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  ٢٤ -١  إرادة أحمد مـلك  المتخصص اإلعالم إلى مدخل
  –   

      
    

  ٢٥  "واإلعالم العلم دور المستقبل ... بناء"
  ٣٥ - ٢٧  حسانين أحمد إيناس  اإلعالم التربوي  ١
  ٤٦ - ٣٦  العال عبد محمد ريم  اإلعالم المدرسي  ٢
  ٥٤ - ٤٧  سلوى جمال حسن  اإلعالم التعليمي  ٣
  ٦٦ - ٥٥  عـيد منـصور ريم  اإلعالم العلمي  ٤
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  ٨١ - ٦٨  نادين جمال الدين غريب    والحربي األمني اإلعالم  ١
  ٨٨ - ٨٢  غريب محمد مي    البرلماني اإلعالم  ٢

  –   
     

    

  ٩٣ - ٩٠  مصطفى إسراء أحمد  الثقافي اإلعالم  ١
  ٩٧ - ٩٤  أميرة سيد يوسف  الفني اإلعالم  ٢
  ١٠٩ - ٩٨  السعود أبو محمود مي  الدعائي اإلعالم  ٣
  ١١٤ - ١١٠  علي صبحي منتهى  الرياضي اإلعالم  ٤
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  ١٢٥ - ١١٦  هـبة سعـد مسلـم  التنموي اإلعالم  ١
  ١٢٨ - ١٢٦  لميس إبراهيم بشير   المجتمعي اإلعالم  ٢
  ١٣٨ - ١٢٩  شروق مصطفى محمد   البيئي اإلعالم  ٣
  ١٤٢ - ١٣٩  شروق أشرف عبد الحميد   الخدمي اإلعالم  ٤
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  ١٨٢ - ١٧٢  إسماعيل محمود فاطمة  الديني اإلعالم  ١
  ١٨٨ - ١٨٣  محمد ميسرة حريف  المعرفي واإلداري اإلعالم  ٢
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يأتي هذا الكتاب "اإلعالم المتخصص"، إضافةً جديدة متميزة ضمن سلسلة إصـدارات  
لمناسبة كُـل  طُالب الفرقة الثالثة بقسم اإلعالم بكُلية اآلداب بجلمعة الوادي الجديد؛ سعيا منهم 

ما هو جديد، ومسايرة للتطورات المتالحقة في مجال االتصال واإلعالم والمعلومات، بما يفـي  
أوالً، إضافةً إلى احتياجات المهتمين والمشتغلين بوسائل اإلعالم  احتياجاتُهم التعليمية اإلعالمية

ـ   ة والخاصـة، والبـاحثين   المختلفة: التقليدية والجديدة، المرخصة وغير المرخصـة، القومي
والدارسين في مجاالت اإلعالم المتعددة والذي يتعاظم دوره مع التقـدم الهائـل لتكنولوجيـا    

  االتصال والمعلومات.
ويعد هذا الكتاب ثمرة جهد علمي مشترك بين الطُالب بعضهم البعض، وبينهما وبـين    

حافة، واإلذاعة والتليفزيـون، والعالقـات   أساتذتهما بالقسم ذوي االختصاصات المختلفة: الص
العامة واإلعالن. إضافة إلى التشجيع والدعم الذي يتلقاه القسم مـن إدارة كُـل مـن الكُليـة     
  والجامعة، مما أنعكس بشكل واضح على اختيار موضوع الكتاب، وتنوع موضوعاته وعمقها.

تخصـص ، كمـا تميـز    هكذا جاء الكتاب شامالً لعرض اُألسس النظريةلإلعالم المو  
الكتاب بعرض مجموعة من األنماط اإلعالمية المتخصصة؛ ممـا يجعلـه معاونًـا للمخطـط     
اإلعالمي، ومرشدا للباحثين الستخالص موضوعات لبحوثهِم، أيضا إضافة تعليمية لدارسـي  

الكتـاب  اإلعالم بالكُليات ومعاهد وأقسام اإلعالم بالجامعات المصرية والعربية. هذا ويحقـق  
لقارئه االنتقال بيسر من العام إلى الخاص بأسلوب سلس بسيط مدعم بمجموعة من الرسومات 

  التوضيحية.
  تخصص، ثُم وقد غطت الفصول السبع للكتاب مقدمة حول األسس النظرية لإلعالم الم

  تناول الكتاب مجموعة من األنماط اإلعالمية المتخصصة عبر فصوٍل ست.
هذا الكتاب ممثالً مرجعا أساسيا في المكتبة اإلعالمية، ومعينًا لدارسـي   وبالتالي يأتي  

معلوماته وتقديمها للقـاري  اإلعالم على اختالف دوائر اهتمامتهم، عاكسا جهدا علميا في جمع 
  بهذا األسلوب الممتع؛ بما يحقق المتعة والمنفعة معا ...
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تكمن أهمية هذا الكتاب في التركيز على المحتوى اإلعالمي المتخصص مـن جهـة،     
واستخدامات فئات متخصصة من الجمهور لهذه األلوان من اإلعالم النوعي، وذلك فـي ظـل   

سواء التقليدية منها كالصـحف المطبوعـة، والراديـو،     تطور اإلعالم من الوسائل اإلعالمية
وسائل اإلعالم الجديد المتمثلة فـي شـبكة اإلنترنـت بمواقعهـا المتنوعـة       والتليفزيون، أو

  والمتخصصة، إضافةً إلى الفضائيات وراديو اإلنترنت والصحف اإللكترونية.

وفي الواقع، فإن النظر إلى الصحافة، نجد أن اهتمامها بالمضمون المتخصص أخذ في   
قـرين العشـرين، حتـى صـارت الصـفحات      التذايد خالل العقدين السادس والسابع مـن ال 

المتخصصة تشغل الحيز األكبر من مساحة الصجيفة، ومن هنا ظهرت علـى سـبيل المثـال    
الصفحات: الرياضية، والفنية، والثقافية، واالجتماعية ... وغيرها، والتي كانـت فـي بعـض    

لتعليميـة  األحيان تتحول إلى مالحق للصحيفة في بعض األحـداث والفعاليـات كـالمالحق ا   
في المناسـبات   للصفوف الدراسية المختلفة أثناء فترة األمتحانات، أو المالحق األدبية والثقافية

  المتنوعة، أيضا مالحق السيارات.

وبحلول نهاية العقد الثامن من القرن المنصرم، تعدى اهتمام الصحف العامة من مجرد   
إلنساني المتنوعة كاالقتصـادي والزراعـي   تقديم صفحات متخصصة تعني بمجاالت النشاط ا

والديني والرياضي وغيرهما من إصدار صحف متخصصة تعني بهذه المجـاالت وغيرهـا،   
"أخبـار  وفظهرت صحف جديدة تصدر، مثل: "اللـواء اإلسـالمي"، و"أخبـار الحـوادث"،     

  .ة"، وغيرهاالرياضية"، و"أخبار النجوم"، و"عقيديتي"، "واألهرام الراياضي"، و"البورص

ولم تكُن اإلذاعة المسموعة والمرئية بمنأى عن هذه الطفرة في الصحافة المتخصصة،   
فبعد أن تم تقديم المضمون المتخصص في الراديو والتليفزيون من خـالل بـرامج، المـرأة    
واألطفال، والشباب ... وغيرها، بدأت هاتان الوسيلتان في بث قنوات إذاعية مسموعة ومرئية 

ضة، أو الدين، أو الدراما، أو المنوعات، أو األفالم، أو الموسيقى ... ألخ. متخصصة في الريا
وقد ساعد تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واستخدام األقمار الصناعية في البث اإلذاعـي  



 ي 
 

على تنوع تخصص المحطات وكثرتها لكي يختار المستمع والمشاهد منها ما يالئمه ويتوافـق  
  معه.

حول الكبير في األهداف الكامنة وراء استخدام وسائل اإلعالم من اإلقناع إلى ويعد الت  
التفاعل، خاصةً مع الفيض المعلوماتي التي أحدثته شـبكة اإلنترنـت وتكنولوجيـا االتصـال     
الجديدة، ومع ظهور وتطور مواقع التواصل االجتماعي المتخصصة كموقـع "يوتيـوب" فـي    

  ر" للصور"، أو "المدونات" في النصوص.مقاطع الفيديو، أو موقع "فليك

وإذا استعرضنا محتويات هذا الكتاب، نجد أن يمثل محاولة جادة من قبِل معديـة مـن     
الطُالب لتغطية الموضوعات سالفة الذكر بشكل متوازن، فقد تـم تخصـيص الفصـل األول    

ومراحـل   المتخصـص  اإلعالم نشأة :من حيثُ ،لعرض مقدمة عامة في اإلعالم المتخصص
ومفهوم وماهية اإلعالم المتخصص، ووظائفـة، وعناصـرة، وسـماته، ومتطلباتـه،      ،تطورة

  وأهميتة للمجتمع، وبعضا من مجاالته المتنوعة.

، من خـالل التركيـز   والتعليم التربية في المتخصص إلعالمويتعرض الفصل الثاني ل  
واإلعالم التعليمي، واإلعالم العلمي، كأنماط علمية على اإلعالم التربوي، واإلعالم المدرسي، 

  تعليمية متنوعة تخدم أهداف عمليتي التربية والتعليم.

، حيـثُ يتنـاول ذلـك    المتخصص إلعالمويعد الفصل الثالث أحد المحاور األساسية ل  
األمنـي   اإلعالم - أولهماوالسياسي، وذلك من خالل مطلبين أساسيين،  ياألمنالفصل اإلعالم 

اإلعالم البرلماني. ويمثل الفصل الرابع إضافة كيفية نوعية لهذا الكتـاب،   –، والثاني والحربي
، وهـي الموضـوعات الهامـة    إلعالم الثقافة والفنون والرياضـة حيثُ يتعرض هذا الفصل 

 ،اإلعالم الثقافي، واإلعـالم الفنـي  للجمهور سواء العام، أو المتخصص، ويتناول هذا الفصل: 
  اإلعالم الرياضي.، واإلعالم الدعائيو

ويناقش الفصل الخامس دور اإلعالم في التنمية المجتمعية الشاملة، حيثُ يتناول ذلـك  
، مراعيا فـي  اإلعالم البيئي، واإلعالم الخدمي، واإلعالم المجتمعي، واإلعالم التنمويالفصل 

  اإلعالم في تحقيق التنمية المستدامة.ذلك أبعاد التنمية المجتمعية، إضافةً إلى دور 



 ك 
 

 الزراعـي  واالقتصـاد  العمـال،  إعـالم ويطرح الفصل السادس، والمعنون: بــ " 
الجمهور المتخصص وأكثرهم، إضافةً إلى المحتـوى المتخصـص    "، أحد أهم فئاتوالسياحي

إلـى رخـاء   لهم، أيضا اإلعالم االقتصادي، والزراعي، والسياحي. بصفته إعالمـا يـؤدي   
 الـديني  اإلعـالم ؛ فيعد األكثر أهمية، والمعنـون: بــ "  أما الفصل السابع واألخيرمجتمعي. 
"، وذلك في ظل الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، إضافةً إلـى االحتيـاج الشـديد    واإلداري

  إلعالما يدير األزمات المجتمعية.     

هذا الكتاب حلقـة فـي سلسـلة االهتمـام      نسأل اهللا أن يكونوأخيرا وليس آخرا ...   
باإلعالم المتخصص وقضاياه الذي لم ينُل حظه بعد من االهتمام على المستوي األكاديمي فـي  
المدرسة اإلعالمية العربية،  والمستوى المهني بالمؤسسات الصحفية واإلذاعية، كما نأمـل أن  

  يشهد هذا المجال مزيدا من االهتمام.

  

  

     
  –     
     

 



 



  

ــى  ــدخل إلـ مـ
اإلعــــــــالم 

  الُمتخصص ...

يرى الفالسـفة أن الفلسـفة ُأم العلـوم بينمـا يـرى      
اإلعالميون أن اإلعالم شريك كُـل العلـوم، فـاإلعالم بمسـائلة     

واالقتصاد، والطـب،   المختلفة شريك السياسة، والفن، واألدب،
وغير ذلك. وهو إما أن يوظف هذه العلوم في قالب إعالمـي أو  
أن يوثقها ويسجل تطوراتها بوسائله المختلفـة، لـذلك أصـبح    

  الفصل بين اإلعالم والعلوم اُألخرى غير مكلف.

  عبيد الشقصي
  جامعه السلطان قابوس) -(عميد كُلية البيان 

  إعداد:
  .لكـإرادة أحمد مأ/ 

  

 بعد ايوم جتمعوالم الفرد حياة في اإلعالم دور يتزايد
 وتشكيل الدول بناء في مؤثرا دورا يؤدي صبحوأ يوم،

 الرأي تشكيل وفي ،االجتماعية التنشئة في سهمي ذإ الحضارات،
 وإرشاده جتمعالم توجيه في هام ستراتيجيإ بدورٍ يقوم حيثُ ،العام

 ختلفبم ستدامةالم التنمية في اإستراتيجي دورا يؤدي كما وتثقيفه،
 في يؤديه الذي المألوف الدور إلى إضافةً وقطاعاتها، مجاالتها

 مع نشأت إنسانية حاجة بوصفه االتصال إلى اإلنسان حاجة تلبية
 األفراد من بغيره الفرد يتصل لكي البشرية، جتمعاتالم نشوء

  .نفسه في عما عبروي واألفكار المعلومات ممعه ويتبادل
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 وتطورت ميادينها وتشعبت كثرت أن بعد الحياة مجاالت تعقيد مع تزاوج اإلعالم دور متعاظُ نإ
 تطلباتم من كجزء عنه، غنى ال أمرا اإلعالم خصوصا المجاالت كافة في التخصص صبحأ لذا حقولها؛
 تفاصيله جميع على والتركيز آفاقه، وتطوير به، يرتبط ما لبكُ واإللمام المجال هذا في اإلبداع نحو السعي

 لذا الحياة؛ تطلباتم بكافة يفي أن يستطع لم الجماهيري اإلعالم مجال فإن ذلك من اوانطالقً. وجزئياته
 لها، حيويا اأمر وبات ،المتنوعة الحياة ومجاالت ميادين في المتخصص اإلعالم وجود إلى الحاجة نشأت

وأحداثها ،وموضوعاتها ،وأقسامها ،مكوناتها لفهم اوضروري، السياسي اإلعالم:ك ،عميقًا شامالً افهم، 
 برزت الوقت نفس وفي. لخإ … والعسكري ،والرياضي ،واالقتصادي ،منيواأل ،والبيئي ،والتنموي

 فالدراسة األول، المقام في الدراسة على تخصصه يقوم الذي ياإلعالم تخصصللم لحةالم الحاجة
 غيره، عن ياإلعالم ميزتُ التي وهي ،في العصر الحالي ياإلعالم لنجاح ضروري شرط ةالمتخصص

 في والتميز اإلبداع على مقدرته زادتكُلما  فيه، يعمل الذي التخصص في وخبراته معرفته زادت لمافكُ
  .عمله

 

 والموضوعية الذاتية والعوامل التحوالت من لمجموعة استجابة وتطور المتخصص اإلعالم نشأ
اإلطار اتساع الى بدورها دتأ والتي الحالي، العصر شهدها التي المتنوعة والتشابكات والتعقيدات ختلفةالم 

 عالجتهالم الحاجة وبروز والظواهر واألحداث القضايا وتشابك ية،اإلعالم التغطية تشمله الذي الجغرافي
 الرغبة وتعاظم والثقافة التعليم ستوىم ارتفاع مع نوعي جمهور وظهور والشمولية قالتعم من بقدر

 الوقت نفس في اوعاجز تعثرام التقليدي العام اإلعالم صبحأ لذا تلقي؛الم على وأعمق أقوى تأثير إلحداث
 الثقافة مصادر أهم من المتخصص اإلعالم صبحأ وبهذا تلقي،الم على المناسب التأثير همةم إنجاز عن

  .والخاصة العامة المعرفة في الجمهور احتياجات بتلبية القيام على يعملكما  العامة، والمعلومات
، وذلك على النحو التاريخية جذوره تتبع يمكن المتخصص اإلعالم نشأة اصل تتبع خالل من

  اآلتي:
 اعتبار مكني ذإ عاصر،الم التفسير حسب المتخصص لإلعالم ظهور ولأ مثللي النهضة عصر جاء

 االكتشافات بنشر تهتم علمية تخصصةم مجلة ولأ م)١٦٦٥( عام في فرنسا في الصادرة) العلماء( مجلة
 بتقليد اإلذاعة قامت زمنية فترة وبعد ثقفين،والم لماءالع من عينةم لشريحة خاطبةًوم وتدوينها العلمية

وبرامج وقت إعطاء طريق، عن حفالص مواد لتقديم عينةم كبرامج العامة، اإلذاعة في تخصصةم: 
 بإنشاء اإلذاعة قامت أن إلى طويالً الحال يستمر ولم. والدين والمرأة، والغناء، والموسيقى األطفال،



 

 
 

. المستمعين من السمات حددم جمهور خاطبةم أو حدد،م مضمون تقديم تستهدف تخصصةم إذاعات
 إعداد في التخصص أهمية عليه القائمون أدرك ما رعانس الذي لإلذاعة حدث ما كرر للتليفزيون وبالنسبة
 الفضاء ساحة شهدت وقد الحديث، العصر سمات أهم إحدى ةالمتخصص القنوات وأضحت برامجه،
 قطاعات لجذب ومبهر جديد هو ما كل قدمتُ راحت التي ةالمتخصص القنوات بين مسبوق غير صراعا

الجمهور من حددةم. 

تخصص اإلعالم اعتبار مكنيتخصص اإلعالم تطوروقد  ،اإلعالم أنواع أقدم من المالم اكثير 
 من العلمية الجمعيات ظهور يعتبر إذ عديدة، علوم وظهور المخاطبين وتنوع عددوتُ الجامعات أدوار بتنامي

 بإصدار العلمية مجاالتها وحسب الجمعيات تلك اهتمت إذ المتخصص، اإلعالم لترسيخ المنعطفات أهم
 االكتشافات تدوين جاء كما العلمية، واألخبار التطورات اليه توصلت ما آخر توثق علمية ودوريات مجالت
 تلك في المتخصص اإلعالم مجاالت أهم إحدى ستكشفينالم يراه وما الجغرافية والكشوفات العلمية

 لذا ؛والباحثين العلماء مأنفسه مه المتخصص اإلعالم عالمييإ ظل العشرين القرن لىوإ لكن العصور،
 مما ؛عليه كامل بشكل العلمية غةاللُ هيمنتكما  ،لماءالع بين موصلة أداة يةاإلعالم الوسيلة باعتبار اكتفوا
  .المنشورات تلك وفهم إدراك ختصينالم غير على صعب

 العام اإلعالم حققها التي الكبيرة الثورة إثر العامة األنظار عن المتخصص اإلعالم توارى
 التي التكنولوجية االختراعات باستغالله قدمهاي كان التي واالجتماعية السياسية الخدمات بسبب الجماهيري

 لىإ نشرها إمكانية وتعاظمت ،عديدة يومية حفص وظهرت والمرئي المسموع اإلعالم ظهر إذ ظهرت،
 العام، باالتجاه العلمي وسلوكه قواعده ورسخ العام ياإلعالم التخصص جاءذاته  الوقت وفي ،بعيدة أماكن

 جوانب بكافة االهتمام نحو تتجه مساعيها كانت الكبيرة يةاإلعالم المؤسسات وترسخ ظهور بعد لكنو
 تهتم منه شريحة كل صبحتأ الذي الجمهور وتعقيد التنوع من الناشئة التعقيدات على والسيطرة الحياة

 في يخضون الذين هم يوناإلعالم بدأ التحول وبهذا عينة،م إعالمية توجهات الى وبحاجة خاصة بجوانب
.للجمهور كإعالميين ويقدمونها معارفها ويتعلمون والحياتية العلمية المجاالت 

 

 تمر الوسيلة تبدأ فعندما والتفاعلية، للتخصص وصلت أن إلى مراحل بعدة اإلعالم وسائل مرت
 ذلك بعد تأتي ثم الجماهير، كافة إلى لتصل ذلك بعد وتنتشر معينة خبةنُ على قتصرةم تبدأ إذ حياة بدورة
 الوسيلة بين التفاعلية إلى تصل أن إلى حددة،م وخصائص سمات تجمعه حددم جمهور مطالب لتلبي



  

 
 

 تكنولوجيا أعطته الدور وهذا ،يةاإلعالم الرسالة في شاركةللم تلقيللم أكبر دور إعطاء وهو والجمهور
  .الحديثة االتصاالت

 إلى وصلت أن إلى مرورها حسب رتبةم اإلعالم وسائل مراحل يمكن استعراض يلي فيما
  :والتفاعلية التخصصب المتميزة المراحل

 الصفوة مرحلة -االولى المرحلة )Elite(: أي في الوسيلة ظهور بداية المرحلة هذه وتمثل 
تكون الوسيلة تبدأ فعندما جتمع،م للقادرين إال تصل فال االنتشار، ومحدودة التكلفة، رتفعةم 

ا والمؤهلين ااقتصاديا علميبالتوجه أوروبا في الصحافة ظهور اتسم فقد معها، للتعامل واجتماعي 
 عدفتُ بطبيعتها، محدودة وهى واالجتماعية الثقافية خبةالنُ أعضاؤها مثلي التي الصفوة خاطبةم نحو

 ظهور وعند. الصفوة وهم جمهورها ناسبتُ التي والكيفية باألسلوب يةاإلعالم مادتها الوسيلة
 تعمل وكانت كبيرة، خشبية أثاث قطعة شكلوتُ ضخمة، وقتها المنزلية الراديو أجهزة كانت اإلذاعة
 كان فقد القادرين، سوى تحملها يستطيع وال جدا مرتفعة أسعارها كانت وبالتالي كبيرة، ببطارية
 وأذواق ورغبات احتياجات مع يتناسب بما عدوتُ خططتُ برامجها وكانت ،محدودا انتشارها
 جتمعالم تركيبة أبرزها من عده بعوامل تتحدد ولكنها مقصودة، ليست هنا والصفوة. الصفوة

 جمهور يكون المرحلة هذه وفي وفكري، وتعليمي واقتصادي اجتماعي ستوىم من وأوضاعه،
 فئات كل خاطبي وال ،وتعليما ثراء األكثر القطاعات ويمثل ،اومحدود صغيرا اإلعالم وسائل

احتياجاتها ويلبي الصفوة، أذواق يرضي بما يةاإلعالم الرسالة تصميم يتم بالتالي جتمع،الم. 

 الحشد مرحلة -الثانية المرحلة )Mass:( الصناعية المؤسسات درةقُ المرحلة هذه كبتوأ 
 تنتجها، التي والرسائل يةاإلعالم الوسائل من الضخم الجماهيري اإلنتاج على ختلفةالم يةاإلعالمو

 المتحركة، الطباعية الحروف باستخدام الطباعية قدراتها الصحفية المؤسسات طورت أن فمنذ
 في الترانزستور اختراع وبعد الواحدة، الصحفية سخالنُ من كبيرة اأعداد تنتج أن استطاعت

 استقبال أجهزة إنتاج على قدراتها تطوير  المصانع استطاعت الماضي، القرن من اتياألربعين
 من زاد مما األجهزة؛ تلك اقتناء على الناس إقبال زاد بالتالي التكلفة؛ وقليلة صغيرة إذاعية

 الشركات ساعدت فقد تطورات، من واإلذاعة للصحافة حدث ومثلما. وتأثيرها وانتشارها امتدادها
أولئك أعداد واتسعت أسعارها، انخفضت بالتالي المنزلية، التليفزيون أجهزة إنتاج في ختلفةالم 

 الوسائل هذه تبدأ الوسائل امتالك في الجماهيرية الزيادة هذه قابلم وفي. اقتنائها استطاعوا الذين



 

 
 

 تطلباتوم حاجات مع يتناسب بما يةاإلعالم وموادها برامجها طبيعة تغيير في) طبيعي بشكل(
 المادة تستقبل ومتباينة واسعة الجماهير أصبحت المرحلة هذه وفي الجماهير، تلك وأذواق

 إذ محدد، بشكل جمهورها تعرف ال أصبحت التي الوسيلة مضمون على أنعكس مما اإلعالمية؛
 إلى يةاإلعالم الرسائل نقل أي الجمهور، وتوحيد المركزية، نحو بالميل وقتها الوسائل أداء اتسم
 .تقاربةم وسمات مخصائه وتجمعهم واحدة تلةكُ مباعتباره الجماهير كل

 التخصص مرحلة -الثالثة المرحلة )Specialized:( إلى المرحلة هذه في اإلعالم وسائل لجأت 
 فئة إلى الوصول تستهدف حددةم إعالمية مواد إنتاج في الحديثة االتصالية التكنولوجيا استغالل

كوسائل اإلعالم وسائل أوضاع استقرار بعد التخصص مرحلة وأتت. الجمهور من عينةم 
 جماعات بوصفه لجمهورها اإلعالم وسائل بها تنظر التي التخصص مرحلة وبدأت جماهيرية،

أفرادها، احتياجات وتحدد ميزها،تُ التي الخصائص منها لكل ومتنوعة نفصلةم من مومتطلباته 
 فئات ناسبتُ تخصصةم إعالمية رسائل تقديم في اإلعالم وسائل بدأت وبالفعل. اإلعالم وسائل
 إلى الجماهيرية من اإلعالم وسائل انتقلت المرحلة هذه وفي الجمهور، من حددةوم صغيرة

 المركزية(و) الجمهور تفتيت( :مثل ،المرحلة هذه أفرزتها جديدة مفاهيم ظهرت بالتالي التخصص؛
 اإلعالم وسائل بين العالقة تطور مراحل من جديدة مرحلة لبدء تأصيالً ذلك وأتى). االتصال

 .وجمهورها

 التفاعلية  مرحلة -الرابعة المرحلة)Interactivity(: التطورات أدت تالحقةالم في تسارعةوالم 
 بين العالقة حددتُ التي المراحل من جديدة مرحلة ظهور إلى والمعلومات االتصال تكنولوجيا

 المعلومات وثورة االتصاالت، ثورة بين االندماج أدى فقد وجمهورها، االتصال وسائل
 بين العالقة تغيرت بالتالي؛ تعددةالم الوسائط أو التفاعلية بالتكنولوجيا عرفي ما إلى والكومبيوتر

 ذلك حقق حيثُ ،تفاعلية أكثر مابينه العالقة أصبحت فقد تلقي،والم واالتصاالت اإلعالم وسائل
 بالتاليوتأثيرا؛  تفاعالً أكثر تلقيالم أصبح حيثُ االتصال، عملية في تلقيللم اتزايدم ادور إعطاء
 لهم تحقق عندما خاصةً االجتماعية شاركةالم وسائل كأحد اإلعالم وسائل يستخدم الجمهور أصبح

 التفاعلية لظهور الئمةم بيئة اإلنترنت شبكة قدمت فقد. اآلخرين مع للتفاعل نزعتهم الوسائل تلك
 دور أصبح حيثُ ذلك انعكس وبالتالي ؛شاركةللم أكبر فرصة اإلنترنت شبكة وأتاحت وانتشارها،

جانب من االتصال عملية في والتحكم التفاعلية وتحقيق ية،اإلعالم المادة في مؤثر تلقيالم 



  

 
 

 عجزت أمر وهو والمناقشة راءاآل لتبادل عريضة مساحات اإلنترنت شبكة وفرت فقد الجمهور،
 عملت فقد األيدي مكتوفة التقليدية اإلعالم وسائل تقف ولم. التقليدية اإلعالم وسائل تحقيقه عن
 مواقع بإنشاء قامت مثالً فالصحف اإلنترنت، شبكة مع االندماج خالل من أدائها تطوير على

 مواقعها خالل من األداء تطوير على والتليفزيون اإلذاعة عملت كما اإلنترنت، على الكترونية
 برامجها تخزين على والتليفزيون اإلذاعة عملت فقد. اإلنترنت شبكة على وظهورها لكترونية،اإل

 بطريقة برامجها تابعي أن ستخدمالم على وفرت بالتاليبها؛  الخاصة لكترونيةاإل الصفحة على
 التي التعليقات خالل من شاركةالم إلى إضافةً البرنامج، داخل عينم زءج تابعي حتى أو أسهل،
 تعرضها التي المعلومة شكل حددي إيجابي دور ستخدمللم أصبح وهنا. ستخدمينللم الشبكة توفرها
 .اإلنترنت طريق عن الجهاز شاشة

 فيها أثرت معينة، زمنية فترات األربع المراحل من خرىُأ إلى مرحلة من لالنتقال اإلعالم واحتاج
 من واسعة قطاعات نأ القول مكني عام بشكل ولكن تعددة،م وفنية وثقافية واقتصادية اجتماعية عوامل

 واليابان أوروبا وغرب األمريكية تحدةالم كالواليات والمعلوماتية يةاإلعالم الوفرة جتمعاتم في الجمهور
 العالم دول خاصةً الجمهور قطاعات باقي تعيش بينما االتصال، عملية في التفاعلية مرحلة اآلن تعيش
  .والتخصص الحشد مرحلتي الثالث

 

عدتخصص اإلعالم مفهوم يالراسخة المفاهيم من الم حول متمحورة العلم فلسفة من ستمدةالم 
 العلمية، المناهج باتباع التطورية حركتها ومتابعة بعادهوأ مدياته جميع دراكإ بهدف حددم مجال في التعمق
 على تتركز بل اإلعالم من خرىاأل الجوانب تلغي أن دون والتغييرية التجديدية الديناميكية يعطيها ما وهذا
 بتجدد تجددالم اإلعالم :هو المتخصص، اإلعالمف لذا به؛ يهتم الذي االختصاص في العميقة المعرفة نشر

 بمجال التخصص على القائم اإلعالم أنواع من نوعا عدوي. المختلفة التخصص ومجاالت الحياة موضوعات
 جوانب من وغيرها ،التعليم وأ ،الثقافة وأ ،األخبار وأ ،الصحة وأ ،الرياضة :مثل ،المختلفة المجاالت من

 مسافة يقطع نأ ستطاعا أنه إال القصير الزمني مرهع من الرغم على اإلعالم من النوع وهذا الحياة،
 اإلعالم مفهوم وبات الجمهور، لدى كبيرا احيز يشغل صبحوأ ياإلعالم التنافس ميدان في سعةوا

 وكذلك ،امقروء أو امسموع وأ امرئي اإعالم كان سواء ةالمتخصص يةاإلعالم المؤسسة يشمل المتخصص
 إعالمية تخصصات لزاما يفترص وهذا له، والمفكر االتصال لعملية نتجالم الكادر بوصفه ياإلعالم يشمل



 

 
 

 بما وتزاوجها يةاإلعالم العلوم مع والتطبيقية االجتماعية تعددةالم العلوم مجاالت بين بينية لعالقة تؤسس
التخصصية ميزتها االتصال لعملية عطيي.  

 من واحد لفرع االهتمام إعطاء فهذا يعني ،المتخصص اإلعالم عنعند التحدث  القول يمكن اجماالً
 المعرفة، فروع من فرع في تخصصا أكثر ما بجزئية االعتناء أو الجمهور تهم التي التخصصات فروع

 بتلك هتمالم الجمهور من عينم نوع إلى بل جتمع،الم فئات جميع إلى يوجه ال المتخصص اإلعالمو
من الفرع بهذا واسعة علمية دراية على يكون أن هو لإلعالمي بالنسبة فالمهم. الفرع ذلك أو زئيةالج 

  .فيه جديد كل على ومطلعا التخصصات فروع

 

 دركاتالم وزوايا ختلفةالم يةاإلعالم المدارس باختالف تختلف عديدة تعريفات المتخصص إلعالمل
 إلى معينة إعالمية رسالة أو مادة إرسال عملية المتخصص، بأنه: اإلعالم عرفي عام وبشكل الفكرية

كانت وإذا التفاعل، يتضمن بالضرورة وهذا ذلك، على المترتبة النتائج مع تلقي،الم بأنه االتصال همةم 
 نقل هو المتخصص اإلعالم فإن إليه، المرسل إلى المرسل من الرموز طريق عن المعاني بنقل يقوم

 هي المتخصص اإلعالم في ةالرئيس فالفكرة ،اإلعالم وسائل في الرموز طريق عن ياإلعالم المضمون
أيضا هو: . المجتمع أفراد منها يعيه وما التخصص جوانب يتضمن الذي التخصصي اإلطار في شتراكاال

 مجاالت من معين لمجال اهتمامه جل ويعطي المختلفة، اإلعالم وسائل عبر يتم معلوماتي إعالمي نمط
 ورسوم وصور كلمات من اإلعالم فنون ختلفم ستخدمام خاص، أو عام جمهور إلى ويتوجه المعرفة،

 التي ةالمتخصص واألفكار والحقائق المعلومات على عتمدام ويقوم خرى،ُأ فنية ومؤثرات وموسيقى وألوان
 كالتشويق العام اإلعالم عناصر ختلفم المتخصص اإلعالم يستخدم وبهذا موضوعية، بطريقة عرضها يتم

 وتقرير، وتحقيق ومقالة، ومسلسل، وتمثيلية وحوار وندوة ودراما سرد من والتقديم العرض وأساليب
  .متطلباته لتلبية ذلك غير إلى وما..  تسجيلية وأفالم

 عيهمصر على اإلعالم باب لفتح األساس التفكير من النمط هذا نأ بعض المتخصصين يعتبر 
 في فرد كل رغبة شبعي ما المواد من فيقدم أشكاله، وتتنوع قاعدته، لتتسع التخصصات جميع مع للتعامل

 فاستفاد ومتعددة، كثيرة ومعارف علوم طريق عن قضاياه لطرح اإلعالم في فيستخدم يشاء، مجال أي
 السياسي اإلعالمو االقتصاد، علم على باالعتماد االقتصادي اإلعالم فظهر خرىاأل العلوم من اإلعالم

 اإلعالمو والشرعية، الدينية العلوم على باالعتماد الديني اإلعالمو السياسية، العلوم على باالعتماد
 ،السياحي واإلعالم البيئة، علم على باالعتماد البيئي اإلعالمو االجتماع، علم على باالعتماد االجتماعي



  

 
 

 وصار األخرى، التخصصات من وغيرها العلمي، اإلعالمو ،الرياضي اإلعالمو ،الزراعي اإلعالمو
 ونالمتخصص وصار أخرى، وتخصصات ختلفةالم اإلعالم فنون بين مدراساته في يجمعون يوناإلعالم

 وعلوم فنون بين ليجمعوا وحرفياته لفنونه دارسين اإلعالم ساحات إلى يدخلون ختلفةم علمية مجاالت في
 ياإلعالمو الرياضي، والصحفي السياسي، الصحفي لذلك تبعاً فظهر األخرى، تخصصاتهم وبين اإلعالم

  .الديني اإلعالم ورجل االقتصادي،
 أو مقروءا، كان سواء إعالم كل به قصدي المتخصص اإلعالم نبأ القول مكني لذلك اوفقًو

أو ا،مسموع اإلنسانية، المعرفة جوانب من بجانب األساس في يهتم) تليفزيون إذاعة، صحف،( امرئي 
  .المشتركة السمات أو الخصائص من عدد تجمعه تخصصم جمهور إلى ويصل

 كالفالحين، معينة قطاعات أو فئات إلى الموجه اإلعالم :أنهب كما يعرف اإلعالم المتخصص،
 كالسياسة، تعددةم مجاالت في مضامين قدمي إعالم بأنه ويتميز والشباب واألطفال، والنساء، والعمال،

 إليه تتوجه الذي النوعي الجمهور بطبيعة تتأثر المجاالت هذه عالجةم أن إال والفن والرياضة، واالقتصاد،
الذيو اإلعالم وسائل نفس يتخذ إعالمي نمط :هو، آخر تعريف وفي. ثقافته ستوىوم الموضوعات عالجي 
بشكل الجمهور وتطلعات رغبات ويشبع التساؤالت من كثير عن ويجيب دقة وأكثر أوسع بشكل عقدةالم 

 جهة عليه شرفةالم الجهة تكون الذي اإلعالم :بأنه، آخرون يعرفه بينما ،الجماهيري اإلعالم من أفضل
 باإلشراف تقوم خاص ملك الحالة هذه في يةاإلعالم المؤسسة خرىأ بعبارة حكومية غيرجهة  يأ خاصة
  .خاصة شركات وأ عمالاأل كرجال خاصة جهات امادي عليها

 الجمهور من معينة فئة لىإ موجهة مضامينه تكون الذي ، بأنه: اإلعالمخراآل البعض يعرفه كما 
 القنوات المتخصص: اإلعالم عن وكمثال ،للتخصص كثرأ يميل صبحأ الحالي واإلعالم االهتمامات حسب

، الشريف سامي ويعرفه فقط، عينم جانب في تخصصةم قناة فكل ،وغيرها ،االطفال وقنوات ،الرياضية
 توجيهها بهدف يةاإلعالم المادة من تخصصةوم ومتعمقة حددةم أنواع تاحةوإ ونشر إعداد إلى يهدفبأنه: 

  .تقاربةم أو مشتركة وأذواق واحتياجات وسمات خصائص ذي حددم لجمهور
 كافة يستخدم العام اإلعالم فروع من فرع :بأنه المتخصص، اإلعالم تعريف مكني واجماالً

 ،ختلفةالم الحياة موضوعات من عينم بموضوع التخصصية غراضهأ لتحقيق يةاإلعالم ساليبواأل الوسائل
 عناصر جميع ستخدمام الجمهور لدى تعمقةوالم ةالمتخصص الثقافة ونشر إتاحة وسائل أهم أحد عدي وبهذا

: وهما ،شقين إلى ينقسم المتخصص اإلعالمو ختلفة،الم وسائله كل بها تتميز التي واإلقناع واإلبهار الجذب
 من كبيرة رعاتج بتقديم يهتم - فاألول. الجمهور خاطبةم في والتخصص المضمون، في التخصص



 

 
 

 صحف وجود هو - والثاني واالقتصاد، والسياسة والرياضة الدراما كمواد بعينه مجال في المضامين
  .والمرأة كالطفل معينة فئة تخاطب والمسموع المرئي بشقيها وإذاعات

 

 الوظائف من عديد بتحقيق قيامه خالل من جتمعالم في فاعل بدور المتخصص اإلعالم يقوم
 وتعزيز للجمهور، المعرفة وتيسير ،الوعي نشر أهمها: المتخصص، الجماهيري لإلعالم العامة واألهداف

 وحل لإلنسان األساسية الحاجات تلبية وكذلك ،والمتميزين والمبدعين بالعلماء والتعريف ،العلمية الثقافة
ونقل ،والمستقبلية اليومية شكالتهم األفكار وتبني ،التنمية عملية تسريعو ،العلمية ستجداتالم ستحدثةالم، 

 إلى التنبيه إلى إضافةً ،والقومي الوطني االنتماء دافع وتنمية ،واألحداث الطفولة وإعداد ،الشباب وتنشئة
 خاطبةم في فاعلية كثراأل الوسيلة عدي المتخصص التلفزيوني اإلعالمف والتكنولوجيا، العلم مخاطر بعض
 أو االختصاص أو ،المهنة أو ،السن معايير وفق والمنسجمة ترابطةوالم الصغيرة والجماعات الفئات
  .اإلقامة مكان أو الهواية

 أو واالقتصادي االجتماعي الواقع في أعمق بشكل التغلغل على ساعدي الوسيلة تخصص إن
 الداخلية عالقاته كشف على مقدرة كثرأ ةالمتخصص الوسيلة صبحتُ وبالتالي تعقيدا، يزداد الذي السياسي،

تخصص اإلعالم وظائف من نأ كما ترابطة،المالفرد كتسبهاأ التي العلمية المعلومات وتعزيز تطوير الم 
 لم لمن العملية الحياة وفي ،الجامعية وحتى منها األولية المختلفة الدراسية المراحل في تعلمه ما خالل من

 ستجداتم عن وباستمرار جديدة معلومات بإضافة وذلك ،امع االثنين أو بالدراسة، الفرصة له تسنح
 مما ؛اإلمكان قدر المتخصص اإلعالم في التخصص مجاالت في التكنولوجية العلوم من الحديثة الحضارة

الحضارية األمية محو عليه طلقي.  
  :أبرزها عديدة، وظائف المتخصص لإلعالمف

 تخصص اإلعالم يسعى ذإ :الروحية الوظيفةوهنا الجماهير، بين الجمالية القيم إشاعة إلى الم 
 وسائل من وسيلة الصحافة أو التلفزيون أو بالراديو المتخصص اإلعالم إطار في الفنون صبحتُ

 .عاصرالم اإلنسان منها عانيي التي النفسية األزمات ومواجهة النفسي، التطهير

 من يخلق أنه :االجتماعية الوظيفة اجتماعية وحدة به شاهديهم التضامن لخلق وسيلة فهو تماسكة،م 
 تطوره مراحل من جديدة مرحلة اإلعالم  دخل نأ بعد خاصةً. جتمعاتوالم الهيئات في الناس بين



  

 
 

 مجاالت من مجال كل تتناول أن تستطيع التي القنوات من عديد وتوفرت اتاإلمكان من عديد وأتاح
 .لخإ…  المرأةو الفن،و البيئة،و التربية،و الدين،و الرياضة،و السياسة،و االقتصاد، ، ومنها:الحياة

 الصحيحة العلمية والثقافة المعرفة الناس اكتساب على يعمل :التعليمية الوظيفة. 

 وظيفة تجد التي والمصيرية الهامة القضايا بإثارة يقوم ذإ :عالجةالم ا ااهتمامالجماهير، من واسع 
 بلفت يقوم حيث. اجدي متابعتها أمر يجعل مما ؛فيها والتخصص القضايا هذه حول بالتركيز وذلك
 ؛حلها في شاركةالم إلى والعلماء الخبراء بدعوة  جتمعالم في همةوالم لحةالم المشاكل إلى النظر

 هو ما وتطوير المشاكل هذه لحل ثمرالم التعاون على االختصاصات ختلفم في الكوادر حفزي مما
 .البشرية أو المالية أو الطبيعية اتاإلمكان حيث من ومتاح موجود

 تخصص اإلعالمف :التوعوية الوظيفةوبشكل يعمل الم وإثارة بواقعهم الناس بتوعية ستمرم 
  .والتطوير واإلصالح التغيير بضرورة االهتمام

 

  :وهي ،أساسية عناصر المتخصص ثالث لإلعالم

 تخصص يةاإلعالم المادة -األول العنصرةالم: من أكثر كونها في أهميتها نوتكم نقل جردم 
 وقد والتجارب الخبرات ولتبادل بتكراتوالم األفكار ونقل نافسةللم منبرا هيءتُ إذ للمعلومات،

 .اإلبداعية القدرة لتعزيز أو القرارات أصحاب على التأثير إلى تسعى

 تخصص ياإلعالم المحرر -الثاني العنصرتخصص اإلعالم إن :المخاصةً وكفاءة خبرة يتطلب الم 
 والمتنوعة، العديدة التخصص مجاالت من فرع أو نوع لكل بالنسبة وخاصةً التحريري، كادره  في
 جردبم تمثلالم دوره يتجاوز أن يجب لذاالعلمي؛  بالباحث يكون ما أشبه المتخصص ياإلعالمف

 دور إلى يمتد بل األحداث، عن للجمهور األنباء من مجموعة تقديم وهو عتادالم ياإلعالم األداء
 :مثل. ومنطقية علمية سسُأ على الدقيقة الفنية والخلفيات األبعاد وكشف التحليل وهو أعمق آخر
 من عينةم فئة تهم حددةم موضوعات حول والتفصيلية والدقيقة النادرة والمعلومات األخبار تقديم

 الفائدة مله حققي بما الموضوعات هذه حول اهتمامات لهم أو تخصصينم كانوا سواء الجمهور
 الذهنية، القدرات نميتُ فيدةم بطريقة الوقت وشغل ،والتثقيف التربية على ساعدةوالم ،العلمية
 الذي العصر وظروف بتطورات الجمهور إحاطة كذلك، والشباب األطفال إلعالم بالنسبة خاصةً



 

 
 

 وإعطاء، التخصص مجال في والمبتكرات البحوث أحدث بنشر العالم أنحاء ختلفم في يعيشونه
 معلومات من ملديهِ ما وتقديم الجمهور، من لالقتراب والخبراء تخصصينللم والفرصة المجال
 بالموضوع عاما إلماما يلمون الذين ييناإلعالم على االقتصار وعدم أكبر، فائدة يحقق وبما وخبرة
 اإلعالم لنوع وفقًا تخصصينوم إعالميين يصنع بل المحرر دور يلغي ال وهذا فيه، يكتبون الذي

 تخصص لكُ أن إذ وأساليبه ياإلعالم اإلخراج فنون تجديد عن فضالً. فيه يعمل الذي والتخصص
 إخراج عن يختلف نسائي موضوع فإخراج التخصص، نوع الئمي إخراج أسلوب إلى يحتاج

 وفنونه أسلوبه له الموضوعات هذه من نوع كل علمي، أو أدبي موضوع أو لألطفال موضوع
 باإلخراج الخاصة األساليب من ذلك وغير والصور، لفاظاأل استخدام ناحية من سواء الخاصة
 .ياإلعالم

 تخصص الجمهور -الثالث العنصرتخصص ياإلعالم على :الميةاإلعالم مادته أن يعرف أن الم 
 عالية، ثقافة مثقف وجمهور متوسطة، ثقافة ثقفم جمهور الجمهور، من فئات ثالث إلى موجهة

  .تخصصم وجمهور

 

  :يلي فيما المتخصص اإلعالم سمات تتحدد
 جاد إعالم أنه بالكم اهتمامه من أكثر بالكيف باالهتمام ويتسم بطبيعته وهادف تعمقوم. 

