزبير قال لمعاوية
وجمهرت القوم إذا جمعتهم، وجمهرت . أي جماعاتها، واحدها جمهوربمشاقصه 

هو الجمهوري وهو : انه أهدى له بختج، قال:  ومنه حديث النخعي إذا جمعته،الشيء
وقيل له الجمهوري ألن جمهور الناس يستعملونه أي . العصير المطبوخ الحالل

  .المجتمع: والجمهرة. مكثر: وعدد مجمهر. أآثرهم

 وأصله أن يعاد على البختج الماء: شراب محدث، رواه ابو حنيفة، قال: والجمهوري
الجمهوري : أبو عبيد. الذي ذهب منه ثم يطبخ ويودع في األوعية فيأخذ أخذا شديدا

  .غسم شراب يسكر

جمع : وجمهر القبر. وفالن يتجمهر علينا أي يستطيل ويحقرنا. الضخم: والجماهر
: انه شهد دفن رجل فقال: وفي حديث موسى بن طلحة.  ولم يطينهعليه  التراب

وفي . عوا عليه التراب جمعا وال تطينوه وال تسؤوهجمهروا قبره جمهرة أي أجم
  .جمهر التراب إذا جمع بعضه فوق بعض ولم ُيخصص به القبر: التهذيب

، أو )التجمع(، فأنها إستخدمت بمعنى )جمهور(وبالرغم من تعدد معاني آلمة 
، وقد تطور إستخدام هذه الكلمة في المجال االجتماعي والسياسي )الكثرة(و) التحشد(
بل وصارت أحد . حيث صارت تعبر عن مجاميع من الناس الغير محدودة المالمحب

  .المصطلحات المهمة في علم االجتماع

  

في مجال علم االجتماع يعبر هذا المصطلح عن عدد غفير من الناس الذي يتمرآزون 
علما ان هذا المصطلح . في مكان محدد ويتصلون فيما بينهم آأفراد أو آجماعات

حمل ، في جميع اللغات تقريبا، تقيمات مبطنة، ففي اللغات االوربية آثيرا آثيرا ما 
ومن جانب آخر ). الغوغاء(، أو بالعربية )الجماهير الغبية(ما يتم التعبير عن 

يستخدم المصطلح للتعبير عن الحرآات االجتماعية التي تروج لمفاهيم ذات قيمة 
وتشكل الرأي العام ومن ثم تطرح نفسها ثقافية وفكرية عالية مثل العدالة والمساواة 

  .  وتنشط آقوة سياسية) جماهير ثورية(ك



صطلح   تخدام م م إس ا ت را م اهير(وآثي ن ) الجم ر ع سطاء(للتعبي اس الب ر (، )الن غي
ر أدق     )عامة الناس  (أو  ) الطبقات المسحوقة (،  )المتعلمين شعب (، وبتعبي ويقف  ). ال

و        ر ه صطلح آخ صطلح م ذا الم ن ه ضد م ر(بال ذات(، )دالف ون(، )ال أو ) المتعلم
  ).النخبة(

ان مصطلح  ي ف ى المستوى االورب اهير(عل سية )الجم الثورة الفرن بط تاريخه ب ، ارت
بط     وهو   ). الباستيل (السيما حينما زحف الشعب ليحطم سجن        الخوف   مصطلح إرت  ب

سياسي  ارال ارف     واالحتق ة المتع د االجتماعي ام والقواع ة، والنظ ادات االجتماعي  للع
ه هو           يها،  عل ا ان بعض       )الغوغاء أو الرعاع    (ولنا في العربية توصيف اخر ل ، علم

ا                 ف، بالضرورة، وانم د والعن علماء االجتماع  لم يقرنوا ذلك بالتمرد السياسي، والحق
ضا االت أي اد واالحتف ة  آاالعي اهر إيجابي تعداد . بمظ رعة إس صهم  س م تشخي رغ

أن            وهذ.  لتقبل الشائعات ونشرها    )الجماهير( اع ب اء االجتم ا ما يدعم رأي بعض علم
اهير( ع       ) الجم شترك م شد ي ذا الح رد ضمن ه ل ف ا ، فك ة به وانين خاص ضع لق تخ