 والتحليل البحث كاستخدام العلمية ساليباأل على أساسي بشكل يعتمد والوصول والتفسير تعمقالم 
 .صحيح علمي سند على ناءب وعقليا منطقيا سببةم نتائج إلى

 االحتياجات واقع على يقوم الفعلية تطلباتوالم تعدد على بالجماهير الخاصة االهتمامات ختلفلم 
 حتواهوم مادته في سواء باستمرار ومتجدد متطور عالمإ فهو مثَ ومن فئاتهم، أو مشرائحه وتنوع

 .تخصصه مجاالت في أو

 وتحليالت دراسات من يحتويه بما أنه تعمقةم تخصصو النوعية الجماهير أكثر ناسبيةالم تيحوي 
  .أخرى مرةً راجعتهلم به االحتفاظ مكني كما التعرض، ظروف على السيطرة

 

 الرسالة متصله تباينة،وم وعريضة كبيرة بجماهير االتصال يعني الجماهيري االتصال نإ
 للقائم معروفين غير وألفراد للجمهور، الرسالة وتوصيل االتصال على بمقدرته ويتميز يةاإلعالم



  

 
 

 حدداتهوم سماته له المتخصص اإلعالم بينما فائقة، وبسرعة اللحظة نفس في الرسالة تصلهم باالتصال،
إعالم فهو ختلفةالم بمجال حددم ولفئة عينم من قليل كان وأن الجمهور هذا احتياجات تلبية وهدفه عينة،م 

 العملية كوناتم خالل من المتخصص اإلعالمو الجماهيري أو العام اإلعالم قارنةم ويمكن العدد، حيثُ
 الهدفو القنوات، أو الوسائلو الرسالة،و شتركة،الم الخبرةو تلقي،المو باالتصال، القائم: ، وهياالتصالية

  :الصدى رجعو األثر، أو

 تباينم ألنه حدد،م بشكل جمهوره يعرف ال العام الجماهيري اإلعالم في :باالتصال القائم )١
 دقيق بشكل جمهوره يعرف المتخصص اإلعالم في باالتصال القائم بينما الحجم، وكبير وعريض

باالتصال القائم ألن حدد،وم واهتمامات احتياجات يعرف ناه خالل من جمهوره تطلباتوم 
 .الوسيلة تجريها ميدانية دراسات

٢( باالتصال القائم يعرف ال الجماهيري أو العام اإلعالم في :تلقيالم بالتالي؛ دقيق بشكل تلقينالم 
 الجمهور، ومعارف أفكار على والتأثير الوصول في ضعيف يةاإلعالم الرسالة نجاح ستوىم يكون
 أو أطفال يكونوا قد وهم دقيق بشكل تلقيهم باالتصال القائم يعرف المتخصص اإلعالم في بينما

إعالمية بمادة يهتمون ممن أو مال،ع حددةم. 

 ال باالتصال القائم أن قبل من ذكرنا كما نهإل الجماهيري، اإلعالم في تتوفر ال :المشتركة الخبرة )٣
 باالتصال القائم بين شتركةم خبرات يوجد ال بالتالي؛ الكبير حجمه بسبب جمهوره يعرف

في السائدة والثقافة والتقاليد العادات بمعرفة الجماهيري اإلعالم يكتفي وهنا تلقي،والم جتمع،الم 
 في كبير بشكل توفرةم شتركةالم الخبرات تكون بينما تعمق،م بشكل الجمهور يعرف ال ولكنه

 هدفه بالتاليجمهوره؛  ورغبات باحتياجات علم على باالتصال القائم ألن المتخصص اإلعالم
 .يجريها التي الدراسات خالل من حياتها بأنماط علم على هو التي الجماعات إلى الوصول

 بشكل باالتصال القائم يعرفه ال حددم غير لجمهور عدةم تكون الجماهيري اإلعالم في :الرسالة )٤
 ،حددم جمهور واهتمامات وأذواق لرغبات تلبية المتخصص اإلعالم في الرسالة تكون بينما جيد،
 .وجمهوره باالتصال القائم بين تعمقةالم المعرفة خالل من وذلك

 وتليفزيون وإذاعة حفص من التقليدية الوسائل هي الجماهيري اإلعالم في القنوات أو :الوسيلة )٥
 اإلعالم في الوسيلة بينما بعينها، مواد أو مالحق خالل من تخصصةم تكون أن مكنوم ،عامةً



 

 
 

 المعلومات ثورة أفرزتها التي الجديدة االتصال كوسائل جديدة أو تقليدية تكون قد المتخصص
 .نترنتاإل خالل ومن تعددةم وسائط من االتصال وتكنولوجيا

 يةاإلعالم كالحمالت للجمهور عامة مصلحة إلى الجماهيري اإلعالم يهدف األثر أو :الهدف )٦
 في عامة مصلحة المتخصص اإلعالم من الهدف يكون بينما تناهية،الم غير الخدمات من وغيرها

 خالل من حددم لجمهور خاصة مصلحة باألساس المتخصص اإلعالم هدف ولكن ،األحيان بعض
 .حددةم مضامين

 ال بالتالي؛ الجماهيري اإلعالم في باالتصال للقائم دقيق بشكل المعلومات ترجع ال :الصدى رجع )٧
 ترجع بينما جيد، بشكل يةاإلعالم الرسالة نجاح مدى على التعرف باالتصال القائم يستطيع

 القائم يعرف بالتالي المتخصص؛ اإلعالم في باالتصال للقائم وسريع دقيق بشكل المعلومات
 على التشجيع بالتالي؛ ال أم الجمهور احتياجات لبيتُ أن استطاعت الرسالة كانت نإ باالتصال
  .الجمهور من رتدالم الصدى رجع على بناء ال أو الرسالة هذه في االستمرار

 

 السلبيات، أو المضار بعض ناكه يجابياتاإل أو الفوائد هذه نظير ولكن عديدة، فوائد للتخصص
:اآلتي النحوعلى  المتخصص اإلعالم وسلبيات إيجابيات عرض يتم وسوف 

 اميزم جعلته التي اإليجابيات من مجموعة المتخصص اإلعالم يمتلك:المتخصص اإلعالم إيجابيات  ) أ
 :أهمها فاعلية، وأكثر

 إعالم أنه له الموجه الجمهور واهتمامات احتياجات لبيي. 

 باألذواق يهتم إعالم أنه ختلفةالم. 

 بجمهور االهتمام وأذواق ورغبات احتياجات له بالتاليسماته؛  له حددم أو شتركةم تقاربةم. 

 رسالته له يوجه الذي الجمهور وثقافة والتقاليد بالعادات االهتمام. 

 والموضوعات بالقضايا يهتم العامة الوسائل من أكبر مساحة أو وقت ويمنح ختلفة،الم. 

 المجاالت في العلمية النتائج جعل التخصص دقه أكثر ختلفةالم في عليه كانت عما مقًاوع 
 .السابق

 



  

 
 

  :أهمها السلبيات، بعض المتخصص لإلعالمالمتخصص:  اإلعالم سلبيات  ) ب
 ذلك أنعكس بالتالي؛ تخصصه مجال في فرد كل انغماس الثقافي التكامل روح على اسلب. 

 والتواصل بها اللحاق أو استيعابها على قادر يعد ولم والعلوم، المعارف أنواع بقية عن االبتعاد 
 .معها

 جاء وسلبيات ومخاطر شكالتبم عليها السيطرة األحيان من كثير في صعبي. 

 غير كثيرة مجاالت في التخصص يكون وأخالق لقيم منافي بل فيدم يكون وهنا جتمع،الم 
 .للجمهور فائدة عامل وليس للربح عامالً فقط التخصص

 امتالك عدم بسبب العلمية القيم بعض وحرف العلمية بالتقاليد حياناأل من كثير في ضرأ 
 .السطحية االمور بعض على فقط ممعلوماته واقتصار كبيرة علمية دراتلقُ ييناإلعالم

 ما أو بالعزلة التخصص جاء خلق خالل من الجمهور مركزية ال أو الجماهير بتفتيت عرفي 
 التكنولوجيا بها جاءت التي والجذب األبهار كعوامل الوسيلة ستغالًم ومتباعدة ختلفةم أذواق

  .بمخاطبتها اإلعالم وسائل تقوم أن من البد وهنا الحديثة،

 

عدتخصص اإلعالم ظهور يأي في وازدهاره ونموه الم ا دليالً جتمعمهذا تقدم على قوي جتمعالم 
 والثقافية العلمية المعارف أتساع عنه ينجم أفراده بين الدقيق التخصص تجاه جتمعم أي يتجه فحين ورقيه،

 اإلعالم عصر اليوم ويعيش أفراد المجتمع والتطوير، والتحديث للتقدم أساسية سمة مثلي ما وهو وتعددها،
 وفيرة كميات تقديم خالل من المضمون في إما التخصص، إلى يةاإلعالم الوسائل لجأت ذإ ،المتخصص

 احتياجات لبيي بما ، أو غيرها،السياحية أو ،اإلخبارية أو ،الوثائقية أو ،الدرامية كالبرامج حددم مجال في
 ميزاتالم تلك خالل من حددة،م وفئات بقطاع االهتمام خالل من أو الخاص، أو العام سواء الجمهور

 مرهوع وعمله تخصصه من يقترب ما معرفة في دائما يرغب تلقيفالم ا،واسع اوجمهور قباالًإ له صبحأ
  .الجديد على ويتعرف ويستمتع ليستفيد

  :منها جتمع،للم ومفيدة عديدة بمهام قيامه خالل من المتخصص اإلعالم أهمية تنبعو
 تخصص اإلعالم يقومومواد برامج بإتاحة الم وأكثر تخصصةم احتياجات لبيتُ المضمون في مقًاع 

 الصحافة،( في سواء المتخصص اإلعالم مهام تتعدد ذإ. ختلفةالم بالمواد ستهدفالم الجمهور
 ورغبات احتياجات لبيتُ إعالمية خدمات توفير إلى باألساس تسعى والتي ،)والتليفزيون واإلذاعة،

 إتاحة عن فضالً. عالية وبجودة كبير بشكل ماهتماماته حسب كالً شاهدينوالم ستمعينوالم راءالقُ



 

 
 

 في بما ستهدفةالم الجماهير احتياجات لبيلتُ ةالمتخصص والتلفزيونية واإلذاعية الصحفية المواد
 .والثقافية والتعليمية اإلخبارية النواحي ذلك

 تخصص اإلعالم يقوماإلعالم وسائل من االستفادة فرصة والحكومات الدول بإعطاء الم 
 محو وبرامج لسياسات وخدمة وأنواعها ستوياتهام ختلفبم التعليمية العملية خالل من المتخصص

 .األمية

 القومية بالهوية اإلحساس وإعالء الوطني االنتماء على التأكيد. 

 تخصص اإلعالم يقوماإلعالم، لوسائل التعرض وأنماط والهوايات الشخصي بالمزاج باالهتمام الم 
 اإلتاحة عناصر وأصبحت وتعددت المطالب زادت ، كُلماالحياة ستوىم رتفعأ لماكُ أنه مع تمشيا
 عدب عن االتصال عصر في تسود التي اإلعالمية نافسةالم ساحة في ضرورية والجودة والكم

 .التفاعلي واالتصال التليفزيون وعصر الصورة، ثقافة وعصر

 المعارف من محددة نوعية نشر على دوره يقتصر وال المعارف، أنواع كافة نشر بمهمة يقوم 
 .الثقافة هذه من حددم نوع في تتخصص والمرئي المسموع بشقيها إذاعة أو مطبوعة كل ولكن

 على خاصةً أكبر وليةمسئ اإلعالم وسائل التخصص حمل عندما فمثالً الرسمي اإلعالم ستوىم 
 تؤديه أن يفترض تعليمي دور قدمي الحالة هذه في فإنه تعليمية برامج بتقديم التليفزيون يقوم

 المعرفة نشر همةم بأداء تقوم فأنها مثالً الكريم للقرآن إذاعة ننشئ وعندما التعليمية، المؤسسات
 عن بديالً ليست هنا اإلعالم وسائل أن معرفة همالم ومن الدينية؛ بالمؤسسات ناطي دور الدينية،

 .لها ساندةم هى ولكن ،جتمعيةالم المؤسسات

 تخصص اإلعالم عطىأفي الهائل التطور ومع والتكنولوجي، العلمي التقدم لصالح كبيرة أهمية الم 
 على التعرف في ورغبته الجمهور اهتمامات تزايدت ذإ االتصال، وتكنولوجيا اإلعالم وسائل

الحياة مناحي كافة في ستجداتالم. 

 تخصص اإلعالم يقوماالحتياجات بتلبية الم ؛ككتلة الجمهور إلى ينظر ال فهو للجمهور، ختلفةالم 
 من تتحقق التي ورغباتها االتصالية احتياجاتها مجموعة للكُ حددةم نوعية مجموعات إلى وإنما

 على والتعرف إليه يتوجه الذي الجمهور معرفة نفإ ،إعالمية وسائل من يستخدمه لما نتقائهاا
 عدادوإ حاجاته واشباع ذوقه، وإرضاء ستهدفالم للجمهور الوصول بالتالي؛ وأذواقه احتياجاته

  .اإلعالمية الرسالة تفعيل إلى يؤدي مما ؛الجمهور ينتظره ما مع تتفق التي  والبرامج الموضوعات

 



  

 
 

 

  :أبرزها اآلتي ،عديدة متطلبات المتخصص لإلعالم

 تخصص اإلعالم يتطلبمن عالية درجة على جمهور إلى يحتاج :بجمهوره دقيقة معرفة الم 
 فال. خاصة بصفة وتطويرها المعرفة في والرغبة واالهتمام عامة، بصفة والتعليم والثقافة الوعي
 إلى ةالمتخصص اإلعالم وسائل تحتاج بل جمهورها، ةالمتخصص اإلعالم وسائل تعرف أن يكفي

 واحتياجاته الجمهور هذا خصائص مع يتناسب بما رسالتها دعتَ ثم ومن جمهورها على التعرف
 يعتمد عشوائيا عمالً اإلعالم عدًي لم إذ ستمرة،م ميدانية دراسات إلى ذلك ويحتاج ومطالبه، وأذواقه

 بين الشديدة نافسةالم هذه ظل وفي. وقواعده أصوله له علم هو بل فقط، واللباقة الخبرة على
 وبرامجها خططها وضع في الوسائل تلك تعتمد أن ضروريا أمرا أصبح ختلفة،الم اإلعالم وسائل
 ومعرفة قدمه،تُ عما الجمهور رضا ومدى جماهيريتها، مدى على لتقف العلمية البحوث على

 ورغبات احتياجات نفإ ذلك إلى إضافةً لها، نافسةالم اإلعالم وسائل بين ترتيبها أو موقفها
 يتواكب بما مضمونها في غيروتُ عدلتُ أن الوسيلة على يتوجب فهنا ألخر وقت من تتغير الجمهور

 .جمهورها رغبات مع

 تخصص اإلعالم يتطلبإعالمية كوادر وجود الم تخصص اإلعالم يحتاج :تخصصةمكوادر إلى الم 
 الكتابة على درةالقُ ملديهِ تكون بحيث فيه، تعمل التي المجال في جيد بشكل ومعدة دربةم إعالمية

الموضوعات تناول في المرن والحديث بسطة،الم فهي وواضح بسيط مرن علمي بأسلوب عقدةالم 
. فيها تعمل التي اإلعالمية الكوادر إلعداد حاجتها مدى في العامة اإلعالم وسائل عن تختلف بذلك

 المتخصصة الطبية كالمجلة تخصصةم إعالمية وسيلة في رسالته قدمي أو بيكتُ الذي فاإلعالمي
 قدمي الذي والمذيع فيها، يكتب التي الطبية العلوم في المعرفة من عالية درجة على يكون أن يجب

 التي الرياضية الموضوعات مجال في تعمقم علم على يكون أن يجب رياضية قناة في برنامجا
 .فيها يتحدث

 تخصص اإلعالم يتطلبمقًا أكثر تكون إعالمية مادة الما عاإلعالم وسائل أداء يتسم :وتخصص 
 بسطةم بصورة المعلومات تقديم عن ولةمسئ اإلعالم وسائل ألن باشرة،والم بالبساطة العامة

 تماما ختلفم هنا ستهدفالم فالجمهور ،تماما ختلفم األمرف المتخصص اإلعالم في بينما ومألوفة،
 إلى يحتاج إذ ختلفةم الجمهور هذا طبيعة مثَ ومن العام، الجمهور من وأرقى أعلى فمستواه



 

 
 

 إلى تحتاج األدب مجال في المتخصصة الصحيفة أو فالمجلة. عمقًا أكثر وثقافية علمية معلومات
 نافه والدالالت، والمعاني الجمل في التعقيد بعض ناكه كان وأن حتى تعمقة،م إعالمية مادة

 اإلعالمية المادة عرض في التبسيط اكثير يعنيه وال المجال، أو العلم هذا في تخصصم القارئ
 يحتاجكما . األدب مجال في عالية درجة على يكون أن عدالم على ينبغي وهنا المتخصصة،

 للحياة التطبيقية الجوانب في منها االستفادة تجاهأ في مادته توظيف إلى المتخصص اإلعالم
 أبناء سوى منها يستفيد ال التي التخصصية العلمية الجوانب إبراز إلى توجيهها من أكثر اليومية،

 .التخصص

 تخصص اإلعالم يتطلباإلعالمية الوسيلة اختيار إلى يحتاج فهو :ومؤثرة كفؤة إعالمية وسائل الم 
 ميةاُأل فيها تنتشر التي النامية جتمعاتالم في خاصةً بعينها موضوعات تناول في كفاءةً األكثر
 التدابير اتخاذ إلى بحاجة العلمي المتخصص اإلعالم بأمر القائمين يجعل أمر وهو عالية، بنسبة

 اهتمام الستثارة اإلثارة، دون التشويق لعناصر متوازنموفق و واستخدام المجال، هذا في الالزمة
 بصورة المعلومات لتوصيلوالحذر  والدقة الموضوعية إلى بحاجة هو ستوىالم وبنفس به، الناس

 .ومفهومة واضحة

 تخصص اإلعالم يتطلباتخطيطً الم ادقيقً اعلمي: يألية عنها غنى ال ضرورة العلمي التخطيط عد 
 المتخصصة، اإلعالم وسائل عن نتحدث عندما العلمي التخطيط أهمية وتزداد إعالمية، وسيلة
 بل سهالً، أمرا ليس تليفزيون أو إذاعة أو صحيفة سواء تخصصةم إعالمية وسيلة أية فإنشاء
 ال أمور وهى تطلباتها،وم وجمهورها أهدافها على للتعرف وذلك جدوى دراسات إلى يحتاج
 .الجغرافية التقديرات أو للعشوائية تخضع

 تخصص اإلعالم يتطلبتطورة إعالمية مصادر المتجددة متخصص اإلعالم يتطلب :ومالتجديد الم 
اإلعالمية المادة إعداد في ستمرالم التي القوالب وفي ناسبة،الم جمهور وألن الجمهور، فضلهاي 

 اإلعالمية المواد تكرار من ملي ما رعانس فأنه أعداده في محدود المتخصص اإلعالم وسائل
فهو قدمة،الم ادائم مصادرها للوسيلة يكن لم إذا وهنا بالجديد، طالبي من باستمرار تجددةالم 

 .الجمهور هتماما دائرة من تخرج ما فسرعان المعلومات

 تخصص اإلعالم يتطلبغةلُ الم قدر على :الئمةم يرمي التي والحقائق بالمعاني الوفاء من كاف 
 تقريظ ودون عقدة،الم صطلحاتوالم الغريبة، باأللفاظ تالعب دون باشرةم تأتي غةلُ توصيلها، إلى



  

 
 

 بصورة جردةالم الحقائق وضع تتطلب العامة لجماهيرل فالكتابة. أساليبها وسالمة اللغة قواعد في
عرض إطار وفي بسطةم منها الغرض بتحقيق كفيلة يجعلها شوقم. 

 تخصص اإلعالم يتطلبتخصصين والتعاون الروابط تعزيز المحتى المختلفة، المجاالت في بالم 
  .المختلفة الساحات على وتكنولوجية علمية تطورات من يستجد لما والمتابعة المواكبة من يتمكن

 

التخصص لتحقيق يةاإلعالم الوسائل جمهور بين توفرها الواجب العوامل من مجموعة ناكه 
  :العوامل هذه أبرز ومن التفاعلية، ثم ومن ي،اإلعالم
 التعليم انتشار. 

 ارتفاع واالجتماعي االقتصادي ستوىالم. 

 السكان حجم. 

 الفراغ أوقات توفر. 

 أكبر بشكل تفاعلية تخصصةم إعالم وسائل لظهور ناسبةم بيئة توفير في العناصر هذه سهمتَ حيث
 جتمعالم انتقال ومع. الوسائل تلك وإطالق إنتاج على لقبِتُ التي الهيئات أو للمؤسسات اوأرباح عائدا يوفر
 العام، الشكل وهو نعرفه، الذي بالشكل تختفي تكاد أو تختفي بدأت والتفاعلية التخصص مرحلتي إلى كله

 احتياجاته وتلبي خاطبهتُ عام جمهور وجود في إال وتنتشر تظهر أن مكني ال العامة اإلعالم فوسائل
 عصر بنهاية علني مما ؛تخصصةم إعالم وسائل إلى بحاجة فهي الخاصة األذواق عن أما ومطالبه،
  .وتخصصا فئوية األكثر الجمهور محله ليحل العام الجمهور

 

 اتخصصم اإعالمي يكون كي ياإلعالم بها يتحلى نأ ينبغي التي الشروط من مجموعة توجد
أهمها ا،ناجح:  
 تخصص ياإلعالم نأ ذإ وتفسيرها، وتحليلها المعلومات جمع في العلمية باألمانة يلتزم أنالم 

 .ذلك راعاةم عليه فإن لذاالعلمي؛  الباحث الى يكون ما أقرب

 ا يكون أنجمهوره، بنوعية عالم اومألن اليد نظيف يكون وأن بها، يعمل التي المؤسسة بسياسة لم 
 .مادية إلغراءات عرضهي قد واألعمال المال برجال اتصاله



 

 
 

 في وأمينًا الناس ومع نفسه مع اصادقً يكون أن فكلمة والحقائق المعلومات ذكر في دقيقًا عامالته،م 
 غنى في هو شكالتم سببتُ قد صحيفة وأ تلفزيون وأ إذاعة في تخصصم موضوع في دقيقة غير
 .عنها

 ا جريًئا يكون أنكشف في يتردد ال شجاع فسدينالم المجاالت في نحرفينوالم ختلفةالم. 

 فهم على درةالقُ يمتلك أن تخصصة اإلعالمية صطلحاتالمالمختلفة الم. 

 بالجدية يتسم أن هادفًا يكون وأن قوالتعم امباستخدام العلمية األساليب على أساسي بشكل عتمد 
 ومنطقية، وعقلية علمية أسباب على بناء النتائج إلى والوصول والتفسير العميق والتحليل البحث

 تكون وأن وموضوعي، مدروس بشكل والتفسير والتحقيق التحليل استخدام على ركزي وأن
 الجماهير الهتمامات الحقيقية تطلباتوالم الفعلية االحتياجات واقع على مبنية وتفسيراته تحليالته
 .تجدداوم مرنًا المتخصص اإلعالم كون م،واهتماماته موطبقاته وأنواعهم مفئاته بمختلف والمتلقين

 أن ينبغي تخصص اإلعالمي علمينوعية جماهير إلى موجهة اإلعالمية مادته أن الم تخصصة،م 
 طرف من إليه الرجوع ويتم منه يستفاد مرجعا عدتُ وتحليالت دراسات من تحتويه ما فإن لذلك

 .القضايا لجميع عالجاتهوم تحليالته في والًومسئ وصادقًا أمينًا يكون أن يجب لهذا. الجمهور

 ا يكون أنإغناء على قادر بموضوعات بالمعرفة تلقيالم فئة تهم حددةم ويجب. الجمهور من عينةم 
 بجميع لإلحاطة للجمهور الفرصة وإتاحة والتثقيف، والتربية التوعية في زالتمي إلى يسعى أن

 .المتخصصة اإلعالمية مادته خالل من الجديد على والتعرف والدراسات البحوث

 ا يكون أن عليه يجببين تواصل إيجاد على قادر تخصصين لماءالعوبين جهة، من والباحثين والم 
مثالً يستضيف كأن خرىُأ جهة من تلقينالم من اعالم أو لماءالع اممن ميدان في باحثًا أو تخصص 

 .اإلعالمية مادته وتحليل لبحث الجماهير مع لوجه وجها ويضعه العلمية الميادين

 ا يكون أن يجبطلعوالتكنولوجيا الحديثة الفنون على م على يطلع كأن اإلعالم ميدان في تطورةالم 
 إخراج في الحديثة واألساليب الصحفي أو التلفزيوني اإلخراج تقنيات إليه توصلت ما أحدث

 .ترغيبي بشكل تلقيللم الصورة

 ا يسعى أنباالرتقاء اإليجابي والتأثير الشاملة التنمية تحقيق إلى دائم والثقافي العلمي ستوىبالم 
تلك تعتبر ذإ تلقي،للم تخصص لإلعالمي ةالرئيس همةالمالم.  

 
 



  

 
 

 

 تقدم أو تصدر التي جتمعالم بطبيعة تعددها ناحية من وتتأثر المتخصص اإلعالم مجاالت تتعدد
 الثقافي ستويينالم وطبيعة تخصصه ومستوى والثقافي، العلمي تقدمه درجة ناحية من وله، منه

 مجاالتف ،المتاحة والمادية والبشرية التقنية واالمكانات شاهدين،والم ستمعينوالم للقراء واالقتصادي
:المتخصص، ما يلي اإلعالم مجاالت همأ ومن ومتنوعة، عديدة يلإلعالم المتاحة التخصص 

 فئة في يتخصص أن يجب ياإلعالمف ):سن كبار شباب، أطفال،( بالسن متعلق تخصصم إعالم )١
 .للمراهقين أو الكهول أو الشباب أو األطفال إلى مادته يوجه كأن مرية،الع الفئات من

 مادة إلى يتجه أن بمعنى اإلعالمية مادته باختيار لزمم فاإلعالمي :بالدين متعلق متخصص إعالم )٢
 كونها والدول جتمعاتالم ختلفم في وتنتشر قيمة ذات وتكون والعقيدة بالدين تعلقةم دينية إعالمية
 والتثقيف التوجيه بدور فتقوم األخالقية والمبادئ والقيم الدين مبادئ لترسيخ باهتماماتها تتوجه

 مصالح مع يتالءم بشكل السليم المسلك نتهاجوا القويم الدين إتباع على والحث والتعليم واإلرشاد
جتمعالم. 

 بمجاالت هتمينالم رغبات تلبية في يفيد المجال وهذا :الرياضية بالشئون يتعلق متخصص إعالم )٣
 حددم مجال في يتخصص كأن عمله في الفرعية التخصصات يفهم أن ناه عليه وينبغي الرياضة،

 أنواع جميع على فاالطالع. رياضي نوع من أكثر في شتتاًم تفكيره يجعل وال الرياضة من
 التفوق يستطيع ال اإلعالمي ألن أكبر مطلب بالتخصص االهتمام ولكن مطلوب، الرياضات

 .الرياضية األنواع كل في والنجاح

 يتجه قد ):، ... ألخأطباء فالحين، عمال، معلمين،( ختلفةم بمهن يتعلق تخصصم إعالم )٤
 ،أيضا قيمة ذات وتكون والوظائف المهن أصحاب إلى اإلعالمية بمادته المتخصص اإلعالمي

 في ترغب والتي العاملين، حقوق عن الدفاع في ترغب التي المهنية النقابات بها تقوم ما وغالبا
 المصالح وراء ينحرف أال اإلعالمي على ينبغي وهنا المجال، هذا في ستجداتالم كل نشر

 عانيهاي التي والمشاكل للقضايا عايشتهم خالل من للواقع ناقالً يكون وأن النقابات لبعض الشخصية
 .الواقع أرض على يجري لما الحقيقية الصورة ونقل والموظفون العاملون



 

 
 

 اإلعالمي يتوجه قد ):كيمياء، ... ألخ اقتصاد، طب، زراعة،( بالعلوم يتعلق متخصص إعالم )٥
 العالم يعرفها التي العلمية الحركة إلى فبالنظر العلمي، المجال إلى اإلعالمية بمادته المتخصص

 لإلعالمي بالنسبة أهمية يكون المجال هذا فإن المجاالت، جميع في التكنولوجية والنهضة اليوم
 األطباء بعض أن نجد أصبحنا ولذلك جدا؛ هام خرىاُأل والعلوم اإلعالم بين فالجمع المتخصص،
 أن مكني بل اإلعالم، ليةكُ من اإلعالمي يتخرج أن شرطًا وليس كإعالميين، يعملون والمهندسين

 بنجاح، اإلعالمي الميدان اختراق في وينجح العلوم مجال من مجال أي في ليةكُ أي من يتخرج
 وينبغي اإلعالمية، المؤسسات في كبيرة مناصب يشغلون علميين إعالميين ناكه أن نرى وأصبحنا

 العلمية االكتشافات جديد على ويطلع العلمي الميدان في التطورات يواكب أن أيضا اإلعالمي على
 ويجيد الثقافة واسع يكون وأن والهندسة، والطب والفضاء العلوم مجال في الحديثة والتكنولوجيا

 .وهادف جاد إعالمي إطار في ذلك ويوظف العلمي، التحليل

 هذا لعل ):نقد، ... ألخ قصة، مسرح، شعر،( والفني األدبي باإلبداع يتعلق تخصصم إعالم )٦
 بعدما ولكن ا،أدبي نشاطًا البداية في كان وقد المتخصص، اإلعالم عرفه ما أقدم هو المجال

 ،التشكيلي والفن ،والموسيقى ،والمسرح الشعر فيه وأصبح فروعه، وتشعبت األدب فنون تطورت
 ومؤسسات وزارات به واهتمت بل به، تهتم اإلعالمية المؤسسات أصبحت ،والتمثيل ،والرسم
 .العام الرأي على التأثير في الكبيرة لقدرته وذلك ،الدول من عديد في اإلعالم

 إلى اإلعالمية بمادته المتخصص اإلعالمي يتجه قد ):خدمية جارية،تُ( باإلعالنات متخصص إعالم )٧
 بفنون طالعإ على يكون وأن السوق وأخبار والخدمات بالسلع يلم أن يجب وهنا اإلعالنات،

 في يعمل كان إذا الصحفي باإلخراج أو التلفزيون في يعمل كان إذا التلفزيوني سواء اإلخراج
 الدعاية بفنون لمام يكون أن اإلعالمي من المجال هذا في العمل ويتطلب المكتوبة، الصحافة
 .نافسينالم وإعالنات اإلعالنية لألحداث اتابعم يكون وأن الترويج وأنشطة واإلعالن

 وجهة إلى اإلعالمية بمادته المتخصص اإلعالمي يتوجه قد :بالسياسة يتعلق متخصص إعالم )٨
 خدمة على ويعمل سياسي، حزب ضمن نشطي المتخصص اإلعالمي يكون ما وعادةً سياسية،
 والدراسات للبحوث مركز أو حكومية، رسمية جهة ضمن يعمل أو مبادئه، عن والدفاع الحزب

 اإلعالم دور أصبح تعددةم نهضة من تشهده وما ونموها جتمعاتالم تطور فمع. اإلعالمية
 بناء رحلة من ينتقل جتمعفالم وكبيرة، قصوى ضرورة ذا السياسي الشأن في المتخصص



  

 
 

 التشريعي الشأن في تخصصم إعالم وجود ضرورة حتمي ما وهو والمدنية، التشريعية المؤسسات
 البناء مسيرة في همةم ركيزة باعتباره البرلماني اإلعالم سميهي أصبح والبعض والسياسي،

 أحد إلى ينتمي السياسي فكره لكن ستقالًم المتخصص اإلعالمي يكون وقد قراطي،والديم السياسي
 قد التي السياسية الصراعات في الوقوع من حذري أن لإلعالمي البد وهنا. بها يؤمن التي التيارات

 تاريخ في والصحفيين اإلعالميين من عديدف والسياسة، اإلعالم بين أزلي صراع ناكفه. به تضر
 ينبغي لذلكم؛ بلدانه في كمالح لنظام عارضتهمم بسبب أو السياسي ماتجاهه بسبب قتلوا اإلعالم

 نفسه على احريص يكون وأن السياسية، القضايا مع التعامل في حذرا يكون أن اإلعالمي على
 .فتاكه صراعات في الدخول من جتمعهم وعلى

 إلى اإلعالمية بمادته المتخصص اإلعالمي يتجه قد :واالقتصاد بالتجارة يتعلق متخصص إعالم )٩
 حاولوي والتجارة االقتصاد ونبشئ تصلةالم األحداث بتغطية فيهتم واالقتصادي، جاريالتُ المجال

ا يكون أن عليه يجب هنا االقتصادية، القضايا عالجةمفي واقعي وأن القتصاديةا للتفاصيل عالجتهم 
 من اإلعالمية بالمادة حيطي وأن شديد بحرص واالستثمار والتجارة واألعمال المال ونشئ يتناول
 .الجوانب جميع

 والجرائم الحوادث قضايا عالجةبم يهتم :واآلفات والحوادث الجرائم بقضايا متخصص إعالم )١٠
 العاطفية الجوانب على والتركيز باإلثارة يتميز النوع وهذا وغيرها، حاكماتوالم والقضايا

 بل والتهويل، اإلثارة في بالغي أال اإلعالمي على ينبغي هنا األحيان، بعض في والتهويل واإلنسانية
 الدقة تحري عليه يجب كما. نقصان أو زيادة دون هي كما حقها اإلعالمية مادته عطيي أن يجب

 الضوابط يتبع وأن قطعية أحكام صدور ودون حاكمةم دون بالجرم األشخاص تهامإ وعدم والصدق
 .الغير لحقوق واحتراما العامة اآلداب على حفاظًا المهنة وأخالقيات اإلعالمية المهنية

 التكنولوجيا ظهور بعد بروزا زاد الذي ):النسائي اإلعالم( النساء بقضايا المتخصص اإلعالم )١١
 المرأة، ونشئ في المتخصصة الفضائية القنوات من كبير عدد وظهور اإلخراج وتطور الحديثة
 النسائي اإلعالم على وتنطبق النسائية، المجالت في والمكياج الجمال ونبشئ الكبير االهتمام كذلك

تخصص اإلعالم وأساليب قوماتملفئة موجه فهو الم جمهوره أن أي الجمهور من عينةم 
التحريري والجهاز اإلعالمي يكون أن يتطلب وهذا تخصص،م امسواء المجال هذا في تخصص 

 من هائل كم يوجد واليوم الطباعة، جودة ناحية من أو التحرير أو لإلخراج الفنية سساُأل حيث من



 

 
 

 جدي اإلعالمي أن على دليل وهذا والموضة األزياء ونبشئ تهتم التي والمجالت الفضائية القنوات
 لإلعالمي وينبغي. المجال هذا في وابتكاراته إبداعاته إبراز من مكنهي واسعا تخصصام جمهورا

 بمثابة ويكون حواء وعالم المرأة وأخبار والجمال الصحة بمشاكل ملما يكون أن المتخصص
ستشارالم ا تلقينللمدور تزايد بسبب تطور النسائي فاإلعالم. الجمهور أسئلة على الرد على قادر 

 بالمرأة االرتقاء إلى الداعية النسائية الحركات انتشار بعد خاصةً، جتمعالم في ولياتهاومسئ المرأة
 وعاملة بيت وربة وزوجة كأم جتمعالم في الفعال لدورها حمايتها وضرورة حقوقها عن والدفاع
 جمهوره احتياجات تلبية على قادرا يكون أن أيضا اإلعالمي وعلى جتمع،الم في رسالتها تؤدي

 بالنفع جتمعوالم المرأة على تعود التي والمواضيع القضايا يتناول وأن وواقعية موضوعية بصورة
 اإلعالمي على وينبغي. األسرة تنظيم وموضوعات والتربية واألخالق والمبادئ القيم كموضوعات

 أو ثقفينالم سواء جمهوره من الفئات جميع خاطبي وأن المجال هذا في خبرة يكتسب أن
. والمعلومات لألخبار باشرالم والعرض الواضحة األساليب استخدام طريق عن العاديين األشخاص

 ونشئ :مثل ،الدقيقة التخصصات يغفل ال وأن بالمرأة الخاصة ونالشئ على اهتمامه ركزي وأن
 ،األبناء ومشكالت ،والعنوسة ،الطالق :مثل ،سريةاُأل والقضايا والمشاكل ،واألسرة ،الزواج

 .نحرافواال

 بين يجمع وأن العالية والكفاءة بالحس يتميز أن يجب :والقانون باألمن يتعلق متخصص إعالم )١٢
 والحذر القانونية، واألمور األمنية بالمعلومات واإللمام التام واإلدراك اإلعالمي والحس الثقافة

 ضمانات إلى بحاجة فهو بالتالي للخطر عرضم التخصص هذا في اإلعالمي ألن ناه مطلوب
 في واألمانة والموضوعية الدقة بتحري طالبم فهو القانونية، ساءلةللم للتعرض تجنبا ضرورية

 جمع في المهنية واألمانة والموضوعية البديهة وسرعة واليقظة المعلومات وعرض جمع
. الجريمة مسرح في الحقائق وتقصي السريع التحرك على قادرا يكون وأن وعرضها، المعلومات

 ستشفيات،الم وسجالت الوفيات وسجالت الشرطة كأقسام معلوماته، بمصادر لمام يكون وأن
 واألطباء الفنيين براءالخُ مع الحوار جيدي وأن المحاكم، وسجالت التحقيق، وجهات العامة والنيابة

 الجاني سرةُأ من ويتقرب الجريمة أو الحادث مسرح في الشهود أقوال جمع حاولي وأن الشرعيين،
 .الحدث صلب في يكون لكي عليه والمجني



  

 
 

 واإلعالم البيئية، ونبالشئ المتخصص كاإلعالم خرىاأل واالختصاصات المجاالت من عديد وهناك
 واإلعالم ،)البترولي اإلعالم( النفطية ونبالشئ المتخصص واإلعالم السياحية ونبالشئ المتخصص
.لعدها المجال كثيرة وهي اإلعالم بها يتخصص التي المجاالت أكثر وما ،داريةاإل ونبالشئ المتخصص 
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ل فرد في األجيـال القادمـة،   رفع المقاييس التعليمية لكُ

تيح الطريق ظهور طرائـق جديـدة للتـدريس    وسوف ي
 أوسع بكثير لالختيار" ومجاالً

 )(بيل جيتس      
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 طبيعة وهي لماء،الع نظر وجهة حسب أساسية ركائز ثالث على يعتمد واإلعالم العلم دور إن
 رتبطةالم األولى الركيزة فأما العربي، العالم تواجه التي العصرية والتحديات تلقي،الم ونوعية التغير،
 والتحركات العلوم بكافة رتبطانم النوعان وهذان وفجائي، تدريجي التغير، من اننوع ناكه فأن بالتغير،
 بشكل هبطتَ فإنها تنهار عندما ولكنها والنمو الصعود في كبيرا وقتًا تستغرق الحضارات أن كذلك. البشرية
  .السوفيتي االتحاد ذلك مثال ،سريع

 فرادهاأ بين التي جتمعاتالم وبين نفرد،م بشكل يعمل ممنه لكُ اأفراد مضتَ التي جتمعاتالم أن كما
 ما مثل واضحة رؤية وجود ظل في قصير وقت في ستحيلالم فعل لألخيرة مكني حيثُ وتماسك ترابط
 تعزيز عبر لذلك حصانة ناكه نكُي لم إذا التغيرات هذه نتهاءا رعةس من تحذير وهناك ي،دب في حدث
  .لذلك الصحيحة الخطط ورسم واإلعالم التعليم

 التعليم في كبير عفض ناكه العربي، العالم في تلقيالم نوعية :وهي ،الثانية الركيزة بخصوص أما
 )%١( عن قلي العلمي البحث من العربي العالم إنتاج أن كما )،%٥٠-٣٠( بين األمية نسبة وتتراوح

 من )%٤٥( ناكه حيثُ العربي العالم في ستغلةم غير جدا كبيرة بشرية ثروة وجود أن جانب إلى ،عالميا
 من بالرغم ،)%٢٠( من أكثر البطالة نسبة بلغتَ فيما ،) عاما١٤( عن يقل مرهمع عربي مليون )٣٠٠(

  .ومفاجئ حاد وبعضها وإيجابي، تدريجي بعضها كبيرة تغيرات توجد ذلك
 وجود هو العربي العالم في حصلت التي التغيرات فأهم التحديات، :وهي ،الثالثة الركيزة وبشأن

 والدول أمريكا تشهده الذي الكبير التطور ذلك مثال األعلى، من قادمة سياسية ورؤية سياسية إرادة
من األرضية رةالكُ على السيطرة وكيفية والطاقة، والطب، والفضاء، العلمي، البحث صعيد على تقدمةالم 

 على درةقُ العربي العالم لدى نكُي لم إذا وأنه جذعيه، خاليا إلى الجلد خاليا تحويل وكيفية خرى،ُأ كواكب
  .التطورات هذه مع التفاعل مكنهي فلن والتعليم العلمي البحث تطوير

 جتمعم في لالستخدام حصلُتَ ال العربية الدول في والزالت كانت التي السابقة التعليم فطريقة
  .الحالي والتقنية المعرفة

  المصري العالم
  زويل أحمد/ الدكتور

   



 

 
 

 

  إعداد:

 حسانين أحمد إيناسأ/ 

 فتارةً بدورها، للقيام المنزل مع نزاع في تعيش ما حد إلى المدرسة في مثلةم التربية كانت لقد
 والمنزل للمدرسة نافسام وأصبح اإلعالم، برز أن إلى العكس، حدثي وتارةً المنزل على المدرسة تتفوق

 في األكبر النصيب لكتيم الماإلع وأصبح ،أيضا والديه على بل فحسب الطفل علي السيطرة في ليس ،معا
 على يطرأ قد اإلعالم أنواع تعدد ومع ،معا والكبار الصغار وتربية والتوجيه والتأثير االجتماعية التنشئة
 ومنها آذاننا عليها تعودت ولكن تفسيرها نعرف ال مفاهيم توجد قد ولكن حياتيا في كثيرة مفاهيم أذهاننا

 تحرزه تقدم كل ومع. بالغة دقة إلى رسمه يحتاج رفيع خط والتربية ماإلعال فما بين "التربوي اإلعالم"
 وذلك ،نواقصها ويتمم التقليدية وسائلها يرفض ناضج تربوي إعالم إلى الحاجة تزداد الحديثة التربية علوم
 أجزاء شتى من جعل الذي المذهل والتكنولوجي العلمي التقدم ونرى والعشرين الحادي القرن نعيش ونحن

 بوسائله ومازال الهائلة واالتصالية العلمية بالتغيرات حافلة أصبحت أنها كما صغيرة واحدة قرية علمال
يؤثر وتليفزيون وإذاعة صحافة من المتنوعة ختلفةالم اتأثير يخلق الذي فهو العام الرأي في اكبير اوعي 

 العناية لضرورة هامة إشارة عدي هذاو بالتغيير ويبشر يشرح الذي وهو فيه التقدم بمعوقات جتمعالم لدى
  .اإلعالم بين العالقة إلى ينقلنا وهذا السليمة التربوية للقيم وإخضاعه اإلعالم بدراسة

 

ا من عملية غير ما جزءأن كال منه اإلعالم والتربية عمليتان اجتماعيتان من طبيعة واحدة حيثُ
استمرار تقدمها ورقيها  ىأنإلى نفسها  م في إعادة إنتاج الجماعة اإلنسانيةوجدانية تسه مادية شاملة ذهنية

مع االستجابة لضرورات التطور والتغير الناتجة عن عوامل أشمل  الروحيو ووجودها وارتقائها المادي
لدولة ومكانتها يتعلق بعضها بالنواحي االقتصادية أو المذهب السياسي والمذهب االجتماعي للدولة ووضع ا

  .في العالقات ال الدولة في المجتمع الدولي

: 

 نظمةالم استخدمته عندما السبعينات أواخر في ظهر ،نسبيا جديد صطلحم التربوي اإلعالم إن
 لتربويةا المعلومات ظمنُ على طرأ الذى التطور على للداللة" اليونسكو" والعلوم والثقافة للتربية الدولية

 عام للتربية الدولي للمؤتمر والثالثين السادسة الدورة انعقاد أثناء وذلك منها، واإلفادة توثيقها وأساليب



  

 
 

 خالل من الماضية الثالثة العقود في اإلعالم وسائل علي طرأ الذي الهائل التقني التطور ومع ،)م١٩٧٧(
 التربوية الواجبات ليشمل التربوي اإلعالم معنيو مفهوم تطور الصناعية األقمار غير الفضائي البث تقنية

 بالقيم وااللتزام جتمعالم في للتربية العامة األهداف لتحقيق السعي في تمثلةالم العامة، اإلعالم لوسائل
  .األخالقية

 

في ضوء  وسائل االتصال من اجل تحقيق أهداف التربية استثمار اإلعالم التربويمن هنا فان 
 في التربية أهداف تحقيق أجل من اإلعالم وسائل استثماركما أنه للدولة.  السياستين التعليمية واإلعالمية

  .واإلعالمية التعليمية السياستين ضوء
 المدرسي، اإلعالمو التعليمي، اإلعالم :هي ،التربوي اإلعالم مع تداخلةالم المفاهيم أكثر ويعد

 أصول مجال إلى يكون ما أقرب التربوي اإلعالم أن إلي رجب مصطفي أشار حيث ،اإلعالمية والتربية
 زاوية من والتربية اإلعالم بين العالقة يطرح التربوي اإلعالم ألن ذلك التربية، فلسفة تحديدا التربية
  .اإلعالم لوسائل اإلعالمية الرسائل تجاه التربوي االلتزام

 يعرف كما .اإلعالم مع التعامل مهارة:  بأنها الميةاإلع التربية تعريف من البد كان ولذلك
 والطالب المعلمين إلى متجهة تصدر التي والمجالت الصحف بانه التعليمي اإلعالم" رجب مصطفي"

 اإلعالم بينما .والمرئية المسموعة التعليمية البرامج ذلك إلى ضافًام التعليمية العملية عناصر من وغيرهم
 أخصائي إشراف تحت البالطُ خالل من المدارس في اإلعالمية األنشطة ستخداما عملية هو: المدرسي
 البالطُ خاصةً المدرسي لجمهورل تُعد تربوية أهداف ذات اإلعالم وسائل تقديم في التربوي اإلعالم
 كافة توفير مع اإلعالمية الرسائل هذه ونممض خالل من وذلك ،ومهاريا ووجدانيا واجتماعيا معرفيا

  .تعليمية مرحلة كل في المستدامة األنشطة ألنواع مسبق تخطيط أساس على الالزمة مكاناتاال

 

إن أهداف اإلعالم التربوي هي أهداف مجتمع وفلسفته وسياسته التربوية ستنبطة من عقيدة الم
جتمع في توجيه األجيال  وجهة للموالتعليمية وبما يجعلها تستوعب اتجاهاته هذه الوثائق والتشريعات الم

 ال نجازكحاجة الزمة  الحالية والمتعاقبة نحو السلوك االجتماعي الذي يرغب المجتمع ويتطلع إلية
  الطموحات المستقبلية المنشودة.

جتمع العربي اإلسالمي على النحو التالي:ومن هنا نتصور أهداف اإلعالم التربوي للم  
 .تعليماإلسهام في تحقيق سياسة ال )١



 

 
 

  .اإلسالمية وبيان سماحة اإلسالم على غرس تعاليم الشريعة العمل )٢

  .اءة ، والمثل العليا في المجتمعاالتجاهات السلوكية البن تنمية )٣

  .مشكالت المجتمع ، والعمل على بث الوعي التربوي تجاهها تلمس )٤

 .بجهود الدولة تجاه الوطن وأبناءه التعريف )٥

هيرية، واالستفادة من الرؤى العلمية ، والوقوف على مطالب الميدان متابعة وسائل االتصال الجما )٦
  .معلومات من خالل ما تبثه من

 .جيعها في جميع المجاالت التربويةالقيام بالبحوث وتش )٧

 .بويين والطالب ومعاجلتها إعالمياتبني قضايا ومشكالت التربية والتر )٨

  .ة والتعليموسيلة األساسية للتربيإبراز دور المدرسة بوصفها ال )٩
الجهاز والمجتمع بما يساعد  خلق عالقة إيجابية مبنية على الثقة واالحترام المتبادل بين أعضاء )١٠
 .زيادة العطاء واإلخالص في العمل في

المدرسي ـ ولي  االهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية : المعلم ـ الطالب ـ المنهج ـ المبنى )١١
 .األمر

التي تحقق  والمشروعات التعليمية والتربوية ل نشر األخبار،التواصل مع المجتمع من خال )١٢
  .وتزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة عن البرامج ،لمسئولية الجماعية للعمل التربويا

متابعة وسائل االتصال الجماهيري واالستفادة من الرؤى العلمية والوقوف على الميدان من خالل  )١٣
  .ما تبثه من معلومات مهمة

: 

 :اآلتية النقاط في التربوي اإلعالم وظائف تتمثل   

 واآلراء األفكار وعن الجارية األحداث عن معلومات تشمل التي األخبار نقل في يتمثل :اإلعالم 
 .المدرسة أو العام جتمعالم في سواء والصادقة الصحيحة

 التربوي عالماإل وسائل تقوم حيثُ :والتكامل التفاهم قنوات بمثابة وهي ،التربوية البرامج ساندةبم 
 مغيره إلى مإداراته إبالغ خالل من المدرسية واإلدارة درسينوالم التالميذ بين الوصول تستهدف

 وقيادتهم الموظفين وبين واألساتذة الجامعات طالب بين وذلك ،المدرسية اإلدارة وإلى الطالب من
 .القائد الشعب وبين



  

 
 

 التثقيف: إشباع على الزيادة هذه وتساعد للعامة الحياة واحيبن يتعلق فيما المعرفة زيادة به قصدي 
 التثقيف في التربوي اإلعالم ويسهم وقضايا، أحداث من حوله يدور لما وفهمه، الفرد أفق

 .والتربوي واألخالقي االجتماعي

 النظر وجهات وشرح والمعلومات اآلراء تبادل به يقصد :واإلرشاد التوجيه خالل من ختلفةالم 
 بواجباتهم ويقوموا صالحين مواطنين ليصبحوا شخصياتهم، تكامل على والعمل ماإلعال وسائل
 .ولياتهمومسئ

 دراتالقُ بتنمية التربوي اإلعالم يقوم حيثُ :اإلعالمي الوعى تنمية المراحل في للتالميذ ختلفةالم 
 التعامل اوهذ االستخدام هذا ليتفهموا اإلعالم، لوسائل بوعي التعرض خالل من ختلفةالم السنية
 للتقييم اإلعالمي العمل أبجديات معرفة خالل من ونافذة واعية وأفكار متفتحة ناضجة بعقول

 الضارة السلوكيات إلى إضافةً اإلعالم، وسائل تطرحها التي اإلعالمية للرسائل والتحليل
 الفكر بناء خالل من التعرض عملية وترشيد اإلعالمي، التعرض إزاء السليمة والصحيحة

 ة.اإلعالمي للعملية النقدي الفكر وبناء تصالي،اال

 خالل من ذلك :التربوية القيم غرس في المدرسة داخل التالميذ سلوكيات تابعةم وذلك ،جتمعالم 
 .لوطنه ووالئه ،لزمالئه وحبه ،لوالديه احترامه :مثل ،الكريمة واألخالق القيم غرس خالل من

 البرامج إعطاء خالل من الهادف والتثقيف التسلية التربوي اإلعالم وظائف فمن :والترفيه التسلية 
  .ترفيهية لمسة الجادة

 

  لإلعالم التربوي مجموعة مبادئ، أهمها:
 الثقافة الدينية والوطنية: وذلك  ،عليها الدينم قويتعلق بالمبادئ واألسس التي وهو المجال الم

 . الجميع بما ينبغي أن يكون عليه مجتمعنا المسلم لتوعية

 ن مع بيئتهوتهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسا ة:التربية البيئيوالم ،كتسبات الوطن حافظة على م
 ة.متلكات العام، والعناية بالمرشيد االستهالك في كافة المجاالتومن ذلك ت، البيئية

 :اآلباء واألمهات على دة لمجال باألسرة، وذلك عن طريق مساعويعتني هذا ا التربية األسرية
على لوضع أدلة عملية تعينهم  ، وتوظيف وسائل اإلعالمة أبنائهم وبناتهم على أسس علميةتربي

ة.بالمؤسسات التعليمية التربوي ، وتزيد من عالقتهممالتعامل التربوي السليم معه 



 

 
 

 دة التربويين لزرع القيم اإلسالمية في نفوس األبناء، و بمسان ويهتم هذا المجال :ةالتربية القيمي
العادات و الممارسات غير المرغوب فيها، سواء عن طريق وسائل اإلعالم  الحد من السلوكيات و

 ة.أو وسائل اإلعالم المدرسي الجماهيرية،

 :اري، مدير موجهه للقيادات التربوية : المدير اإلد وذلك بتصميم برامج إعالمية اإلرشاد المهني
ومن في حكمهم وذلك لتزويدهم بآخر  ،المرشد الطالبي، المعلمي، المدرسة، المشرف التربو

والمهارية في مجاالتهم، بما يساعد على تنمية مهارتهم وتحسين أدائهم بشكل  المستجدات العلمية
 .مستمر

 شكل ا يعلى فهم مالناشئة  وذلك بإيجاد مصادر إعالمية لمساعدة تخصصة:البرامج التعليمية الم
المعلومة إلى ذهن الطالب في كافة  ، ومساندة المربين على تقريبعليهم من المناهج الدراسية

  .المراحل المدرسية

 

إن المجتمعنا التعليمي يجد أنه بحاجة إلى إعالم تربوي بفعل بالصورة التي تحقق ألفراد تأمل لم
عي ألهمية كونه أحداهم العناصر التي تيني األجيال القادمة حيث ترسخ من خالله الفكر جتمع الفهم الواالم

الديني والثقافي واألخالقي واالجتماعي لدي الطالب والطالبات وبالتالي نستطيع أن نصل بهم إلى أعلي 
جاوز حدود الحجر بمفهومنا الشامل والواسع للتربية الذي يت إيصاالً .مستويات الرقي الفكري بكافة أنواعه

الدراسية والمؤسسة التعليمية ويصبح نظرتنا للعملية التي تجري في المدارس ذات شقين األول تعليمي 
صب في ذات السياق هذا األساس فما يجري في المدرسة في سياق اإلعالم ي وعلىوالثاني تربوي 

ستهدف بالنشاط اإلعالمي المدرسي الم جتمعالغاية التي تقوم عليها وظيفة المدرسة وأهدافها والمويستهدف 
، الهيئة اإلدارية والعمال وكافة  العاملين كجمهور مباشر من جهة ومن تألف من الطالب الهيئة التدريسيةي

ري أولياء األمور والبيئة االجتماعية المحيطة بالمدرسة كجمهور غير مباشر ويعد النشاط جهة أخ
اإلعالمي وفق هذا التكوين الجسد الذي يحقق التواصل بين الجمهور من جانب وبين الفئات داخل كل منها 

  آخر.من جانب 

  

لعلوم اإلنسانية والتقنية ديد باعطى اإلعالم واحتكاكه الشقد يوهلة بعدم  ا ألولاألخرى انطباع
  ، وذلك لألسباب اآلتية:كعلم قائم بذاته والحقيقة أن هذا االحتكاك والتداخل يعتبر عملية ضرورية هيتلاستقال
  ًلالرتباطات الوثيقة بين هذه العلوم بحكم دراستها اإلنسانية -أوال.  



  

 
 

 ث والدراسات في كل المجاالت والفروع. في تداخلها إثراء للبحو -ا ثاني 

 هتحافظموتجاربه مع  بحوثةا يلتقي بعلوم أخرى من أجل تطوير ال يضيره أبدلذا فان اإلعالم 
على مساره العلمي والبحثي المستقل فال يوجد علم مستقل تماما عن غيره من العلوم بل  يوجد تكامل ما 

الستفادة من أهدافه الخاصة به والتي يمكن تحقيقها من خالل ا بين العلوم وبعضها واإلعالم  التربوي له
  :العلوم األخرى، ومنها

 :اإلعالم التربوي وعلم االجتماع ا من األسلحة يؤكد علماء االجتماع على أن اإلعالم يعتبر سالح
 في عقول الناس فهو قادر على كشف الحقائق للجماهير وتحرير اثروأكثرها قوة وأ األيديولوجية

االجتماع أحمد  وعلم وتوجيهها توجيها علميا وموضوعيا. عقولها من الجمود الفكري والتعصب
فيما يتصل بالعادات والتقاليد والقيم  خاصةًتي يستفيد منها اإلعالم التربوي، الالعلوم األساسية 

ماع الريفي،  لمختلفة لعلم االجتوالتنشئة االجتماعية كما لإلعالم التربوي أن يستفيد من الفروع ا
 .ناسبة لكل بيئة مجتمعيةوالثقافي في اختيار الرسائل اإلعالمية الم ،والديني ،البدويو ،والحضري

 :اإلعالم التربوي والعلوم السياسية قدم أو ينبغي أن تقوم في سياق قصد بها تلك البرامج التي تُي
تزن دى إلى تكوين الوعي الممما يؤ ؛والتي يقوم بها اإلعالم التربوي ،تشكيل الوعي السياسي

جسد وبما ي ،مارسة القائمة على أساسهادالالت المدود وأبعاد المسئولية السياسية ووالمدرك لح
واإلسالميتصلة بها في البعدين القومي معاني المواطنة ومضامينها ودوائر االنتماء الم. 

 :يه إلى بيان معاني اإلنسانية وطبيعة يسعى اإلعالم التربوي ف اإلعالم التربوي والعلوم اإلنسانية
تصلة بها ويعمل بيان أهمية احترام األخر والتعامل معه التعامل الذي يحفظ حقه العالقات الم

ويحترم خياراته وفى الوقت ذاته بيان أهمية احترام الذات وحمايتها والحفاظ عليها وعدم التفريط 
ي متوازن وايجابي تجاه المضامين اإلنسانية بها تلك البرامج التي تعمل على تكوين وعى حقيق

والتعامل معها وفق اتجاهات ومواقف محدده وواضحة مثل تقديم برامج متنوعة يبثها وسائل 
 .اإلعالم التربوي تؤدى إلى تعميق اإلحساس بالتعايش مع التعامل معه باحترام

 :حيثُ علم نفس النمو واإلعالم التربوي يستفيد من علم النفس النمو في مكن لإلعالم التربوي أن ي
معرفة مطالب النمو ومعاييره التي يمكن الرجوع إليها في تقييم نمو األفراد، والعمل على رعاية 

واجتماعيا من مرحلة الحضانة وحتى ا هم في كافة مظاهره جسمياً وعقليالنمو السوي لدي
 .الشيخوخة



 

 
 

 ع اإلعـالم التربوي في االهتمام بكيفـية الذي يشترك م :واإلعالم التربوي علم النفس التربوي
إكساب الطالب السلوك والعادات الجيدة، ونبذ العادات غير الجيدة، إضافةً إلى اهتمامه 

ركز على اإلعالم التربوي كونه ي والقدرات، والتي تفيد ،والذكاء ،مثل: الدافعية ،بموضوعات
ول دون االستفادة الكاملة من القدرات الجوانب المرتبطة بالذكاء والقدرات والعوامل التي تح

 .لدى الطالب االبتكارية

 :حيثُ علم نفس االجتماع واإلعالم التربوي مكن لإلعالم التربوي االستفادة من علم النفس ي
، بديناميكيتهااالجتماع في التعرف على السلوك االجتماعي لألفراد، وكذلك الجماعات، فيما يتعلق 

ات االجتماعية بين أفرادها، وطبيعة التفاعل االجتماعي، ومعايير السلوك في وبنائها، وطبيعة العالق
 .الجماعة، وكيفية توزيع األدوار فيها

 

إن العالقة بين التربية ووسائل اإلعالم عالقة قوية جدا، فكالهما يعمل على صياغة شخصية 
الم عنصران هامان من عناصر النظام االجتماعي واإلعالم وإن اإلنسان، وتكوين مفاهيمه، فالتعليم واإلع

 فالتربية واإلعالم مكن تجاهله.ي كان ال يقوم برسالة تربوية بالمعنى الكامل إال أن له األثر التربوي الذي ال
مكانة  صول إلىوالو مم بحول اهللا تعالى من التحليق في عالم المعرفة،مكن اُألمن أهم الوسائل التي تُ

  وتعمل على بناء اإلنسان. متقدمة ومتميزة بين الدول،
، وذلك قع اإلعالم التربوي في بعض الدولوقد يكون من المفيد عرض صورة موجزة لوا

فاعليته وإحداثه لتغير ملموس في  ىساهمة في إدراك بعض من الجوانب لعمليات اإلعالم التربوي ومدللم
  عملية التربية والتعليم في هذه الدول.

 :من التجارب الناجحة في بريطانيا في مجال اإلعالم التربوي التليفزيون التربوي والذي  بريطانيا
، كذلك المحادثات ايا الهامة التي تمر بها إنجلترايقوم بإذاعة برامجه التربوية ويركز علي القض

 .ريها المشاهدون مع مقدمي البرامجالتليفونية التي يج

نتاج سلسلة من البرامج النسائية وبدأ التليفزيون أيضا في إنتاج هذه وبدأ االهتمام بالفعل في إ
، باإلضافة أن التليفزيون التربوي كان يقدم للشباب Speak for yourselfالبرامج الهامة تحت اسم 

تعلمهم االستفادة من معرفة معني الكمبيوتر وكيفية التعامل معه وبه تقدم سلسلة من البرامج الخاصة بذلك 
  .صة انه ظهرت نوعيات الميكروكمبيوتر الذي يمكن استخدامه في المنازل بسهولة أالنوخا



  

 
 

سة وكانت هذه البرامج تحت تقديم التليفزيون التربوي لبرامج طفل ما قبل المدر هذا باإلضافة إلى
ارة البرامج باالتفاق مع وزواعدت هذه  ”The First Years of Life “" مسمى "السنوات األولى للحياة

 )٨(. وكانت هذه البرامج تنظم علي أساس أذاعتها لمدة ثمانية أسابيع وكل برنامج يتكون من الصحة
 ، أربعة للراديو، بجانب بعض النشرات والمراجع والقصص والموسيقيمطبوعة، أربعة للتليفزيون وحدات

ويتم أذاعتها عن  ،per-school child. أما برامج طفل ما قبل المدرسة واألغاني الستخدامها مع األطفال
  .طريق هيئة اإلذاعة البريطانية والتليفزيون المستقبل

 نأخذ من أقصى الشرق النموذج الياباني؛ ألن من أسرار تقدمها استخدام الوسائل اإلعالمية  :اليابان
م أماكن التمتع بالعلوم الب إلى المدارس، وأصبحت المدارس في نظرهمما شوقت الطُ ؛التربوية

م سارعون إلى المدارس ويضحون من أجل تحقيق الطموحات لهالبهم يمعارف، لهذا فإن طُوال
البنا عندما يذهبون إلى المدارس الصغار منهم من يبكي والكبار كأنهم يساقون م، بينما طُوألمته

  .إلى السجون ويعتبرون التسرب بأعذار كاذبة أحياناً مكسباً وشطارة
  نموذج الياباني على النحو التالي:وقد ذكرت بعض الدراسات ال

 للبرامج التربوية حسب بيانات وإحصائيات ت التي يبثها التلفزيون الياباني بلغ عدد الساعا
) ١٨.٣٠(، كما تقوم اإلذاعة اليابانية بنشر ا" ساعة يومي١٨) ثمانية عشر"١٩٧٨عام (

عات التي تقدمها القنوات ، وهو عدد مكافئ للساساعة يوميا من المواد التربوية المتجددة
 اديو والتلفزيون.العامة للر

 راسلة وتبلغ الساعات التي يبثها أحدثت هيئة اإلذاعة اليابانية المدرسة الثانوية بالم
قررا م )٢٣(غطي بحيث تُ ) ساعة أسبوعيا٢٠(ساعة وبثها اإلذاعي  )٢٢(التلفزيون 

 .دراسيا

 وتبلغ النسبة حوالي )%٩٥(خدم التلفزيون بلغت نسبة المدارس االبتدائية التي تست ،
، %)٥٠(في رياض األطفال والحضانة أما في المدارس المتوسطة والثانوية  )%٧٥(

 .وذلك لدراسة قام بها معهد البحوث التابع لهيئة اإلذاعة اليابانية

ويعد هذا التطور في الخدمة اإلعالمية في المجال التربوي في اليابان نتاجا للتطور الذي ا طبيعي
ا له صداه الدولي في مجال ، فاليابان أحرزت تقدمجيا بصفة عامةأحرزته اليابان في مجال التكنولو

  نطاق واسع في المجاالت التربوية. ، والذي سوف يستخدم علىلكترونيات بصفة خاصةاإل



 

 
 

على تعليم اآلداب في اليابان تبدأ تربية األطفال من المنزل بواسطة التلفزيون، وتنصب التربية 
إلى تشجيع األطفال على اكتساب المهارات  إضافةًوك النظام وروح الفريق، العامة وإنشاء جيل يحترم سل

نظام التلفزيون التعليمي  عدوي .)بالء اليابان (الساموراياألساسية في قراءة الحروف واألرقام وقصص نُ
الياباني جزءفي مجال تعليم الكبار حيث تبلغ نسبة البث  خاصةًمي، ا من النظام التعليمي الرسا أساسي

ما مدرسي من حجم البث التلفزيوني الحكومي ويوجد برنامجان تعليميان احده )%٤٦(التلفزيوني التعليم 
يوجه لتالميذ المدارس فيما يتعلق بالما بانتظام. والبرنامج الثاني اجتماعي قررات الدراسية ويبث يومي

العاديين بهدف زيادة ثقافتهم في المجاالت والمهارات المطلوبة مثل إدارة المنزل وتربية  إلفراد المجتمع
  .النافعة وتنميتها ت، وتعليم الجماهير الهوياطفال وتحسين العالقات االجتماعيةاأل

جه عام وتوجيهه للتربية من هذا العرض يمكن استنتاج نتيجة منطقية لهذا التقدم التكنولوجي بو
، هذه النتيجة هي أن النظام السياسي واالجتماعي لليابان يدرك بوعي أهمية دور التربية في صبشكل خا

استثمار ال  أنه ة وتكنولوجية علىعملية بناء الفرد المنتج وينظر إلي ما يقدمه إلي التربية من خدمات علمي
ربوية من خالل زيادة كثافة . وهذه النظرة ال تتحقق في الدول النامية التي تنظر إلي التنمية التإهدار

 ط طبقا للمفهوم التقليدي للتربية.الفصول فق

 لغاريا:ب جتمع البلغاري حيثُفي بلغاريا يقوم اإلعالم التربوي بدور أساسي في دعم فلسفة الم 
لبلغاري بان تطور وعي الجماهير مثلة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اتؤمن الدولة ممثل ي
 ا عامالًأيض عد، كما أن التطور االجتماعي يللتطور االجتماعي التقدمي المطرد شرطا جوهريا

هامم فان كل تقرير أو مقال مهما كان موضوعة يجب ، ومن ثَا في تطوير وعي الجماهيرا وقوي
أن يكون له دافع سياسي واضح وما فيحدد له مكانُميز يربط موضوع المقال بسياسة الحزب وي 

 لمتماسك للمجتمع الجديد.البناء ا

، صر علي فضح واقعة سلبية وإلغائهاإن التأثير التربوي للعروض اإلخبارية النقدية يجعلها ال تقت"
فهما سليما لطبيعة ونشأة الوقائع السلبية والعمل  افي البيئة االشتراكية تتضمن أيض التربية الطبقيةذلك الن 

قد رهن بفاعليته فإذا كان النقد ال طائل تحته ينتهي أمرة بمجرد كتابته علي معالجتها، إن التأثير التربوي للن
صبح عمالًونشرة دون أي متابعة فانه ي نتجغير م. ساهمة الصحيفة وغيرها من وسائل اإلعالم إن م

حاضرات اجتماعات اللجنة المركزية للحزب ومتابعة تقارير وم ،رللجماهي ةخرى في التربية األيديولوجياُأل
تقويم كامل مستمر للتأثير التربوي والتعليمي لوسائل  الهتمام الحزب بضرورة الوصول إلىا ؤشرعطي متُ

  اإلعالم في المجتمع االشتراكي في بلغاريا.



  

 
 

 

  إعداد:

  العال عبد محمد ريمأ/ 

عدأحد المدرسي اإلعالم ي كما التربوي، للتوجيه األساسية كوناتالم في تتجلى تربوية عملية عتبري 
 حيطهلم ومعرفته لنفسه معرفته أجل من المدرسي، ووسطه نفسه حول بمعلومات ومده التلميذ تبصير

 يتجزأ ال وجزء التربوي، للتوجيه قريالف العمود يعد كما ،والثقافي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،المدرسي
 يواكب والمكان، الزمان في ستمرةوم تواصلةم صيرورة المدرسي فاإلعالم. والتكوين التربية نظام من

 عملية أنه كما ،الثانوية منها اوخصوص والتكوينية، التعليمية ستوياتالم جميع خالل للتلميذ الدراسي المسار
 .الفكري ضجالنُ درجات أعلى إلى به وتسير للتلميذ، والجسمي يالفكر النمو صاحبتُ تربوية

 ،والمرئي ،المسموع( ختلفةالم بوسائطه المدرسي اإلعالم إلى والتعليم التربية وزارات تنظر
 منهجية سسًأ وفق المدارس أبناء تنشئة في وتربويا تعليميا عليها التعويل تستحق اهتمام نظرة ،)والمقروء

  . اليومية الحياة مواقف تجاه أحاسيسهم عن عربينم ويتحدثون يكتبون حين الذات، تأكيد سهمنفو في تبعث
 الشاملة، المدارس لدى ملموسا وواقعا جاذبة، اجتماعي تواصل وسيلة المدرسي اإلعالم صبحأ كما

 ينتظره، جديد لكُ بةلمواك وتعده حياتية، مهارات الطالب في تُنمي صفية ال بأنشطة التعليم دائرة كملتُ التي
 جنودا ليكونوا الطموح بح البالطُ في يربيو قناعة، عن برسالته يؤمن علمم إلى ذلك تفعيل مهام سندوتُ

 وعالم التقنيات عصر تطلباتم مع تتماشى تطورةم بأساليب والمعرفة، العلم مسالحه غدا، ألوطانهم
 طموح ناسبتُ دوافع من توافروالم التربية، مفاهيم من تاحالم عبر ستمروم تناغمم بتواصل المعلومات،

 والتعلم التعليم ساللم على يتعاقبون وهم تعلمين،الم على بصماتها تظهر إعالمي بحس تتمتع وشرائح فئات
  .متسارعين وإقبال بهمم

   
المدرسي، ومنها اآلتي: باإلعالم الخاصة المفاهيم من عديد ناكه  

 عن معلومات المدرسة مع تعاملينالم وجميع للتلميذ فيه قدمي تربوي نشاط هو ،المدرسي اإلعالم
 في موجودة هي كما تطلباتهاوم شروطها مع هنيوالم االقتصاديو االجتماعي، حيطوالم الدراسي، المسار
 بغرض ،دراسي مطن على سبقةم أحكام إصدار ودون دعاية أو وصاية أية مارسةم دون فعالً الواقع

 مشاريعه لبناء أنسب يراها التي القرارات واتخاذ االختيار سنح من لتمكينه ومواقفه شخصيته إنضاج



 

 
 

 والمناظرات المدرسية واإلذاعة الصحافة جماعات نشاط بأنه المدرسي اإلعالمب قصديكما  .المستقبلية
 بصفة اإلعالمي العمل على وتدريبها ميتهاوتن المواهب اكتشاف بهدف المدرسي، جتمعالم داخل اإلعالمية

  ة.المدرس داخل عامة
 االجتماعية والقيم السوى السلوك النفس في تغرس التي االنشطة مجموعةويعرف أيضا بأنه 

 المفهوم وتعمق الفنية، قوماتهم بجميع اإلبداع شجعوتُ تقن،الم والعلم دباآلو الشامل والتثقيف السليمة
 به يقوم شفهي أو كتابي نشاط: أنه آخرون ويذكر ).اوسلوكً ،اوفكر ،اومنهج ،عقيدة( وقيمه اإلسالمي

 : منها عديدة أوجه عبر مدرسته داخل التلميذ

 الحائطية المجلة. 

 الدورية الصحف. 

 والمطويات النشرات. 

 المدرسية اإلذاعة. 

 المسموعة األخبار 

 والمقررات المناهج خدمة في أساسية علهايج مما الدراسية؛ قرراتبالم صلة ذات أنشطة كلها وهي
 التعليمية، المؤسسة أو المدرسة، داخل تتـم التي االتصال أنواع كافة هو: آخر تعريف وفية. الدراسي

 تيسير بهدف وذلك المدرسية، االدارة به ساهمت أو ساتذتهم،أ إشراف تحت نفسهمأ التالميذ به قام سواء
 آرائهم، عن والتعبير م،مواهبه إلظهار البالطُ مامأ الفرصة تاحةا أو جانب، من التعليمية العملية

  .آخر جانب من وطموحاتهم وآمالهم، واتجاهاتهم

 

 لتطبيق والميول واالتجاهات والمهارات المعارف الطالب إكساب إلى المدرسي اإلعالم يهدف
 العلم طلبة من ناشئة إلعداد ،)والمقروءة ،والمسموعة ،ةالمرئي( ختلفةالم بوسائطه التربوي اإلعالم فنون
  ة.الحيا ضروب شتى في ألوطانهم خُداما جنودا ليكونوا الدراسية، مراحلهم في

:ممنه يتوقع بينما 

 اإلعالم وسائط بين التمييز . 

 المدرسي. اإلعالم مفهوم معرفة 

 المدرسية والصحافة اإلذاعة، برامج تنفيذ على القدرة . 

 إمكاناتهم حدود في المتاحة اإلعالم وسائل ستخدما . 



  

 
 

 وحماس عالية بهمة اإلعالم عمل على اإلقبال . 

 اآلخرين مع التعاون.  

 الدراسية المناهج خدمة. 

 إكساب الدالة والصور التعبيرية، الرسوم واستخدام ،والتحليل ،والتفسير ،الشرح مهارات تعلمينالم 
 .الموضوعات على

 التصوري باألسلو استخدام. 

 مثالً شرائح عرض( مختلفة بطرائق الدراسية المواد عرض.( 

 التالميذ، بين العام الرأي تكوين إلى مبتحويله وكاتب وقارئ ناقد جتمعم طلب ومتحدث، ستمعومفي 
 .قرأها أو إليها ستمعأ قصة حول -مثالً– التلميذ رأي

 إخبارية). وتقارير ت،ومقابال صحافية، تحقيقات( المحلية البيئة مع التفاعل 

 في التوعية ما خالل من المجاالت، ختلفم في نشري وما المدرسة، حفص الصباح إذاعة في قدمي. 

  : اآلتية األهداف تحقيق على يرتكز المدرسي لإلعالم التربوي الدور أن البعض يذكركما 
 لطالبا لدى والمهنية الدراسية والرغبات واالهتمامات الميول وتنمية إثارة. 

 الطالب بعض لدى المشوهة أو الغامضة واالهتمامات الميول بعض تهذيب . 

 والنفسي الفكري ضجالنُ تحقيق من التالميذ لتمكين وتهذيبها والسلوكيات المواقف تربية 
 المهارات تكوين على التلميذ ساعدتُ التربية وهذه، المصيرية االختيارات مرحلة في الضروريين

 . أغراضهم حسب واستخدامه الواقع عالجةمل الفكرية والطرق

 المهني واندماجه الدراسية النشاطات بين عالقة بإقامة لدراسته معنى إعطاء من الطالب تمكين 
 ي.المستقبل واالجتماعي

 معنى إعطاء من التالميذ تمكين بإيقاظ ملحياته التي والمهارات السلوكيات إكسابهم مع مأهدافه 
 . والمهني الدراسي توجيههم يخص فيما نفسهمبأ بالتكفل لهم تسمح

  : إلى يهدف المدرسي اإلعالم أن آخرون يرىو
 وإقناعهم الطالب وتعليم وتثقيف توعية . 

 المعلومات جمع على الطالب تدريب . 

 الواضحة والحقائق السليمة المعلومات من قدر بأكبر الطالب تزويد . 

 الطالبى لد الفكرية القدرات إثارة . 



 

 
 

 الطالب بين ونقلها المعلومات تبادل . 

 الجماعي والعمل التعاون ىعل الطالب تدريب . 

 بالمدرسة وربطها البيئة راقبةم . 

 الطالب ىلد االجتماعية الدينية القيم ترسيخ . 

 الدراسية والمناهج المدرسية الثقافة ىمحتو بين الربط . 

 حتوى بين الربطأو ،الحي أو والقرية المدرسة مجتمع مع( العملية والحياة المدرسية الصحافة م 
 وبالعالم) العربي والوطن ،مصر( األكبر جتمعبالم الطالب ربط اوأيض ،)المدينة أو ،المركز

 .واالنطوائية والسلبية بالعزلة فيصاب اآلخرين عن نعزالم ينشأ ال حتى الخارجي

  : هي المدرسي االعالم أهداف ان فرج الدين عصام الدكتور يرى كما
 اإلعالم لغة وإكسابه ودورها الصحافة بأهمية الوعى ترسيخ .  
 الجماعي العمل على البالطُ تدريب .  
 البالطُ لدى النقد روح تنمية .  
 االبتكاري التعبير على الطالب تشجيع .  
 اآلخرين مع المقابلة فن الطالب تعليم .  
 عليها تدريبهم و المختلفة الصحافة فنون تنمية .  
 التعليمية للعملية عقبات اية الةإز في المشاركة .  

 

ي:يل ما على مضمونه يشتمل 

 المحلية البيئة في حوله يدور بما البالطُ إخبار أي :اإلعالم بهدف والخارجي الداخلي جتمعوالم 
 . جتمعيةالم شاركةالم وهو التعليم في القومية المعايير أحد تحقيق

 أي :التفسير البالطُ ويستوعبها يفهمها حتى الجارية ألحداثا فسري . 

 والسليمة الصحيحة المفاهيم أو األفكار نحو البالطُ إرشاد أي :اإلرشاد . 

 الترفيه( التسلية( :والمعلومات ،والرسوم ،والطرائف ،القصص طريق عن ذلك تحقيق مكنوي . 

  : نوعان المدرسة في اإلعالمي النشاط وظائف نأ كما
 يربطهم نافع سلوك نحو النشاط بتوجيه للتالميذ، الزائدة الطاقة استغالل ة، وتعني:نفسي وظيفة  ) أ

 . االنفعاالت عن بعيدا أنشطتهم يزاولون مويجعله ومواقف، بحاالت نفسيا



  

 
 

 التعاون بينهم فيشيع أقرانه، مع تعلمالم صداقة تنمو المدرسي، جتمعالم في ة:اجتماعي وظيفة  ) ب
  .والقوانين اآلداب حتراما فيتعلم بالنفس، والثقة لواحدا الفريق بروح والعمل

 

:هي، الخصائص من بمجموعة عامة اإلعالم عن المدرسي اإلعالم يمتاز 

 أنه مهرجانات شكل على وليس ،تربوي فوج كل مستوى على قدمي . 

 ة.والجامعي الثانوية المرحلة إلى االبتدائية المرحلة من للطالب التعليمية المراحل جميع يشمل 

 فيه يراعى، ومرحلة كل من الدراسية الفصول خالل بالتدرج يقدم والعقلي النفسي النمو ستوىم 
  .دراسية مرحلة كل حاجيات أو تطلباتوم للطالب

 

 :اآلتية المبادئ على االعتماد يجب والمهني المدرسي اإلعالم فعالية لضمان 

 وتطلعات اهتمامات مع لتتماشىاإلعالمية:  الرسالة ناسبةم المراحل مختلف في تعلمينالم 
 ة.الدراسي

 المتعلمين بلغة يكون أن يجب: التخاطب أسلوب والتي ،عليها المتعارف مصطلحاتهم أو مومفاهيمه 
 المعلومات دقة مع والوضوح والصراحة بالبساطة تمتاز أن يعني ،العقلية ستوياتهمم ناسبتُ

 .التلميذ اهتمام شيرتُ التي والحقائق

 ناسب الوقتالوقت باختيار مرهون اإلعالمية الرسالة نجاح إن :الم ال حيثُ، لتقديمها ناسبالم 
حول البللطُ المعلومات تقديم مكني الفصل نهاية في المدرسي الدخول تطلباتم . 

 :التشويق عنصر على تتوفر وطرق أدوات باعتماد الجاذبية انتباه وتجلب اإلعالمي حتوىللم 
  .واهتماماتهم حاجاتهم تلبي التي الجوانب على التركيز خالل من البالطُ

 

يالتي األساسية الركيزة المدرسي اإلعالم عد حيثُ المدرسي التوجيه نجاح عليها بنىي التلميذ مكني 
 ساعدهوتُ ومهارته، دراتهقُ نميتُ التيو والمهنية، الدراسية والمعلومات ارفالمع من مجموعة اكتساب من

 على التلميذ خاللها من يتعرف وسيلة فهو المدرسي مشروعه بناء في السليمة القرارات اتخاذ على
والمهنية المدرسية والمنافذ نطلقاتالم يف وتخصصاتها وفروعها الثانوي التعليم في عبةشُ كل ستلزماتوم 

.العالي التعليم 



 

 
 

النشء، وتثقيف وتوجيه إعداد في كبيرة أهمية المدرسي لإلعالم النقاط في أهميته تلخيص مكنوي 
 ة:التالي

 جوهرية وسيلة بذلك المدرسي فيكون اإلعالم اآلخرين، عند مواقعهم إدراك على الطلبة ساعدةم 
 القضايا وفهم إدراك على الطلبة عدادوإ واالختالف، الفرقة بعوامل تكتنز التي المفاهيم لتصحيح
 .والدولية واإلقليمية المحلية

 عالقة و الجماعة، و الفرد لخدمة توظيفها حسن و العولمة، أخطاء إدراك على الطلبة ساعدةم 
 . بالثقافة العولمة

 الثقافة فهم على الطلبة ساعدةم حيحالص الثقافي االنتقاء وتعزيز العالمية، والثقافة جتمعيةالم . 

 المحلية وبالثقافة والمعتقدات بالقيم الضارة والحضارية الثقافية المؤثرات من الطلبة تحصين. 

 المقررة المناهج في فهمه تعذر ما شرح في دور المدرسي لإلعالم . 

 الفني التذوق وتنمية العربية، غةاللُ واستخدام التالميذ، لدى التواصل مهارات تنمية. 

 العلم، طلبة تكوين في مسهتَ التي الفاعلة التربوية التعليم وسائل من لصحافةوا اإلذاعة تعتبر كما
 مالمح بعض وهذه. وهواياتهم ميولهم ويكتشفون يكشفون أفراد إعداد عبر جتمعالم نهضة وتحقق وبناء

: المدرسي اإلعالم نشاط وأساسيات 

 بوضوح واإلذاعة الصحافة أهداف تحديد.  
 في يرغب طالب كل رغبة احترام وجوب طواعية شاركةالم.  
 الطالب واهتمامات وميول تنوع يساير بشكل المدرسي اإلعالم موضوعات تنويع.  
 العام الصفية التربية بإطار المدرسي اإلعالم ارتباط راعاةم.  
 تنظيم واالبتكار والتميز التفرد في سابقاتم المبدعون بموجبها كرمي.  
 كـأرشيف وحفظها األعمال توثيق.  
 مع المدرسي اإلعالم نشاط يتناسب أن والجسمي العقلي البالطُ ضجنُ ستوىم.  
 البالطُ يعمل أن في يرغبون الذي الموضوع الختيار ريةبح به شاركةالم.  
 تأثير يقتصر أن البهلطُ توجيهه في علمالم.  
 أن الطالب ثابي ومعنوية مادية بمحفزات ويشجع ويكافأ، بإنتاجه شاركالم.  
 أن اإلعالمي النشاطَ الزمي تقويم اإلخفاقات اكتشاف بعد األداء تطوير معه كنيم . 

  : اآلتي في يتمثلالمدرسي  اإلعالم دورمما سبق أن  يتضح



  

 
 

 ُالمجتمع و البيئة و المدرسة بين الصلة وثقت .  
 ُنفسه على الطالب اعتماد نمىت .  
 ُاالبتكاريةو بداعيةاإل الطالب طاقات نمىت .  
 ُالمعلومات مصادر عن البحث اسلوب بالطال علمت .  
 ُو القيم غرستالوطن بح .  
 ُمما ؛جذاب بأسلوب العلمية المادة قدمت المعاني صقلو الخبرات متعلُ على الطالب شجعي .  

 

  يمكن تناول أشكال اإلعالم المدرسي من خالل اآلتي:
 التي التعليمي أو الدراسي بالمنهج مرتبطة مواد ثتب التي اإلذاعة بها قصديوة: المدرسي اإلذاعة  )أ 

 .للطالب موجها التربوي اإلعالم في برامج ضمن خارجها أو المدرسة داخل منتظما بثا توفر
 التلميذ، إلى المدرسية اإلدارة من واألخبار والتوجيهات المعلومات بنقل تهتم التي اإلذاعةوهي 
ج. كما المناه من جزء لبث تسخر وقد القرارات، من قرار أو االمور من بأمر لتعريفهم وذلك

 الدراسي الفصل في تتوفر ال مواد وتستخدم التخطيط، تضمنةم تعليمية خبرة بأنهايمكن تعريفها 
  ة.الجديد البرامج من ذلك وغير والتخيالت، المتنوعة، والمقابالت الجارية، االحداث :مثل ،العادي

 

 إلى وتهدف المدرسة، داخل ابارز امكانً تحتل إذ همية،األ بالغ امدرسي انشاطً المدرسية إلذاعةا عدتُ
 وقت واستغالل الخجل، مثل السلبيات بعض وعالج ختلفة،الم المهارات وإكسابه التلميذ، شخصية بلورة
 المدرسية اإلذاعة أصبحت وقد.الهوايات بعض الكتساب حقيقية افرص مله يوفر مما التالميذ، لدى الفراغ
 متنوعة، تعليمية خبرات تقدم حيثُ المدرسي، العمل عن نفصلم غير الصفي، للنشاط كمالًم اتعليمي انشاطً

 وإتاحة الصف، في الجيد لالستماع ناسبةالم الشروط تتوافر أن بفعالية، المدرسية اإلذاعة استخدام ويتطلب
.اإلذاعي الموضوع حول للنقاش الفرصة 

  

 واإلعالن اإلخبار. 

 واإلرشاد التوجيه. 

 اإلمتاع و التسلية  



 

 
 

 المتكاملة الشخصية بناء 

 األخالقية و الدينية القيم بث. 

 الذاتية القيادة مفهوم غرس . 

 الشاذة العادات محاربة 

 الديموقراطية مبادئ ترسيخ. 

 الذاتي التعليمو التثقيف. 

  كل عن عبارة وهي المدرسي والنشاط المدرسي العام للرأي صادقة مرآه يهالمدرسية:  الصحافة 
 الصحافة أخصائي أو مشرف ساعدةبم مصور أو مكتوب أو مطبوع من الطالب يصدره ما

 عن عبري وبشكل ثابتة وبعناوين حددةم دورية وفق ختلفةالم الصحفية الفنون باستخدام المدرسية،
المدرسي جتمعالم جمهور على وتوزع وقضاياه شكالتهبم الستقبال ستهدفم نشاط وهي حتواها،م 
 والمحاضرات. والندوات ناظراتوالم واإلذاعة الصحافة جماعات داخل البالطُ

 والمعلقة المطبوعة المجالت على عادة تطلق جماهيرية اتصال وسيلةوالصحافة المدرسية 
 إلى موجهة مكتوبة إعالمية وسيلة كما تُعد. درسيالم الصحفي النشاط جماعات تصدرها التي والمسموعة

  .الجمهور اسم عليهم يطلق ممن غيرهاو والتعليمية النفسية مستوياتهم في يتباينون الناس من كبيرة اعداد

 

 ،)م١٨٧٠( عام صدرت حيثُ مدرسية، صحيفة ولأ مصر في المدارس روضة صحيفة تعتبر
 اطالب يزال ال وهو كامل مصطفى صدرأو الب،للطُ والعلمي والفني األدبي اإلنتاج ربنش تعنى وكانت

. المدرسة صحيفة )م١٨٩٣( عام الحقوق بمدرسة 

 

: برزهاأ ،عديدة هدافأ المدرسية للصحافة 

 غرس الطالب لدى والبحث القراءة بح كتابتها وكيفية الصحفية الفنون متعلُ كيفية على موتدريبه . 

 التصوير مثل المجاالت كافة في الفني اإلبداع كيفية على البالطُ لدى المهارات تنمية 
 ر.الكاريكاتيرو

 واإلنشاء الكتابة على البالطُ تدريب وماألحداث حول الصحيح الرأي تكوين على مساعدته 
 الجارية.

 الثقافي بالتراث وتعريفهم الطالب نفوس في خالقيةاألو الدينية القيم بث. 



  

 
 

 

 ومقال ،وتحقيق ،خبر من الصحافة فنون وتتضمن الطالب بإعدادها ويقوم :الحائط صحيفة، 
 ،والفن ،والرياضة ،واالقتصاد والسياسة دباأل من شتى موضوعات في ،وتقرير ،وحديث
 . شكالاألو ،والخرائط ،نلوااألو الصور باستخدام يتسم تميزم صحفي بإخراج وتتسم ،وغيرها

 وجود عدم حالة في خاصةً، وإخراجها إعدادها بعد تصوير ورق على وتكون :مصورة صحيفة 
 . مطبوعة جريدة إلصدار اتإمكان

 على تتم وهي :مطبوعة صحيفة على وأ والجامعات الثانوية المدارس ستوىم المناطق ستوىم 
 ة.مجل او دةجري شكل على تكون وقد المحافظة وأ التعليمية

 المدرسة: تصدرها أن يمكن التي والمجالت الصحف أنواع

 ر:تصد أن المصغرة ”المدرسية واإلعالم الثقافة وزارة“ لـ يمكن

 ة).المدرس اسم تحمل( العامة المدرسة صحيفة  

 حفص ختلفة. ناسباتالمالم 

 آلخر تلميذ من تنتقل الجماعة تالميذ ويحررها الدوارة المجلة.  