ومن  . اآلخرين بنبرته ومصالحه وشعوره الجمعي وإنفعاالته الجمعية الالواعية أيضا        
  .جماعية، ذات مالمح سياسية أو دينية) أفكار(و) رموز(إلى ) الجماهير(هنا فأن 

لم يحدث ) جماهير(آد علماء االجتماع على ان نشوء ظاهرة التجمعات البشرية كؤوي
ر                  ضا، تطورت عب ا، اي ط، وانم في العصور المتحضرة مع النمو السكاني البشري فق

  . المجاعات، األوبئة، الحرب األهلية، الهجوم الحربي، وغيرها: مراحل األزمات مثل

هي تلك الجماهير التي     ) الجماهير النشيطة (ويشير علماء االجتماع والسياسة إلى أن       
ا   رت عن حراآه ا عب ا اذا م ديناميكي، بحيث أنه اعي ال سارها االجتم سها م تخط لنف
رد      ة، التم ات العنيف شقاوات، والمواجه شائعات، ال شر ال ي ن سد ف ه يتج لبيا فأن س
اهرات      ي المظ سد ف ه يتج ا فأن ك إيجابي ن ذل رت ع ا عب ا إذا م ة، أم والفوضى العنيف

ى    ا وال إل ان وص د الطغي سياسية ض ة ال دني، أو المعارض صيان الم سلمية، والع ل
  . االنتفاضة والثورة، من أجل بناء نظام إجتماعي جديد

وم    د مفه ا عن اء هن ف العلم ة(ويتوق ها ) الهيمن ي تمارس اهير(الت ى  ) الجم ة عل آكتل
رد( حقه ل) الف ذات(وس شعا    ) ال الل ال ن خ روب، م الل الح يما خ ة، الس رات الفردي

ة، و ة،من جه ية والوطني ة(الحماس ها ) الهيمن ي تمارس سلطة(الت اهير، ) ال ى الجم عل
  .بشكل عام يوميا، من خالل وسائل االعالم واالتصال الجماهيري 

سية والفوضوية تنظرون ل          ة آالمارآ ديولوجيات الثوري اهير (إال أن بعض اآلي ) الجم
غيير، بينما يرى بعض علماء السياسة آقوة ثورية دائما، فهي الحاملة للواء الثورة والت   

ا       ة تقوده رات االجتماعي ورات والتغي أن الث اع ب ة(واالجتم ذه  ) النخب ا، وان ه دائم



سياسي، أي أن              ) الجماهير(تستخدم  ) النخبة( اعي وال ر االجتم من أجل إحداث التغيي
  ).قائدة التغيير(وليست ) أداة التغيير(هي ) الجماهير(

رى  تصال  في علم اال   اهير (مصطلح  ن أن اس       )الجم رة من الن ى مجموعة آبي شير ال ي
ضمن         ة تت ات االجتماعي ف الطبق ن مختل اة وم االت الحي ع مج ن جمي اتي م ذه . ت ه

شكل من المجموعة راد(  تت رواتهم)اف اتهم وث نهم وثقاف زهم ومه ي مراآ ون ف  ، يختلف
  .  مجهول الهوية)ريهاالجم(ه  من افراد هذ)فرد(وآل 

اهير(و س) الجم ة  عاتلي كة أئل ة متماس ةأو جماع يس ل،و قبيل اهيرل( اذ ل يم )ج  تنظ
اعي وس    أاجتم د وطق ادات وتقالي دأو ع دة، و قواع ة وموح ع ل  ثابت ه تجم راد ( ان اف
صلين دين( و)منف ة( و)متباع ولي الهوي نهم ،)مجه لوآهم )لفينآمت( لك ة س ن ناحي  م

ام ال لوك ال( و.ع اهيرس لوك )جم ان   هوس م األحي ي معظ ائي(ف يلأ(و )تلق ه أل )ص ن
  . مسبقاةموضوعمرسومة و وتوقعات )قواعد(ساس أاليقوم على 