 عدها :اإللكترونية الصحفالمدرسة، حاسب أو حاسبه في تلميذ كل ي علم ستعينًامالحاسب، بم 
  .المتوفرة البرامج باستخدام الفنية والتربية

 

 داراتإ في وأ المدرسة في الصحافة في تخصصينالم شرفينوالم المدرسية االدارة دور يبرز
 ،الطالب وتوجيه تدريب ويتولون الطالبية للصحافة التحرير جهاز تشكيل في اتبالجامع الشباب رعاية

 وإعالن ،المسئوليات وتحديد ،الطالب بين العمل تكليفات ويوزعون ،خطاءأ يةأ وتصحيح ،رشادهمإو
المجموعات بين سابقاتالم الجامعة وأ الكلية وأ بالمدرسة تنافسةالم، اعةجم إطار في ذلك يكون ما اوغالب 

.بالكليات الطالبية سراأل وأ بالمدرسة الصحافة 

 موجه فهو بالتالي ،وترفيهه تعلمالم تهذيب إلى يهدف تعليمي تربوي مسرح المدرسي: المسرح  )ج 
 فيهم ويقوى الوجدانية، ومشاعرهم الذهنية مداركهم مفيه خاطبوي الصغار، طفالاألو للتلميذ

 كانت كيفما التربوية المؤسسة وأ المدرسة، فهو المسرح هذا فضاء ماأ الحركية، الحسية جوانبهم
  ة.عام مأ خاصة مؤسسة القانونية طبيعتها

 



 

 
 

 

  تتنوع أهداف المسرح المدرسي، يمكن عرض أبرزها على النحو اآلتي:  
 االتزان على الطفل تعاون من سه،بنف االنشغال من التخلص وعلى بسهولة، التعليم وتقبل ا،عاطفي 

 . المسرحية أشخاص ألحد تمثيله خالل

 ينمى طيبة بطريقة الجيد العرض أن ويالحظ وشفقة، خوف،و إعجاب،: لديهم كثيرة عواطف ثيري 
 . لديهم السليم اإلدراك و الطيبة االحاسيس

 الخيال. إثارة طريق عن العقلية حيويتهم ثيري 

 من جو إضفاء ب.جذاو مشوق بأسلوب معلوماتال وتقديم الب،الطُ نفوس في تعةالم 

 ب.الطال حواس فاعلية وإثراء االنطوائية، وترك الجماعي، العمل على القدرة تنمية  
 التربوية الوسائل من وهي ،والفيديو والسينمائية التلفزيونية العروض تشملالمرئية:  العروض  )د 

 أن واستطاع بقوة تربويال المجال البصرية الوسائل استخدام دخل وقد فعال، أثر لها التي الهامة
 والكلمة الصورة بين الجمع في خرىاأل الوسائل على وتفوقه جاذبيته بفعل التعليم على قدرته يثبت

 غلقة،الم الدوائر وذو المفتوحة الدوائر ذو بنوعيه التلفزيون خاصةً احيانًأ والمقروءة المسموعة
 عروض تقديم مكني ال كما، حددم عمر أو عينم جتمعبم يختص ال المفتوحة الدائرة ذو فالتلفزيون

 نقل في وأسرع، اإللقاء قبل شاهدتهم علمالم يستطيع ال حيثُ، المختبرات أو الدرس قاعة من حية
 .اانتشار أكثر وهو، حددةم بأوقات لتزموم، الطارئة األحداث

 مكنيو، )العمرو ،جنسال( :مثل ،معين تعليمي جتمعبم يختص غلقةالم الدائرة ذو التلفزيون أما
 جاراةم يستطيع وال، البث قبل شاهدتهم علمللم مكنوي، المختبرات أو الدرس قاعة من حية عروض تقديم

  .المستفيدين بعدد قارنةم اانتشار قلأو، الوقت بعامل اتأثر قلأ وهو، الطارئة األحداث
 تعلقالم اإلنتاج ختلفم خالله نم عرضي، خاص مكاني موقع عن عبارة هو سية:المدر المعارض  )ه 

 وتبادل نشر على تعمل فالمعارض، متوازنة منظمة بطريقة وإشكاله وأهدافه المعرض بموضوع
 وبث، الجمهور لدى عينم انطباع خلق أو للتعريف أو للتسويق سواء نتجبالم التعريف، المعلومات

 ،العلمية المعارض: أنواعها ومن ،وتنميتها والقدرات المواهب واكتشاف، الشريف التنافس روح
 ا.غيرهو التعريفية، المعارض، والثقافية األدبية المعارض



  

 
 

 واأللفة التعاون روح المشاركين في تنمي التي االتصال وسائل أكثر هي سية:المدر الرحالت  )و 
 ألنها أكثر عناية إلى تحتاج الرحلة أن إال الزيارة على ينطبق ما الرحلة على وينطبق والمحبة

 ا.منه والهدف ووجهتها دتهام بحسب خاص نوع من واحتياجات، أطول اوقتً تستغرق ما عادة

 سابقةم تكون وقد، البالطُ بين الصحية نافسةالم على القائم النشاط من نوع وهي :المسابقات  )ز 
 قةالمنط في المدارس سباق، اإلعالمية المسابقات أنواع أشهر ومن ،... أدبية أو رياضية أو علمية

 على وحصولها المدارس أحدى بفوز وتنتهي المدارس طلبة بين نافسةالم على تقوم التي التعليمية
 ا.ومعلميه وطلبتها المدرسة لهذه اإلعالمي االنتشار يحدث ناوه، البطولة لقب

نستثمر أن مكنوي أو الطالب نفوس في تربوية قيم لتعزيز سابقاتالم سيئة عادات حاربةم 
في خاطئة مارساتوم الرياضي، التعصب تجاه تربوية بحوث إجراء أو علمية أسئلة كتوجيه، جتمعالم 

 حصيلتهم زيادة وبالتالي المعلومات وتدوير والتقصي البحث على البالطُ  اعتياد سابقاتالم فوائد ومن
، المدرسية واديالن، المدرسية االحتفاالت: مثل ،المدرسي االعالم لوسائل خرىُأ نواعأ وهناك ة.العلمي

  .اإلنترنت، االعالنية اللوحات، المدرسية المكتبات، المدرسية الندوات

 

 ستوىم على باشرةالم اللقاءات ومنها: أساليب وطرائق تقديم اإلعالم المدرسي،تتنوع   
 خاليا تنشيط، ويالطُالب اإلرشاد وليمسئ ستوىم على الفردية اللقاءات، وةالدراسي الفصول خالل البالطُ

 انجاز، والتربوية المؤسسات إلى ميدانية زيارات تنظيم, Kتربوية مؤسسة كل ستوىم على يقوالتوث اإلعالم
 القطاعات مختلف تنظمها التي تخصصةالم والورشات المهن منابرة، ومدرسي إعالمية وأدلة مطويات
 ،االقتصادي المهني، الدراسي، بمحيطه الطالب معرفة لتعميق وآليات طرق وهي بينها فيما بالتنسيق

  .والمحافظة اإلدارة ستوىم على الدورية اإلعالمية والمعارض المفتوحة األبوابي، وواالجتماع

  

 وتشمل:المعلومات بمصادر خاصة معوقات ، بقية تأخير عنه ينجم تأخير فكل :الزمان نصرع 
 .والوضوح الدقة غيابب، والوالطُ سيالمدر التوجيه ستشارم بين التنسيق غيابل، والمراح

 كفاءة تدني ، وتشمل:للمعلومات الناقلة بالوسائل خاصة عوقاتم في المدرسي التوجيه ستشارم 
 لسرعة يؤدي مما ؛المستشار شخصية توازنو استقرار عدمن، والمتلقي إلى وتبليغها المضامين تلقي

 .اإلعالمي المعنى وضوح عدمل، واالنفعال

 



 

 
 

 

  إعداد:

  نـسلوى جمال حسأ/ 

تبليغ رسالتها وبلوغ أهدافها ومعها  يشكالن أهم أدوات التربية ووسائلها فالتعليم واإلعالم ي
االتصال التربوي، فالتعليم يسهم م من خالل مؤسساته وفي سياق وظيفته في إعداد األفراد (الناشئة) وتأهيله

مكنهم من االنخراط في رات التي تُم بقدر من الخبرة والمعرفة والمهامهنية وتنموية، عبر تزويده ألدوار
جتمع والتفاعل معه واالنفعال به وظيفيا.الم  

قدم اإلعالم خدمة هدفها اإلقناع والتبصير والتثقيف لفرض إشاعة جو من الفهم هذا في حين ي
والتفاهم والتفهم المشترك بين أفراد المستهدفين ببرامج اإلعالم.جتمع الم  

ما طريق إلى ما، فالتغير في السلوك في كليهل منههدف كُ واحد من حيثُوالتعليم واإلعالم شيء 
تكيتعلم عيشة أفضل.ف في الحياة ليعيش الم  

 

قصد باإلعالم التعليمي التعبير الموضوعي عن الحقل التعليمي في سياق التنمية العلمية من خالل ي
ختلف مجاالت ابرامج تعليمية في مة السمعية ختلفلعلم والمعرفة وتنمية المهارات، وعبر وسائل اإلعالم الم

ا لهذا تكون تابع، وتبعوالجمهور الم ةم في تحقيق التنمية الذاتية للناشئسه، وبما يوالبصرية والسمع بصرية
  هي:  ،رسالة التعليم

السعي لتحقيق الرجتمع من خالل معايير علمية، تواكب العصر وقي للمتغيراته بالقياس تستوعب م
يم واإلعالم توجيه اهتماماتهم التعل، وهذا يفرض على المسئولين بجتمع وحاجاته وطموحاتهشكالت المم إلى
البحث عن الصيغ الموضوعية والمنهجية لتجديد مؤسسات التعليم وبرامج التعليم في مؤسسات  إلى

اإلعالم، تجديداإلعالم ولب عمل  ،مثل جوهر رسالة التربيةوية التي تُحقق األهداف التنما من شانه أن ي
ا في هذا السياق حسن في استيعابها وتوظيف ما يراه نافعتغيرات ويكثير من المالتربوي، في عالم يشهد 

  الذي تقوم عليه رسالة اإلعالم التربوي.
سائل اإلعالم التربوي داخل هم الذي تقوم به وهذا الفهم لرسالة اإلعالم التعليمي يلتقي مع الدور الم

تداول األخبار واألنباء  ساعد علىالحقل التعليمي في تيسير االتصال بين جماهير الحقل الواحد وتُ
  أو بتخديره وتنويمه وتزييفه. ،ي، سواء بترشيده وتنميته وإنضاجهوالمعارف، وتؤثر في الوعي الجماهير



  

 
 

درك أن العالقة بينا حين نُوتزداد الصورة وضوح األستاذ متكلما ومحاضرا، وبين ا وشارح
الطالب الصامت والملها عن استخدام وسائل اإلعالم في التعليم مع  جدية للتعليم وال غنىتلقي وسيلة غير م

ها نفس األنماط التعليمية ، بمدرسة ها البرنامج اإلذاعي التعليمي إلىحول فيالراهنة التي تُ ةتجاوز الحال
ستاذ شخصية اُأل عليم تعتمد علىت التعليم في مدارسنا وجامعاتنا، وأصبحت جدوى التالتي تمال قاعا

ه دور تربوي داخل الحقل ذلك أن اإلعالم ل وأهميته، ومعنى عالموضو ىوجاذبيته، أكثر من اعتمادها عل
  التعليمي.
  ا من الوظائف نوضحها فيما يلي:يمكن أن يؤدي اإلعالم في الحقل التعليمي عددو
 وظتصلة بالمعلومة أو الملصق أو الصورة والبيانات.يفة إعالمية خالصة م  
 شاركةوظيفة التوجيه والم.  

 وظيفة التحفيز وتنمية الدوافع.  

 ناقشةوظيفة نسج أجواء الحوار والم.  

 وظيفة التكامل والتفاهم.  

 إليه واالنبثاق منه دجتمع واالمتداوظيفة خدمة الم.  

 وظيفة ثقافية علمية. 

 وظيفة تنمية الوعي الثقافي. 

 وظيفة تنمية الوعي السياسي الملتزم في سياق الوظيفة السياسية الشاكلة للتربية والتربية تزن والم
 اإلعالمية.

نترنت، والتليفزيون، واإلذاعة، اإل أهمها: ،وتشمل وسائل اإلعالم عدة وسائل اتصال جماهيرية
االجتماعية والمحاضرات لمسرح والمكتبات واألنشطة والمتاحف والندوات وا ضوالصحافة والمعار

 :هم هذه الوسائل وأوسعها انتشاراتعرض فيما يلي ألنسووالندوات. 

نظر إلى الشبكة العنكبوتية على أنها مكتبة ضخمة من الصفحات اإللكترونية ياإلنترنت:  -أوالً 
تصلة خزنة في آالف من الكمبيوترات الممالملفات) الو ستندات (الوثائق،ماليين من الم التي تنطوي على

 يوجد عديد من تلك االستخدامات، فيما يتعلق بمجال التربية والتعليم، ونترنتببعضها في إطار شبكة اإل
  أبرزها ما يلي:

 تقديم عروض إمكن االستفادة منها في تدريس بعض الموضوعات.لكترونية جاهزة ي 



 

 
 

 لكترونية، : المجالت اإلمثل ،حة سهولة الوصول إليهاتوافر عديد من مصادر المعلومات، وإتا
 .عد البيانات، والمواقع التعليميةقواوالقواميس، والموسوعات، و

 ُتب اإلنشر الكسر.لكترونية والسماح بتصفحها في ي 

 نشر الملمؤتمرات التعليمية حاضرات والندوات واقررات والبرامج التعليمية والتربوية والم
 الشبكة. والتربوية على

 الدخول إلى نترنت وتصفح فهارسها وكتبها.نتشرة على شبكة اإلالمكتبات العالمية الم 

 خاصةًجامعات والمؤسسات التعليمية في عديد من دول العالم، وبدأت ال درك تقدمة تُالدول الم
دة حتى وغير المحدودة لإلنترنت في خدمة التعليم لخصائصها المتميزة والمتعد ،ات الكبيرةاإلمكان

  ا على اإلنترنت.ا من أكثر القطاعات انتشارواحد ،أصبح التعليم
 ا علىا واستحواذًالتليفزيون من أكثر وسائل اإلعالم تأثير عديالتليفزيون كوسيلة تعليمية:  -ثانيا 

نقوس المرات الجديدة مات وتزويده بالخبتربية الفرد وتثقيفه بالمعلو رامج تعمل علىقدمه من بشاهدين بما ي
وبالرغم من أهمية التليفزيون  لعملية التعلُم. ةإطار من العرض الشيق الذي يواكب المبادئ السيكولوجي في

ناك كوسيلة تعليمية إال أن هين له كوسيلة تعليمية حديثة، فيرى البعض أعارضكثير من الممكن أن نه ي
تاب أو الكلمة ا أو بنسبة كبيرة محل الكُيحل تدريجيعارض البعض ويعلق أهمية كبرى المطبوعة، بينما ي

ثقف والبعض اآلخر فيها المنبع األول والمصدر الحقيقي للمعرفة والعقل الم ، ويرىالكلمة المكتوبة على
  قد يؤدي إلى تقوية ميل البعض إلى القراءة. نأن التليفزيو يرى

الحديثدم في العصر عتبر رمز التقُوالتعليم عن طريق التلفزيون ي، بل ويا أداة من عتبر أيض
  األدوات التي نستطيع بها مواجهة احتياجات العالم التقني الحديث.

 ةتعلمتعلم أو المتعلمين من خالل جذبه للمحفز المبينت أن التليفزيون ي البحوثويذكر (شيري) أن 
ا في ا واسعستخدم استخدامتُة جعلته تنوعات كثيرة ومام بعملية التعلم. وللتليفزيون إمكانويزيد من االهتم

 ،والعينات ،والنماذج ،ل أنواع الوسائل السمعية والبصرية. كاألفالمستخدم كُينه النواحي التعليمية إذ أ
، وخرائط والتوضيحات العملية ،والرسوم ،والخرائط ،والمعارض ،ومصادر البيئة الثقافية والطبيعية

الذاتي وتعليم الكبار والثقافة الجماهيرية، ويؤثر  ملا في مجاالت التعهما مالتلفزيون دور المفاهيم، كما يؤدي
  في تكوين عادات األفراد واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم.



  

 
 

عد والتليفزيون كوسيلة لها مكانة هامة في االتصال الجماهيري لديه دور هام في التعليم عن ب
  قة العرض والصفات التي تتميز بها.مع طري خاصةً

  ت والقدرات التعليمية للتليفزيون:ميزاال
 الفورية والنقل المباشرتعلمين في ، فهو ينقل ما يحدث خارج قاعة الدرس إلى عدد كبير من الم

 نفس لحظة الحدث.

 لصغيرة لتوضيح تفاصيلها الدقيقة.تكبير األشياء ا 

 ي المناهج والمحتويحسن الجوانب الكيفية في. 

 يين أثناء الخدمة.علمساعد في تدريب الم 

 طور العمل في محو األمية.ي 

 قوي العالقة بين التعليم والمهنة من خالل البرامج التوجيهية.ي 

 ساعد الفرد في تحسين أسلوب حياتهي، وتزويد  ،عدة لتحقيق هذا الهدفوذلك من خالل براج م
االرتقاء بنفسه وتنمية  ساعده علىتُ ةعينالفرد بما يحتاج إليه من مهارات ومعلومات واتجاهات م

 دراته ومعلوماته.قُ

 ُرصة الجلوس في الصيمنح التلميذ فعلمف األول ومرب.عن قُ تابعة عرض الم 

 علملتحسين العملية التعليمية. يعمل على توفير الوقت والجهد للم 

 ةشاهد سواء في المدرسيربط الم باشر أو المنزل بعالم الحقيقة والواقع من خالل التصوير الم
سجلة.وعرض المشاهد الحية أو عن طريق البرامج الم 

 عديد من الوسائل التعليمية في البرنامج الواحد مثل عرض األفالم والشرائح يسمح باالستعانة ب
 ستوىزيادة م ؛ مما يؤدي إلىالفصل في المرة الواحدة يليات وغيرها التي ال تتوفر لمعلموالتمث

 قدمها.وع الخبرة التي يكفاءة البرنامج التعليمي ون

 يلبي جميع االحتياجات.تنوعة تُميز جميع فئات المواطنين ببرامج عديدة وم 

 يم الفرصة االلتحاق بالمدارس باحتياجاتهم ميز فئات المواطنين من الشباب والكبار الذين لم تتح له
 التعليمية.

 عرض ما يحدالغابات الخطرة :مثل ،ذهاب إليهاتعلمين الث في األماكن الخطرة التي يتعذر للم، 
 وأماكن التجارب الكيميائية التي بها خطورة على الطالب.



 

 
 

ا لخطورته في تشكيل العقول باستخدام إن تأثير اإلذاعة تأثير بالغ األهمية نظراإلذاعة:  -ثالثًا 
وسائل اإلقناع المن وأ تية، خاصةًباشرة من خالل الحوار واإللقاء والمؤثرات الصوباشرة وغير الم

يح للشيء خبرات غنية حية، تستويات الثقافية، كما أنها تُختلف المرضي جميع األذواق، ومبرامجها تُ
نفصل عن العمل للنشاط الصفي غير م كمالًا ما تعليميأن اإلذاعة المدرسية أصبحت نشاطً إلى إضافةً

المدرسي، واستخدمت استخداما معليمية.ا في العملية التربوية التباشر  
بدأ اإلرسال اإلذاعي للبرامج التعليمية بوزارة التربية ذاعة التربوية وبرامجها في مصر: اإل

لتوجيه دروس تقوية  )م١٩٧١لشعب للبرامج التعليمية عام (بتخصيص موجة إذاعة ا روالتعليم في مص
طلبة الصفوف النهائية بجميع المراحل التعليمية إلىختلف المواد الدراسية وإثراء للمادة العلمية في م، 

فترات يومية.٧دقيقة، موزعة على ( ٤٥ساعة و ةدوذلك لم (  
توثيق الصلة بين  لة عن البرامج التعليمية حرصت علىباعتبارها اإلذاعة المسئو وإذاعة الشعب

أجهزة الخدمات وجماهير المامت إذاعة الشعب بتقديم برامج وقد ق ،ستفيدين من هذه الخدماتستمعين الم
مناسبة للطلبة حسب المناهج المعلمين، قررة لصفوف المراحل الثانوية واإلعدادية واالبتدائية ولدور الم

وصناعي ،ختلفة (زراعيوكذلك التعليم الفني بنوعياته الم، قررة التي وتجاري) وحسب المناهج الم
  منها: ،ن البرامج بأشكال إذاعية جديدة ومتنوعة وجذابةوضعتها وزارة التربية والتعليم مجموعة م

 قررة علىقصة القلعة الم ١٥(سلسل الثانوية العامة في م( حلقة م) دقيقة١٥دة كل حلقة (. 

 تاريخ اُألحلقة ) ١٥(تالميذ الفصل السادس االبتدائي في برامج خاصة  قررة علىمة العربية الم
دقيقة.١٥ل حلقة (دة كُم ( 

 ٣٠(تاريخ الثانوية العامة (قسم أدبي) في برامج خاصة  قررم( حلقة م) دقيقة.١٥دة كل حلقة ( 

 ) ١٠في المسائل التربوية برنامج فيحيط ل يوم مسألة تربوية من المسائل التي تُعرض كُ) دقائق ي
بالطلبة في محيط المدرسة.حيط األسرة وفي م 

 سجلة علىصورة حية م ا تتضالطبيعة ميدانيقررات المرحلة الثانوية مع التالميذ في الفصول من م
١٥(ل حلقة تفرقة وكُمن المدارس الم( ا.دقيقة أسبوعي 

الب الحلقة االبتدائية للتعليم قدم البرامج التعليمية المنهجية لطُإذاعة مصرية تُ اإلذاعة التعليمية:
 ،ثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجاريةاألساسي والمرحلة اإلعدادية والثانوية العامة بمرحلتيها وال

والتي تستهدف االهتمام بتعديل سلوك  ،قدم البرامج التعليمية التربويةمية وتُإلى برامج محو اُأل إضافةً
حافظة على البيئة وغرس االنتماء وحب الوطن واستحدثت األفراد ودعم القيم الدينية وتوضيح أهمية الم



  

 
 

سابقات ثقافية رات إذاعية على الهواء لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة بتقديم برامج ماإلذاعة التعليمية فت
  وتعليمية.

الصحافة في تربية النشء زاد  لدور التربوي الكبير الذي تقوم بها من اانطالقً الصحافة: -رابعا 
االهتمام بالصحافة المدرسية سواء أكانت صحيفة عامة للمدرسة أم صسر ف اُألححف حائط أم ص

  الب الصحفية.تنمية مواهب واستعدادات الطُ ، وذلك يؤدي إلىالمدرسية
تخصصة في حد غياب الصحافة المي أال يخفي علحافة التعليمية في الوطن العربي: واقع الص

ر تجارب عديدة في هذا تعلقة بالتعليم، وبين لبنان والسعودية ومصالعالم العربي ال سيما في المواضيع الم
لحق تعليمي) أو صحيفة الرغم من اختالف هذه البلدان إال أن ما يجمعها هو عدم وجود (م سياق، وعلىال

ثة تواكب حاوالت حديحاوالت سابقة، وما لهذا القطاع، وخاضت السعودية ما حقيقيعتبر مرجعتعليمية تُ
تخصصين، وفي مصر المشكلة في غياب ا كانت المجددالمناهج، ولكن م التعديالت التي دخلت على

توقعة في نشر األسئلة الم شكاوي من تحويل صفحات التعليم إلى تجارة، وذلك من خالل قصرها على
  لخصات قبل فترات االختبارات.صوب، أو الما تنشر معها إجابات خاطئة دون أن تُوأحيانً ،االمتحانات

يوم السبت بعنوان (األهرام  نفصالًا ما خاصا تعليميلحقًر مصدالتي تَ بخالف جريدة (األهرام)
  خصص في صفحاتها صفحة واحدة.حف المصرية تُبقية الص نالتعليمي)، فإ

(الجمهورية) التي تُ قدم صفحات للتعليم صحيفةحف التي تُومن أبرز الصستقلة قدم صفحة كاملة م
نتصف لتُتطوى عند المتُ ولكن اإلعالنات لحق من أربع صفحات،صبح أشبه بمأما عظم المساحة. غطي م

ها النموذجية بطبيعة الحال، كما وإجابات متحاناتلحق األهرام فال يخلو من اميقابل نصائح قدم في الم
و موجه وه ،تعلقة بتطوير المناهج الدراسيةوالدراسية ومواضيع م ،م الجامعيةويناقش مشاكله للطلبة،

وإدخال النغمات  Smsالـ  طبع على إعالنات خاصة برسائلكما يحتوي بال ،باألساس إلى شريحة الطلبة
باإلنترنتتعلقة وأخرى م.  
ل من اإلذاعة والصحافة المدرسية بؤرة مركزية تتجمع فيها آالف الرسائل اإلعالمية شكل كُوتُ

المادة  سن اختيارح اح اإلذاعة والصحافة المدرسية علىا تربوية بالغة األهمية، ويتوقف نجحقق أهدافًالتي تُ
  قتضي الحال.ناسبتها لمم ، ومدىوأسلوب تقديمها ،اإلعالمية

 

فرق بين عملية ملة واحدة، ونظريات االتصال على اختالف مذاهبها لم تُالتعليم واإلعالم وجهان لع
يتم في المجالين تبادل  في المجالين، حيثُ سسطبق نفس اُأل، بل تُإعالمياتصال في موقف تعليمي أو 



 

 
 

تضمنة للمفاهيم والخبرات والمعلومات بين طرفين يتبادالن اإلرسال واالستقبال، ولذلك نجد أن الرسائل الم
التعليم واإلعالم معا معنيان بالمستقبل والرسالة ووسيلة االتصال وأثر الرجع، ومن هنا فإن رسل والم
يا اإلعالم ينبغي أن يتضح بدقة حتى يتم التكامل بين الميدانين لخدمة األهداف العلُالفرق بين التعليم و

 مية وتربية الكُبار.ما يتعلق بتحقيق أهداف محو اُأل خاصةًللوطن، 

مم في مجال محو األمية ودور وسائل اإلعالم وأجهزة االتصال الجماهيرية في من تجارب اُأل
  إنجاح هذه التجارب:

  ًكانت الدعوة لمحو اُأل ربة العراقية:التج -أوالوالذي  ،تمثلة في القرار السياسيمية في العراق م
هذا وقد تمت الدعوة من م.  ١٩٧٨لسنة  ٩٢لمحو األمية رقم تحدد بقانون الحملة الوطنية الشاملة

خالل أجهزة اإلعالم والجريدة الرسمية من قبل رئيس المجلس األعلى وهو رئيس الجمهورية 
وقد تم تنظيم حمالت توعية من قبل المجلس األعلى  طة السياسية صاحبة القرار،اره السلُباعتب

وقد تم استخدام  ،وفروعه والهيئات والمنظمات ووزارة اإلعالم لبيان خطر األمية على التنمية
 .الراديو والتليفزيون في الدعوة

 ا ثة في روسيا على يد هيئات الشباب وقد تمت الدعوة لمحو األمي حملة اإلتحاد السوفييتي: -اني
الشعبية فيما يعرف بالحملة الثقافية كان هدفها محو األمية ومستوى عالجة التأخر الدراسي ورفع الم

حف القومية واإلقليمية نظمات العامة والصختلف الموانضمت لهذه الحملة الثقافية م الثقافي للشعب.
وقد مال والفالحين. ثقفون من العء ورجال التربية والملماتاب والعورجال السياسة وكبار الكُ

حف على تتبع سير الحركة التعليمية الثقافية وواصلت حثها للجمهور ليشارك في هذه حرصت الص
 الحركة بفاعلية.

 ًمحو األمية في جمهورية رومانيا: - اثالث قامت  حف واإلذاعة، حيثُتم استخدام دور الص
حف في بوخارست وفالصتعلمون ى األقاليم بنشر المقاالت ونتائج البحوث والدراسات، وألقى الم
دد كلمات في اإلذاعة ونُالجظمت الممكبرات الصوت إلى حاضرات واإلذاعات الخاصة لتنقل ب

ساهمة في هذه المصانع والمؤسسات والمدن والقرى، ووجهت الصحافة واإلذاعة نداءات عامة للم
 مال في محو األمية.سماء الناجحين من الدارسين العالحملة، وقامت بنشر أ

  اتجربة محو األمية باستخدام اإلذاعة في البرازيل -رابع: شكلة األمية في البرازيل هو كان حل م
نظم لإلذاعة فُأاالستخدام األمثل المحكمة التنظيم كل واحدة بها نشئت شبكة من مدارس الراديو الم

ستأجرة تقوم بإذاعة البرامج الدراسية في محطة إرسال مملوكة أو مجهاز استقبال موجه إلى 



  

 
 

اعتها وشرحها على حددة، ووضعت بالتالي الستعمال الراديو البرامج الدراسية وتمت إذساعات م
  اسطوانات بطيئة في بدايتها.

 

بالتحديد ، م١٩٦٣/١٩٦٤ستهل العام الدراسي ي ممية فبدأ استخدام التليفزيون في خطة لمحو اُأل
، استغرقت ما يقرب من ثمانية شهور م في أول تجربة١٩٦٤يونيو  ٦وانتهت في  ،م١٩٦٣أكتوبر ٢في 

وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز اليونسكو لتعليم الكبار، واعتبرت هذه التجربة استطالعية 
١٩٦٤/١٩٦٥( ا آخراقترح استمرارها عاما.م) وذلك للحصول على نتائج علمية أكثر دقة وحسم  

مية االجتماعية ساهمة في محو اُألا للما قوميم) مشروع١٩٦٨/١٩٦٩ثم تبنى التليفزيون المصري (
ويصل  ،وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،والسياسية إلى جانب تعليم القراءة والكتابة والحساب

وكانت أنجح المراكز تلك التي نظمها مجلس اإلعالم الريفي  ،ستوى الصف الرابع اإلبتدائيى مبالدارس إل
  كمشروع رائد للمجلس.

مية ليستقبلها الجمهور م ظل التليفزيون يقوم على بث برامج لمحو اُأل١٩٧٣/١٩٨٣نذ عام وم
وزارة و ،وزارة الدفاعو ،ة الداخليةوزار، ومنها: مية العاملين بهاستهدف من الجهات التي تهتم بمحو ُأالم

 .، وجمهور المنازلنتظمة بالمحافظاتالفصول الم، ووزارة التربية والتعليم، والشئون االجتماعية

  

 

   



 

 
 

 

  إعداد:

  يدـع صورـمن ريمأ/ 

 وتعكس الدولة مكانة حددتُ التي ،عالميا والمهمة المصيرية القضايا أهم من العلمية الثقافة أصبحت
 سمة واسع، نطاق على وتبسيطهما والتكنولوجيا العلمية الثقافة بنشر االهتمام ىأضح حيثُ ،تقدمها ىمد
سمات من ميزةم جتمعاتالم هذا نشر ىعل أنواعها باختالف عالماإل وسائل توظيف يتم حيثُ تقدمةالم 

 ويجعلهم االستطالع حب الجمهور في ثيري وجذاب بسطوم سهل بأسلوب جتمعالم في الثقافة من النوع
  ة.وإنجازات العلم تغيراتبم اارتباطُ أكثر

 

) الجمهور( العلم ومتلقي) العالم( العلم نتجم بين يربط الذي الثالث الطرف هو العلمي اإلعالم
 اإليجابيات ويوضح العلم هذا نتائج للجمهور بيني حيثُ ختلفةالم اإلعالم وسائل خالل من الدور هذا ويؤدي

 تهدف واعية تخصصةم معرفة تلقينللم حققي أن يستطيع اإلعالم من متخصص كم يعد فرع .والسلبيات
  .الجمهور يفهمها علمية ريقةبط الواقع أرض على هي كما المعلومة إليصال

 ملديهِ العلمية الثقافة ونشر والمعلومات بالحقائق الجمهور تزويد إلى تهدف العلمي اإلعالم فوسائل
 وعي تكوين إلى تؤدي بطريقة الجديد واإلعالم والتلفزيون واإلذاعة كالصحافة إعالمية وسائل باستخدام

  .والتقني العلمي بالنشاط صلة ذات اتواتجاه آلراء وتكوين العلمية بالتطورات علمي

 

، مجالتوال ،صحفاآلتية: ال الوسائط وتشمل ولقاءات، وتحقيقات وأخبار مقاالت شكل في تظهر
  .مرئية، والمسموعة، والمقروءة. ومن أشكالها، الاإلنترنتاإلذاعية المسموعة والمرئية، وشبكة  قنواتوال

 

 من بدعم باليابان طوكيو في العلمي لإلعالم دولي مؤتمر أول عقًَد) م١٩٩٢( امع وفمبرنُ في
 من خمسة فيه شارك( اإلنسانية خدمة في العلم: عنوان تحت والقومية الدولية المنظمات من وعدد اليونسكو

 بالمجر،) م١٩٩٩( عام الثاني عقد حيثُ المؤتمرات توالت ثم ،)قليل عدد وهو العرب العلميين اإلعالميين
 دولي اتحاد تأسيس اليونسكو منظمة دعمت وفيه) م٢٠٠٢( عام البرازيل في المنعقد الثالث المؤتمر كان ثم



  

 
 

 فيرونيك" لالتحاد األول الرئيس انتخب الرابع المؤتمر وفي العلميين لإلعالميين ودولية قومية وروابط
 أبريل من الخامس في وانعقد باالتحاد، العلميين نلإلعالميي العربية الرابطة عضوية قُبلت كما ،"مورين

 وكان ،)٢٠٠٩ يوليو – يونيو( السادس المؤتمر لندن استضافت ثم بأستراليا، ملبورن في) ك٢٠٠٧( عام
 العربية الرابطة فازت وفيه دولة،) ٧٠( من العلميين اإلعالميين من ألف بحضور المؤتمرات أضخم

 العالم من الحضور نصف كان حيثُ) م٢٠١١( عام القاهرة في السابع ؤتمرالم بتنظيم العلميين لإلعالميين
  .النامي

 تأسست حيث المؤتمرات، تنظيم من بكثير أسبق كان العلمين لإلعالمين الروابط ظهور أن إال
 رابطتين أقدمم)، ك١٩٤٧( عام البريطانية والرابطة م)،١٩٣٤( عامفي  العلميين للكتَّاب األمريكية الرابطة

 عضويته في يضم إقليمي، اتحاد كأوَل العلميين اإلعالميين لروابط األوروبي االتحاد وتأسس قوميتين،
  .)١٩٧١( عام في وذلك أفرادا ال روابط

 ميالدها وجاء دولية، رابطة أقدم العلميين، تابللكُ الدولية الرابطة تأسست م)١٩٦٧( عام وفي
 في الرابطة أسهمتكما  .التقني وبالتواصل الشعوب بين العلوم بإشاعة الدولي االهتمام لزيادة استجابةً

 لإلعالميين الدولي االتحاد تأسس حتى طوكيو، من بداية العلميين لإلعالميين الدولية المؤتمرات إقامة
 والدولية واإلقليمية القومية الروابط من )٣٠( مثلتُ للربح هادفة غير نظمةكمم) ٢٠٠٢( عام العلميين

  .العلميين نلإلعالميي
 ليا،الع الدراسات وبرامج الجامعية، الدراسة برامج بذكر إال العلمي اإلعالم عن الحديث يكتمل وال

 الدراسية المنح من اعدد بعضها ويتيح العلمي، اإلعالم مجال في العالم جامعات من كثير نظمهاتُ التي
  .قصيرة يبيةتدر برامج المؤسسات بعض قدمتُ كما بالمجال، الزمالة وبرامج

 

 مشروعات لظهور والنوع الكم حيثُ من جديدة نوعية نقلة العلمية الصحافة تشهد...  حاليا

 من النوع هذا به يتمتع لما اونظر العالم دول من عديد في العلمية للمؤتمرات وعقد وبحثية علمية وخطط
 وحلقة ترجمالم كونه في يتمثل مارسهي الذي والفعال يالحيو الدور بسبب شديدة بخصوصية اإلعالم
 والدقة التعقيد شديد والتقني الحسابي الطابع مكتاباتهعلى  يغلب الذين تخصصينالم العلماء بين الوصل
 الحاجة أمس في العلمية فالصحافة لذا؛ أوضح وأسلوب أبسط غةبلُ العلوم فهم إلى يحتاجون الذين والقراء

 جمهور الي العلم منتجي من العلمية المعلومات نقل عملية تسهل التي والمبادئ واصفاتالم من لعدد
  :الخصائص هذه منو. الوسيلة



 

 
 

 العلمية للموضوعات الصحيح والفهم بالدقة االلتزام 

 والمخترعين والباحثين والعلماء العلم احترام. 

 العلم رهاب من التخلص. 

 مصادرها من العلوم وأخذ الدقيقة العلمية التخصصات مراعاة. 

 متالزمتين وسالسة بدقة القارئ الي الوصول من الصحفي تمكن التي اللغوية الثقافة. 

 بأسلوب عنها والكتابة ناسبة،الم الفكرة اختيار في العلمي الصحفي الحظ يخون ما كثيرا أنه إال
 في القراء من شريحة أكبر دىل فهمها سهولة وبين المعلومات من والجيد بالكثير القارئ تزويد بين يجمع
 على الصحفي التدريب معاهد وكذلك ،الربحية غير الصحفية المؤسسات من كثير تحرص لذلك الوقت ذات

  .عنها للكتابة قصة على العثور خاللها من مكني بأفكار الصحفي تزويد
 في واسع إطالع ىعل العلمي الصحفي يكون أن أهمية بين الخلط بعض حدثي آخر جانب من

 األمثل التوظيف الواسع االطالع ذلك توظيف على درةالقُ لديه تكون أن أهمية وبين عنه يكتب الذي المجال
  .نفعه من أكبر ضرره شالل إلى سيتحول فإنه توظيفه في اموفقً يكن لم ما ألنه ،قصته يخدم بما

 قدمهاتُ أن يجب بل وعرضها العلمية األخبار نقل ىعل فقط تقتصر ال العلمي اإلعالم فوظيفة
 ما في القرار اتخاذ في شاركةالم على موحثه العلمي التفكير تنمية ىعل الناس ساعدتُ ناقدة حيوية بطريقة
  .لمواجهتها اأساسي ادور والتقنية العلوم فيها تؤدي التي االجتماعية شكالتبالم يتعلق

  علم؟ مأ فن العلمي اإلعالم هل هام ... سؤال طرح علينا وجب هنا ومن
 العلمي الجانب إلى إضافةً الفني الحس فنونه في يجمع العلمي اإلعالم أن فالح حازم الدكتور أكد

 يعبر ألنه وفن والتطبيقي النظري إطاره في العلمي البحث مناهج إلى ويستند ،علمية سسُأ له ألن علم فهو
 صناعة فإعادة لإلعالمي بداعيةاإل والقدرات المواهب حسب تنوعةم فنية صور في ويعرضها األفكار عن

  .واحد آن في وعلم فن هي الخبر
 ذاته حد في واإلعالم جتمعالم في مارسهي الذي الدور وحساسية العلمي اإلعالم أهمية اآلن يتضح

 على العلمية المعلومة نشر في والمقروء والمسموع المرئي بأنواعه اإلعالم استخدام فإن لذا ،كبيرا علما
 إقناع في مثالً، والديني السياسي اإلعالم تفوق قد بدرجة اإلعالم مهام أصعب من هو تقرير أو خبر هيئة

 عبرتُ ال السياسية األمور أن العامة ذهن في استقر فقد ستقيم،م بخط األشياء عن عبرتُ ال السياسة أن الناس
ولذلك. إليه يطمحون ما عكس بانتهاجها آمالهم تخيب قد بالعكس بل معنه للتصريحات باالً يلقون ال مفه 

 الدين أهل بسؤال عنه االستعاضة تتم الديني اإلعالم فإن كذلك. حياتية بأمور تعلقةم كانت إذا إال السياسية



  

 
 

 على الحصول بغرض تفي قد والتي ،العامة أذهان في ترسخةالم الدينية للثقافة إضافةً وقرية مدينة كل في
 بطبيعتها البشرية النفس عليه جبلت ما إلى إضافةًجذريا،  تغيرا تتغير ال ينالد أمور أن خاصةً المعلومة

  .والخطأ الصواب بين التمييز من
 عليها الحصول مكني ال مجال أي في العلمية المعلومة فإن والدينية، السياسية المعلومة عكس على

 طبيعة وألن. األحيان من كثير في ليهمإ الوصول يصعبَ والذين دائما، معلمه تجددالم الخبرة أهل من إال
 عنها والتعبير نقلها كيفية فإن العامة،إلى  تخصصالم من تنتقل عندما الخطورة غاية في العلمية المعلومة
 حتى النطاق واسعة علمية بذخيرة اإلعالمي تسلح لىإ إضافةً، كبيرة إعالميه وخبرة حنكة يتطلب وتسويقها

 شعبية بلبلة لىإ تؤدي قد التي اإلعالمية العشوائية عن بعيدا العلمي الحدث عن الدقيق التعبير له يتسنى
 مؤتمرات في اكتشافاتهم عن يعلنون الذين لماءوالع الباحثين من عديد ناكه وألن. تماما الشارع تؤرق

 مكنهمتُ التي ميةاإلعال اتالتكنيك من بذخيرة الباحثين هؤالء تسليح أيضا فيجب ،وإذاعية وتلفزيونية صحفية
 في الوقوع من تحميه المهنيةمن  عالية بصورة تخصصمال غيرو تخصصللم إعالميا البحوث تسويق من

  .العلمي الغرور أو السفه خطأ
 بطريقة ولكن ،ختلفةالم العلم فروع في األساسية قرراتالم بعض يكتسب أن اإلعالمي فعلى

تجعله تفردةم امنقل وطرق الفكرية الملكية وحقوق وأخالقياته ومراحله يالعلم البحث بأصول لم 
 ساعدهتُ صحيحا فهما العلمية المعلومة فهم بها يستطيع التي تخصصةالم المعلومات الى إضافةً، التكنولوجيا

  .إعالمي جدل إحداث دون عليها والتعليق عنها التعبير في
 باسم الرسمي المتحدث أو والطبية لهندسيةوا األساسية العلوم في الباحث على يجب الحال، وكذلك

 العامة لتثقيف وتطويعه وميثاقه وتكنيكياته اإلعالم أساسيات كتسبي أن ما بحثية مجموعة أو مؤسسة
 من عديد وضع لذا؛ المهنية عالية إعالميه بصورة ولكن وتطبيقاته العلم أهمية إلى وإرشادهم وتنويرهم
 تؤهله والتي العلمي الكاتب في توافرها الواجب والخصائص لصفاتا من مجموعة واإلعالمين الباحثين

نهمة شهية :منها، والجمهور العلماء بين ومتين قوي تواصل جسر وتشكيل صحيح بشكل دوره مارسهلم 
 .به المحيط بالعالم يتعلق ما حول الفضول حس، والملفات خزانة شبهتُ قوية ذاكرة، وللقراءة

الشرط هي بالضرورة ليست بالعلوم التفصيلية المعرفة أن على يؤكد من الباحثين من ناكوه 
 من تتكون الجيد العلمي للصحفي الئمةالم دراتالقُ أن على التحرير رؤساء عظمم يتفق إذ أهمية، األكثر

  .عنها والكتابة العلوم لتعلّم االستعداد من %) ٢٠( إلى إضافةً الجيدة، الصحفية المعرفة من%) ٨٠(



 

 
 

 اإلعالمي تواجه التي شكالتالم أهم إلى اإلشارة من البد اإلعالمي الكاتب عن يثالحد وعند
  :ماه ،أساسيتين شكلتينم إلى الباحثون قسمها والتي ،العلمي
  ًبعض -أوال التي للغة للترجمة قابل غير العلمية العمليات بعض ووصف العلمية صطلحاتالم 

بها خاطبي نحو على الموضوع يفهم يجعله قد مما ؛تلقيالم ا ختلفمال أمر وهو. واقعه عن تمام 
هذا في خطأ أي ألن. العلمي الفرع لهذا جيد بشكل دارس شخص إال بنجاح يتجاوزه أن مكني 

 .الهامة الموضوعات في خاصةً كارثي خطأ هو المجال

  اثاني- مثلتُ التي بالموضوع العلمية تعلقاتالم هذه نتكو فقد. له اإلعالمي مقالع تعلقاتالم 
 عرض في نفتقده ما وهو. المجال في بارزة علمية شخصيات أو ببعضها صلة ذات موضوعات

أهميتها الموضوعات تفقد بالتالي؛ اإلعالم عبر المواضيع عظمم. 