وم        اهير (وفي واقع االمر ان مفه ة            أزداد  إ) الجم شرية في المرحل د دخول الب ة بع همي
راد ( ثورة الصناعية    ال ت فقد انتزع  ،الصناعية صغيرة       )االف ة ال اتهم المحلي  من مجتمع

دم وسائل ا   ، بهم الى المدن   تودفع ان       آما ان تق لمواصالت وتطور وسائل االعالم آ
اد          ى ابع افتهم االصلية وجماع          من المتغيرات الهامة التي عملت عل اس عن ثق هم ات الن

ة الغموض   ت وجعل،المحلي سم ب ر يت د وآبي الم جدي ي ع شون ف يهم ان ،هم يعي الم عل  ع
ذا            ينجحوا فيه مهما آان الثمن     ف، وال مناص من ه ، لكنه عالم قاس، وموحش، ومخي

  . والعزلة سوى بااللتحام مع اآلخرينالخوف

رد (لكن مع تطور المجتمعات الصناعية، لم يفقد    ه (وحده  ) الف ا  ) ذات اهير (وانم ) الجم
وبالتالي .  فقط) مستهلكة(آكتلة أيضا أخذت تفقد خصوصيتها، وتحولت إلى جماهير        

أن  ي ف سان العصر الحديث ف ذه الظروف جعلت ان اته شعر المجتمع ة ي  الجماهيري
ى      ،لوحدة والضياع والقلق  با ة     ( وجعلته يلجأ ال ديل    )وسائل االعالم الجماهيري عن   آب

ات شيرة:الجماع ل والع ة   االه ان والراح ا باالطمئن ي اطاره شعر ف ان ي ي آ  ،الت
ائل(وك ق  ساعده  ت)وس وتر والقل شاعر الت ن م تخلص م ى ال رت  ،عل ر أث ى اخ  بمعن

  .الجماهير) سلوك(، وعلى  على العالقات االجتماعية)وسائل االعالم(

ستطيع ان إ وم الن ذا المفه ق ه ا وف صل(نن ي )نت صال ف ستطيع االت ا ن اهير وانم  بالجم
وال  ب االح راد(باغل ن  ) األف دونها، بم ة أو ب ي  ضمن الجماع و ف دة وه رأ الجري يق

، بمن يستمع لإلذاعة وهو في     حتى وان آان جالسا وسط جمع من الناس        ،عزلة نفسية 
  . أي مكان آخر، وآذا بمن يشاهد التلفزيونسيارته أو في بيته أو 



الرادة،      لكن هذا اليعني ان المتلقي او الجمهور سلبي          د ل ستجيب   هن أوبالمطلق، وفاق  ي
ر          ه وسائل االعالم دون تفكي ا    .لما تقدم را م ة مع هدف     ضستجابته متناق   إتكون     فكثي

ستخدمها،       الرسالة ا     التي تصله عبر الوسيلة التي ي شرها     مور الهام   ألاأن   آم ة التي تن
سياسية                أ رات ال ة او التغي و ترسلها وسائل االعالم مثل جرائم القتل والجرائم االخالقي

راد    أوحتى    ،تدفع الجمهور او االفراد الى النقاش حولها       ان االف د تعرضو    ن آ ذه   اق  له
ائل( ردين)الرس ة منف رد و ، االعالمي ون الف د يك ة ال ح فق ن الناحي دا م ة ي د فيزياوي عن

  .، عبر الوعي والالوعي الجمعيلرسالة لكنة نفسيا في صحبة االخريناستالمه ل

ا اهيري ( ان ،عموم صال الجم ين  ،)االت اتين الكلمت ب ه الل ترآي ن خ ك  ، م ي تل  يعن
زة وا        ستخدم االجه الت التي يمكن   آلالعلميات التي تقوم بها هيئات ومؤسسات آبيرة ت

  .ر غفيرة ومتعددة  العامة ونقلها الى جماهي)الرسائل(بواسطتها انتاج 

  : هيثالثة أنواعإلى ) وسائل اإلتصال الجماهيري(ويقسم علماء اإلتصال 

  

  .الوسائل المقروءة، الوسائل المرئية المسموعة، والوسائل المسموعة

ت  ا آان روءة(وإذا م ائل المق ة   )الوس دة والمجل ي الجري سد ف وم تتج ي الي ي ه ، والت
ي   سد ف ت تتج ابقا آان ا س اب، فانه سالت  والكت ردي، والم ائل الب ة، ورس رقم الطيني ال

ن   ا م ود، وغيره ة، والنق د الحائطي د، والجرائ دران المعاب ى ج ة عل ة، والكتاب الحجري
  .الوسائل التي عرفتها البشرية على مر تاريخها

ائل   ا الوس سموعة (ام ة الم ون،  )المرئي سينما والتلفزي ي ال وم ف سد الي ي تتج ، والت
ابقا، آانت تتجسد            وتسجيالت الفيديو واألقراص   ا س  المرئية المسموعة المدمجة، فانه

ة والطقوس           ى الجدران وفي العروض الديني في الكتابة الهيرغليفية، وفي الرسوم عل
ة التي آانت                ة والفني ات التمثيلي والشعائر والتشابيه، والعروض العسكرية والمهرجان

  .لحضارات البشريةتقدم في العالم القديم، والتي رأينا شواهد لها في جميع ا

ص  ا يخ سموعة(وفيم ائل الم سجيالت ) الوس ة والت وم اإلذاع شمل الي ي ت والت
واألشرطة واإلسطوانات والكاسيتات، فأنها في العالم القديم آانت تتجسد في الخطابة،       
ار         ذيع أخب ة لي ساحات العام شوارع وال ي ال ول ف ادي المتج ان، والمن واعظ الكه وم

شعر،           السلطة، وفرماناتها، أو أ    ات ال ي إجراء يجب على الناس معرفته، وفي مهرجان
  .ورواية الحديث، ورواة األخبار

  



  لكن مالفرق بين االتصال الجماهيري واالعالم ؟

  

ان       إ ا ب ا هن بن لن ريعا ي ا س اهيري  (ن استعراض صال الجم ا    ) االت امل بينم ام وش ع
امال )االعالم( يس ش ام ول ائل االعال)االعالم(ان ، ع ي وس صال  ينحصر ف م او االت

ة و   روءة والمرئي ةالمق ا وسائل  ،المسموعة -المرئي اهيري ( بينم صال الجم  اشمل )االت
ك  ن ذل ة،  م الم المعروف ائل اإلع ب وس إلى جان ضا  فه، ف اك أي دوات   : ن اءات والن اللق

ون   لكية والتلف سلكية والالس صال ال زة االت ت واجه ي واالنترني د االلكترون ، والبري
ات، اإلجت ات اإلعالن ة،  لوح مية واإلجتماعي دعوات الرس ارات، ال ات، الزي ماع

ات،       ات، الكتيب ارض والواجه سنوية، المع الت ال صحافية، المج ؤتمرات ال الم
سنوية، ة،التقارير ال صحفية واإلخباري سبقات ال صقات  والم د الحائطية،المل والجرائ

ا               ية، اله ات الدراس ابالت، المحاضرات، الحلق تف، الجدارية، الحفالت، الخطب، المق
ة    وم البياني احف، الرس ة، المت ابالت التلفزيوني صور، المق ة، ال رامج اإلذاعي الب

  .وغير ذلك والكاريكاتير، واألفالم الوثائقية  

  

  لفرق بين االعالم واالعالن ؟ اماو

  

هداف متعددة تبعا لتلك المضامين      أ هو رسالة فكرية ذات مضامين متباينة و       )االعالم(
ي ة اال الت ستهدف مخاطب ائل   ت ر وس سان عب ة إن صال متنوع سموعة،  ت روءة، م ، مق

وتلر (، حسب تعريف      )االعالن( بينما   .ومرئية ومسموعة  شكل من االشكال      هو    ،)آ
صال ر الشخصية لالت يلة،غي ر وس صال يجري عب ة ا، متخصصة إت رأل مدفوع  ،ج
ة    ة معلموم سلعة   ،وبواسطة جه رويج ل ة  أ للت ة  أو خدم رة معين  ويتوجه لجمهور   ،و فك