 المؤسسات من كثير دفعت ما هي العلمي اإلعالمي فيها يقع التي وغيرها شكالتالم هذه لعل
  :ماه ،اتجاهين اتباع الي العلمية اإلعالمية
  ًتعيين يتم أن -أوال دربهتُ العلم هذا دارسي من المؤسسة في علمي قسم للكُ علمي حررم 

 كالديسك( بالمؤسسة المراجعة لقسم عمله راجعةم مهام توكل أو اإلعالم فنون على المؤسسة
 سلبياته االتجاهات هذه من اتجاه ولكل. )بالتليفزيون المونتاج وأعمال حفالص في المركزي
 هذا أن كما. بسياستها حرريهام طبعتَ مؤسسة كل أن نجد علمي حررم تعيين حالة ففي الخاصة

في الحساسية شديدة معلومات مع يتعامل بشخص الئقة أكاديمية خدمة يتلقى نيكُ لم العلمي حررالم 
 المحرر هذا لها يخضع تيال اإلعالمية قرراتالم حدة على مؤسسة كل حددتُ وقد. األحيان بعض

 .المعلومات وموضوعية حيادية للمتلقي تضمن موحدة لمعايير فيه نحتاج الذي الوقت في

  ااإلعالمية المؤسسة وفدتُ أن -ثاني اميهتم الذي العلم أساسيات بعض لدراسة علمي قسم للكُ حرر 
 به حظىي الذي العلمي ستوىالم له حققي ال أمر وهو ،تكميلية كورسات شكل في دراسة القسم به

 .تكميلية دراسات جردم وليست ،كتملةم دراسة العلوم هذه دارس

 األهداف موحدة العلمي اإلعالم دبلوم دراسة هي الغربي العالم دول عظمم تتبعها التي والطريقة
 لميثاق قحقوي اإلعالمية المؤسسة رضيي عينم ستوىم على الطالب منها يتخرج الدولة ستوىم على

 أساسيا ضامنًا كان ما بقدر ترفيهيا أمرا الدبلوم هذه مثل إقرار يكن لم هنا ومن ،مبادئه اإلعالمي الشرف
 أو اإلذاعية البرامج تقديم أو الصحفية الكتابة مجال في سواء اإلعالمية الخدمة من عاٍل ستوىم لتحقيق



  

 
 

 األساسية رسالته ذاته لإلعالم حققي وهذا ،المختلفة العلمية الجهات عن الرسمي التحدث أو التليفزيونية
  .الحقيقة من قرب بأكبر المعلومة توصيل وهي ،عليها يعمل التي

 العربي العالم بين العلمي اإلعالم واقع نتناول ان من البد العلمي اإلعالم عن الحديث وعند
  ، وذلك على النحو اآلتي:والغربي

 صناعة العلمي اإلعالم ىأضح حيثُ العالم في العلمي النشاط من )%٩٠( تقدمةالم الدول تمتلك
 تقدمها حققت التي األجنبية الدول جانب من سيرينم ىسو العرب عدي ولم تقدمةالم الدول عليها هيمنتُ

 علمي إعالم خالل من كثقافة العلم مفهوم وإدخال نطاق أوسع ىعل ونشره بالعلم اهتمامها نتيجة ونهضتها
تواصل إلى ييؤد تميزم غير والجمهور العلمية الحركة بين ستمرم في الحديث بات ىحت تخصصالم 

  .الناس لعامة اليومي العيش فرداتم يشمل العلمي الشأن
 عن اقاصر مازال أنه كما ،اإلعالم في استيحاء ىعل يظهر العلمي اإلعالم أن نجد العرب وعند

 في سريع كخبر نراه سطحي بشكل العلم يتناول العربي اإلعالمف ،والتكنولوجي العلمي التقدم بركب اللحاق
 العلميين تابالكُ فأغلب شكالتالم عالجةم في العلمية الطرق تغيب حيثُ ،بسطم لحقم أو الجريدة آخر

 إعالمنا في حدثُي لذا ؛الخبر ىفحو استلهام ىعل عتمدينم األجنبية المصادر من الترجمة على يعتمدون
  .للواقع المخالفة الخاطئة األخبار من عديد لنق العلمي

  ، يتضح اآلتي:العربي العلمي اإلعالم تاريخ حول سريعة نظرة وفي
 اأيض ،م)١٨٦٥( عام "الطب يعسوب" بمجلة عشر التاسع القرن في العربي اإلعالم في العلم ظهر

 مصحفه في العلوم تناولوا الذين كثيرين جهود بفضل وسبعينياته العشرين القرن ستينيات في انتعاشه رغم
مومجالته ا أن إال م،وبرامجهظهوروب ،والتسعينيات الثمانينيات حقبتي في ةاالنتعاش تلك أعقب فتور 
 مشهد في الفتة تطورات حدثت الثورة تلك ظل وفي اإلعالمي الصعيد على ثورة أحدث الذي اإلنترنت
 كرابطة م)٢٠٠٤( عام العلميين لإلعالميين العربية الرابطة بتأسيس بدأت العربي، العلمي اإلعالم

 اإلعالمي دليل صدر ثم والتكنولوجيا. للعلوم العربية للمؤسسة تابعة صارت م)٢٠٠٦( وعام إلكترونية،
 في وأجنبيا عربيا إعالميا علميا )١٨( خبرات يضم عربي دليل أول وهو ،م)٢٠٠٨( عام العربي العلمي
، م)٢٠٠٨( عام بالمغرب فاس في العرب العلميين لإلعالميين األول المؤتمر قدع سهنف العام وفي. المجال
 إثر القاهرة من إليها نقل( ٢٠١١ عام الدوحة في العلميين لإلعالميين السابع الدولي المؤتمر تنظيم وتاله

  ).يناير ٢٥ ثورة أحداث



 

 
 

 نظمهما المهنية للزمالة تيندور في العرب العلميين اإلعالميين من )٥٠( شاركةم إلى إضاقةً
 أن نعلم أن ويكفي .العلمية التوعية أنشطة انتشرت كما م)،٢٠١٢(و م)٢٠٠٦( عامي بين الدولي االتحاد

 )١٥( يتجاوز ال العلمي التثقيف بهدف العربي الوطن في توزيعها يتم التي الجادة العلمية المجالت عدد
 مما موقعا؛ )٤٠( يتجاوز ال العلمي للتثقيف تهدف التي لعربيةا اإللكترونية المواقع عدد وأن ورقية، مجلة
  .النوعية شكلةللم إضافةً الكمية الناحية من كبيرة شكلةم عانينُ أننا يعني

 التحضر سمة احالي أصبحت التي المصيرية القضايا أهم كأحد العلمية الثقافة أهمية ظل وفي
 األدب مجاالت في ينحصر العربي العالم في للثقافة تقليديال المفهوم أن نجد جتمعاتالم بين والتقدم

 مجال في للتخصص فيها مجاالت ال اإلعالم لياتكُ أن كما والرياضة، والسياسة والفنون والتراث والتاريخ
 في وتثير العربية بيئتنا عن تعبر تميزةم علمية وأفالم برامج إعداد عن عاجزة وهي العلمي، اإلعالم

والتكنولوجيا العلم وأسرار طبيعة معرفة في الحقيقية الرغبة المشاهد أو ستمعالم.  
 إعالم خالل من جتمع،الم في) Science As Culture( ثقافة العلم صبحي أن أوالً بد ال لهذا

 تغيير أوالً الضروري منو. الجمهور وعامة العلمية الحركة بين ستمرالم التواصل الى يؤدي تميزم علمي
 اليومية، الحياة مجاالت جميع في العلمي التفكير أسلوب على المواطن وتنشئة للعلم العربية جتمعاتنام نظرة

دركلي الى الطريق هي بل فقط ترفًا ليست التكنولوجيا أن ستقبلالم.  
  :في العربي العلمي اإلعالم منها عانيي التي شكالتالم إجمال مكني ناه ومن

 ٤٠( أعضاؤها يمثل التي مصرفي  خاصةً، العلمي لإلعالم األكاديمية ميةالتعلي البرامج غياب%( 
 .العلميين لإلعالميين العربية الرابطة أعضاء من

 التدريب برامج وجود عدم برامج تأسيس العربية اإلعالم لياتكُ تتبنى أن يتطلب ما نتظمة،الم  
 .اإللكتروني التدريب آليات خالل من ولو نتظمة،م تدريب

 ٣٣٨( يفوق الذي السكان لعدد بالنسبة العربية العلمي اإلعالم وسائل عدد قلة سبق ما إلى ضافي( 
 مليونًا.

 العالمي، العلمي الشأن عن والحديث الترجمة غلبة بالعلوم الجماهيري االهتمام تصاعد قتضىوم، 
 .العربية العلوم لتغطية أوسع مساحات بإفراد اإلعالمية المؤسسات تهتم أنو

 وتطوير العلمي باإلعالم االهتمام عمقت أن هليةاأل مؤسساتالو حكوماتال على فإن وإجماالً
إحداث مثَ ومن العربية، والتكنولوجيا العلوم منظومة تنشيط في أكله يؤتي حتى نطاقها؛ وتوسيع مارستهم 

 .المنشودتين والتنمية النهضة



  

 
 

 

  عضا من النماذج والتطبيقات العربية لإلعالم العلمي، على النحو اآلتي:يكن رصد ب  
 شهرية بصورة بالعراق اإلعالم وزارة تصدرها التي :العلمي العربي مجلة. 

 الشهيرة للدورية علمية ترجمة هي :العلوم مجلة )Scientific American (مؤسسة عن تصدر 
 .ىخرُأ عربية دولة أي من عليها الحصول مكنوي ،العلمي للتقدم الكويت

 دورية Nature في منها العربية النسخة صدور عن اإلعالن تم حيثُ عالمية دورية هي :العربية 
 .ستخدمينالم لكافة مجانية بصورة حتوياتهام على التعرف وتتيح )٢٠١٢( عام

 هي :العلم آفاق في حقيقي تغيير إحداث الى سعىتَ عربية بادرةم عن وذلك ،بيةالعر جتمعاتالم 
 يتبعه الذي المسار هذا في جيدة خطوة لتكون المجلة هذه إصدار تم لذا ؛والمعرفة العلم طريق
 .العمل فريق

 والذي اإلطالق، على العالمية المجالت أشهر أحد :جيوجرافيك ناشونال وأخبارها قنواتها تابعي 
 وكانم)، ٢٠١٠( عام أخيرا الحلم تحقق العالمية، المجلة هذه نجاح فبعد العرب من كبيرة شريحة

 أن من وبالرغم، لإلعالم ظبي أبو مؤسسة من والجاحظ جيوجرافيك ناشونال مجلة انطالق بداية
 خاصا حيزا ناكه أن إال األصلية، للمجلة تراجم عن عبارة العربية بالنسخة المنشورة المواد

 لغة مجلة إلى إضافةً ،عدد لكُ في موجودة وهي ،العربية المنطقة الى تتطرق التي للموضوعات
                                 .عربية ومجالت بصحف تخصصةم وصفحات العلوم وبرنامج العصر

 حتوىم إجمالي من )%٣( سوى مثلي ال العربي حتوىالم أن من بالرغم الجديد لإلعالم بالنسبة
 عقل احترام إلى وتهدف النسبة تلك نطاق في تقع يالت العربية المواقع من عديد ناكه أن إال اإلنترنت،

 :أبرزها ،المعارف أنواع وجميع التعلم،و األعمال، ريادةو التقنية،و الثقافة،و العلوم، بين العربي القارئ

 حسوب I/O: حسوب، شركة إلى تابع عربي، مجتمع هو كنيم موضوعات طرح من ستخدمينالم 
 التي المجاالت في تخصصةالم جتمعاتالم تابعةم لىإ إضافةً ر،األفكا وتبادل النقاش بغرض جديدة

 في القديمة نتدياتالم يشبه ال أنه هو I/O حسوب جتمعم في ميزالم. عنها المزيد بمعرفة يرغبون
 تصويت على بناء جماعي بشكل إدارتها تتم تخصصةم مجموعات على يحتوي بل إدارتها، طريقة

نستخدمينالما ها  تابعة تعليمية منصة هي :حسوب أكاديميةاك ، أيضبهدف حسوب لشركةأيض 
 والتي حسوب تتبناها التي الرؤية ضمن مختلفة مجاالت ست في العربي الجمهور وتعليم تثقيف
 ".العربي الويب تطوير" في تتمثل



 

 
 

 في كبير أثر إحداث إلى تسعى للربح هادفة غير مؤسسة هي :والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة 
 توفير في العالم ستوىم على الريادة تحقيق إلى إضافةً تعددة،الم برامجها طريق عن المعرفة عالم

 مجانًا. اإللكترونية تبالكُ نشر وتتيح مكان كل في وتنويرهم العربية غةباللُ الناطقين إلثراء المعرفة

 Educad Me: والخبرات، النصائح، من عديد قدمتُ التي العربية المواقع أضخم أحد 
 يتداولون تعلم،وم باحث آالف عشرة من أكثر على الموقع ويحتوى ،الباحثين لجميع واالستشارات

فيما البحثية والنصائح المعلومات اجميع المرئية والمواد المقاالت من مجموعة خالل من مبينه .
 ىيحتو فهو علمي؛ال البحث عن شيء كل متعلُ يود من لكل األولى الوجهة هو الموقع هذا يعتبر
 معرفة مكنكي كذلك، به يتعلق ما وكل وخطواته، وأنواعه، العلمي، بالبحث تعريفية مقاالت على
 .مأبحاثه إنجاز أجل من الباحثون يستخدمها التي األدوات أشهر

 هي :السوريون الباحثون موجهة المبدأ، سورية علمية بادرةم خاص، بشكل السوري جتمعللم 
إطالق تم. عام بشكل عربيال جتمعوالم من مجموعة بين بالتعاون السوريون الباحثون بادرةم 

 ."عربية بأبجدية العلم كتابة سنعيد" شعار تحت العلم نشر بهدف السوريين والفتيات الشباب

 غاتاللُ من المعرفة نقل إلى تهدف إلكترونية منصة هي :ترجمم خالل من العربية إلى ختلفةالم 
ساهمةم قيام فكرة من انطالقًا. اإلنترنت على المعرفة لمصادر الجماعية الترجمة في ستخدمينالم 

 المعلومات إليصال الماسة الحاجة إلى إضافةً والالتينية، اليونانية تبالكُ بترجمة قديما العرب
 يتقنون ال الذين العرب لىإ واالجتماعية السياسة،و االقتصادية،و الفلسفية،و التكنولوجية،و العلمية،

 ترجمة على تعمل تطوعية عمل فرق تكوين الى المشروع ويهدف. مترجم فكرة أتت أخرى، غاتلُ
 .اإلنترنتشبكة  ىعل العربي المحتوى إثراء في المساهمة وبالتالي العربية، الى المتنوعة المقاالت

 غاتاللُ من المعرفة نقل إلى تهدف إلكترونية منصة هي :رواق خالل من عربيةال إلى ختلفةالم 
ساهمةم قيام فكرة من انطالقًا ،اإلنترنت على المعرفة لمصادر الجماعية الترجمة في ستخدمينالم 

 .والالتينية اليونانية تبالكُ بترجمة قديما العرب

 خالل من جدارته إثبات بوست ساسة موقع استطاع إطالقه، من واحد عام بعد :بوست ساسة 
 تنطلق إعالمية مؤسسة صبحي أن في تتمثل والتي ،به الخاصة لرؤيةا من زءج تحقيق في نجاحه

 اهتمامات من يبدأ فريد حتوىم صناعة عبر العربي الشارع رؤى لتعكس اإلنترنت خالل من
 األولى المنصة بوست ساسة صبحتُ أن إلى إضافةً خرى،ُأ مرة إليهم ينتهي ثم موأفكاره الناس

 .التحريرية األجندات حدود خارج والتدوين والكتابة بيرللتع العربي العالم في لألفراد



  

 
 

 Sciedev: األخبار من عديد خالل من بالتنمية العلم قرنتُ عالمية شبكة والتنمية، العلوم شبكة تعد 
 والتي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أحدهما ختلفةم مناطق بخمس رتبطةالم والتحليالت

 والتقارير الصحفية العلمية األخبار من عديد بالمنطقة الخاصة الشبكة قدمتُ، كما العربية باللغة تأتي
 الزراعة،و الصحة،و البيئة، :مثل ،المنطقة في الشائعة العلمية القضايا من عديد في الرأي ومقاالت

 .خرىاُأل القضايا من عديدو التعليم،و الهندسة،و التقنية،و

 من مجموعة ىأيد على امتق تثقيفية إعالمية منصة هي :أراجيك مجلة ألهداف العرب بدعينالم 
 لمزيد إضافةً القراء، بعقول يليق حتوىم تقديمو اإلنترنت، على العربي حتوىالم إثراء منها كثيرة

 المقاالت خالل من بالثقافة االستمتاع في العرب ساعدتُ قد التي والخبرات اآلراء،و األفكار، من
 :، أهمهاالعالمية العلمية مواقعال من عديد وهناك .الرقمية

 Nature: في األولى للمرة نشرها تم إذ التاريخ؛ مدار على األعرق الدورية »نيتشر« دورية تعد 
 مدار على اقتباسات أكثر صاحبة الدورية وتُعد ببريطانيا، م)١٨٦٩( عام نوفمبر من الرابع

 علم: مثل ،ختلفةم صصاتتخ في الدوريات من عديد على نيتشر مجموعة تحتويو ،التاريخ
 من وغيرها ،اإلكلينيكية مارساتالمو األدوية،و الحيوية، التقانةو الكيمياء،و الفيزياء،و األعصاب،
 شخص، ماليين ستة من أكثر شهري بشكل بتصفحها ويقوم ختلفة،الم تخصصةالم الدوريات

المجاالت في العلوم وطالب المتخصصين، العلماء من عظمهمم لفةختالم. 

 Scientific American :م)١٨٤٥( عام تأسيسها تم إذ أمريكية؛ علمية مجلة وأعرق أقدم هي 
 ،»ماكميالن« مجموعة من جزء المجلة أصبحت ومؤخرا ،»بورتر روفوس« المخترع يد على
 ساينتفك« مجلة فإن نيتشر، دورية عكس على. »نيتشر« دورية تمتلك التي المجموعة نفس وهي

 لغة ١٤ بـ شهري بشكل وتصدر العام، للجمهور خصصةوم موجهة، علمية جلةم »أمريكان
» Scientific American Mind« باسم أخرى مجلة بإصدار المجلة تقوم كذلك. ختلفةم محلية
 .شهرين كل مرة تصدر مجلة وهي

 - Smithsonian: روأكث بحثية، مراكز )٩( و متحفًا، )١٩( تمتلك وبحثية تعليمية مؤسسة هي 
 تحدة،الم الواليات حكومة وتمويلها بإدارتها يقوم العالم، حول للمؤسسة تابع فرع )١٨٠( من

 بإصدار المؤسسة تقوم. ختلفةالم هيئاتها وأرباح والهبات التبرعات من المادي الدخل إلى إضافةً
 من ديدع بتقديم تقوم حيثُ تميز،م خاص طابع ذات مجلة وهي ،»سميثسونيان« باسم شهرية مجلة



 

 
 

 السفر،و الفن،و التاريخ،و التكنولوجيا،و العلوم،« :مثل ،التخصصات شتى في ختلفةالم المعارف
 . ختلفةالم اإلبداع ومجاالت ،»األدبو

 Science :على تأسست والتي العالم، في العلمية الدوريات أعرق أحد »ساينس« دورية تعد يد 
 »العلوم لتقدم األمريكية الجمعية« تقوم اوحالي ،م)١٨٨٠( عام »مايكلز جون« األمريكي الصحفي
 مؤسسة )٢٧٥( يتبعها إذ العالم؛ في علمية نظمةم أكبر عدوتُ ،١٨٤٨ عام نشئتُأ التي بنشرها
 بشكل ساينس مجلة تصدر. شخص ألف )١٢٠( من أكثر بها ويعمل الدول، عشرات في علمية

 الباحثون قدمهاي التي الحديثة بالبحوث لقيتع بعضها ختلفةم موضوعات على وتحتوي أسبوعي،
 أفضل من مجموعة يد على تتم علمية وأخبار وتحقيقات بمقاالت يتعلق وبعضها والمتخصصون،

العالم في العلمي اإلعالم في تخصصينالم. 

 The Scientist :علمية مجلة هي ومخصصة شهري، بشكل تصدر الحياة علوم في تخصصةم 
دراسات فروع في العلمية، والقصص األخبار، بتغطية تقوم إذ العلوم؛ بمجال والعاملين هتمينللم 
 .الحياة بعلوم رتبطةالم والمجاالت الفروع من وغيرها ،»الجيناتو الجزيئية، البيولوجياو الخاليا،«

 Popsic :إنشاء وتم ،م)١٨٧٢( عام إنشائها تم االسم بنفس علمية لمجلة تابع علمي موقع وهو 
 يحتوي والموقع كثيرة مجاالت في العلمية المقاالت بنشر تهتم ،م)١٩٩٩( عام لها تابعال الموقع

 .والبيئية العلمية القضايا من ةعديد لشرح القصيرة الفيديو ومقاطع الرائعة المقاالت من عديد على

 HOWSTUFFWORKS: ومقاطع المقاالت خالل من يهدف رائع وترفيهي تعليمي موقع 
 ويحمل م)١٩٩٨( عام بدايته وكانت ختلفةالم األشياء تعمل كيف معرفة الى ينشرها التي الفيديو

 برنامج إنتاج تم وقد وغيرها، والعلمية واالقتصادية البيئية منها المجاالت كافة في رائعة معلومات
 .مذهلة بطريقة المواضيع نفس ناقشي ديسكافرى قناة على االسم بنفس وثائقي

 Red Orbit :تهتم التي العلمية واألخبار والمقاالت المقاطع من عديد ينشر آخر رائع اقعمو 
 .األخرى المجاالت من والعديد بالفضاء

 Science News :ا تابع علمي موقع هومقاالت بنشر وتهتم ،االسم نفس تحمل علمية لمجلة أيض 
 عامفي  أعدادها نُشر أول كانو ،الحديثة والتكنولوجية العلمية التطورات عن بسطةوم صغيرة

 الفروع من عديدو والفيزياء العامة والحياة الفضاء عن األخبار من عديد الموقع نشروي ،م)١٩٢٢(
 .خرىاُأل المهمة العلمية



  

 
 

 IF Science: موضوعات في العلمية والبحوث األخبار من عديد بنشر يهتم موقع منها ،ختلفةم 
 .األخرى الموضوعات من عديدو ،وفضائية ،وتكنولوجية ،وفيزيائية ،وكيميائية ،بيئية :مواضيع

  

  

  



  

اإلعالم الُمتخصص 
مـــن األفـــي 

  ... والسياسة

  
  

يتناول هذا الفصل مجموعة من الموضوعات 
  ، وهي:األمن والسياسةالمتعلقة باإلعالم المتخصص في 

 .األمني والحربياإلعالم  

 .اإلعالم البرلماني 
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  إعداد:

 غريب الدين جمال نادينأ/ 

 تتقارب المعمورة جعل وتقنياتها واالتصاالت اإلعالم حقل في حدث الذي ذهلالم التطور إن
 التليفزيونية والمحطات الصناعية األقمار ودوائر الضوئية واألطياف االتصاالت من شبكة عبر وتتداخل

 الزمان منظوري في ةطفر بمثابة كان التطور هذا. حفوالص والمجالت اإلذاعي واإلرسال نترنتاإلو
 يحدثه ما بفعل فيه المؤثرة العوامل أحد أو نحرف،الم السلوك حدداتم أحد اإلعالم أصبح بحيث والمكان

 ينبثق تخصصم أمني إعالم إيجاد أهمية إلى هتمونوالم خبالنُ تنبهت ولذلك. البشري السلوك في آثار من
 وعالمات الذهني والتشويش اإلعالمية الحيرة من لحدوا جتمعاتالم تحصين على يعمل العام اإلعالم من

 دعموي الفكري، والغزو الجرائم وأخبار نفالع أفالم في المطروحة القضايا من كثير حول برىالكُ االستفهام
  .واالنحراف الجريمة من جتمعالم لوقاية األمنية األجهزة به تقوم الذي األمني الدور نفسه الوقت في

  ؟..األمني . الماإلع هو ما إذن
 آرائهم لتعدد تبعا وذلك األمني، اإلعالم مفهوم حول الباحثون تناولها التي التعريفات تتعدد

  . الخاصة لرؤياه وفقًا األمني اإلعالم يرى أن توجه كل يحاول بحيث، للمفهوم متناوله في منظره ووجهات
 من لإلعالم المهني االستخدام هو األصل في الـأمني اإلعالمأن  - األول التوجه أصحاب يرى

 كافة به قصدي األمني اإلعالم أن إلى دراساتها في جاءت التي التعريفات شيرتُ كما إذ األمنية األجهزة قبل
 الضوء إلقاء بهدف إعالمية رسائل من إعداده يتم وما لها خططوالم المقصودة اإلعالمية األنشطة

 من الشاملة األمنية استراتيجيتها إطار في الداخلية وزارة حققهاتُ تيال واإلنجازات الجهود بجميع والتعريف
  .ختلفةالم واالتصال اإلعالم وسائل كافة خالل

 تبعي الذي االتصال أسلوب زاوية من األمني اإلعالم مفهوم على التركيز يتم التوجه نفس وضمن
 باشرةم بطريقة إما األمن رجال من ادرةببم يتحقق الذي اإلعالم فهو مثَ ومن ،األمني اإلعالم مجال في

 بطريقة أو وغيرها، السينمائية واألفالم والتلفزيونية اإلذاعية األمنية كالبرامج اإلعالمية الرسائل إلنتاج
 على يعتمد موضوعي بشكل جرياتهاوم األمنية األحوال بأخبار الصحف تزويد :مثل ،باشرةم غير

  .بها الموثوق المعلومات



 

 
 

 عاصرالم األمن مفهوم بين االرتباطية للعالقة نتاج األمني اإلعالم أن فيرى - الثاني وجهالت أما
 الحقل هذا إيجاد إلى الحال بطبيعة أدى المفهومين لكال المفاهيمي التوسع أن إذ عاصرالم اإلعالم ومفهوم

نمط وفق الرسائل تبادل من واسترجاعية وتوعوية وإرشادية وتعليمية إخبارية كثيرة وظائف ذي شتركالم 
 أفراد،( جتمعوالم ،اإلعالمية واألجهزة ،األمنية األجهزة: هي قطاعات ثالثة بين تبادلةالم االتصاالت

 للتعريف كأساس ونطاقه األمني اإلعالم وظائف استخدام على التركيز تم وهنا ،)جماعاتو مؤسسات،و
 صممةم مباشرة وغير باشرةم لرسائل االتصال عملية األمني لإلعالم أن في يتلخص المفهوم هذا وفق
لنموذج اوفقً نتجةوم يتناسب عينم األمني حتوىوالم إلى إيصاله رادالم من نقله أو جتمعالم إلى جتمعالم 

 للثقافة األخالقية سساُأل بلورة في الثالثة األطراف تشترك وبهذا اإلعالمية، واألجهزة األمنية األجهزة
  .مةالعا األمنية

 ،والمعلومات ،البيانات عالجةوم ،وتحليل ،جمع :هو ،الحربي اإلعالم أنالبعض  يرى بينما
 من والتأكد سلحةالم القوات أنشطة عن المصادر كافة من والتعليمات ،والرسائل ،والحقائق ،والصورة
 وهو اإلعالم، وسائل ةكاف باستخدام خارجياو محليا ونشرها الجميع يتقبله بأسلوب وصياغتها ، مصداقيتها

 العسكري المجال في يجري ما إدراك على ساعدتُ التي والحقائق والصادقة الدقيقة المعلومات بتقديم معني
 مع والمعلومات الحقائق تلك تتعارض ال وبحيث به، المعنية المهمة األمور في صائبة آراء وتكوين
  .واحد آن في الدولة و سلحةالم القوات قضايا تخدم التي العليا العسكرية األهداف

 

الحربي اإلعالم رفع الخبرات وتبادل التواصل في سواء البشر، حياة في تأثيره وتدرج القدم، نذم 
 والموسيقى الطبول قارعات القديمة الحروب صاحب وقد الحروب، أثناء والمعنوية النفسية الجوانب في أو

 اإلعجاب من حالة خلق إلى تهدف التي المعاني إيصال في طابةوالخ الشعر تأثير وظهر والصراخ،
 ابتداع إلى البشر حياة تطور وحتم. األعداء لدى والرعب الخوف وكذلك حاربة،الم القوات بين والفخر
 االتصاالت وسائل وتطور بالمطبعة بدءا العقول، على التأثيرو اإلقناع بهدف للتواصل جديدة وسائل
  الجماهيرية. األخرى اإلعالم وسائل من وغيرها كيةوالالسل السلكية

 حقل في جديد كمفهوم العشرين القرن نهايات خالل كبير بشكل األمني اإلعالم مفهوم وبرز
 مع تماشيا الفترة تلك في ظهر الذي تخصص،الم اإلعالم حقل في آخر جديد مجال أو العام اإلعالم

 تتماشى تمايزةم تصورات حسب معه التعامل يتم فهومكم وُأدخل المهن كل على دخل الذي التخصص
 وسيلة لكل أفرد بما التخصص، عمليات رافق الذي اإلعالمية الوسيلة جمهور أو الجمهور تفتيت ومفهوم



  

 
 

 بعد تخصصالم اإلعالم حقول من كحقل األمني اإلعالم صطلحم جاء ناه ومن الخاص، جمهورها إعالمية
 مجال في يعمل كل حف،والص واإلذاعات تخصصةالم والقنوات الفضائيات لخال من المفهوم هذا انتشار

جمهور إلى ويوجه حددم األسلحة مدى وازدياد المسلح الصراع وأدوات وسائل تطور ومع حدد،م 
 األرض، من محدودة قعةر على قتصرام العمليات مسرح دعي لم القارات، عبر الصواريخ إطالق وإمكانية

 الدولة إعداد في طوائفه بكافة الشعب اشتراك إلى بالتبعية أدى ما الدولة، أراضي جميع يشمل حأصب بل
  .الصراع هذا مطالب لمواجهة نفسه الشعب وإعداد للصراع

 

 كان أينما باإلنسان ترتبط وهي التنوير، وهدفها الدوام طابع لها متدة،م رسالة الحربي لإلعالم
 قواته في ثقته وتقوية حربيا وتثقيفه -مدنيا أم جنديا أكان سواء -الفرد توعية وغايته يعيش، وكيفما

وليةبالمسئ واإلحساس باالنتماء لديه الشعور وتعميق سلحةالم. 

 االنتماء على خالله من يؤكد المسلحة، القوات ستوىم على به يقوم دور الحربي ولإلعالم
 ختلفة،الم اإلعالم وسائل استخدام خالل من الحربي فاإلعالم الدولة؛ عن فاعالد في دوره وعلى الوطني،
 بناء أهمية على التأكيد خالل من للدفاع، الدولة إعداد في سلحةالم القوات إعداد خطط في مسهي أن يستطيع

 من توازنم حجم وجود أهمية على والتأكيد بل ختلفة،الم التهديدات مواجهة على قادرة سلحةم قوات
 تتعرف حتى القتالية؛ وكفاءتها قدراتها إبراز جهود توظيف مكني كما الدفاع، لتحقيق ونوعا كما القوات
  ة.المسلح قواتهم قدرات على الشعب جماهير

 زمن إلى دوره يمتد بل الحرب، زمن على يقتصر ال التاريخية الناحية من الحربي اإلعالم فدور
 ثيرتُ وبذلك اإلنسانية، والحاجات الدوافع يتصدر الذي األمن إلى بالحاجة طترتب فالحرب كذلك، السلم

 البحث إلى ذلك فيدفع العام، االهتمام بجانب الدولة، في الجمعي االهتمام مراكز ونتائجها وتطورها حركتها
 شاطن إلى ذلك فيؤدى المعارك، وتطور القوات حركة من باالقتراب الخاصة المعرفة ووسائل أدوات عن

 تعكس، خاصة إستراتيجية ذلك فيتطلب السلم وقت أما دورها، تأدية أجل من الحربي اإلعالم أجهزة
 ويعطي لوطنها، القوات تلك انتماء ذلك ويعكس والشعب، الدولة وتأمين لحماية سلحةالم القوات استعداد
.للجندية التقدم على حفزهموي التجنيد سن في للشباب والمثل القدوة صورة 

 العالقات مجال في اهام اأمر اإلعالمية ناورةالم في والحربي العسكري اإلعالم دور يعتبر كما
 ساحات عدة في المتواصلة العمليات هو فالتكتيك والدولي، والمحلي والحربي العسكري واإلعالم الدولية

 القومية اإلستراتيجية رسمتها التي هماتالم تحقيق الرئيس وغرضها تباينةم بوسائل ختلفةم أجهزة بها تقوم



 

 
 

 يتجاهل أن دون ظمىالع اإلستراتيجية له تصورها التي الموضوعات يرعى فالتكتيك العظمى، أو الشاملة
 من وتبدالً مرونة أكثر فالتكتيك ليا،الع اإلستراتيجية تقديرات في نتكُ لم آنية تغيراتم من يحدث قد ما

 ويشرف يقر الذي المركزي السياسي العصب إلى ينتمون ال نفذيهم وإن ا،تأثير أقل مداه وأن اإلستراتيجية
.اإلستراتيجية على 

 النشر؛ في بالدقة تتسم خصوصية ،خاصةً الحروب وأخبار عامةً العسكرية للشئون التغطية مثلوتُ
 نودللج المعنوية الروح عفتض أو الخصم منها يستفيد أن كنفيم بثها مكني التي المعلومات لخطورة
 أبرز من) الكويت تحرير حرب( الثانية الخليج لحرب اإلعالمية التغطية وتعتبر.موشعوبه موأهله والضابط
 الجزيرة،: مثل ،الفضائيات أن خاصةً العالم، تاريخ في إعالمية تغطية نسبة بأعلى حظيت التي التغطيات

 شاشات خالل من الهواء على الحرب هذه بث في التكنولوجي التطور خالل من ساهمت ،نآ نآ سيو
: منها ،ظواهر عدة ذلك وصاحب التليفزيون، 

 العمليات مسرح على الصحفيين اختيار خالل من المعارك أخبار على حظر فرض مواستخدامه 
 ا.نشره المطلوب األخبار لنشر

 بين الربط في التكنولوجيا استخدام توالمؤتمرا المعارك ونقل اإلعالمي والمركز راسلينالم 
 ة.الصحفي

 بعض إخفاء تم قد حقيقتها في أنها إال والحياد، الموضوعية ظاهرها من يبدو نحو على األخبار بث 
 الفنون كافة على أيضا ذلك وينسحب حقيقتها في أحادية رسمية وجهة مثلوتُ بل منها، الحقائق

 وغيرها وتحقيقات أحاديث من الصحفية

 

م)١٩٧٣(، رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عام "إيلي زعيرا"ناك عبارة كتبها الجنرال ه 
موضوعات اإلعالم المصري كانت حملة خداع من جانب  جميع" :وهي ،»حرب يوم الغفران«في كتابه 

ران ر في حرب يوم الغفالرئيس أنور السادات، أو شخص ما بجواره، وأن ذلك ليعتبر أكبر نجاح لمص
الحرب، وتحقيق درتنا على نجاح اإلعالم المصري في إخفاء قُ ىمد ى(أكتوبر)"! وهي عبارة تدل عل

ستراتيجية في حرب أكتوبرفاجأة اإلالم. 



  

 
 

 

 الرئيس السادات أثناء االستعداد لوضع خطة الهجوم

 اإلعالم، ووسائل حفالص ىإل إضافةً إسرائيل، خداع خطة في موظفة الدولة أجهزة جميع وكانت
 .النهاية إلى البداية من بها حيطتُأ التي الكاملة السرية هو بالخطة ما أهم وكان

 وعدم العدو، مع »والالسلم الالحرب« حالة استمرار إعالنه عبر الخداع، خطة في السادات اشترك
 عدم من حالة خلق ذلك كل سيناء، واسترداد للعبور المصري للشعب خطاباته في معين وقت إعالن

 في الجامعات في الطلبة خروج إلى إضافةً الرئيس، وخطب قرارات في المصري الشعب من المصداقية
لن المصري الجيش إن العتقادهم الرئيس على محتجين ساخنة ظاهراتم حاربي اأبد.  

 حاتتصري في تبين اإلعالم أجهزة كانت حيثُ م)١٩٦٧( حرب في حدثي كان ما بعكس ذلك
 وتهوين قواتنا في تهويل ناكه وكان ،حربية قوة أكبر وأننا ،تنساه لن ادرس إسرائيل سنلقن بأننا المسئولين

 والتليفزيون اإلذاعة رجال جمعت عندما تام بنجاح الحرب أثناء اإلعالم خطة طبقت حيثُ .العدو قوات في
 القوات قيادة في أعد قد األول البيان انوك م)،١٩٧٣( عام أكتوبر )٦( السبت يوم اهرظُ )١٢( الساعة

دون الخطة هذه في ةالرئيس الخطوط ووضعت البيان، إلذاعة بروفة عمل المذيعين من وطلبت ،سلحةالم 
 عمله من وليس األخبار لنقل هو فاإلعالم العسكرية، البيانات لكل بالنسبة حماس وال إثارة وال خطابة
  ).١٩٦٧( إعالم أخطاء كل ىيتفاد أن همالم ومن ،األخبار صنع

 اإلعالم أجهزة تغير أن يجب بأنه للحرب، الدولة إعداد إبان في المصري اإلعالم عرف ولقد 
 تذيعها كانت التي األخبار في المصداقية وعدم بالغةالم وهو )١٩٦٧( حرب في متبعا كان الذي األسلوب

 من كان وربما. المبالغة وعدم لمصداقيةبا المصري اإلعالم يلتزم وأن ،)١٩٦٧( عام اإلعالم أجهزة



 

 
 

 أسلوب وضع لذلك ؛العسكرية والقيادة اإلعالم أجهزة بين التعاون عدم )١٩٦٧( حرب في الهزيمة أسباب
 المسئولية وتولي اإلعالم وأجهزة الدولة بين والتنسيق التعاون علي مبني )١٩٧٣( حرب في جيد إعالمي
  .واحدة بمركزية

  
 صورة أرشيفية من جريدة األهرام أثناء حرب١٩٦٧

 
 صورة أرشيفية من جريدة األهرام أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣

: 

  مجموعة من الخصائص، أبرزها اآلتي:لإلعالم العسكري 
 همة مع والعسكري الحربي اإلعالم يتناسب أن يجب :الموضوعيةسلحة القوات مختلف في المم 

 بها. وطالمن المهام

 والعسكري الحربي اإلعالم خاللها من يستطيع :المرونة جابهةم على سواء تحدث التي تغيراتالم 
أو ،العالمي أو ،العربي أو ،الوطني ستوىالم المواقف تطلباتم المسلحة. القوات داخل تغيرةالم 

 اإلعالم وسائل مع التنسيق خالل من وذلك :التكامل بما والمسموعة والمرئية المقروءة ختلفةالم 
للدولة اإلعالمي العمل منظومة إطار في الوطني دوره له حققي. 



  

 
 

 يزات إحدى هي :السرعةسلحة القوات مأجل من كذلك العالمي ماإلعال لمواكبة أهميتها وتأتي الم 
 حقائقها وبكل الحقيقي مصدرها ومن حدوثها وقت إليه المعلومة وتوصيل المشاهد عقلية احترام

 .ةالمضاد اإلعالم وسائل خالل من تشوه أن قبل

 إلى المعلومة تلك تصل بحيث والعسكري الحربي لإلعالم الهامة النقاط إحدى هي :المعلومات دقة 
 المعلومة. تلك من وواثقًا متفاعالً يجعله بما الصحيح والتوقيت واالستخدام والوصف باالسم المتلقي

 يستطيع بحيث :التطور الوسائل واقتناء الدائم بالتطور ويتسم الدولة حدود داخل داثاألح جاراةم 
 . الحديثة النظم واستخدام المتطورة

 برامج خالل من رسالته يؤدي حيثُ :التنوع اجتماعية، علمية، دينية( التالية األبعاد تغطي تنوعةم ،
 ، رياضية).وقومية وطنية، ثقافية

 يخضع كما ،والتنفيذ واإلعداد التخطيط مراحل يف شديدة لرقابة يخضع حيثُ :والوقاية األمن 
 .حياناأل من كثير في العام الرأي وقياسات المضمون لتحليل

 

 :أهمها ،والحربي العسكري اإلعالم بناء دعائم مثلتُ التي الركائز من عديد هناك

 إعالم هو الحربي اإلعالم أن القوات في حدث الذي التطور ىإل ينظر تخصصم سلحةالم 
 أن مكني بأسلوب ويبسطها العالمية، االستراتيجيات في والتطور التسليح، ظملنُ الجديدة والتقنيات

 .بسهولة الجماهير كافة تتلقاه

 ألن المسلحة، للقوات األساسي الدور غياب تعني ال السلم حالة إن هو السلم، وقت في همتهام 
 تتعرض أن مكني التي والتهديدات المخاطر وترقب القتالية، الكفاءة على والحفاظ ،دائمال االستعداد

 التحفز من نوع هو للقتال الدائم واالستعداد اإلقليمية، مياهها أو سمائها أو للدولة البرية الحدود لها
 الكاملة، العامة التعبئة حين إلى المواجهة على القدرة لها ةيخدم عناصر به تقوم فاجئة،الم للحرب
 النصر، في األولى اللبنة تضع التي الحقيقة هي لها، الجماهير استجابة ومدى التعبئة خطة ونجاح

 .الشباب ووالء الوطن مصلحة بين ما يربط تقدمم حربي إعالم إلى يحتاج هذا وكل

 اوقدراته بنظمها الشعب يلم أن يجب لذلك الشعب من جزء هي المسلحة القوات أن وطالما
 المخاطر حجم على الحربي اإلعالم وسائل خالل من يتعرف وأن وتطورها، استعدادها ومدى وكفاءتها

 القوات استخدام تستدعي التي واألزمات التوتر تصاعد حاالت في خاصةً بالدولة، حيطةالم والتحديات
.المسلحة 



 

 
 

: 

 يعتمد حيث اإلعالم؛ أنواع من نوع أي لدى تتوفر ال وثائق على والحربي العسكري اإلعالم يعتمد
 هذه وتحليل القتال ساحات أخبار وتغطية الحرب ونبشئ ومتخصصين ومراسلين صحفيين شبكة على

 اإلعالم عن تختلف بطريقة البث في استخدامها أجل من وعناية بسرية وإرسالها والمعلومات األخبار
.العادي 

تُ المواثيق وهذه ،والمراسلين ،والصحفيين ،ةالصحاف قيدتُ شرف مواثيق ناكوهعد امحلي اودولي، 
 واإلذاعة الصحافة مع والعاملين تخصصينالم الحربيين المراسلين أن إال بها، للعمل اأحيانً عليها ويقسم

 حروب أو مسلحه نزاعات نشوب حالة في ألن القاعدة، هذه عن يشذوا ما اكثير العسكرية والقنوات
 العمل بمواثيق كامل التزام أو أهمية إعطاء دون اإلعالمية للتغطية اإلستراتيجية المحاوالت كل يستخدم

.المدني اإلعالم في تشاهد أو تقرأ ال العسكري اإلعالم في أخبار نجد لذلك المراسالت أو الصحفي 

 أما. خاص قطاع أو للدولة امملوكً إما يكون وأدواته ووسائله وأشكاله أنواعه بكافة واإلعالم
.العسكرية ونالشئ في متخصص ألنه رقابتها وتحت تصرفها وتحت للدولة امملوكً فهو العسكري اإلعالم 

  

ناسب أن يكون التحرك في محورينلتحقيق أهداف اإلعالم العسكري وقت الحرب، فمن الم :
لوقوع الحرب، ومحور الرأي العام العالمي، لوضع تهيئته المدني وجتمع محور الجبهة الداخلية؛ لتعبئة الم

التصور المناسب للتحرك اإلعالمي تجاه كل دولة، بما يلعام العالمي بمستوييه، ساندة الرأي احقق م
اإلعالم العسكري بدوره في تحقيق األمن يقوم ناسب أن الشعبي. وفي وقت السلم، فمن المالرسمي و

العسكريةية، واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسختلفة: الوطني في أبعاده الم.  
ستعدة لمواجهة أي حرب نفسية، وأن تكون لديها يجب على أجهزة اإلعالم العسكري أن تكون مو

على شن حرب نفسية كنوع من الردع لمن  ائق لحظة حدوثها، مع القدرة أيضادرة على توضيح الحقالقُ
جه هم التكامل في التوجتمع، وفي هذا الصدد، يكون من الممتسول نفسه شن حرب نفسية على أفراد ال

  عسكري لمواجهة هذه الحرب النفسية.اإلعالم الاإلعالمي بين اإلعالم العام و
  وهي: ،نقاط عدة في العسكري أو الحربي اإلعالم أهداف حصر مكني بالتالي

 والوطن، العقيدة سبيل يف والعطاء لوالبذ التضحية قيم وتأكيد العسكرية العقيدة مبادئ غرس 
 .للدولة العسكري الكيان تكوين على لتعمل والمعنوية النفسية والتهيئة



  

 
 

 الوالء وتأكيد سواه من على الشعب إرادة وفرض عليه والحفاظ الوطن لهذا االنتماء روح غرس 
 .والوطن هللا

 ا التصديالمعنوية الروح لىع التأثير شأنها من يكون قد نفسية لحرب إعالمية هجمة ألية إعالمي 
 .عام بشكل والمواطنين المسلحة القوات أداء

 والخارجي الداخلي العام الرأي أبعاد شرح خالل من وتطوراته للدولة السياسي بالموقف التعريف 
 .ألعدائها والمؤيد تحالفةالم أو الدولة لموقف ساندةوالم المؤيدة سواء ختلفةالم القوى وموقف

 واالنتماء والهوية الحرية مفاهيم لتأكيد للوطن العسكري التاريخ إبراز حيثُ من الوطنية التوعية 
 .عنه الدفاع وواجب للوطن

 الوطن. عن للدفاع المسلحة القوات ألفراد المعنوية الروح ورفع القتال إرادة تنمية 

 واألعمال المسلح الصراع لتطور الصحيحة الصورة ونقل الحرب في العسكرية العمليات تغطية 
 .واألزمات المعارك نشوب عند القتالية

 تهدف التي المضادة الحمالت نوايا وإحباط الصحيحة، بالمعلومات المسلحة والقوات الشعب تزويد 
 على التأكيد مع المسلحة، والقوات الشعب بين التالحم على التأثير أو المعنوية، الروح إضعاف إلى

 خاطبةم طريق عن اإلنسانية الشخصية وتكوين تنويرال هي غايته أن كما للوطن، واالنتماء الوالء
 بدور الحربي اإلعالم ويقوم ختلفة،الم واآلراء النظر وجهات وعرض السامية والعواطف العقل
  .للدفاع الدولة إعداد في هام

 

:ومنها ،ميزةتالم ومداخله مناهجه له العام، لإلعالم المتخصصة األفرع كأحد الحربي اإلعالم 

 وأسلوب للحدث التاريخي التطور مراحل يبرز حيثُ :التاريخي المنهج عن والتعبير عالجته،م 
 .تغيراتم من ستجدي وما الحدث، أو الظاهرة هذه مراحل تطور

 النفسي المنهج: إزاء للشعب النفسية والحالة الجماهير لدى العام الرأي ظاهرة تتبع على ركزي 
 .ال؟ أم توتر حالة في هو وهل ،خارجياو داخليا حوله تحدث التي التطورات

 االجتماعي المنهج: ويحاول التفاعل، عملية على ركزي لعناصر تابعةم وتحديد للموقف ختلفةالم 
 .قوماتهم إلى ورده وتحليله التفاعل، عملية في تغيرم كل وزن

 بوتقته في تنصهر الذي الوحيد التجاها العام الرأي في يرى الذي المنهج وهو :السياسي المنهج 
 خارج أو داخل سواء العام الرأي خاطبي كما .سياسيا جتمعالم حالة عن عبرةالم االتجاهات جميع



 

 
 

 ومن. الهدف تحقيق أجل من الجماهير حشد مكنهي حتى صريحاو دقيقًا يكون أن والبد الدولة،
 سياسي نظام إطار في والتحديات المتغيرات بواقع وربطها للدولة الوطنية السياسة تبني في أهميته

 .سليمة سسُأ على مبينة دولية وعالقات فعال، اقتصادي ونظام متوازن،

 

عدالحربي  اإلعالم ي  على قادرة رهيبة سحرية أداة وهو المعارك، شتى في والنصر للتفوق اأساس 
 الحر للتدفق التقليدية المفاهيم وكسر المعارك، لحسم جبالال وتحريك األسود إلى األبيض تحويل

  :يلي ما وسائله من فإن لذلك للمعلومات،
 ًوظائف العسكرية للصحافة ):الصحافة( المقروء اإلعالم -أوال السلم أو الحرب في سواء تعددةم 

 القيادة حول شعبي التفاف وخلق الداخلية الجبهة تحصين أدوات أهم من وتعتبر ،سواء حد على
 .والمصيرية الصعبة القرارات أخد تيحي بما ،العسكرية بالمؤسسة وثيقة السياسية

  ومن أمثلة الصحف العسكرية:

  تاريخ الموافقة على اإلصدار  مالك الصحيفة  دورية اإلصدار  اسم الصحيفة  م
  ١٧/٥/١٩٧١  هيئة البحوث العسكرية  كل شهرين  المجلة العسكرية للقوات المسلحة  ١
  ١١/١٠/١٩٦٧  إدارة الشئون المعنوية   شهرية  مجلة النصر  ٢
  ١٧/٥/١٩٧١  القوات الجوية  ربع سنوية  مجلة القوات الجوية  ٣
  ١٩٧١  قيادة الدفاع الجوي ربع سنوية  مجلة الدفاع الجوي  ٤
  ١٦/١١/١٩٥٣  قيادة القوات البحرية  ربع سنوية  مجلة األسطول  ٥
  ٧/١١/١٩٨٤  وزارة الدفاع  شهرية مجلة الدفاع  ٦
  ٢٧/١٢/١٩٨٦  هيئة تسليح القوات المسلحة  ربع سنوية  مجلة التكنولوجيا والتسليح  ٧

 اوإرسال بالجماهير االتصال على الحروب في اإلذاعة تعمل ):اإلذاعة( المسموع اإلعالم -ثاني 
 ضد للتعبئة وذلك ،الفوز وتباشير النصر وأخبار حماسية وخطب حربية موسيقى من برامجها،

 وقت في الجماهير ومشاعر العواطف استثارة في واالنفعالية الحماسية النبرة على ركزي كما لعدو،ا
 الحرب. أثناء للدولة واالجتماعي التاريخي عدالب على اأيض اإلذاعة وتركز ،الحروب

  اليومية واألحداث للتناقضات عاكسة مرآة التلفزيون ):التلفزيون( المرئي اإلعالم -ثالثًا تغيرةالم 
 وحدت التي الكونية العولمة وأداة محدودةال غير المرئي اإلذاعي البث وسيلة فهو الزمن؛ مع

 أصبحت حتى ثقافاتهم، اختالف على ممواُأل الشعوب بين المسافات وقرب للحياة الحديثة الرؤية



  

 
 

 يعمل كما بقاع،ال كل تشمل بل واحدة توقف قطةنُ تعرف وال للقارات عابرة دولية المحلية األزمات
 تفاصيله. بكل الموضوع المشاهد يعيش بحيث وصورة، اصوتً الحدث موقع من األحداث نقل على

  اشبكة اإلنترنت –رابع: واالقتصادية السياسية األحداث لعرض ةرئيس محطة نترنتاإل شكلي 
 العربية المنطقة بها مرت التي األحداث في الوسيلة، هذه دور الجميع وراقب والعالمية، والعسكرية

 .أرائهم تغيير في والتحكم الناس وتوجيه الحدث نقل في وسرعتها م٢٠١١ منذ عام

  :يأتي بماالمتنوعة  الحربية اإلعالمية المواد تتميز أن وينبغي هذا
 الحربية بالناحية وخاصةً محدداته، بكافة القومي األمن تمس التي النواحي في :التخصص. 

 يجد بحيث :التنوع حربية. إعالمية مادة كل في جديد هو ما كل تلقيالم 

 ستقلة الشخصيةالبيئة مع تتناسب التي الصحفية والمواد البرامج تخصيص يتم بحيث :الم 
 .الجماهيري االتصال تحقيق أجل من وأهدافها، الموضوعات وطبيعة الجماهيرية

 نشر ةسرع عمليل وذلك ،والمسموعة المرئية الحربية لبرامجتتميز بها ا خاصية هي :السرعة 
 .األخبار

 تقدمة التقنية استخداممادة تقديم إلى يؤدي بما :الم ثم ومن والتقنية، الفنية الناحية من تقدمةم 
 .الصحفية والمواد البرامج هذه تجاه شاهدينالم الجماهير جذب وهو الهدف تحقيق

 باآلتي تتميز حيث :العصر روح مواكبة: 

 إقناع على القدرة إجبار أو تكرار دون موضوعات من تعرضه بما تلقيالم. 

 المفهوم ووضوح واإلقناع الموضوعية توفر. 

 المصداقية توفر. 

 من المتلقي منها يستفيد بحيث لتثقيفاو الشاملة التوعية تحقيق الطبقات الفئات ختلفم 
 .االجتماعية

: 

 باألسس الشعب إقناعوالعسكري مجموعة أهداف إستراتيجية والتي تعمل على  لإلعالم الحربي
  : في تتمثل والتي ،تحقيقها أجل من قامت التي

 الوطني ترابه حماية أجل من والحرب السلم وقتي المسلحة بالقوات المنوط الدور أهمية. 

 لألمن الموجهة لمخاطروا العسكرية التهديدات مواجهة على قادرة قوية مسلحة قوات بناء ضرورة 
 .الوطني



 

 
 

 بحيث للدفاع، الدولة بناء أهمية اقتصادية،و سياسية،و عسكرية، الشاملة الدولة قوى استخدام مكني 
 للدولة. الوطنية والغايات األهداف حققةم ختلفةالم التهديد قوى مواجهة أجل من بشرية،و

 المسلحة، قواته بقدرات المواطن تعريف والنشاطات إليه، وصلت الذي ستوىوالم التي ختلفةالم 
 .القتالي استعدادها ستوىبم واالرتفاع االرتقاء اجل من بها تقوم

 واضح باهتمام القضايا هذه مع التعامل خالل من للدولة الوطني األمن على المؤثرة القضايا إبراز 
 .ملموس وواقع

 على التهديد قوى إبراز سساُأل وتوضيح اإلقليمي، ستوىالم خاللها من يتم التي حدداتوالم 
 .القوى هذه مع التعامل

 على تحركها في اإلعالمية والعسكرية الحربية اإلستراتيجية أن على التأكيد تضع العربي ستوىالم 
 والتدريب المشترك الحربي والتخطيط المشترك العسكري العربي التعاون أهمية اعتبارها في

 .إلقليميةا واألجواء المياه لتأمين المشترك

 

 أساسيا محورا مثلي واإللكترونية، والمكتوبة والمسموعة المرئية ختلفةالم بوسائله اإلعالم أصبح
 المعارف أنواع كل لنشر الرئيسة والقناة واألمنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية القضايا لمختلف
 تحديات يواجهكما .األمنية بالقضايا يتعلق ما كل في يةوالتوع واآلراء واألفكار والفنون واآلداب والعلوم

 يجب أنه يعني وهذا والبحوث، والدراسات االستراتيجي والتخطيط والقيادة واألخالق والمهنية االحترافية
 التكوين جهات بين ما والتنسيق ستمرالم التعليم وكذلك ،والمنهجي الفعال األكاديمي التكوين على التركيز

  عدي اإلعالم ألن العمل، سوق تطلباتوم الحتياجات لالستجابة ختلفة؛الم والمؤسسات نظماتوالم والتدريب
 يعمل أنه حيثُ جتمع؛الم في الشاملة التنمية لحركة والضرورية الالزمة األجواء تهيئة في الزاوية حجر
 الجهود تنسيق من البد نهأ نقول أن نستطيع فإننا ذلك وفي إطار. األمنية الناحية من المواطن توعية على

 .المستهدفة الغايات لتحقيق تاحةالم اإلمكانات وتوظيف

 

 راعىي ةرئيس أهداف عدة تحقيق إلى سعىي األمني اإلعالم أن ما سبق عرضة سياق من نستنتج
 تفاعل وزيادة ا،نيأم واعي عام رأي وتكوين جتمعالم شرائح جميع خاطبةوم والديمومة، الشمولية فيها

 والتعاون ودائم، ستمرم أمن أجل من ختلفةالم جتمعالم شرائح مع والتواصل األمنية، الجهات مع الجمهور
 مجهر تحت األمنية األجهزة وضع األهم والنقطة. جتمعالم في الطمأنينة لبث ختلفةالم اإلعالم وسائل مع



  

 
 

في األطراف جميع ويضع ،الجماهيرية تابعةالم دون والقومية الوطنية ولياتهامسئ تنفيذ أمام جتمعالم 
 تعلقةالم البرامج من حزمة خالل من ذلك كل نفذي بحيث الضيق؛ الوالء كيفيات في خنقها إلى الحاجة
 حوارية برامج خالل من وذلك األمنية، للظواهر عميقة موضوعية عالجةم ويجري األمنية التوعية بمجال

غير أو حكوميين كانوا سواء والخبراء المتخصصين كل فيها يشارك فكرية راتحوا تتضمن ستمرةم 
 حول لديها التي المعلومات توفر أن األمن ألجهزة ويمكن مجتمع قضية تعد األمنية القضايا ألن حكوميين،

 في لاالتصا ودور جتمعالم توعية في سهمتَ المعلومات هذه مثل ألن األمنية، القضايا بهذه يتعلق ما كل
في واإلعالم التطور أو النمو ودور السيطرة ودور جتمعالم إضافةً واالقتصاد، والعولمة الحديث جتمعالم 
 .مفاهيمها وترسيخ الجمهور بين األمنية والثقافة الوعي نشر على يعمل نهأ إلى

 

التوصيات بعض ناكه في األمني اإلعالم دور تفعيل حول بعضها نقدم التي قترحاتوالم جتمعالم 
  :أهمها من جوانبه، بكافة واالزدهار التنمية في المنشودة األهداف لتحقيق أهمية من يشكله لما

 قبل من تدار علمية سسُأ ذات أمنية إعالمية منظومة وتكوين األمني لإلعالم إستراتيجية وضع )١
 .المجال هذا في االختصاص ذوي

 والتدريب األزمات أثناء األمنية القضايا عالجةم في تخصصم كإعالم األمني اإلعالم دور عيلتف )٢
والكوارث األزمات مع التعامل كيفية حول األمني اإلعالمي المجال في العاملين لألفراد ستمرالم. 

 األزمات ةتابعم في األمنية اإلعالمية األجهزة دور حول ستقبليةالم والبحوث الدراسات إجراء )٣
 .ألخرى فترة من دورها وتقييم األمنية

 أحداث تغطية عند فيها والعاملين اإلعالمية األجهزة تواجه التي عوقاتالم إزالة على العمل )٤
 واألجهزة جتمعالم وأفراد اإلعالم وسائل بين الكاملة وليةالمسئ روح وتنمية والكوارث، األزمات
 جتمعيالم التعاون مفاهيم وترسيخ االجتماعية واألخطار اآلفات من جتمعالم وتحصين األمنية،

 .واالستقرار والنجاح االزدهار حققي بما واإلعالمي والمؤسسي

 جتمعيةالم شاركةالم مفاهيم وترسيخ واإلعالميين والجمهور األمن رجل لدى األمنية الثقافة تنمية )٥
 .األمنية ولياتوالمسئ الواجبات في

 وتنظيم عقد بشأن ختلفةالم اإلعالم وأجهزة األمنية األجهزة بين ونوالتعا التواصل أهمية )٦
جاليات ،تطوعية مراكز ،خاصة مؤسسات ،هيئات: تالميذ وطُالب، وللجمهور وندوات حاضراتم 
 .األخطار من ووقايتهم وتوعيتهم أمنيا لتثقيفهم .لخإ. ..



 

 
 

 .والمسموعة المقروءة االتصال وسائل خالل من جتمعالم شرائح بجميع باشرالم االتصال دعم )٧

 البوطُ المدارس في اآلباء ومجالس األمور ألولياء األمنية التوعية في اإلعالم دور تفعيل )٨
 .والجامعات المدارس

 التوعية تطلباتوم األمنية والقضايا الظواهر حول الالزمة المعلومات بكافة اإلعالم وسائل مد )٩
 .بشأنها المناسبة

 السلبية االتجاهات على التعرف ومحاولة ختلفة،الم اإلعالم وسائل تطرحه ما وتحليل رصد )١٠
 .تحليلهاو االستبانات وإجراء جتمعالم أفراد وسلوكيات

 شاركي جوانبها كافة من األمنية القضايا ناقشةلم الفكري الحوار على تعتمد حوارية برامج تقديم )١١
 عاديين، ومواطنين األمن، ورجال قانونوال نفس، وعلم واالقتصاد وسياسة اجتماع، براءخُ فيها

األمنية التوعية في يسهم واضح بشكل واآلراء األفكار وتداول ،موغيره. 

 

   



  

 
 

 

  إعداد:

  غريب محمد ميأ/ 

   بة من ويحلل كل ما يدور تحت القُهو إعالم متخصص يعرض ويناقش
آراء، وقرارات، وتكتالت نيابية (من مؤيد، أو معارضناقشات، ومشاركة، وشفافية )؛ لتعزيز ثقافة الم

كم على النتائج.الح  ن المؤسسات اإلعالمية التي قد ال ترتبط بالضرورة بالمجلس يتشكل م
ا، تلك التي تنقل صوت المواطن إلى المجلس، وأداء المجلس إلى المعنـي ولكنهـا عامة للمجالس كله

  المواطن.
 ًمع أن دور إعالم المجلس يختلف ال يشمل المؤسسة اإلعالمية الخاصة بالمجلس اإذ ،

الته اإلعالمية ، أو رسسمن تعريف، إذ إنه يمثل صوت المجلعما اشتققناه  –إلى حـد ما  –فه في أهدا
ا بصفته تميزم ادور يؤديوبهذا فإن اإلعالم البرلماني  من جانب واحد – اغالب –؛ ألن ذلك يتم اإلخبارية

شكل لس؛ األمر الذي يزز دور المج، وتعوطنتسهم في تنمية ال تس مناشط، ورغبات، وتوجهاا يعكوسيطً
لدينا تحوالً إعالميا ما مهمد خبري إلى عمل تحليلي يبلور الخيارات واالقتراحات، ويعززجـرد رصن م 

ب والممرات (اللوبي) داوالت األعضاء في المكاتدرك أن اتخاذ القرار يكون نتاج موعلينا أن نُالقرارات 
للمصلحة  احققًكٍل وفق ما يراه ويعتقد أنه م –أو معارضد ما بين مؤي –، وتحت القبة ومداوالت اللجان

  العامة.
جتمـع مـن القطاع مثلون شـرائح الم، الذين يختصينالصة آلراء المال خُإهذه النتيجة ما هي 

  .كل ذلك لتغطية ما يحتاج األمر إلى عرضه بالمفهوم اإلعالمي البرلماني .الخاص، أو القطاع العام

  
جتمع تنوعة لنقل رسائلها اإلعالمية للمعديد من المجالس البرلمانية وسائل م تلقد انتهج

س ومن ضمن هذه الوسائل : إصدار نشرات، أو صحف، أداء المجلال لتلقي ردود الفعل حي ومؤسساته، أو
الجزئي لوقائع  ، أووني الكاملالنقل التلفزي لك، وكذمثل رسالة المجلستخصصة تُأو مجالت برلمانيـة م

عبر وسائل اإلعالم المقروءة، أو ، بشكل جزئي ، أو كلي -نشر ما يدور تحت القبة  اوأخير الجلسات.
لشبكة الدولية أو من خالل المواقع على ا :مثل ،لكترونيةأو المرئية المـسموعة، أو الوسائل اإل ،المسموعة

.تلقي، وما تتضمنه التغطية من تحليالتمباشر مع الل المالتواص 



 

 
 

كونة وتظهر أهمية اإلعالم البرلماني في نتائج بعض الدراسات من خالل تحليل مضمون عينة م
) ١٤(شاهدة في ا من نشرات األخبار التليفزيونية بأكثر القنوات التلفزيونية ما سياسيموضوع )٢٧٤٧( من

ا دية بين عدم إرضاء الجماهير عن أداء الحكومات القومية وأيضوجود عالقة طروقد ثبت ، دولة أوروبية
تعبئة أفكار واتجاهات النخبة السياسية المتعلقة باالتحاد األوروبي وبين زيادة وبين زيادة معدالت التغطيات 

اإلخبارية لنشرات األخبار التليفزيونية بالقنوات العامة ألحداث االنتخابات األوروبية. 

 ٧٠٠( قدمة ال تتعدىلخصات عن كلمات النواب مع محف تقوم بنقل معظم الصأن منالحظ اليوم 
 :٩٠٠( ا للخطابات في كلمة، وبعضها يقوم بتخصيص صفحتين إلى ثالث صفحات في الصحيفة يومي

البرلمان بدون تعليق أو تحليل. 

حاوالت حف وبعض مولية ذلك، وإنما السياسة التحريرية للصقد ال يتحمل صحفيو اليوميات مسئ
عين ووضع صورة االسترضاء النيابية، والضغوط التي تتعرض لها اإلدارات من أجل إبراز كلمة لنائب م

ألخر مما يحرية الصحفي وحركته.د من ح 

 

به في  شكل حجر الزاوية في الحياة البرلمانية والعمل البرلماني سواء من حيث الدور الذي يقومي
أو مجاالته من جهة أو من  التعبير عن الرأي العام بشأن ما يجرى للعمل البرلماني وأفاق تطوير آلياته

قراطي هي أهمية كبيرة ولياته من جهة أخرى ومن هنا تكمن أهمية اإلعالم بالنسبة للبرلمان الديمحيث مسئ
 ،قراطية والتطور البرلماني من جهة أخرىة في فلسفة الديمبرلمان يعتبر أحد األركان الرئيسأن ال حيثُ

ا بالدرجة األولى وبرلماني بالدرجة األولى من منطق أنه ال وتكمن أهمية اإلعالم البرلماني كونه إعالم
يقراطية مكن الفصل بين درجة كل من اإلعالم والديمقراطية والنيابية واألخيرة هي البنت الشرعية للديم

قراطية أو بعبارة أخرى باشر والتصاقه الحقيقي بالديمرلماني من خالل اتصاله الموتنطلق أهمية اإلعالم الب
  كوين الماء فهو سر الحياة الفضلى.فهو كاألكسجين والهيدروجين في ت

فالديمقراطية هي أرقى أساليب الحكم التي توصل إليها اإلنسان المفتاح الحل وليست عاصر وهي م
ون العامة شاركة في إدارة الشئقراطية بشكل عام على حق اإلنسان بالملديمالحل ومن هنا تنطلق فكرة ا

عبر عن إرادة الشعب من خالل سن التشريعات والرقابة الصارمة على األمر الذي يستلزم وجود برلمان ي
صل الحكومة ومن جهة ثانية فإن مصفوفة حقوق اإلنسان والتي أرستها المواثيق والمنظمات الدولية وال تنف

هذه الحقوق بدورها عن جوهر الديمقراطية وفق أكثر أشكالها تطورا ولكن تكملها وتدعم أساسها وتكفل 
بلورة مفاهيمها وهذه الحقوق ال تكون الديمقراطية فيها شعارا بل عا فاعالًنصر ا يقف على رأس حيطًوم



  

 
 

رية التعبير وما تطلبه من حق في الحصول على المعلهذه الحقوق حق حناخ الفعال ومات فيها يتحقق الم
لمقراطية وإزالة العقبات التي بها تتأكد الشفافية والوضوح.مارسة الديم  

 

إن الحديث عن دور اإلعالم البرلماني ليس الهدف منه تعداد أو إبراز األدوار التي يجب أن يقوم 
بها من منطنطلق إعالمي بحت بل من مملة من األسئلة والتي لق إعالمي تأثيري وهذا يقودنا إلى طرح ج
  .جيب عليها اإلعالم البرلمانيي يجب أن

آخر هل اإلعالم  هل يمكن لإلعالم البرلماني أن يساهم في تطوير الحياة البرلمانية؟ بمعنى
هيرية من جهة والبرلمانية من ساهمة في دعم مسيرة التنمية البرلمانية والثقافة الجماالبرلماني معني بالم

  خرى؟جهة ُأ
مكن لإلعالم البرلماني أن يكون وسيلة دعم لدور برلمان النواب في المسيرة التشريعية هل ي

واألهم من ذلك هل يستفيد النواب من اإلعالم البرلماني وإذا كانت اإلجابة بنعم  والنيابية والسياسية كذلك؟
  فكيف نعمل على ذلك؟

نستطيع أن نحصل على اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل عرض أهم الوظائف ذلك  إطارفي 
جمع الخبراء والمتخصصون نا فقد أالتي يؤديها أو يقوم بها اإلعالم البرلماني كرسالة وكوظيفة، ومن ه

  باإلعالم البرلماني أن وظائفه تنحصر فيما يلي:
 ًس النيابي من خالل تسليط الضوء على توضيح الدور الرقابي للبرلمان وألعضاء مجل - أوال

إبراز االستجوابات واألسئلة والمداخالت النيابية والمذكرات والكلمات التي يتحدث بها النائب 
 والنقاش الذي يقوم به.

 تذكير الناس بالتاريخ السياسي للبرلمان ومواقفه في القضايا التي وقفها سواء أكانت مواقف  -ا ثاني
 عارضة له والتركيز على دور كل نائب والتأكيد على أدائه.ب أو ممؤيدة لطموحات الشع

  ثالثًا- شاركة السياسية ودعوة الجماهير إلى االلتفاف حول البرلمان.دعم الثقافة السياسية والم  
 ،ميزطالب أثناء الحمالت االنتخابية بأن يكون له دور مخرى فإن اإلعالم البرلماني مومن جهة ُأ

  ما يلي: وذلك من خالل
 ُتل البرلمانية تحت القبة أو موقفها من مشاريع القوانين والرقابة توضيح الدور الذي تقوم به الك

مثلهم في البرلمان، وكذلك تسليط الضوء على نشاطات األحزاب السياسية أو من ي ،البرلمانية



 

 
 

زب أمام الناخبين وما م أمام الرأي العام ليعرف حقيقة ما يقوله الحوإبراز مواقفهم أو كشف حسابه
 هو موقفه الحقيقي تحت القبة.

 ُتل البرلمانية وتسليط الضوء على دور أعضاء تذكير الجماهير بالتاريخ السياسي للحزب أو الك
 الحزب وأدائهم البرلماني.

 

ا في خدمة البرلمان إلنجاز وظيفته ا محوريدور نترنت خاصةًأدت ثورة االتصاالت عامة واإل
التشريعية والرقابية معقدم للبرلمان الوظائف التالية:ا، ومع ذلك فإن االنترنت ي  

 ًئاسة فتتاح دورة البرلمان يتم انتخاب رعقب ا االنترنت والرقابة البرلمانية على الحكومة: - أوال
وتوزع هذه اللجان ما بين عشرة لجان يتم انتخاب لجان المجلس المجلس والمكتب الدائم، أيضا 

الحريات  ، في:مكن إجمال أهم اللجان الفاعلة في البرلمانوي ،ل مجلس نيابيحسب اتجاهات كُ
العامة وحقوق المواطنين، االقتصادية والمالية، القانونية، العالقات الخارجية، الصحة، الزراعة، 

مارس دورها الرقابي عبر هذه اللجان تُ ياحة...التنمية االقتصادية، حقوق اإلنسان، الثقافة، الس
االتصال بالوزارات المعنية والمؤسسات ذات العالقة عن طريق االتصاالت واالتصال الشخصي 

والمكة في مشاريع قوانين ذات العالقة.شارقابلة والدعوة إلى الم 
  اأن خدمات  ع الخاص:أجهزة الحكومة والقطا جميعاالنترنت والرقابة البرلمانية على  -ثاني

 خاصةًالسلطة التنفيذية والقطاع الخاص نشاطات  جميعطالع على حقق للبرلمان االاإلنترنت تُ
 ملفات الفساد.

  رسلها الحكومة بإمكان أعضاء مجلس النواب أن يطلعوا على القوانين التي تُ التشريعات: -ثالثًا
واألهم من ذلك  ،ار حتى تصل إلى البرلمانمن االنتظ للبرلمان من خالل الشبكة العنكبوتية بدالً

حوسبة جداول لطة التشريعية بإمكان الس بدل االتجاه نحو تصوير جداول األعمال واالنتظار طويالً
سهل على نترنت ي، كما أن اإلحقق تخفيض الجهد والمالوهذا ي ،نترنتاألعمال على شبكة اإل

عال الجهات ذات العالقة وعلى سبيل المثال النواب االطالع على التشريعات وحوسبة ردود أف
يتم إرسال مشروع القانون إلى النقابات المهنية عبر البريد اإللكتروني  قانون النقابات المهنية حيثُ

لتحصل على مالحظات النقابين حيال هذا الحظات النقابات حيال هذا القانون وتطلع على م
 المشروع.



  

 
 

قانون  فمثالً ،وفر للبرلمان رأي الجمهور على مشروع أي قانوننترنت أن تكما وبإمكان شبكة اإل
مكن التعرف على رأي واتجاهات المواطنين يو ،ستأجرين يهم أغلبية ساحقة من المواطنينوالم ،المالكين

غذي المشروع مما ي ؛براء حيال هذا التشريع أو ذاكمكن التعرف على آراء الخُي، كما حيال هذا المشروع
بآراء ما  ،جتمعتنوعة من أصحاب الدراية والرأي في المأيضمكن يختصة بالقانون أن تجري للجنة الم

مقارنة ما بين مشروع القانون والمشاريع المجاورة من خالل الرجوع إلى مواقع شاركة في الدول الم
البرلمانات بحيث يتوفر في القانون رتاحة والشمولية والعدالة.كن اإلحاطة الم  

: 

رب أو حجم الوسائل التي يستخدمهامهما كانت التجا، عالم في كل البرلمانات الحديثةشكل اإلي ،
فكل هذه البرلمانات تجد نفسها بمواجهة نفس التحديات وفي طليعتها ، مقراطية ومؤسساتيةضرورة دي

ا بين المؤسسات وشبه التغييب اإلعالمي التي رلمان نظرياستيعاب العجز بين الموقع البارز الذي يحتله الب
إ. انالحظها دائما قراطية والمؤسساتية تخضع لبعض اإلجراءات التي تبدو أحيانًن هذه الضرورة الديم

 ال عبر مسار براغماتيإليه إمكن الوصول هذا التوافق ال ي .عالم الحديثصعبة التوافق مع قوانين اإل
ستقل عالم المؤسساتي بشكل مأن يتم تفعيل عملية التمايز بين اإل - ى سبيل المثالعل -وشفاف يفرض 
عالم السياسي الذي يتوجب على كل طرف سياسي داخل ، وبين اإلالتي تتشكل منهاعن األطراف 

 .البرلمان

فمن الواضح أن على البرلمان أن يبقى دائماسية جتمع مع اإلبقاء على مهامه األسا على استماع للم
عالم صاعد (من المواطن باتجاه إوهنا نبحث عن  .تمثلة بالتعبير عن السيادة الشعبية والمصلحة العامةالم

ا نتحدث عن اتجاهان لكن التجربة تقول أنن ن).من البرلمان باتجاه المواطا (ا هابطًعالمإ وليس)، البرلمان
  .، وأن حجم الواحد يتحكم باآلخرزمانتالما في الواقع م، وأن هذين االتجاهين هلعملية واحدة

شكل جسر تواصل ا لديهم مهام إعالمية صاعدة وهابطة وهذه المهام تُأعضاء المجلس النيابي أيض
وعليهم واجب تزويد المواطن بالمعلومات  ،ساعدة في تسهيل اإلجراءاتبين المواطنين واإلدارة العامة للم

 .شاركتهم في عملية التربية المدنيةلى مإ إضافةً ،سسات الحكومةقدمها مؤحول القوانين والخدمات التي تُ

، عليه أن لضرورات الديمقراطية والمؤسساتية، كامتينة ُأسسعالم البرلماني القائم على ن اإلإ
لى إيجاد آلية تعزز الروابط بين الضرورات المهنية لإلعالم والعمل إ إضافةً ،ينشر المعلومات دون تدخل

  . البرلماني
 وهي: ،البرلماني اإلعالم عليها يقوم أساسية مبادئ ناكه المهنية الخصائص هذه إلى إضافةً



 

 
 

 عالم نشط وارتقابيإعالم البرلماني هو اإل. 
 نتظم ألنه وظيفة بحد ذاتهم. 
 لى اإلإنفتح وصادق ولو أدى ذلك مزعجةعالم عن أمور م. 
 يعاب.ستهدف وسهل القراءة واالستواضح ومفهوم ومتكيف مع الم 
 موجز وكامل شرط تلخيص األساسيات ببضع كلمات. 
 اإلعالمي طالق حمالت التشويهإوبناء الشائعات و ،باشر لعدم السماح بالتأويلدقيق وم. 
 ُتل والمجموعاتمتوازن وعادل في تغطية أخبار األفراد والك. 
 الصياغة  تتم ..) ويفضل أن. ، أخصائيينستهدف (رأي عامالصياغة اإلعالمية تكون بلغة الم

  دور النموذج. يؤديعالم البرلماني تين ألن اإلبلغُ

 

ذكر الدكتور عبد اهللا الكندي أن أهداف اإلعالم البرلماني هو تدعيم التواصل واالتصال بين 
البرلمان وأفراد الجمهور ومؤسسات المقرار، شاركة الشعبية في صناعة الجتمع المدني، وتوسيع الم

وتكريس مبدأ الشفافية ونشر المعلومات، وتنوير البرلمان بما يحدث في المجتمع بما يدور جتمع وتنوير الم
ناقشته من خالل تقديم آراء وتصورات أهل الخبرة في البرلمان، وتوفير معلومات تخدم البرلمان في م
  والتخصص فيما يتعلق بالقضايا التي يناقشها البرلمان.

  
تخصصة، والمالحق في صحف ومجالت المجالت المتنوعت أشكال اإلعالم البرلماني، ومنها:   

عامة، والتغطية اإلخبارية والمتخصصة، والمواقع اإللكترونية البرلمانية.تابعات، والقنوات التلفزيونية الم  
 

 ياب التأهيل والتفهم لدور اإلعالم السياسي بصورة عامة واإلعالم البرلماني بصورة خاصة.غ 
 غياب األرضية المناسبة لإلعالم البرلماني لملطات الدولة.مارسة دوره في رقابة س 
 عدم تبلور مفهوم اإلعالم البرلماني كتخصص مالدول  خاصةًهم في كثير من الدول، ستقل وم

 النامية.
 تتبلور أدبيات اإلعالم البرلماني بشكل مهني ومحترف في كثير من الدول. لم 
 .ضعف التأهيل المهني االحترافي لدى الصحفيين البرلمانيين 

 



  

 
 

 

  اإلعالمية المهنية للبرلمان.تشجيع التغطية 
 دل بين البرلمان ووسائل اإلعالم.االحترام المتبا 
 دية بين الصحفيين والبرلمانيين.إرساء عالقة و 
 ت تحليلية واستشرافية برلمانية.تطوير تغطيا 
 ن بأكبر قدر ممكن من المعلومات.تزويد الصحفيين البرلمانيي 
 ُقاش.ل شيء قابل للنالتخلي عن افتراض أن ك 
 عدم المحرجة أو الجريئة.بالغة في رد الفعل نحو القصص الم 
  لصحفي البرلماني عن قصد.تضليل ااالبتعاد عن الخداع أو 
 االبتعاد عن شخصنة التغطيات البرلمانية.                      

 

 

  



  

ــ ــة الم إع الثقاف
 والرياضة والفنون

...  

  
  

جموعة من الموضوعات يتناول هذا الفصل م
  ، وهي:الثقافة والفنون والرياضةإعالم المتعلقة ب

 .اإلعالم الثقافي 

 .اإلعالم الفني 

 .اإلعالم الدعائي 

 .اإلعالم الرياضي 
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  إعداد:

  مصطفى أحمد إسراءأ/ 

ل قوته وتدفعنا ثقافتنا إلى بر األمان، نسـتند  لف بكُتجتاحنا الحياة وتوقظنا ثقافتنا، يضربنا موج التخُ
ننا بـدأنا  ول أنستطيع الق، ناك دول تقف شامخة بتطور ثقافتهاهفي حين أن  ) عام٧٠٠٠(كاز ع اآلن على
باإلعالم الثقافي، أعلم أن األفكار واألسـئلة تزاحمـت فـي    ل هذا عن طريق ما يعرف سنا من كُننتشل أنفُ

، عـام  )٧٠٠٠(ماذا يعني اإلعالم الثقافي؟ وكيف ينتشلنا اإلعالم الثقافي من لعنة  مثالً :ومنها ،ذهنك اآلن
كيـف   ذلك الشـاب  عجبك، ترىبالتأكيد ستُرحلة  قبل أن ُأخذك إلى بسط لك األمر قليالًي سأعطي لك مثاالً

وفجـأة كثير من المنشورات بدون أي فائدة التواصل اإلجتماعي ويتنقل بين كثير و ي صفحاتغرق في ... 
غلبنـا  صديقي ي ـمالئه وضغط عليها بدون قصد ونحن بطبيعتنا يحد زعند أتب صادفه صفحة عصير الكُتُ

 حظـى الشاب ذاته يتب فتصفح أكثر وأكثر وبعد فترة قصيرة نجد الفضول فدخل وتصفح وقرأ وأعجبته الكُ
د المعلومات التي ال حصر لهابسبيكة من الذهب أقص، وكل هـذا مـن وراء    ،ثقف وواعيوأصبح إنسان م

اآلن تبـدأ رحلتنـا، أربـط     وهل يوجد فرق بين اإلعالم والثقافة؟ اإلعالم الثقافي، فما هو اإلعالم الثقافي؟
  .النهاية ـنتظر هديتك فحزام ذهنك جيدا، وأ

 

ـا  عالج األحداث والظواهر والتطورات الحاصلة فهو اإلعالم الذي يي الحياة الثقافية، ويتوجه أساس
ا هتمهتم بالثقافة ويجعله ممالغير صادف الجمهور ا يوأحيانً ،هتم بالشأن الثقافيجمهور نوعي معني ومإلى 

ظهر بها (كما ذكرنا في المثال السابق)، كما يعينة من تطور الحيـاة الثقافيـة  اإلعالم الثقافي في مرحلة م ،
تطـور ونضـج الحيـاة     ستوىواكبة هذه الحياة والتفاعل معها، كما أن اإلعالم الثقافي يعكس ملم ويسعى

الثقافية ذاتها. 

 

   اإلعالم له دور مؤثر، يقدم للمشاهد معلومات جديدستمع والمتواصلة، يصله بكل جديد فـي  ة وم
مجاالت الحياة المما يدور في العالم ومن حوله في شتي ميـادين ومجـاالت الحيـاة     طلعه علىختلفة، وي

نخفـض  لما أجتمعية بقدر ثقافتها ووعيها، وكُاليومية من إنجازات وصراعات. ويؤثر اإلعالم في الفئات الم
زدادلما امة كُالثقافي والتعليمي لُأل ستوىالم أفكارها وسلوكها وأنماط حياتها. ىوجه علتأثير اإلعالم الم  



 

 
 

نمي الـوعي الثقـافي. إذ أن وسـائل    يظهر اإلعالم أنماط الثقافة، ويقوم بنشر الثقافة الوطنية، ويو
اإلعالم لها دور أساسي في نشر الثقافة والمعرفة وعليها أن تأخذ هذا الدور بجدية واهتمـام. وال شـك أن   

تعـددة داخـل   التطورات التقنية التي حدثت لوسائل اإلعالم في السنوات األخيرة قد أثرت في العالقات الم
وخبرات، ومعـارف، وكـذلك فـي     وأنماط سلوكية،جتمع الواحد، وما فيه من قيم، وعادات، ومفاهيم، الم

جتمعات البشرية بعضها ببعض سواء في زمن السلم أو الحرب.عالقة الم  
ن الثقافة تعبير عن النواحي المختلفة والمتعددة للنشاط اإلنساني فإن اإلعـالم هـو وسـيلة    وبما أ

  االتصال التي تنقل وتعزز وتعبر عن هذا النشاط.

 

إكساب الجماهير بمعارف وثقافات ومعلومـات عـن األدب والفنـون     يعمل على اإلعالم الثقافي:
مراحـل التعلـيم    :مثـل  ،خاطب فئة بعينهـا حدد ويرتبط بمنهج دراسي مم اإلعالم التعليمي:أما  وغيرها.

ختلفة.الم  

 

 ،والعلميـة  ،االجتماعيـة جتمعي والتنشـئة  م المالتالُئ ئل اإلعالم دور ثقافي في الحث علىلوسا   
رويج اإلعالم الثقافي بينها اختالفات فـي درجـة التوصـيل    والحضارية، ووسائل نقل ونشر وت ،والفكرية

جتمعي، ستخدمة، وطبيعة التكوين المالوسيلة الم قدمه، وهذا يعود إلىواإلرسال والتفاعل بين الجمهور بما تُ
والموالمادة التي يتم توصيلها.مستخدرسل، واألسلوب الم ،  

 

يب علىصع غير المهتمين بالثقافة أن يقوموا بدور فعال وحيوي في اإلعالم الثقافي، شتغلين أو الم
أو أي وسيلة من الوسائل اإلعالمية أو التثقيفيـة   ،أو الصحافة ،أو التليفزيون ،اإلذاعة :سواء كان ذلك في

المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة، فإن لم يفلن يتمكن هؤالء مـن  و المعرفة ناسب من الثقافة أتوفر قدر م
في إنجـاح خطـط التنميـة، وزيـادة وعـي       التي لها آثار ونتائج بعيدة المدىهمة الصعبة، القيام بهذه الم

ومجتمع. ومن هذه الرؤية يتضح أهمية أن يكون اإلعالمـي الـذي يـود أن    شاركة وتفاعل األفراد في الم
دراية بالثقافة والتثقيف وأهميـة   اإلعالم الثقافي علىرامج وسياسات أو ينفذ ب ،يخطط أو ،أو يصيغ ،يضع

المجتمع العربي، والهويـة  ثقف، وأثر الواقع عليه، وأهمية الهوية والحفاظ عليها، وطبيعة الهوية الثقافية للم
وأزمات المثقف في الحفاظ على الهوية.ثقف العربي، ودور الم  



  

 
 

 

  في مجموعة من األهداف، أهمها ما يلي:لإلعالم الثقا
 األفراد. ستوى الثقافي لدىرفع الم 

 ستهدفة بقصد وتثقيف الفئات المستهدفة بدون قصد.غير الم 

 ُالتفكير السليمة. رائقيوفر للجمهور المعرفة الصائبة وط 

 .تزويد الجمهور بالمعارف والفنون والعلوم واآلداب 

 كونات الثقافية اإلحاطة بالمجتمع في الماضي والحاضر.للم 

 ختلفـة لالسـتفادة مـن    تقديم معلومات حول الشخصيات التي أثرت في مجاالت الحياة الم
تجربتها وسيرة حياتها فيما يجتمع.فيد الفرد والم 

  اآلفكار واألخالق واألقيم والترسيخجتمع وخطط التنمية والحـرص  راء بما يتناسب مع الم
  والفنون والعلوم.على الذوق العام 

 

صـحيفة "الـدفتر الثقـافي"،     :وهـي ، الصحفية مجموعة من نماذج اإلعالم الثقافي يمكن عرض
حف ذاتها مواضـيع تقـع   ويوجد بالصو"األحرار الثقافية". "المشهد الثقافي"، و"األثر"، و"الموعد األدبي"، و

"التحلـيالت الخبريـة   و"حدث في مثل هذا اليوم"، وتقاطعة"، "الكلمات الم مثل: ،تحت إطار اإلعالم الثقافي
  ألحداث جارية".

 

إذاعة البرنامج الثقافي (البرنـامج  :وهي، اإلذاعية مجموعة من نماذج اإلعالم الثقافي يمكن عرض
ت البيوت" لإلذاعية صفية "ربا .، وبرنامج إلى١٩٥٧مايو  ٥وبدأ إرسالها ، "سعد لبيب"الثاني) الذي أسسها 

فـي التليفزيـون: "قنـاة النيـل     أما مصر في القناة الفضائية المصرية. برنامج صباح الخير ياالمهندس. و
"برنامج من سيربح المليون".وبرنامج العباقرة"، "والثقافية"،  

 

موقـع  عبر شبكة اإلنترنت التي من شأنها تقديم إعالما ثقافيا متميزا، أبرزها اآلتي: تتنوع المواقع
 موقـع و"مكتبتـي"،   موقعوغرب"،  ٨"قهوة  موقعوموقع "مكتبة نور"، وموقع "عصير الكتب"، "ويكبيديا"

 Free courses andهمهـا: واقع التواصل االجتماعي (فيسـبوك)، أ صفحات علي م"كتب الشارع". أيضا 

books، و  غرب، ٨صفحة قهوة وThe cultural talk .ًكيف تكتب مقاال  



 

 
 

قـيم  تخصصة في الثقافة فقط، لصاحبه الروائي العراقي المهو من المواقع المو ،موقع "كيكا"أيضا 
ـ   )م٢٠٠٣( عـام  في لندن "صموئيل شمعون"، وهو الموقع الذي أنشأه صموئيل في ر األدب لتشـجيع ونش

 عـام  موقع "الكتابة" للشاعر المصري "محمد أبوزيد" الذي أطلقه فـي الجديد في العالم العربي، إضافةً إلى 
موقع "ثقافات" للروائي األردني "يحيى القيس" افية المصرية التي تهتم بالكتابة. وكأهم المواقع الثق )م٢٠٠٧(

ا  بشأن عام. تهتم بالثقافة والكتابةهم من المواقع التي كموقع مأيضتميزة سواء موقع "تكوين" من المواقع الم
ه الروائية الكويتية "بثينـة  راء، وهو موقع كويتي أسستدمها للقُقفي الشكل أو في المادة الثقافية الجادة التي ي

  العيسي".
فيهـا بـاب الثقافـة     دن" من المواقع اإللكترونية الشاملة، إال أنه من المواقع التي يتميـز موقع "الم
موقع "الرواية" هو موقع متخصص في فن الرواية دون غيرها من فنون الكتابة، أسسـه  بنوعية متميزة. و

هو موقع سـوري أسسـته   وموقع "مجلة أتارغاتيس" و ."هيثم حسين"الناقد والكاتب السوري المقيم في لندن 
جتمع التعددي"، وهو من المواقع الحديثة، ويهتم"حركة الم تابعات الكتب.بكل أشكال الكتابة، وم  

 وتُعدا،  )١٨٠ناع القراءة (أصبوحة المرحلة التحضيرية لمشروع صتميـزا ما ثقافيحيـثُ  مشروع 
ءتك وتطـورك، ولمعرفـة   يتم تأهيله ليهتم بقرا ل شخصدرب خاص بكُيوفر هذا المشروع لكل شخص م

  ... دية نهاية رحلتناوهذه كانت ه ،وتثقف ،واشترك ،بحثالمزيد عنه أ
   



  

 
 

 

  إعداد:

  يوسف سيد أميرةأ/ 

 

 ،والمسرح ،والسينما ،النجوم خبارأ :مثل ،فنية مجاالت غطيتُ التي عالميةاإل واالشكال الفنون كافة
 وأ ،مسموع وأ ،مقروء كان سواء عالمإ كل وهو ،تخصصالم عالماإل فروع من فرع ايضأ وهو والرسم،

 تخصصم جمهور إلى ويصل الفني الجانب على االساس في يهتم) تلفزيونو إذاعة،و صحف،( مرئي
  .شتركةالم السمات وأ الخصائص من عدد تجمعه

  :، ومن أشكالهاحدأل صحيفة بلون ويتسع مفهوم الصحافة الفنية لتنفرد كُ مفهوم الصحافة الفنية:
 :صحافة المسرح مشاكله وعرض لنصوص  عالجةتهتم بالدراسات وفن كتابة المسرح وم

عاصرة.المسرحيات التاريخية والم 
 :تهتم بنصوص وسيناريوهات االفالم والنقد السينمائي. صحافة السينما 
 :تتناول الدراسات الموسيقية وتاريخها ونصوصها. صحافة الموسيقي 
 :ونقدها. نشطتها المحلية والدولية ودراسة هذه الفنونأتهتم بالمعارض و صحافة الفنون التشكيلية  

 

  لإلعالم الفني مجموعة من األهداف، يمكن إجمالها على النحو اآلتي:
  أبراز دور المكتبات ودور النشر وإنواع الفنون وأبراز كافة إيعمل االعالم الفني عليما في ثره

 ما.الكاتب والفنان للتعريف به ىثر الصحافة لتسليط الضوء علأتب وتوزيعها، كذلك نشر الكُ
  عالم وسيلة لنقل هذهالفن وسيلة للبحث عن السعادة واإلف ،سلوب الحياةأتغيير نمط التفكير وتجميل 

 .السعادة
 بعاد ل األنسان كُجواء نقية تستخرج من اإلأور من السمو والتحليق بالروح في قرب الجمهي

ذلك من جيل، مثال  ألكثرخلد عمله طول من حياته ويأسمه أا يعيش بدعنسانية لتجعل منه ماإل
 بداعاتهم.إم من خالل عمالهم تحكي قصصهأالفنانين الذين ماتوا وبقيت 

 ى لإتوصيل الفن  ىني علعالم الفيعمل اإلالناس لتغيير مشاعرهم ويبعث فيهتعة الحياة.م م 
 متاع والترفيه.التسلية واإل 



 

 
 

 إأتخصصة وتاحة برامج ومواد مو ،ا في المضمونمقًكثر عستهدف تلبي احتياجات الجمهور الم
ختلفة.بالمواد الم  

 

وذلك من خالل تقديم كميات وفيرة في  ،ص في مضمون الفنالتخص إلىلجأت الوسائل االعالمية 
، حددةبقطاع وفئات مو من خالل االهتمام أو الخاص أالجمهور سواء العام  حتياجاتالبي هذا المجال لتُ
ىستجدات التي تطرأ علوالتعريف بالم تخصص الفن محليودول اا واقليميليواكب الجمهور التطورات  اي

دراما، وفالم، أ :اختالفها ىنه يتناول القضايا الفنية علأ، كما الفنية وال يتخلف عن الركب الحضاري
الجماهير  ىهل وشامل لرفع الوعي لدبأسلوب س وتقديمها ، وغيرها،فنون تشكيليةومسرح، و

بالموضوعات الفنية. 