سويقية      مستهد ة الت رتبط بالعملي دم      .ف وم ا يق د الصحن     . د( بينم د فري ه    ) محم في آتاب
ة  – اإلعالن ( دار الجامعي شورات ال ا شامال وموسعا  ) 2000 االسكندرية  – من تعريف
  : وفي نقاط متعددة، وهي) اإلعالن(ل

  

ين   .1 صال مباشر ب اك إت يس هن ه ل ى أن ر شخصي، بمعن شاط غي إن اإلعالن ن
ه المعلن والمعلن إل   ر              . ي ل بصورة غي ا تنق الة والمعلومات التي تحتويه فالرس

ع الشخصي      الن والبي ين اإلع رق ب ذا يف ة وه يلة معين الل وس ن خ رة م مباش
 .والذي يقوم على اإلتصال المباشر بين البائع والمشتري



  

بمعنى إن المعلن ال يهدف . إن اإلعالن آوسيلة لإلتصال ُيعتبر مزدوج اإلتجاه      .2
يل المعلومات إلى المجموعات المختلفة وإنما يريد أن يتأآد         فقط أن يقوم بتوص   

ك عن             من أن هذه المعلومات قد وصلت بالطريقة والكيفية المستهدفة، ويتم  ذل
الة          طريق معرفة ردود فعل المستهلكين أو األطراف محل اإلتصال عن الرس

 ).المعلومات المرتدة(اإلعالنية، وهو ما يعرف ب
  

الن  .3 ن اإلع دف م راض إن اله دد األغ وفير    .  متع و ت دف ه ون اله د يك فق
د يكون الهدف            ر مباشرة، أو ق ة غي ه بطريق المعلومات للمستهلك والتأثير علي

سلع األخرى            ضيلها عن ال سلعة وتف اء ال . هو إقناع وإغراء المستهلك على إقتن
 .وقد يتضمن اإلعالن فكرة الترويج عن المنظمة أو الشرآة دون منتجاتها

  
ا يمي  .4 م م ن وأه و وضوح المعل الن ه ة    ،ز اإلع ة طبيع ن معرف ن م ا يّمك  مم

 .الرسالة اإلعالنية وتميزها عن باقي الرسائل اإلعالنية األخرى
  

ة     .5 دفوع القيم د م و جه الن ه اليف     . إن اإلع دفع تك وم ب ن يق ى أن المعل بمعن
ستهدف     ى القطاع الم تتولى توصيل المعلومات إل ة التي س ى الجه اإلعالن إل

 ).اإلعالن عن غيره من األنشطة وهو ما يميز 
  
سمى وسائل اإلعالم،             ) نعالإلا(آما ان    ال يكتفي بوسائل االتصال الجماهيري التي ت
ل         إ يستخدم وسائل    وأنما اهيري اخرى مث د االلكتروني   (تصال جم صقات  ،البري ،  المل

ا     ، التوزيع اليدوي  ،  اللوحات المنقوشة   ،اللوحات المضيئة  ة وغيره  .) الحملة الترويجي
  ).لوسائل اإلعالم(هو أحد مصادر التمويل الرئيسة ) اإلعالن(ومن ناحية أخرى فأن 

  

اني    الم األلم ا الع ان (أم والس ليم ه   ) نيك ي آتاب و ف صال   (فه ائل االت ع وس واق
ائال ) اإلعالن(فهو ينظر بشكل نقدي ل    )  باأللمانية -الجماهيري ع       : ( ق ين جمي إن من ب

د اإل اهيري ُيع صال الجم زةمجاالت االت ر . عالن ظاهرة ملغ ا أن نعتب إذ آيف يمكنن
ات من أجل أن   الغ لإلعالن ع المب تم دف ذه الدرجة بحيث ي اء له ع أغبي أعضاء المجتم

إن اإلعالن يسعى إلى تأآيد     .. نؤثر على قناعاتهم آي يؤآدو على غباء اآلخر المعلن؟        
ذه        )الهيمنة( وم به أوراق   ، ويأخذ على عاتقة خطيئة موت وسائل اإلعالم ويق ة ب  اللعب

  ).مكشوفة

  

 