 

  ن يكون الصحفي:أخصصة في المسرح تحتاج الكتابة في الصحافة المتُ
 مالجمهور. ىلإا بمهارة نقل روح المسرح لم 
 مبمهارة سهولة الكتابة وسرعتها. الم 
 معرفة كافية بالمسرح وتاريخه وتقاليده. ىن يكون علأ 
 أن يكون مالم وديكور ،زياءأو ،وتصميم مشاهد ،دارةإو ،خراجإ :عاونة للمسرح منبالمهارات الم، 

 .ضاءةإو
 أن يكون ماوضوعي وبعيدبناء هذا الفن.أبهر وعالقاته مع ا عن مناخ المسرح الم  

 

وفهم هذا النوع من  ،ن يتسم بمهارة الذوق الفني واالحساس بهأحرر في هذا المجال يحتاج الم
ساليبه وتبسيطه للجمهور، ففلسفة النقد الفني تتصدى لدراسة كيفية تحليل العمل االبداعي أالفنون وتاريخه و
  .نطباعيةاو ألك بصورة موضوعية وليست عشوائية سباب ذأجودته و ىمد وتقويمه من حيثُ

 

  :، ومنهاالفنية الصحفية التغطية تتعدد مصادر
 .نجوم الفن من سينما ومسرح وتليفزيون وفن تشكيلي وغناء وموسيقي 
 .الهيئات والمؤسسات العاملة في الفن 



  

 
 

 نتاج الفني.ماكن اإلأ 
 ومهرجانات محلية ،ومتاحف ،ومعارض ،وحفالت ،ومسرح ،سينما :نتاج مندور عرض اإل 

  .ودولية

 

  يمكن عرض نماذج اإلعالم الفني من خالل التقسيم اآلتي:
  :افة الفنيةالصح - اوالً

  اإلصدارموافقة تاريخ   اسم صاحب الصحيفة  الدورية  اسم الصحيفة
  ١٣/١/١٩٤٩  مؤسسة دار الهالل  أسبوعية  مجلة الكواكب

  ٥/١١/١٩٩١  مؤسسة أخبار اليوم  أسبوعية  مجلة أخبار النجوم
  ٢٣/٧/١٩٦٧  اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بوزارة اإلعالم  أسبوعية  مجلة اإلذاعة والتليفزيون

  ٧/١٢/١٩٨٦  الهيئة المصرية العامة للكتاب  ربع سنوية  مجلة الفنون الشعبية
  ٢٩/١٢/٢٠٠٣  وزارة الثقافة  ربع سنوية  مجلة فنون مصرية

  ١٩٧١  االتحاد العام لنقابات المهن الفنية  سنوية  مجلة الفنون
  ٩/٧/٢٠٠٧  وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة_  أسبوعية  جريدة مسرحنا
  ١٠/٥/١٩٨٢  الهيئة العامة للكتاب  شهرية  مجلة المسرح

  ٢٧/١/٢٠١١  شركة عين المشاهير للصحافة  أسبوعية  جريدة عين المشاهير

اإلذاعة والتليفزيون الفني: -ا ثاني  
  أهمها اآلتي: يمكن عرض مجموعة من نماذج اإلعالم الفني اإلذاعية والتليفزيونية، 

 تايم السبكي: تقوم بعرض األفالم التي ينتجها محمد السبكي.، تايم مزيكا، تايم سينما 
  قناةIkono TV: الدور الذي  تؤديوهذه القناة  ،قناة تليفزيونية تعرض الفن فقط بال موسيقي

ولهذه القناة برنامج موجه للعالمين العربي واإلسالمي.يؤديةن مكن لمتحف فني أي ، 
 :القنوات المتخصصة في عرض األفالم العربية. هي أولى قناة روتانا سينما 
 :تهتم بعرض  القنوات المصرية التابعة لمجموعة قنوات النيل، حيثُ إحدى قناة النيل للسينما

 األفالم التاريخية. إلى إضافةًالسيكية الكوميدية الرومانسية، لمصرية الكاألفالم ا
 قناة نيو ألوان سينما. 
 قناة البيت بيتك. 
 قناة اليوم سينما. 



 

 
 

 قناة MBC2:  القنوات في الوطن العربي التي اهتمت بعرض األفالم األجنبية  أولىهي
ترجمة.الم 

 قناة Dubai one:  أفالم أمريكية وفرنسية وتحرص على عرضت التيتعتبر من أول القنوات 
 جوائز في المهرجانات العالمية. ديم األفالم األجنبية الحاصلة علىتق

إذاعـة  ، أفـالم  TOP MOVIES ،B4U، بوليـود   Scare TV،MBCقنـاة  أيضا قنوات: 
  .FMإذاعة نغم ، FMنجوم ، األغاني

  نماذج اإلنترنت: -ثالثًا 
 صفحة درامتيكا. 
  الرسمصفحة فن. 
 صفحة جداريات.  
    

 



  

 
 

 

  إعداد:

  السعود أبو محمود ميأ/ 

 التأثير أساليب من حدوأ أسلوب على هدفها وإصابة غايتها تحقيق أجل من الدعاية تقتصر ال
 وسائل عبر تنوعة،وم ختلفةم أساليب إلى تستند التيها وفنون الدعاية عمل طبيعة هذا ويعكس واإلقناع،
.شاملة حربها تكون حتى عديدة إعالمية 

 كمية في نتكم ال الدعاية قوة أن استخلصوا مأنّه غير للدعاية، اأسلوب ثالثين من أكثر الباحثون عد
 نطاق أوسع في واستمرارها تنوعها في فاعليتها وأن بها، تُمارس التي الطريقة في إنّما األساليب، هذه

 المسئول ذلك إلى البسيط الشخص من جتمعالم أفراد جميع في وتؤثر والطبقات، الشرائح ختلفم لتمس
 تكون أن ينبغي حيثُ نفها،ع في وضعفها بساطتها، في قوتها وأن الدولة، في سامية وظيفة يشغل ذيال

 بعدما األفراد منها رينفُ ال كي مكشوفة فاضحة بصورة بالغتُ ال وأن الناس، على شدة غير في حازمة
 ما الدعاية أساليب نم هدفه إصابة أجل من الدعاية رجل ويستخدم وأهدافها، نواياها حقيقة في يتشككوا

 هذه تكون وقد واستجابته، الفرد سلوك على المطلوب التأثير تحقيق إلى رقالطُ وأسرع أحسن يراها
 ذاك، أو هذا كان وسواء إصالحا، أو شرا منها الغرض يكون وقد طيبة، أو فاسدة ذاتها حد في األساليب

  .كدعاية الدعاية جوهر يمس ال فإنه
 أسلوبا الكذب في رأى من مفمنه الدعاية، أساليب وفاعلية قوة مدى تقييم في نالدارسو اختلففقد

 صدقكي حتى أكذب ثم أكذب،: "شعارهم كان الذين النازيون الدعاية براءخُ مثل األشخاص في للتأثير قويا
 بالدعاية القائمة بالجهة يضر وهو الدعاية أساليب أضعف الكذب أنّ اآلخر البعض يرى حين في ،"الناس
.ينفعها مما أكثر 

: 

 مفهومها واتسع الحاضر وقتنا في الناس بين تداولةالم صطلحاتالم من الدعاية اصطالح أصبح
 التفسيرات من وبالرغم بعيد زمن نذم كثيرة مفاهيم" دعاية" لكلمة كان وقد كما السابق، في عليه كان عما

 تعريفات الدعاية عرفت وقد التاريخ، قدم اقديم عتبري نشاطها فإن الدعاية صطلحلم والمحدودة الضيقة
 الضمان أو والترغيب والتعبير واإللحاح والسيطرة مارسةوالم التأثير فن" إال هي ما الدعاية إن فقيل عديدة
ك.السلو أو واألعمال واآلراء النظر وجهات لقبول 



 

 
 

 أو السلوك أو األفكار في تؤثر التي النظر ووجهات اءأر نشر هي: "الدعاية أن إلى آخرون وذهب
ماكليه ا األكثر التعريف ولعل معينة دعاية لتحقيق امعالدعاية بأن يقول الذي ذلك للدعاية وضوح أن مكني 

 أو عملية غير عتبرتُ ألغراض األفراد سلوك على السيطرة أو الشخصيات على التأثير حاولةم تسعى
 إال مضامينها في واختلفت تباينت وإن والدعاية معينين، وهدف وزمن عينم جتمعم في قيمتها في مشكوك

 يسلكوه كانوا ما معينًا سلوكًا حياتهم في يسلكوا نبأ اآلخرين إلقناع وسيلة تكون أن مكني عام بوجه أنها
 جميع تشمل وإنما اةالحي من عينم مجال على تقتصر ال الدعاية فإن األساس هذا وعلى اإلقناع هذا لوال

  ة.واجتماعي اقتصادية إلى سياسية من ختلفةالم الحياة نواحي
 في الحقيقة عن االنتباه تحريف على غايته صتنُ الذي اإلعالم هو الدعائي: اإلعالم مفهوم

 أو المعلومات نقل في والتعميم والرمز التكوين وهي ووسائله تلقيالم الجمهور عن وإخفائها عينم موضوع
 السياسية األزمات في اإلعالم من والنمط النوع هذا أهمية وتزداد حددةم أو عينةم ظروف في تحريفها
.الدولية أو األهلية الحروب أثناء خاصةً 

: 

 أخذ أن نذفم نفسه، البشرية تاريخ في نبحث أنفسنا لوجدنا الدعاية تاريخ في البحث أردنا لو
 خالل من الوسائل بشتى يبحث ينفك لم نهفأ الرموز،و الكتابة،و الكلمات، خالل من نفسه عن عبري ناإلنسا

 مصر تاريخ ففي .هدفه إلى الوصول أجل من األخبار، صياغة إعادة الحقائق، تحريف بالغة،الم اإليهام،
 منحوتاته ويكسر تماثيله مويهش معابده ويهدم اآلخر مأحده يلغى كان الفراعنة أن نجد مثالً الفرعونية
 بين الرافدين وادي حضارة في األمر وكذا ا،تقريب عام آالف ثالثة قبل األمر هذا مثل حدث وقد ورموزه،

. القديم العراق في عاشت التي األقوام وكل والبابليين اآلشوريين بين بعد وفيما واألكاديين السومريين
 عبر إال يتم ال والحضور الشرعية ومنحها جديدة رموز إلحالل هيئةوالت عينةم أفكار أو عينةم رموز فإزالة
  .الدعاية ووسائل وتحضير عمل

 لإلقناع كوسيلة) بروباغاندا( صطلحم مضمون أن إال ا،سلبي معنًا يحمل صطلحالم نيكُ ولم
 علم في مرة ولأل ستخدمُأ صطلحالم أن من بالرغم التاريخ، في السياسية األنظمة قدم اجد قديم السياسي
ر.عش التاسع القرن خالل االتصال 

 ،"الخطابة" كتابه في أرسطو إلى) الدعاية( مفهوم بأصل يعود) ميرتن كالوس( األلماني اإلعالمي
 الوسطى، القرون في أما دعائية، كنصوص تفسيرها مكني وتعاليمه القديم العهد قصص من كثير بأنعلما 

 في واألمراء والباباوات القياصرة ثار فاتحين، دسالقُ إلى سلمونالم دخل حينما م)١٠٧٩( عام في بالتحديد



  

 
 

 خطبة الثاني أوربان البابا أطلق حينها الصليبية، الحروب بدأت م)١٠٩٥( عام وفي ذلك، ضد أوروبا
.المسلمين من وتحريرها قدسةالم األرض نحو للتوجه مإياه اداعي رسانللفُ دعائية 

 فهمي صار حيثُ ا،جديد اعدب بالعربية،) الدعاية( أو) البروباغاندا( صطلحم نحتم الفرنسية الثورة
 السياسيين دفع مام الجماهير، على التأثير في جبارة لطةس الصحافة منحت أنها كما ،)التنوير( بمعنى

 عليه هو امثلم قط سلبي معنى يحمل صطلحالم نكُي ولم. السياسي الصراع في أساس كوسيلة الستخدامها
.اليوم 

 العشرين القرن بدايات في وبريطانيا بأميركا جرى الدعاية صطلحلم عاصرالم االستخدام أن إال
 عضويتها في ساهم دعائية لجنة ويلسون األميركي الرئيس دعا حينما األولى، العالمية الحرب في بالتحديد

 على أخذت التي للدعاية وزارة بريطانيا في تأسست حينما كذلك األكاديميين، نظرينوالم فكرينالم كبار
) الدعاية( كتاب عدوي ا،عظيم انجاح ذلك في ونجحت األلمان، ضد األميركي الشعب تحريض همةم عاتقها

ى.األول العالمية الحرب بعد ما في الفكرية األعمال أهم من بيرنايس إلدوارد 

 سياسي وعي تأسيس أجل ومن سياسية اقيةوبمصد مؤقت وليس األمد طويل لتأثيرالدعاية  تسعى
 فإن النظرية الناحية منمعينة.  إيديولوجيا من طاقته يستمد الذي وشكلها الدعاية مضمون خالل من ،جديد
 صحيحة الدعاية في الموجودة المعلومات تكون فقد ا،سلبي اوموقفً دقيق غير افهم تستدعي) الدعاية( كلمة
 للكذب. قرينة باعتبارها إليها وينظر بها يثق ال اليوم تلقيالم نفإ حالتينال في لكن كاذبة، تكون وقد 

 فقط المواطنين عواطف بتحريك يتعلق ال اآخر اتجاها الدعاية اتجهت فقد القرن هذا بداية في أما
 فن جردم ةالدعاي دعتّ لم األولى العالمية الحرب فخالل الدولة، قدمهاتً التي الفكرة تبني نحو مدفعه بل

 خذوأ الحقيقة هذه تحاربةالم الجيوش أدركت وقد ،الثابتة وأصوله قواعده له علما أصبحت بل فقط وتجارب
 الثانية العالمية الحرب خالل أما الحرب، في النجاح لصالح فسرونهاوي حادثة كل يستغلون الدعاية رجال

 مجاالً الوسيلة بهذه الدعاية ودخلت اجد وواسعة ملةشا بصورة للدعاية الراديو استعمال بعد األمر غيرتُ فقد
 إبراز في الدعاية رجال وتفنن الفترة تلك خالل تحاربةالم الجيوش عن واألخبار المعلومات بث في رحبا

 برزت التي جاريةوالتُ اإلعالمية الدعاية على التأكيد دوالب كما ،الدعاية مجال في وعبقرياتهم تجاربهم
 و وأخرى بطريقة البضاعة لشراء المواطنين دفع غرضها الثانية، العالمية الحرب بعد اجد بارز بشكل
باإلعالم. أفكارهم تغير 

 العالمية الحرب إبان المعارك من كثير في حاسمة أدوارا اختالفها على الدعاية أجهزة أدت ولقد
 من النوع هذا على يضفون براءخُال جعل الذي األمر تنازعين،الم الطرفين كسبتُ أن واستطاعت الثانية



 

 
 

 وعلما فنًا الحاضر الوقت في أصبحتحيثُ  الدعائية بالحرب ميتس لذلك العسكرية الصيغة اإلعالم
 القنابل من كثير ستهلكنَ إننا: "فيقول الحقيقة هذه إلى الثانية العالمية الحرب إبان  القادة أحد شيروي ،واسعا
 التي األصابع اضطراب تسبب وسيلة توجد أن ذلك من األرخص أليس نديج يد من واحدا مدفعا لتدمر

المدفع". ذلك زناد على تضغط 

 لمواقف ونتيجة الحياة، في وضرورات لحاجات نتيجة إال توجد لم أساسا الدعاية نأ نجد قدمتَ ومما
 في هي األنبياء فأعمال الديني المجال في بارزا بدورا الدعاية وقامت الدعاية، هذه لوجود حاجتها أثبتت

 العواطف خاطبتُ الدعوة هذه ومثل الحق إلى دعوة األساس في فهي، الدعاية أعمال من عمل جوهرها
 على التأثير بأن التأكيد من دالب ناسبةالم بهده ،والعقاب الثواب على أساسا تعتمد فهي تحريكها نحو وتتجه

 فاألناشيد الحاضر وقتنا حتى وربما الوسطى القرون خالل الدعاية من األساسي الهدف كان العواطف
 وسيلة واعتبرت ناحية من المواطنين عواطف تحريك على كبيرا تأثيرا لها كان الحماسية طبوالخُ الوطنية

اإلنسان. سلوك إثارة على تأثيرها لها التي الدعاية وسائل من 

 

 القرن من األول النصف في عليها كانت التي العمل آليات بنفس تعمل) داالبروباجن( دعتَ لم
 التطور ومع والعلم المنطق وتجاهل العاطفية، االستماالت واستخدام باألكاذيب، رتبطةم سابقًا الماضي،

 وأصبحت والبروباجندا، الدعاية تطورت فيها، والتشارك المعلومات وتداول االتصال وسائل في الهائل
 تفقد ال حتى اختبارها، جرى التي الصارمة حدداتوالم الدقيقة، القوانين من مجموعة على يةمبن

 الدعاية تعتمد كانتالعالمية. فقد  االتصاالت وثورة العولمة ظل في وتأثيرها وفعاليتها قوتها البروباجندا
 اليوم أما الشخصية، الذهن ووحدة الفردية، وتطلعاته الذاتية، ومواهبه الدعاية، رجل شخصية على سابقًا
 حددة،م دقيقة عادالتم طبقي الدعاية رجل على وأصبح دقيقة، ودراسات علمية، تحليالت على تعتمد فهي
  .استخدامها على الئمم تدريب بعد

– 

مكن أن نستعرضها على النحو اآلتي:للدعاية عدة أنواع، ي  
 جمهور هو هدفها والتي ،العلمي النشاط ذات الواضحة المكشوفة ةالدعاي هي :البيضاء الدعاية )١

االتصال إلى تؤدي التي األخرى اإلعالم ووسائل نترنتواإل والتلفزيون والراديو حفالص 
 .بالجماهير



  

 
 

 النشاطات على الدعاية هذه وتعتمد سري نشاط وذات مستوردة تكون التي هي :السوداء الدعاية )٢
 سرية: بطريقة معلوماتها وتزداد تنمو ولكن مصادرها عن السرية ايةالدع علنتُ وال السرية

 تختفي ولكنها ،الحقيقية مصادرها الناس عرفي أن يهمها ال التي الدعاية هي :ةالرمادي الدعاية )٣
 ظاهريا ألنها اشرةالمب غير بالدعاية الرمادية الدعاية ىمتس أن مكنوي ،األهداف من هدف وراء

 الدعاية هي ذلك على دليل خير وربما تحقيقه تبغي عينم هدف لها سريا ولكنها العواطف خاطبتُ
 السرية.

 باشرة،وم واضحة، بطريقة الجمهور واتجاهات آراء تغير إلى النوع هذا يسعى المباشرة: الدعاية )٤
 ة.الظاهر أو البيضاء بالدعاية تعرف النوع ذلك في ستخدمةالم واألنواع

 يكون أن تمنع ال ولكنها للجمهور، واضح مصدر ذات الدعاية من النوع هذا دعي ة:الظاهر الدعاية )٥
 .معلوم غير آخر جانب لديها

 تنتشر تجدها التاليب للجمهور، واضحة غير وطرق وسائل أصحابها قدمي ة:باشرمال غير الدعاية )٦
 قنعة.م دعاية بأنها عرفوتُ جتمعاتالم بداخل اجد سرية بطريقة

 الغالب وفي ،أيضا الهدف ومجهول المصدر مجهول الدعاية من النوع هذا عتبري ة:لكامنا الدعاية )٧
  .والحروب الكوارث، أثناء كبير بشكل نتشرم الدعاية من النوع هذا نجد

 

 االتصال وسائل تطور ومع. اجد كبيرة بصورة الحالي وقتنا في واإلعالن الدعاية أهمية تزايدت
 البضائع لتسويق واإلعالن الدعاية على االعتماد أصبح، يقولون كما صغيرة قرية العالم من جعلت التي

 بالنقاط واإلعالن الدعاية أهمية نجمل أن مكنوي .عنه االستغناء مكني ال أمرا األفكار وحتى والخدمات
التالية: 

 بأيسر واألفكار توالخدما والبضائع للسلع الترويج اإلعالن يصل حين، التكاليف وأقل بلالس 
 التي اإلعالنية الوسيلة يختار أن بعد وذلك، علنالم يريدها شريحة أوسع إلى مضمونه باختالف

ة.مسموع أم مقروءة أم مرئية كانت سواء، ريدهاي 

 تعريف أو، وكيفيتها تهاوطبيع الخدمة ضرورة أو، وسعرها وخصائصها السلعة ميزاتب ستهلكالم 
 ة.عيني بصورة وشرحها الفكرة تفاصيل

 عف، السوق توسعديدة أبواباً وتفتح والخدمات السلع على والصناعيين واالقتصاديين التجار وتعر 
 .المختلفة االقتصادية المصالحل أه بين واالقتصادية التجارية للتعامالت



 

 
 

 ام لأفض لتقديم والصناعيين المنتجين بين التنافس جعتش إنتاج من معنده ،موتدفعه التميز حاولةلم 
 المستهلكين. انتباه لجذب

 والمسموعة المرئية اإلعالمية للوسائل الدخل تؤمن التي الوسائل أهم من واإلعالن الدعاية تُعد 
 .والمقروءة

 يامللق تحريضهم أو، ما لخطر الجماهير توعية بوظيفة لتقوم واإلعالن الدعاية الدول تخدمتُس 
 .ما سياسي أو اجتماعي بواجب

 على وللسيطرة ألفكارها للترويج القوية الدول وتستخدمها هامة مكانة اليوم واإلعالن الدعاية تحتل 
.واستغاللها الفقيرة الدول 

 

  لإلعالم الدعائي مجموعة من الخصائص، أبزها:  
 إعدادها بعد معينة وأفكار آراء وتنشر لوماتمع عرضتَ بأنها اإلعالم عكس الدعاية تتميز 

 الحقيقة قدمتُ ال أنها أي الدعائية؛ األهداف تخدم بطريقة والشكل المضمون حيثُ من وتحريفها
 .الدعائية تطلباتالم مع يتماشى ما مع وإنما كاملةً

 الدعاية تعتبر اتعبير وليست اذاتي اتعبير يقوم الذي يةالداع بشخصية تتأثر ألنها ا؛موضوعي 
 .بإعدادها

 أهداف لتحقيق الدعاية تسعى دبرةم حددةوم ومحسوبة ستهدفةوم. 

 النظر وجهات في الترغيب إلى يسعى الذي واإللحاح والسيطرة واإلقناع التأثير فن بأنها تتسم 
 ة.أفكار و بالداعية الخاصة

 بالفكرة اإلقناع عملية يلبتسه يسمح مما ؛الفكري والغموض الذهني التشتت من حالة بخلق تقوم 
 .المطروحة

– 

  :اآلتي ، أبزهااآلثارلإلعالم الدعائي مجموعة من 
 نفسية على تأثير واإلعالن للدعاية :النفسي األثر للقيام وتدفعه الباطن بعقله تتحكم فهي، ستهلكالم 

 جيرالد البروفيسور يقول" ستهلكالم لدى يالالوع" كتاب ففي، سليمة غير استهالكية بسلوكيات
 خداع وسائل الستخدام ذلك المستهلك، وعي دون تتخذ الشراء قرارات من )%٩٥( نأ زالتمان

 .الباطن بالعقل سمىي ما وهو القرار اتخاذ مركز سويداء إلى تصل



  

 
 

 المجموعات إن الباحثون يقول :االجتماعي األثر لها سيكون فراداأل إليها ينتمي التي ختلفةالم 
 نظري التي الطريقة وتعتبر. األفراد على مفروض هو وما مقبول هو ما تفرض اجتماعية عادات

 ويجب واختياراته، دوافعه شرح في همام عامالً إليها ينتمي التي الجماعة داخل دوره إلى الفرد بها
 أن حاولي الحالة هذه فيو المجموعة، مع يتأقلم أن يجب ولكن بالفردية يشعر أال اإلنسان على

األفراد فإن الوقت وبنفس. إليها ينتمي التي الجماعة لظروف وفقًا وحاجاته عاداته شكلي الذين مه 
عادات غيروني العادة صبحتُ حتى وهكذا آخرون تبعها، ما عادةً الناس من فئة تبنت فإذا، جتمعالم 
كل في نتشرةم في االستهالكية اتالعاد أن نجد صرنا ولهذا. جتمعالم بصورة تغيرت قد جتمعالم 

 يتأثر فهو تبادلية عالقة جتمعوالم الفرد بين فالعالقة الفردية العادات تغير بسبب وذلك كبيرة
 .ككل جتمعالم على ينعكس واإلعالن بالدعاية تأثره فإن بالتالي، ويؤثر

 في تؤثر فإنها اجتماعي وآخر ينفس أثر واإلعالن لدعايةل أن كما :والسياسي االقتصادي األثر 
 التي الدخول أهم من واإلعالن الدعاية طريق عن تأتي التي الدخول وتعتبر. الدول اقتصاديات

 العامة منها سواء، صحفوالُ واإلذاعة كالتلفزيون الدولة في ختلفةالم االتصال وسائل عليها تعتمد
 ة.الخاص أم

 العملي للتطبيق بحوثهم وقدموا، وتفصيل بإسهاب مؤثرةال النفسية النواحي هذه الباحثون درس قدف
 معه وتعاملت، اإلنسان بإنسانية إال شيء لبكُ اهتمت فهي. خطيرة نتائج أعطت وقد، واإلعالن الدعاية في

، ستهلكالم إلنسانية راعاةم دون البشر من عينةم لفئة خاصة مصالح لتحقيق، عدب عن بها تحكمي آلة كأنه
 على الصغيرة الدول نفقهتُ ما تتجاوز واإلعالن الدعاية على العالمية الشركات نفقهاتُ التي موالاأل وتكاد

 آدمية وتحترم مشروعة اإلعالن وسائل أن طالما الشركات حق من هذا إن نقول هذا ومع مواطنيها
ستهلك،الم أخذت التي اإلعالنية الوسائل بعض انتشار هو للجدل ثيرالم قلق ارأث نعطفًام بالدول شرعينالم 
مماُأل هيئات إلى ذلك وتجاوز بل تقدمةالم األمر تحدةالم التي والبصري السمعي الخداع تقنيات هو زعجالم 

  لذلك. الواعي إدراكه دون ستهلكالم سلوك على للتأثير طُورت
 الهيمنة هذه ةخطور للشك مجاالً يدع ال وبما باألرقام أظهرت كثيرة وبحوث عديدة دراسات وهناك

  ا.وأهدافه ووسائلها

 
 
 



 

 
 

 

 :اآلتي ، أبزهااألساليبلإلعالم الدعائي مجموعة من 

 تَ التي البسيطة الكلمات عن عبارة هي: الشعاراتالحركات من حركة لكُ في الزعماء عن درص 
 واألغاني الشعرية والقصائد داألناشي تدخل وربما نفسه الشعب رددهاي مثُ واالجتماعية السياسية

 . والسياسية جاريةالتُ الدعايات في شائع أسلوب وهو ا،أيض صادقيهام من كواحد

 ا الدعاية أساليب أكثر من األسلوب هذا لعل والتنميط: القولبةا شيوعوسائل لنا قدمتُ إذ ،ووضوح 
 صورة في سلمالم يمتقد على يحرص كأن شيء، لكُ في الخاصة أصحابها نظر وجهات اإلعالم

 السيارة مقعد في وتجلس بالسواد تتشح امرأة صورة في أو الملبس، غريب اللحية طويل رجل
 ال قد توابع من تستدعيه ما للكُ التلقائي الربط على الصورة هذه تكرار يعمل حيثُ الخلفي،
 .السلبية الصفات بكل الغربي ذهن في رتبطًام اإلسالم فيغدو بها، يصرح

 الشاذة اآلراء أصحاب مع اإلعالم وسائل تساهل من بالرغم :البرهنة و المناقشة من بدال أكيدالت 
 تام، شبه بشكل مصالحها مع تتفق ال التي اآلراء تغفل ما غالبا أنها إال نظرها، وجهات عرض في
 حتى وتتجنب نقاش، دون الجميع عليها يتفق التي سلماتالم من أنها على نظرها وجهات تقدمفُ

 ومن إليه، األنظار بلفت انتشاره على ساعدةوالم عليه الضوء تسليط خشية اآلخر الرأي على الرد
 اإلعالم وسائل من كثير في عليه جمعالم الحل أنها على الغربية الليبرالية قراطيةالديم تقديم ذلك

 .كذل في كلمته قال قد أطيافه بكافة اإلسالمي العربي جتمعالم وكأن العربية

 ذلك، إلى بطبيعتها تميل التي الشعوب في وخاصةً العام الرأي في كبير أثر كتةللنُ النُكتة: أسلوب 
 المقاالت تأثير من وأعمق أكبر العام الرأي في تأثير كاتالنُ لبعض يكون أن أحيانًا يحدث وقد

 .السياسي الهدف ذات تكاالنُ بجمع ادائم عاديةالم البالد تعني لذلك اإلذاعية، واألحاديث الصحفية

 تسميات إعطاءالذهنية:  الصورة استخدام تتأثر ال كتعبيرات التصورات هذه معها صبحتُ عينةم 
اإلرهاب السالم، الرأسمالية، ،االشتراكية مثل مارسةبالم. 

 من األحيان بعض في أمكنت لماكُ الكذبة كبرت لماكُ إنه: هتلر قال كما واالختالق: الكذب أسلوب 
 .األذهان في سجلتُ أن

 في األسلوب هذا ويظهر السلبيات، وإخفاء الغرض ناسبتُ التي يجابياتاإل ذكر االختيار: أسلوب 
 .االنتخابية الحمالت



  

 
 

 خطر وهو واالجتماعية السياسية الدعاية في األسلوب هذا مثل يستعمل الديني: األسلوب إذ اجد 
 ممصالحه وتحقيق العقائدي كيانها ونسف هاضرب حاولوي وعقائدها أعماقها من مةاُأل يستهدف

 .األمة لتسيير األداة ملكوا إذا يشتهون ما وفق

 نفوس في التأثير بغية األسلوب هذا ويستعمل :واالستعطاف االستضعاف أسلوب وعليه قابل،الم 
 تاستخدم ومثاله، أمريكا، ربوع في العربية الدول ضد دعاياتها نشر في كثيرا الصهيونية تعتمد

 العبارة هذه ومع ،)لنعيش أعطونا( قوله مثل األمريكي الشعب نفوس في ؤثرةم عبارات الصهيونية
طفالً سمر اصغير ريدي ون بذلك يجده، فال اطعامعطاءهم ويستجدون األمريكيين عطف يستدر. 

 ذلك يكون :العام الرأي نبض جس أو االختبار منطاد أسلوب طالقهاوإ الدعايات طريق عن اغالب 
 التحليل ثبتأ فإذا الدعايات، لهذه بالنسبة العام الرأي بتحليل القيام ثم عين،م وقت في الناس بين

 .وهكذا غيرها إلى عنها عدل فشلها ثبتأ وإذا وتكررت، ذاعت نجاحها

  

أهمها: ،)البروباجندا( أو دعايةال لعملية أكبر فاعلية تحقيق للدعائي تيحتُ عوامل عدة ناكه 

 اإلعالم وسائل احتكار ُاإلعالم وسائل كانت لماك أو حتكرة،م الوسط في كبير بشكل سيطرةم 
كبيرة وفاعلية تأثير رصةفُ للدعاية يوفر هذا فإن ستهدف،الم. 

 مسار في التوجيه حددم:باستغاللها أكبر فاعلية ذات) البروباجندا( تكون السائدة، عتقداتللم 
 رسائل هدف يخدم ما في بتوجيهها وذلك ،مسبقًا الموجودة السلوك وأنماط الراسخة، واالتجاهات

 .الدعاية

  :وسائل دور بتعزيز ذلك يقوم إذ الشخصي، االتصال خالل من الدعاية فعالية زيادة هوالتعزيز 
 .الدعائية أهدافها لتحقيق اإلعالم

 الدعائي أن وتعني: حاصرةالم وسيلة، من أكثر باستخدام الدعائية رسائله في جمهوره صرحاي 
 .الجمهور مخاطبة أساليب وبتنويع

 في السهل باألمر ليس بالطبع وهذا، االستهالكي بسلوكنا مالتحكُ وأهمية ضرورة لنا يتبين سبق مما
 أنه أرى لذلك. ومالي نراها التي الخطيرة بالصورة االستهالكية غرياتالم هذه فيه تنتشر الذي العصر هذا
 بسلوكنا مالتحكُ على كأفراد تساعدنا والتي الباحثون ذكرها التي التوصيات بعض تقديم فيدالم من

 وإعالنات دعايات من المختلفة اإلعالم وسائل تبثه ما وراء التام االنسياق عدم على ساعدناوتُ ،االستهالكي
  ترويجية، ومن أهم تلك التوصيات، ما يلي:



 

 
 

 في الفردية ئوليةالمس تحمل سالمة في وأهميتها الدولة في الطبيعية الموارد على حافظةالم 
 بترشيد رتبطةالم القرارات لتنفذ المعنية الجهات مع المواطن يتعاون وأن، الوطني االقتصاد

 .االستهالك

 السلع مواصفات في بحقوقه المواطن يتمسك أن للتأكد شرائها قبل العبوات فحص أهمية دركوي 
 ا.بمثيالته أسعارها قارنةوم حتواهام ومعرفة صالحيتها من

 أن من يراه ما ويعرض باالستهالك الخاصة بالقوانين إخالل أي ضد شكواه قدمي تضمن قترحاتم 
 .حقوقه له

 يكون أن رفع في الفعال وأثره االستهالك ترشيد سسُأل اواعي والدولة األسرة ستوىم. 

 إلية يحتاج لما التخطيط العشوائي الشراء على اإلقبال وعدم ستهلكالم. 

 تتلف ال حتى بالمنزل المتوافرة المخازن بها تسمح التي بالكميات التموينية المواد شراء. 

 والبيانات المعلومات قراءة المنتج سالمة من للتأكد العبوات على دونةالم. 

 فراداأل عدد حسب وجبة كل في إعدادها يجب التي الطعام كمية تحديد. 

 فحص يلزم ما وتحديد الشراء على اإلقدام قبل المالبس خزانات حتوياتم. 

 بالتعليمات االلتزام تحافظ حتى وتنظيفها بالمالبس بالعناية والخاصة اإلرشادية البطاقة على دونةالم 
 .مدة أطول رونقها على

 األوالد بتنشئة االهتمام ة.لالعاق الحسنة االستهالكية العادات موتعليمه 

 ينتبه أن يجب غير وسائل ستخدمتُ وقد للشراء، حقيقية غير رغبات يخلق اإلعالن أن إلى ستهلكالم 
إلثارة ناسبةم ميزاتو خصائص على يعتمد وأنه  ستهلك،الم وهو فيها، بالغم على ركزي 

 .مضللة معلومات يتضمن وقد العقل، خاطبي وال والعاطفية النفسية المؤثرات

 

  يمكن استعراض مجموعة من نماذج وتطبيقات اإلعالم الدعائي، وذلك على النحو اآلتي:
 الصهيونية الدعاية استثمرت :الصهيونية الدعاية الدولية أبعاده في العربي اإلعالم عفض 

 :امنه ،دعائية نطلقاتم على تحركها وبنيت البلدان من عديد في وفعال نشط بشكل وتحركت

 واستمرارية اإلسرائيلي للكيان موحدة أبدية عاصمة دسالقُ مدينة اعتبار على التركيز 
 .حتلةالم العربية األراضي في وتسميتها ستوطناتالم وجود



  

 
 

 ما إثارة سمىي وضرورة العربية الدول من اليهود الالجئين شكلةبم إثارة عند متعويضه 
 عام حرب في وطنهم عن الرحيل على وااجبر الذين الفلسطينيين الالجئين مسالة

 م).١٩٤٨(

 الرأي لدى صورتها تحسين أجل من السالم في راغبة كدولة إسرائيل تقديم على الحرص 
  .الدبلوماسية النجاحات إلحراز العالمي العام

 ا طالبان إحراز على مؤشراتال ظهرتُ :طالبان حركة دعايةأو الدعائية الحرب صعيد على نجاح 
 به قدمتَ الذي لحالص عرض على الحركة ردت ومؤخرا ثانية، محورية كجبهة ،"نداالبروباج"

 إعالمي خططم" بأنه سالم، مباحثات لعقد صحفي، بإعالن كرزاي، حميد األفغاني، الرئيس
 بأنواع اإلعالمية، الحرب هذه في طالبان وتتسلح طالبان، صفوف في بانشقاق اإليحاء منه الغرض

المدمجة واألقراص اإلنترنت، منها: لحةاألس من ختلفةم. 

 عامي بين ما الفترة في النازي، الحزب عليها اعتمد التي األسلحة أقوى من كانت النازية: الدعاية 
 إنها. العالم غزو إلى" هتلر" يقول كما تهدف سياسية أيديولوجية لها وكانت ،م)١٩٤٥و ١٩٣٣(

 النازية الدعاية وتغلب األفراد، لدى والعواطف المشاعر إلثارة تهدف ألنها عقالنية ال دعاية
 أن األلماني الحربي اإلعالم استطاع فقد ق.المنط على االندفاعي والحس التبرير على الصورة

. "جوبلز جوزيف" األلماني الدعاية وزير بواسطة متطور بشكل خُططت التي الدعاية نظام يدخل
 وسائل خالل من الدعاية واستخدمت الحديثة، ائيةالدع ظمالنُ إدخال في كبير فضل له كان الذي

 الصوت ومكبرات واإلذاعة، المنشورات، على اعتمدت حيثُ الوقت، ذلك في الحربي اإلعالم
 قوتها ناحية من األلمانية الدعاية إلى ننظر وحين والتدمير للفتك األولية الغرائز ثيري بشكل

 شأنه من ما كل تستخدم سيكولوجية مدفعية كأنها لواقعا في تبدو فإنها عليه، تنطوي ما أي ،الباطنة
 ن.الكيا ويزعزع يصدم أن

 إلى دعت :مصر على الفرنسية الحملة دعاية وعاداتهم مصر أهل تقاليد راعاةم موشعائره 
 الرأي أهل واحترام موشيوخه ملمائهع بتبجيل ممودته وكسب المصريين استمالة وإلى الدينية،
 بها قاموا التي الدعاية أثر من وكان .المصريين عند كبيرة مكانة أصحاب لماءالع ءهؤال ألن منهم؛

 بعد قامت التي اإلدارة حكومة اهتمام مصر غزو موضوع نال أن المصريين أفكار على ليسيطروا
 .والتنفيذ العمل حيز إلى والتفكير النظر مرحلة من وخرج الفرنسية، الثورة

 



 

 
 

 : 

 المرسومة االعتيادية المهام من مافه تواجدا أينما الخلل، وكشف الحقيقة عن بحثال أن..  معلوم
 غالبية لدى اإلعالمية الصورة أن الحظي مما لكن وتقدير، تقييم لكُ عليها يستحق الذي اإلعالمي، للعمل

ما على ليست لدان،الب فيها بما رام،ي مسئولةال اإلعالمية فالرسالة ذاتها، الغربية لدانالب ا لتهمهمأما ،تمام 
 يلمس لم رة،ح لصحافة امتالكها وهم عن فقط فتتحدث البلدان، تلك شاكلة لدى الرسمية اإلعالمية الدعاية

مارستُ وكيف إعالمها، أجهزة عمل بقية وقائع عن تتحدث وال.. حقيقي وجود أي المزعومة ريتهالح 
 وكذا) اتفق وكيفما( الحكومات وإرضاء تأييد إلى الهش، يرالتفك ذوي الستدراج والخداع والتمويه التضليل

.والضمائر للعقول مصيدة وكأنها الدعاية يظهر الملحوظ، اإلعالمي االنتقاص هذا فان 

 جيدا يعلم وهو لإلعالم، تلقيالم الجمهور إليها يتطلع مسألة ستبقى اإلعالمية المصداقية إثباتفإن 
 العامرة الخيرات إن النية سنح من وبكثير الكالم أناسه يتداول إذ يكون، أن ينبغي وكيف اإلعالم بماهية

 كشفه من والبد ثقافي تخلف قابلهاي يزال ما التشخيص وجه على) والعربية اإلسالمية( النامية البلدان في
 ا.ضمنً له ستحسنةالم اإلعالمية الدعاية ووقف سبباته،وم أسبابه وإزالة وتحديه

   



  

 
 

 

  إعداد:

  علي صبحي منتهىأ/ 

 القواعد وشرح الرياضية، والحقائق والمعلومات األخبار نشر عملية هو" :الرياضي االعالم مفهوم
 وتنمية المجتمع أفراد بين الرياضية الثقافة نشر بقصد الرياضية، واألنشطة باأللعاب الخاصة والقوانين

 بالرياضة أساسا المتعلقة األخبار بتقديم يختص الذي اإلعالمي نشاطال ذلك وهو". "الرياضي وعيه
 وأيضا والتحليل، التفسير من نوع يدعمها والتي رياضية، أحداث من الرياضة تصنعه بما والمرتبطة

  ."بالرياضة المهتمة المجتمع وشرائح لفئات التوجيه
 معرفية قاعدة تشكيل إلى الهادف عالماإل من المتخصص الجزء ذلك هو الرياضي اإلعالم إذًا

 األعمار مختلف من الجماهير من األكبر الشريحة اليوم يستقطب أصبح الذي الرياضي، المجال في وثقافية
  .الجنسين ومن واألعراق

  
  تكمن أهمية اإلعالم الرياضي في اآلتي:  
 ساعدةمعه والتجاوب الرياضي المجال في جديد هو ما كل استيعاب على الرياضي الجمهور م. 
 حددة وجهات نحو مشاعره وتوجيه الرياضي الجمهور على السيطرةم. 
 رتبطة وثقافية معرفية بنية تكوينعينة رياضية بقضايا مم. 
 للجميع والرياضة التنافسية الرياضة مفاهيم نحو الجمهور لدى ايجابية اتجاهات تكوين. 
 الرياضية الروح بمبادئ ضيةالريا الجماهير توعية. 
 م الجماهير سلوكيات في التأثيرشاركة ودفعهفي الرياضة وفلسفة أهداف تحقيق في الفعالة للم 

  .المجتمع

 

وظائف أساسية: خمسعديد من الوظائف نختصرها في يؤدي اإلعالم الرياضي  

 .المختلفة الرياضية األحداث عن معلومات تقديم لخال من وذلك ):اإلخبارية( المعرفية الوظيفية )١
 وبيان المثارة والقضايا األحداث عن والتعليق والتفسير، الشرح،: في وتتمثل :التفسيرية الوظيفة )٢

 .الرياضي المجتمع في القائمة الرياضية والنظم للمؤسسات الدعم وتقديم ودوافعها؛ أبعادها



 

 
 

 الفردية، والثقافات المجتمع في السائدة الثقافات عن لتعبيرا خالل من وذلك :التثقيفية الوظيفة )٣
 على والحفاظ فيه السائدة القيمة على والحفاظ واحدة بوتقة في المجتمع عناصر صهر إلى إضافةً

 .الرياضية ثقافته استمرار
 لبعدوا االجتماعي والضغط التوتر عوامل من التخفيف إلى الهادفة :والترفيهية الترويحية الوظيفة )٤

 .اليومي الروتين عن
  .المختلفة اإلعالم وسائل طريق عن الرياضي بالتسويق القيام بمعنى :التُجارية الوظيفة )٥

 

 تتنوع أهداف اإلعالم الرياضي، يمكن عرض أبرزها على النحو اآلتي:

 ستوى رفعللجمهور الرياضية الثقافة م.  
 م الرياضي الوعي زيادةله.  
 مم في الرياضة دور بأهمية تعريفهوالخاصة العامة حياته.  
 الرياضية شعوبها بحضارة العالم تعريف.  

 

 ، يمكن عرض أبرزها على النحو اآلتي:عدة أنواع إلعالم الرياضيل

 حف،: مثل المكتوبة، الكلمة على يعتمد الذي وهو: المقروء الرياضي اإلعالمب،والكت الص 
 .والملصقات والنشرات، والمجالت،

 التسجيل، وأشرطة الراديو،: مثل اإلنسان، سمع على يعتمد الذي هو :المسموع الرياضي اإلعالم 
 األنباء. ووكاالت

 وشبكة والفيديو، السينما،: مثل اإلنسان، بصر على يعتمد الذي هو :المرئي الرياضي اإلعالم 
 على يعتمد ألنه المسموع المرئي الرياضي اإلعالم اسم عليه طلقي وأحيانًا ،)اإلنترنت( المعلومات

 .واحد آن في والبصر السمع حاستي
 والمؤتمرات المعارض مثل عليه لالطالع الناس إليه يتوجه الذي هو :الثابت الرياضي اإلعالم 

  .والمسارح

 

 أبرزها على النحو اآلتي:، يمكن عرض مجموعة من التأثيرات إلعالم الرياضيل



  

 
 

 ستغالً اآلخر، النادي ضد الجمهور موقف تشكيل :الرياضي االتجاه أو الموقف تغييرذلك في م 
 ما، لشخص أو لقضية اإلنسان رؤية بالموقف ويقصد الالعبين، أحد انتقال المثال سبيل على

 يصادفهم، الذين اصاألشخ على حكمه اإلنسان يبنى الموقف هذا على وبناء تجاهه، وشعوره
 كُرها، أو حبا قبوالً، أو رفضا إيجابا، أو سلبا يتغير قد الموقف هذا. لها يتعرض التي والقضايا

 .لإلنسان تُقدم التي الحيثيات أو المعلومات على بناء وذلك

 فرد،ال لدى التي الرياضية المعلومات كل مجموع هي الرياضية المعرفة :الرياضية المعرفة تغيير 
 السلوك وكذلك الرياضي، المجال تخُص التي واآلراء والمواقف والمعتقدات القيم وتشمل

 تكوين في يؤثر الرياضي فاإلعالم. االتجاه أو الموقف من وأشمل أعم بذلك فهي الرياضي،
 من مصدر باعتباره له، المدى الطويلة التعرض عملية خالل من لألفراد الرياضية المعرفة
 موضوع أو رياضية، لقصة القائمة المعرفية األصول باجتثاث فيقوم الرياضية، علوماتالم مصادر

 معرفية أصول وإحالل األفراد، لدى الرياضية والموضوعات القضايا من مجموعة أو رياضي،
 .منها بدالً جديدة رياضية

 ناك :الرياضي المجال في االجتماعية التنشئةجتمع كُل في معينة مؤسسات هبتنشئة تقوم قد م 
 المعارف تلقينهم إلى إضافةً ورياضيا، اجتماعيا المقبول السلوك وتعليمهم رياضيا وتثقيفهم األفراد
: المؤسسات هذه ومن الرياضة، نحو والحضارية الثقافية بيئتهم تُشكل التي الرياضية والعقائد
 الشباب، ومراكز كاألندية، الرياضية للمؤسسات إضافةً الدينية، والمراكز والمدرسة، المنزل،

 .وغيرها الشعبية، والساحات

 لألخبار مصدر أو ترفيه أداة مجرد أنه على الرياضي اإلعالم مع يتعامل الناس من كثيرا
 ما كل إن محايدة، أخبار وال برئ ترفيه هناك فليس ضيقة، نظرة تُعد النظرة هذه إن أكثر، ليس الرياضية

 المجال في السلبية القيم من قيمة إزالة عن يخرج ال الرياضي اإلعالم في نقرأه أو نراه أو نسمعه
 المقصود هو وهذا قادم آلخر والتصدي قائم شيء ترسيخ أو إيجابية محلها ُأخرى وتثبيت الرياضي
  .الرياضي المجال في االجتماعية بالتنشئة

التالي المثال على ذلك تطبيق مكنوي:  
 في متعصب لشخص مضحكة مواقف تعرض ساخرة تلفزيونية لتمثيلية مثالً الفرد مشاهدة إن

 فالقيمة لطرفته، الضحك يثيرً فعال يراه ما ألن الضحك في يفرط قد المشاهد والفرد ما لفريق تشجيعه
 بل ترويح أو تسلية أنه يعتقد ما على يشاهد وهو الشخص ذلك يراها ال كهذه إعالمية رسالة في المشحونة



 

 
 

 أقل سيكون الفرد إن. التعصب من اتجاها أو موقفًا لتشكل الالشعور إلى تسلل التي هي القيمة تلك يرى
 غير أسلوب التعصب أن: مثالً صحيفة في كمقالة مباشر بشكل له تقول التي اإلعالمية الرسالة مع تجاوبا

 تلك خالل من عليه ضعر تم حينما الرأي هذا قبل أنه حين في للسخرية، ومثير مزعج وأمر حضاري
  .التمثيلية
 من كبير قطاع إلى الوصول على قُدرته الرياضي اإلعالم خصائص من :الجماعية اإلثارة 

 في يتمثل له السلبي الوجه أن إال الرياضي لإلعالم الرياضية األوجه من وجها يمثل هذا الجمهور،
 لكنها وقت، أي في تحدث أن يمكن اضيالري اإلعالم بها يقوم التي الجماعية اإلثارة. ذلك استخدام

 الفرق بعض هزيمة نتيجة يحدث الذي الجماهيري كالسخط األزمات، وقت في تكون ما أنجح
 لكرة العالم لكأس النهائية كالتصفيات الدولية البطوالت إحدى من وخروجها القوية، الفرق خاصةً
 الالعبين، أداء في الواضح للتقصير جةنتي الجماهير، لكل الحلم بمثابة يعد كان الذي القدم،

 وإن خاصةً األخرى، الفرق من للفوز أقرب فيه كانوا هم وقت في التشكيلة، في الفادحة واألخطاء
 .جمهوره ووسط أرضه على مقامة البطولة هذه كانت

 ثيرات من موقفه في اإلنسان :العاطفية االستشارةههتواج التي الذهنية المنبهات أو الحسية الم 
 ومنطق عقل عن نتحدث أن ونستطيع والعقل، المنطق أو والعواطف، المشاعر: أمران يتنازعه
 والرضا والسعادة، والحزن والكراهية، الحب فهناك العواطف، من وعدد مشاعر وعدة واحد،

 أو العقل يفقد حينما استثارتها يتم الفرد داخل الكامنة والعواطف. المشاعر من وغيرها والغضب،
 يستطيع ال جهد من بلغ مهما واإلنسان ذلك، يحدث ما وكثيرا عليها، السيطرة في دوره منطقال

 ال فانه الغضب مشاعر ضبط استطاع فلو عقله، تحكيم خالل من عواطفه على السيطرة دائما
 الرياضي فاإلعالم. المثال سبيل على الحب أو الكراهية أو الحزن مشاعر في يتحكم أن يستطيع

 تملكه بما العرض ألساليب استخدامه خالل من اإلنسان، عواطف مع التعامل في فائقة بقُدرة عيتمت
 مع نتعاطف يجعلنا أن الرياضي اإلعالم يستطيع فمثالً والوجدان، الفكر تُخاطب إمكانات من

 كاعتداء لها، تعرضت التي واأللم المعاناة مشاهد لنا يعرض حينما معها ونبكي بل الضحية،
  .بحياته أودى مما المباريات إحدى حكم على لجمهورا

 

 لجريدة الفضل يمنح من ناكوه العشرين، القرن بدايات في مصر في الرياضية الصحافة بدأت
 تخصصةم صحافة عبر ذلك قبل بدأت أنها آخرون يؤكد بينما وتطورها، نشأتها في المصرية »األهرام«



  

 
 

 مصر عرفت حيثُ األندية، مجالت إلى إضافةً الكمة،والم الفروسية مثل الفردية، اضاتالري بعض في
 عام القدم لكرة مصري فريق أول تأسيس وتم ،)١٨٨٢( عام مصر اإلنجليز دخول مع الرياضية األلعاب

)١٨٩٥(.  
 الشائع غير على« إنه: »األوسط الشرق«لـ توحيد خالد الرياضي والصحفي الناقد يقول

 ،)األهرام( جريدة في العشرين، القرن نتصفم في تبدأ لم مصر في الرياضية الصحافة فإن معروف،وال
 ناكه فكانت الفردية، األلعاب في تخصصةم رياضية صحافة مصر شهدت حيثُ بكثير، ذلك قبل بدأت بل

 على وأخرى المالكمة، رياضة في تخصصةم مجالت هناك وكان ،)السباق( اسمها الخيل، لسباقات مجلة
األندية، ستوىم امالتي الشهرية النشرة من األول العدد م)١٩٣٣( عام أصدر األهلي النادي« أن إلى شير 

  .   »النادي أعضاء على توزع كانت

 

 امتلكت ثم ،م)١٩٩٧( في للرياضة النيل قناة وكانت تخصصة،م مصرية قناة أول مصر شهدت
في ذلك  art شبكة مع سوبر، للرياضة النيل قناة بظهور التسعينيات نهاية في شفرةم رياضية ةقنا أول

 art شبكة قيام بعد إغالقها تم حتي المشفرة المباريات جميع تبث سوبر للرياضة النيل قناة وظلّت ،الوقت
 عام أوائل حتي خاصة رياضية قناة بدون مصر وظلّت القطرية، الرياضية الجزيرة شبكة nإل نفسها ببيع

 شهر في األهلي قناة أعقبتها أغسطس، شهر في سبورت مودرن قنوات إطالق تم عندما ،م)٢٠٠٧(
 والتي سبورت دريم قناة ثم ،م)٢٠٠٨( عام أوائل في دجلة وادي بعدها ثم وروما، األهلي بمباراة نوفمبر

 عام نهاية في رياضة النهار قناة جاءت ثم ،م)٢٠١٠( عام بداية في أبوابها وأغلقت طويالً تبقَ لم
لتعقُبها عدة فنوات رياضية في  الخاصة، الرياضية القنوات إلى لتنضم ،م)٢٠١٢( عام وبداية م)٢٠١١(

       .On Sportمصر ولعل من أبرزه األن قناة 



  

ــالم  ــة إع التنمي
  ... الُمجتمعية

  
  

جموعة من الموضوعات يتناول هذا الفصل م
  ، وهي:التنمية المجتمعيةإعالم المتعلقة ب

 .التنموياإلعالم  

 .المجتمعياإلعالم  

 .البيئياإلعالم  

 .الخدمياإلعالم  
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  إعداد:

  سلمـم سعد هبهأ/ 

 منه رادي اإلنمائي، لإلعالم اعالمي يوما ،م)١٩٧٢( العام في المتحدة لألمم العامة الجمعية حددت  
 وقررت حلها، أجل من الدولي التعاون تعزيز إلى والحاجة التنمية لمشاكل العالمي العام الرأي انتباه لفت

 تشرين ٢٤ في المتحدة األمم يوم مع المبدأ حيثُ من العالمي اليوم هذا تاريخ يتوافق أن العامة الجمعية
 لعقد الثانية الدولية اإلنمائية اإلستراتيجية ،م)١٩٧٠( عام في فيه، اعتمدت الذي التاريخ وهو أكتوبر،/األول
 وال العام، رأيال وتعبئة المعلومات نشر تحسين شأن من أن العامة الجمعية ورأت .اإلنمائي المتحدة األمم
 التعاون مجال في الجهود تعزيز بالتالي التنمية، بمشاكل الوعي من مزيد إلى يؤدي أن الشباب، بين سيما

  .التنمية أجل من الدولي
 أن إلى أدى الحالي، القرن في كبير تقدم من والمعلوماتية التكنولوجية الثورة أحرزته ما ظل وفي

 العالم حول انتشرت ايضوأ ،ليهأ والوصول نترنتاإل استخدام على قادرون العالم سكان ربع من أكثر
 وهو والثقافات اللغات من بعدد ثري الرقمي المحتوى أصبح كما واسع، بشكل والمحمولة الذكية الهواتف

 ،النامية البلدان في السيما للمعلومات، والوصول مسبوق غير بشكل التواصل على العالم حول ساعد ما
 لىإ متقدمة دول عدة في يصل بينما%، ١٨ من أقل إلى بها اإلنترنت يستخدمون ال من عدد يصل والتي

 على وقادرة واسع انتشار ذات جديدة إعالمية ومسارات مجاالت خلقت التي الثورة تلك  .)%٦٠(
 يةالعالم التنمية في اإلعالم دور على وبشدة أكدت، قد العالم حول الجمهور من أكبر فضاء إلى الوصول
  .حتمية ضرورة للتنمية كجوهر لإلعالم اإلنمائي الدور على التركيز وجعلت

 قيام دعم بما المصري المجتمع داخل الفعال للتواصل المجال فتح في ساهم الذي اإلعالم ذلك إن
 األوضاع مع العام الرأي اشتباك وجعل التغيير في والمجتمع الشباب متطلبات وتطور وتوالى يناير ثورة
 عملية في رئيس بشكل يسهم شك ال كبير، وبفارق سبق وقت أي من فعالية أكثر واالقتصادية اسيةالسي

 وحقوق الديمقراطية ومبادي لمفاهيم والترسيخ ومتطلباته همومه عن والتعبير الجمهور وتوعية التنمية
  .اإلنسان

 
 



 

 
 

   

طريق عن المختلفة االتصال وسائل استعمال إلى يهدف الذي اإلعالم التنموي، باإلعالم قصدي 
  .المجتمع في واالقتصادية االجتماعية الظروف لتحسين الجيد والتنسيق التخطيط

 تبناها التي المتعددة االتصال نظريات خالل من الستينيات بداية في الظهور في المفهوم هذا بدأ
 من المجتمع تنمية في المساهمة على إلعالما لقدرة أصلوا الذين الدوليين اإلعالم وخبراء المنظرين بعض
 والموارد االستراتيجيات وايجاد التحديث في والرغبة المهارات واكتساب والتعليم التثقيف عمليات خالل

  .ذلك إلى تدعو التي اإلعالمية الرسائل عبر التنمية تحقيق أجل من المتاحة
 نشأته في األول الفضل ويعود العشرين، القرن من السابع العقد في التنموي االعالم مفهوم ظهر

 من "شرام" انطلق ،م١٩٧٤في عام  والتنمية اإلعالم وسائل في كتابا ألف الذي "شرام ولبر" الباحث إلى
 اثرأ حدثأ عالماإل نأ ووجد ،الكبرى للتحوالت التاريخية الذاكرة خالل من عامة بصفة اإلعالم هميةأ

وسائل دون لتتم كانت ما وأمريكا أوروبا في الثورات: (أن يرى وهو ،فيه تعمل التي المحيط في اكبير 
 التطورات هذه أن أساس على واالتصالي، التكنولوجي والتطور للتعليم بالنسبة األمر وكذلك ،اإلعالم
 لتنبيه اإلعالم وسائل قامت به الذي الدور( نأ وجد ثم ومن ،)الناس حياة في اعميقً وتحوالً اتطور أحدثت

 جعلها وفي سباتها من المتخلفة الشعوب إيقاظ في كبير أثر له كان المتخلف واقعها على الثالث العالم دول
 هذه إيقاظ في األهم العامل كانا والمواصالت فاإلعالم المتقدمة، الشعوب معيشة مستوى إلى تتطلع

 الحواجز رغم جماهيرها بها تبلغ أن تستطيع قوية قنوات النامية الدول أعطى اإلعالم أن كما ،الشعوب
 تقدمها التي اإلعالمية الخدمات وبالتالي واالتصال، اإلعالم وسائل تركيز واقع بين "شرام" ويربط ،)الكثيرة

 األمر فهذا قوله وحسب والقرى، األرياف أو الهامشية المدن في شديد نقص ويوجد الكبرى المدن في
  .سواء حد على والنامية متقدمةال الدول وفي والهامشية الكبرى المدن في موجود

 صبحي كي تطور ثم جتمعية،الم واالهتمامات االحتياجات عن اتعبير نشأ التنموي اإلعالم أن يتضح
امطلب اقومي وتبسيط توصيل في هميتهأ وتجسدت العام، القومي التخطيط ناحية من اوحيوي تنفيذ سنوح 

 االجتماعية المؤسسات بين اجتماعي تناغم خلق على ويساعد العليا، التنموية القومية األهداف ومتابعة
 اإلعالم، عليها يشتغل التي المعرفية الحقول بتنوع تنوعت مختلفة، مستويات في وتدرج ،المختلفة

 حسب المستويات تلك وتحددت اإلعالمية، الممارسة على تهيمن التي واأليديولوجية الفكرية والتوجهات
 واالقتصادي، والتربوي، والديني، واالجتماعي، والوصفي، كاأليديولوجي، عالم،اإل يتخذها التي األبعاد

  .وغيرها



  

 
 

 التنموي البعد لتواكب كبير، بشكل ومقاصدها ومنهاجياتها قدراتها من المستويات تلك وطورت
 بشكل التنموي اإلعالم مفهوم برز ذلك بعد الواقع، يشهدها التي التنمية عملية في كلها فتنخرط لإلعالم،

  .العام اإلعالم حقل في جديد كمفهوم الماضي القرن نهايات خالل كبير
 خاصةً واالتصال، عالماإل مجال في والباحثين الخبراء قبل من المصطلح استخدام كثر ثم ومن

 عالماإل يؤديه الذي الكبير الدور وعلى الحياة، مناحي لجميع وشمولها التنمية بأهمية األدراك ازداد عندما
  .األساس فيها لإلعالم يكون تنموية استراتيجيات وضع ضرورة على شجع مما التنمية، في

 اإلعالم تعريف حول االعالم مجال في والمختصون الباحثون وضعها التي التعريفات تعددت
 قضايا معالجة في المتخصصة الفرعية أو ةالرئيس اإلعالمية المنظومة: "بأنه يرى من فمنهم التنموي
 اإلعالمي النشاط فروع من ومهم أساسي فرع التنموي اإلعالم، أن: "بقولهم اخرون يعرفه بينما ،"التنمية
 من مكني التي العملية هو آخر بمعنى أو والتحديث، التطوير بهدف االجتماعي التحول إحداث على يعمل

 الحركة أهداف عم يتفق بما المجتمع داخل الجماهيري االتصال ووسائل اإلعالم أجهزة توجيه خاللها
 تهدف التي والمقصودة لها المخطط االتصالية الجهودـ: "ب يعرف كما ).العليا المجتمع ومصلحة التنموية

  للتنمية. وصديقه ايجابيه واتجاهات مواقف خلق إلى
 االجتماعية الظروف يهيئ ولكنه بصناعة التنمية، معني غير التنموي اإلعالم فأن وبذلك

  .فعال بشكل التنموية والبرامج للخطط يستجيبوا أن أجل من والجماعات لألفراد والنفسية والثقافية
 يهتم الذي اإلعالمي للنشاط األساسية الفروع أحد، انه: "التنموي لإلعالم االخرى التعريفات ومن

 غايات تحقيق إلى يهدف ،واقعيا إعالما يكون أن ويفترض وشامل، هادف إعالم فهو ،التنمية بقضايا
 إلى ويستند والتربوية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية بالنواحي مرتبط وهو ،تنموية ماعيةاجت

  .الجمهور مع التعامل في والصراحة والوضوح الصدق
 إلى ويهدف المتخصص عالماإل فروع حدأ هو التنموي عالماإل أن إلى ذلك كل من ونخلص

 واالجتماعي االقتصادي النمو من ديناميكية حالة إلى لفقرا حالة من ما جتمعم تحول في اإلسراع
  .والسياسي

    

 النظريات هذه فهم يعتمد، كما المتخلفة الدول في التنمية تعالج التي النظريات التنمية: نظريات 
 .النمو نظريات فهم وعلى التخلف أسباب فهم على



 

 
 

 ما بلد في التخلف تفسير أساس على النظرية هذه تقوم فية:الجغرا البيئة بسبب التخلف نظرية 
 .البلد ذلك في السائدة الطبيعية والظروف البيئة الجغرافية بسبب

 يكون ما بلد في التخلف أن أساس على النظرية هذه تقوماالجتماعية:  البيئة بسبب التخلف نظرية 
 :البلد، مثل اقتصاد على بدورها تؤثر عوائق اجتماعية بسبب

 االدخار في والتقاليد العادات. 

 المتزمتة األسرية العالقات. 

 الطبقية العالقات. 

 األعمى التعصب. 

 القومية الشخصية.  
 األبيض الجنس تمجيد أساس على النظرية هذه تقوم :العقيدة أو الجنس بسبب التخلف نظرية 

 .بالتخلف ووصفهم ودياناتهم الملونين واحتقار، باإلبداع ووصفه

 ظروف خلق قد االستعمار أن أساس على النظرية هذه تقوم: االستعمار بسبب لتخلفا نظرية 
 .المستعمرة البلدان في متخلفة اجتماعية واقتصادية

 قوية دفعات سلسلة أو قوية بدفعة إلى يمكن ال التخلف على القضاء القوية: الدفعة نظرية. 

 والصناعة الزراعة بين التوازن تحقيق من البد بلد في التنمية تتحقق لكي :المتوازن النمو نظرية، 
 .اآلخر نمو سيعوق أحدهما فتخلف

 االقتصاد في الرائدة القطاعات أو بالصناعات التنمية تبدأ أن ضرورة المتوازن: غير النمو نظرية 
 ة.متوازن غير خطوات في التنمية فتصبح ،القطاعات بقية ستليها ثم). النمو أقطاب( القومي

 سكان األرض بقية أما مزدحم، نجاة قارب داخل اآلن تعيش الغنية العالم بالد :جاةالن قارب نظرية 
 .والتخلف الجوع بحر في يغرقون فانهم

 معين كيان في الكامنة والطاقات االمكانيات كل ونمو انبثاق: هي التنمية :نسانياإل التحرر نظرية 
 :عناصرها، )مجتمع جماعة، فرد،. (ومتوازن وشامل كامل بشكل

 ذاتية داخلية عملية. 

 مستمرة ديناميكية عملية. 

 واالتجاهات الطرق ومختلفة متعددة عملية. 



  

 
 

 اءأصد العربية الدول من عديد في ظهرت حتى ينتهي الماضي القرن من الخمسينات عقد كاد ما
 والتأصيل بالدمج قامت نظريات إال ما هي التنموي اإلعالم التنموية، وتُعد نظريات اإلعالم نظريات
 اإلعالمنظريات من عديد خلق األساس في التزاوج وهذا والتنمية، اإلعالم ومفهومي نظريات لترابط

  :النظريات هذه أهم ومن التنموي،
 شرام ولبر نظرية""Wilbur Schramm's theoryبه تقوم الذي الدور النظرية هذه ترصد 

فيه،   تعمل الذي المحيط في اإلعالم وسائل تحدثه األثر الذي إلى بالنظر التنمية في اإلعالم وسائل
 تقدمها التي اإلعالمية الخدمات واالتصال، بالتالي اإلعالم وسائل واقع تركيز بين النظرية وتربط

 "شرام" فهذا وحسب والقرى، األرياف أو الهامشية المدن في شديد نقص ويوجد المدن الكبرى، في
 .سواء حد والنامية على المتقدمة الدول في والهامشية الكبرى المدن في موجود األمر

لزيادة  النامية الدول في اإلعالمية البحوث إجراء ضرورة إلى نظريته في "شرام" وقد دعا
بهدف: فيها المتوافرة اإلعالمية اإلمكانات وتحديد عنها المعلومات 

 وفعاليتها. االتصال بعملية يتعلق ما كل في الرؤى توضيح 

 اللمعلومات افتقدت ناضجة غير حمالت على األموال هدر ما يتم عادة النامية البلدان ألن أيض 
 الالزمة. والدقيقة والبحوث الكافية

 تنوع النامية الدول في اإلعالمية الوسائل جمهورردود توقع السهل من وليس وال،واألح الفئات م 
 اإلعالمية. البحوث إجراء ضرورة إلى ما يدعو وهو أفعاله

 النامية الدول في والجماهير بجماهيرها، صلة وعلى إلى البقاء، تحتاج الحديثة اإلعالم وسائل 
 بسرعة تتحول

 تتمثل في اآلتي: التنموي، اإلعالم وسائل وظائف فإن "شرام" نظرية وحسب

 الرقيب. 

 التعليم. 

 الفكرية اآلفاق توسيع. 

 اآلخرين حياة أسلوب معرفة. 

 الناس بين بالتقريب التعاطف تنمية. 

 البلد في األشياء مختلف على واالطالع التعرف. 

 .تقديم قيادة اإلدارة الحكومية لشعبها لبث أفكارها ومعتقداتها وخطوات عملها 



 

 
 

  والتطلع إلى حياة أفضل وإيجاد مناخ فكري يحفز الناس على التغيير والتطور.بعث الطموح 

  ".ولبرشرام" العالم نظرية حسب التنموية اإلعالم وسائل وظائف هي هذه
 الجماهيرية تعبئة بهدف؛ التنمية وبين العامة والعالقات عالماإل بين عاصرم بشكل نظريةهذه ال ربطتوقد 
 مع والقيم والمعتقدات للعالقات الشامل االجتماعي الثقافي الربط خالل من ديدةالج األساليب تنفيذ على

  .التنمية مع جنب لىإ جنبا سيرها وضرورة لمهاراتل التغير عملية
 احيوي ادور تؤدي التي االتصال وسائل في تجسدةالم دواتهوأ عالماإل خالل من إال يتحقق نأ مكني ال وهذا
 رادةوإ المعنوية المرتكزات يجادوإ والتعاون الفهم آفاق وتوسيع التنمية، تواجه التي العقبات تذليل في

 قبل من بالتنمية الخاصة والحوارات النقاش مسألة على والتأكيد. والتقدم المعاصرة بركب واللحاق التغيير
 نشاءإ خالل من أي. وخططها وبرامجها التنمية بعملية الوطنية المشاركة تجاها في الشعبية القطاعات وسعأ

 االنحرافات ضد بالمرصاد وتقف التنمية، تفعيل على تحث الناس أذهان في رفيعة وذوقية سلوكية قواعد
  والتباطؤ.

 كوظيفة عالماإل عتبروأ والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية عالميةاإل بعاداأل بدمج" شرام" قامحيثُ 
ساسيةوأ تجددةم في قتصادياال للنمو الزمةم نشطةوأ عالماإل عزل يمكن ال ذإ الشاملة، وآفاقه رتكزاتهم 

 االقتصادية المؤسسية ووحداته خالياه من ابتداء، وتطوره جتمعالم حركة عن العامة االتصال وسائل
 حال بأي األجهزة هذه عن تستغني ان لها مكني ال التيو الدولة، وهي الكبرى مؤسسته الى وصوالً األولية

 الذي الثالث العالم دول في ونوعية، واستثنائية ضاعفةم اإلعالمية الوظائف هذه تكون بل األحوال، من
 تفكك وأ استقرار قضية موت، وأ حياة قضية فناء، وأ بقاء قضية والبناء واالعمار التنمية قضية تكون

  .وفوضى
 ليرنر " دانيل نظريةDaniel Lerner Theory:" العالقة حول نظريته في ليرنر" "دانيل ينطلق 

 يعتبرها التي المقدرة هذه الوجداني، التقمص على اإلنسان من مقدرة اإلعالم ووسائل التحضر بين
 .حديث مجتمع إلى تقليدي مجتمع من لالنتقال الالزمة األساسية إحدى الخصائص

 سيةأسا خبرة القدرة تُمثل وهذه أفضل حياة تخيل على القدرة هو "ليرنر" حسب الوجداني والتقمص
   .الحياة الحديثة يعيش الذي الحديث اإلنسان في توافرها ينبغي

 القراءة معرفة وبين جهة، من والكتابة القراءة ومعرفة التمدن بين العالقة على "ليرنر" يؤكدو
 .االتجاه هذا في األولى الخطوة هو التمدن أن ويعتبر أخرى، جهة من اإلعالم لوسائل والتعرض والكتابة



  

 
 

 عدتمدن، هو: حالة ذهنية واستعداد للتغير والتبدل والتكيف وتقبل المعلومات الجديدة الصادرة عن الوي
  المراكز الحضارية، وال يمكن للتمدن أن يحدث إال بقبول المعلومات واألفكار الجديدة.

 دولة) ٧٣( في أجريت تحليلية أبحاث خالصة عن النتائج إثر األصل في ليرنر" نظريةوقد تكونت 
  :نتائجه اآلتي أهم وكانت ،األوسط الشرق في نطقةوم

 الخارجي بالعالم اتصاالً األكثر الناس أن أكثر مه االجتماعية التغيرات لقبول ااستعداد. 

 االجتماعية التغيرات تسهيل على تساعد اآلخرين تجارب ومعرفة االتصاالت. 

 والحضري والنمو االقتصادي الواالتص اإلعالم وسائل وتطور التعليم انتشار بين توافق يوجد. 

 وكثرت مطالعة الصحف معه زادت التصنيع وزاد المدن ونمت للفرد القومي الدخل معدل زاد كلما 
 .اإلعالم وسائل وتنوعت

 وسائل اإلعالم، لتطوير االنطالق قاعدة وهو لإلعالم الحاجة يزيد التمدن أن "ليرنر" يعتبر
  .نفسها درجة التمدن فاق عام بشكل خداماتهاواست ودورها اإلعالم وسائل أن ويعترف

   

يتميز اإلعالم التنموي بعدة خصائص، منها: 

 ًويقوم للمجتمع األساسية األهداف بتحقيق يهتم هادف إعالم بكونه التنموي اإلعالم يتميز -أوال 
 الدولة مؤسسات وبين الجمهور احتياجات بين وصل حلقة كونه خالل من التنمية في رئيس بدور

 وآرائهم احتياجاتهم عن التعبير في الجمهور مشاركة يعزز وكذلك به، تقوم وما والمجتمع
 .المطروحة والقضايا الحالية األوضاع بخصوص

 افي تغيير تنموي إلحداث جوهري وعامل التنمية خطة من جزء ليكون البداية من مصمم -ثاني 
 المجتمع.

 على يعمل كما وثقافية وتربوية، وسياسية واجتماعية اقتصادية بنواح يرتبط ،وشامل متكامل -ثالثًا 
 .تلك التغيير خطة في ودورهم أجل التنمية من اإلجتماعي التغيير بضرورة العام الرأي إقناع

 اعالجته في (واقع) بالواقع مرتبط إعالم هو -رابعجتمع لقضايا مبالغ غير المأو بعيد مزيف أو م 
 المعلومات دقة في في المجتمع األفراد ثقة اكتساب هي: األساسية، وظائفه فأحد لناس،ا يهم عما

 .همومهم واحتياجاتهم عن الواقعي الصادق والتعبير



 

 
 

 امحاور التنمية كأحد اإلنمائي اإلعالم أن شك فبدون ،ومعاصر متطور إعالم هو -خامس 
 الحديثة وتقنياتها الوسائل اإلعالمية ىعل تطرأ التي التطورات لكل معاصر إعالم هو الجوهرية

 .متنوعة بطرق إلى الجمهور للوصول السبل وأسرع أحدث عن دائما ويبحث

 اتعدد االتجاهاتالعالم  على مفتوح إعالم اإلنمائي اإلعالم -سادسواالستفادة  الحوار ثقافة يدعم م
 والدولي، جمهوره المحلي بين التواصل قنوات وتوفير ونقلها ُأخرى لدول العملية التجارب من

 .فقط وليس محلي عالمي لجمهور الوصول على قدرته يطور إعالم شك وبال

 

  :وهما ،التنموي االعالم من نوعين هناك
 إذاعةو تلفزيون،و لكترونية،مطبوعة وإ صحافة اآلتية: وسائلال يشمل والذي :الجماهيري اإلعالم. 

 مع مفتوحة لقاءات يشمل والذي المحلي المجتمع منظمات من الصادر االعالم أي :المباشر اإلعالم 
 .مسجلة أو مطبوعة وإصدارات) المستهدف( المحلي جتمعالم أفراد

   : 

  :همهاأKالتنموي األعالم ظهور في كبير بشكل عديدة عوامل أسهمت
 خلفت حيث الثانية، العالمية الحرب بعد ظهرت التي :اعيةواالجتم والثقافية االقتصادية الفجوة 

 مفهوم إلى االتصال علماء التفت وقد أوروبا سكان على وثقافيه ونفسيه اقتصاديه انعكاسات
 .الحروب خلفته الذي الدمار لترميم اإلعالم مسؤولية تعني والتي االجتماعية المسؤولية

 فجوه من تعاني كانت الجديدة المجتمعات وهذه :المالع جنوب في وخاصة الدول من عديد استقالل 
 لقيام ضرورة هناك ظهر ولهذا الشمال دول مع بالمقارنة هائلة سياسية واجتماعية اقتصاديه
 .الفجوة هذه لتقليص بدور األعالم

  الغربية التحديث نظرية ظهور "Modernization": وجه في وقفت التي  هي النظرية هذه 
 أيضا والصراع واإلعالمية اإليديولوجية بإبعادها الباردة الحرب سياق في تراكياالش النمو نموذج

 .خياراته عن ويدافع المعسكرين من كل يقترحها كان التي التنموية النماذج بين

 تدرس التي المتخصصة البحوث مراكز وظهور واالتصال اإلعالم بحوث في :العلمي التراكم 
 اإلسهام في اإلعالم بها يتمتع واسعة إمكانيات العلمي التراكم ظهرا حيث العلمية والتجارب اإلعالم

 فراداأل حياة نوعية على ينعكس الذي االيجابي واالقتصادي والثقافي االجتماعي التغيير نحو
 .المحلية المجتمعات في للتنمية اإلعالمية المعوقات والجماعات



  

 
 

 التسريع صور من صارت و اإلعالم يف أساسيا عنصرا تعد التي :المعلومات تكنولوجيا ظهور 
 وتعقد السريع والتطور التكنولوجية االبتكارات بتسارع تأثيره تسارع الذي اإلعالم بفائدة التنموي

 المصالح عن المجتمعات مصالح وتشابك الكبيرة المدن وظهور البسيطة المدنية المجتمعات
 .المجتمع فضال أفراد بين االتصال نمط تغير إلى ذلك أدي الفردية،

   : 

 مشاكلهم بحقيقة الناس تعريف يمكن خاللها ومن ومختلفة، متطورة واتصال إعالم وسائل توفير 
 .المنشود التطوير لتحقيق أفكارهم ونقل

 كل تشمل بحيث البلد مساحة مع يتناسب جغرافي بشكل بالتنمية المتعلقة اإلعالم وسائل توزيع 
 .العالية السكانية الكثافة ذات والقرى النواحيو المناطق

 البرامج إلعداد الالزم اإلعالمي الكادر وتوفير والصحافة اإلعالم كليات خريجي علي االعتماد 
 .اإلعالمية

 المشتركة والبرامج الخطط كوضع اإلعالم، ومؤسسات التنموية الدولة توجهات بين ما التنسيق 
 .المطلوبة األهداف لتحقيق

 المسيئين ومساءلة قضاياهم طرح في مباشر وبشكل الجماهير مشاركة أمام واسعا المجال فسح 
 .وديمقراطية وشفافة وعقالنية جادة حوارات عبر

 على اإلعالمية المقدرات لزيادة العلمي البحث أدوات واستخدام وتوجهاتها، التنمية فلسفة إبراز 
 تحديد في واالستقاللية الصحافية الحرية امواحتر والمصداقية والمهنية واالستقراء، التحليل

 التقنية، والثورة اإلعالمية والتكنولوجيا العلم من واالستفادة التنمية، وتحديات وقضايا مشكالت
 .السياسات وتحليل استراتيجيات وضع في منها يستفاد وتحليالت معلومات قاعدة لبناء

 

 وطرح وسلبياته، ةبإيجابيات والتنموي، االقتصادي الواقع بعرض يكون وذلك :ميالرس المستوى 
 .وأهدافها معوقاتها وعرض التنموية، للمشكالت العلمية الحلول

 النهوض بأساليب والتوعية التنموية، بالسياسات جماهيري وعي بخلق ويكون :الشعبي المستوى 
 بصورة التنموية السياسات شرح خالل من إال لكذ يتحقق وال والجماعة، واألسرة الفرد باقتصاد
 بالنسبة وقيمته الوطني اإلنتاج مفاهيم وتوضيح والمتخصص، العادي المواطن يفهمها مبسطة



 

 
 

 الوعي وتنمية طبقاتهم، بكافة المواطنين لدى االستهالك وترشيد االقتصادي، اإلنتاج لتدعيم
  .لديهم واالستثمار

   : 

 من والتي التنمية بعملية قيامه أثناء التنموي اإلعالم تواجه التي المعوقات االعتبار في األخذ ينبغي
  :أبرزها
 الخبرة وقلة التدريب، وندرة التخطيط، غياب. 

  المقدمة الموضوعات في بالموضوعية التزامه وعدم أمامه المتاحة المادية اإلمكانياتعجز. 

 التنموي اإلعالم لوسائل المتوفرة وماتالمعل شفافية وعدم نقص. 

 للمعالجة المتاحة الزمنية المساحة تحديد وعدم الوقت ضيق. 

 قتصاديةا تنمية األصل في التنمية نبأ عتبرأ ذاإ فمثالً التنموية، لألسس الدولة فهم حسب يفسر 
 االقتصادي. اإلعالم مفهوم إلى أقرب عندئذ التنموي عالماإل يصبح

 جتمع. التطور البطيءا عن مواكبة الحياة التنموية في الما، مما يجعله عاجزا ونوعكم 

 مؤثر غير أنه على لدوره اإلعالمي ونظرة الجمهور لدى والتوتر القلق مشاعر سيطرة. 

 المقدمة المعلومات في الدقة تحري عدم. 

 المهنية بالخصائص واالرتقاء والعملية العلمية المفاهيم بتنمية الكافي بالقدر اهتمام يوجد ال 
 .لإلعالميين

 للتغطية الالزمة اإلعالمية واإلمكانات الموارد توفير عدم.  

 

 .زيادة حصة البرامج التعليمية واإلرشادية في وسائل اإلعالم 
  السياحة، مثل ،تحظى باالهتمامضرورة أن تغطي البرامج اإلعالمية بقية القطاعات التي ال :

  .المروروالبيئة، و
 شاطها خارج مراكز المدن الكبيرة.أن توسع الوسائل اإلعالمية ن 
 ة وفي برامج اإلذاعة والتلفزيون.إحياء الفلكور واستخدامه في التنمي 
  ات.تنسيق الجهود بين جميع المؤسسأن تتولى هيئة مشرفة على برامج التنمية في وسائل اإلعالم 
 فاعلية وسائل اإلعالم في المدن. ضرورة إجراء بحوث إعالمية في المناطق المختلفة لقياس وتقييم 
 تدريب العاملين في اإلعالم التنموي لزيادة خبرتهم في هذا المجال. 



  

 
 

 

  إعداد:

  بشير إبراهيم لميسأ/ 

 فيها ويتحكم جتمعالم نشئهاي التي اإلعالم لوسائل شكل أنها على جتمعيةالم اإلعالم وسائل تُعرف
 جتمعيةالم اإلعالم وسائل عدوتُ، مصالح أو اعتبارية شخصية ذا جتمعام أو اغرافيج تمعاجم كان سواء
  عبارة البعض ويستخدمة.الدول ديرهاتُ التي اإلعالم وسائل أو ريةالتجا اإلعالم وسائل عن ختلفاًم شكالً

 على تنطوي التي الثقافية الظواهر أنواع جميع لوصف أوسع نطاق على اإلجتماعي اإلعالم وسائل
  .فحسب التواصل تقنيات وليس التواصل

 على األفكار دلتبا تيحتُ التي الشعبية المدنية نظماتالم أشكال من شكالً أنها آخرون ويصفها
 الهرمى التسلسل قلب في وساعدت المحلى ستوىالم على صداها يتردد أن مكني، طرقب العالمي النطاق

 ة.قو أكثر والناس قوة أقل المؤسسات غدت إذ ،عقب على رأسا التقليدي اإلجتماعي

 

   ، أهمها اآلتي:جتمعيالم اإلعالمتتنوع أهداف علم 
 جتمعي اإلعالممفاهيم على قائم الم المعرفة على والحصول التعبير وحرية األشخاص، ريةح 

 نموذجا مثّل اإلسالمي الدين أن بل اإلسالم في جتمعاتالم بناء سسُأ من كله وهذا والمعلومات،
 في كريمال القرآن عليه ركز األمر وهذا حيطهبم والتدبر التفكر خالل من البشرى العقل احترام في

 .مرة من أكثر

 أفراد لدى اإلجتماعي الحس تنمية إن :جتمعالم االتصال وتكنولوجيا المعلومات لثورة تتبعالم شعري 
 فُرضت التي ،والبيئية ،والسياسية ،غرافيةالج القيود كسر في وتعطشها جتمعاتالم رغبة بمدى
 جتمعاتالم بين ما واسعا قبولًا لقىتَ ائلالوس هذه من جعل ما وهذا، تعيشه الذى الواقع نتيجة عليها
 مبدأ على يؤكد ما وهو الخبرات من واالستفادة والتعارف، بينها، فيما التواصل إلى تسعى التي

 .بداخله يعيش الذى جتمعالم في بأهميته اإلنسان وشعور بل والتكاتف التعاون

 

 اإلعالم شيري ما عادةًو ،النمو سريعة ظاهرة المجتمعي اإلعالم مثلي م،العال من كثيرة أنحاء في
:أدنى كحد التالية الخصائص إلى المجتمعي 



 

 
 

 ملكية على وقدرته اإلعالم لوسيلة جتمعالم فيها كمالتح. 

 خدمة جتمعالم. 

 شاركةم جتمعالم. 

 ربحي غير لعمل نموذج. 

 غاتباللُ ينشر وقد أيضا اإلنترنت عبر أو ذاعا،م أو مطبوعا المجتمعي اإلعالم يكون أن مكنيكما 
 المحدودة، الطباعة كمية سهمتَ حيثُ السياقات، بعض في طويل تاريخ لها جتمعيةالم حفالصف، المحلية
 جتمعيةالم اإلذاعة محطات تنتشر، معقولة بأسعار منشورات إتاحة في المتطوعون والمحررون والكتّاب
 وزيادة الترخيص أنظمة تحرير من بتحفيز المدنية، والتوعية المحلى ستوىالم على التنمية عزيزلت كنموذج
 يفف، اآلخر هو ازدياد في جتمعيةالم التليفزيون محطات عدد أن كما، التقنية تكاليف تحمل على القدرة
 بواسطة منتَجة مواد تبث حيثُ جتمعيا،م دوراب أيضا الوطنية البث محطات تقوم سوف البلدان، بعض

أو معينة محلية جتمعاتم االهتمام موضع في تكون بعينها جتمعاتم. 

 على جتمعالم هو فما المجتمعي اإلعالم عن الحديث عند" المجتمع" تعريف في التشكيك يتم ما عادةً
 الجنوبية أمريكا يف ولكن ،جغرافي جتمعٍم إلى شيري أنه التقليدية الناحية من يفترض كان التحديد؟ وجه
 أيضا صطلحالم ستخدمي  العالم في اانتشار المجتمعية اإلذاعة شبكات أوسع أحد وبفضل المثال سبيل على

 جتمعم" ناكه يكون قد وبهذا،. جتمعالم من ستضعفةالم القطاعات بين وبخاصة اهتمام جتمعم إلى لإلشارة
  .عينةم ديانة أصحاب إلى موجه جتمعيم إعالم ناكه يكون قد كما"، اإلعاقة لذوى جتمعم" أو" للمرأة

 

  يمكن تناول مجموعة من التطبيقات التي من شأنها االهتمام بالمجتمع، ومنها:  

 تلفزيونية قناة م:براع قناة قطر لمؤسسة تابعة وهى سنوات،) ٦-٣( سن بين ما لألطفال خصصةم 
 اإلدراكية التنمية إلى القناة تهدف العربية، غةباللُ ناطقة القناة جتمع،الم وتنمية والعلوم للتربية

 المهارات تطوير على مساعدهتُ التي والحروف واأللوان األشكال خالل من لألطفال واالستيعابية
 برنامج ابرامجه أهم ومن الصناعية، األقمار عبر ساعة )١٧( مدار على القناة وتبث ،االجتماعية

 نام"و ،"ألوان المرح"و ،"فافا" وبرنامج ،"ورسوم حروف"و ،"الصباح أحلى"و ،"المرح حديقة"
 . األطفال لدى سلسالتالم أفضل من وهى ،"ماع عائلة" سلسلة وتقدم ،"القمر

 لألطفال، موجهة تلفزيونية قناة :الجنة طيور قناة يدأناش القناة تقدم األردن، في مقداد خالد قدمهاي 
 من الفرد بها يتحلى أن يجب التي واألخالق السلوكيات تعليمهم تهدف باألطفال خاصة وأغاني



  

 
 

 القناة هذه نالت وقد، للطفل جذابة بصورة الفنانين من مجموعة قدمهاي وأناشيد أغاني خالل
 رامجهاب بثت أنها ويذكر، ملديهِ فضلةالم األناشيد قناة وهى واألمهات األطفال من كثير استحسان

 ).م٢٠٠٨( عام في مرة ألول

  تلفزيونية قناة :سبيستون قناة الرسوم عرض في تخصصةم م٢٠٠٠( عام بثها بدأت تحركة،الم(، 
 .حتوىوالم مرالع بحسب تحركةالم الرسوم أصناف حددتُ كواكب عشرة عن عبارة والقناة

 غةباللُ ناطقة نتوورك كرتون لشبكة تابعة اللألطف موجهة فضائية قناة :بالعربية نتوورك كرتون 
 وأوالد تشيما، أساطير برامجها أهم من اإلمارات، في ،م)٢٠١٠( عام في بثها بدأ العربية،
 السنافر. الشهير الكرتوني والمسلسل العدالة، وشباب ،المدينة في وخروف الجيران،

 بدأت ديزنى، والت لشركة التابعة يديزن قناة من العربية النسخة هى :األوسط الشرق ديزني قناة 
 األصلية. ديزنى لقناة تحركةالم الرسوم وأفالم برامج جميع القناة قدمتُ)، م١٩٩٧( عام في بثها

 وتربية والعلوم للتربية قطر لمؤسسة تابعة تلفزيونية قناة :لألطفال الجزيرة قناة بثت جتمع،الم 
 ترفيهية برامج وتقدم ،لألطفال موجهة رة،الجزي لشبكة تابعة ،)م٢٠٠٥( عام في مرة ألول

 فن برامجها أشهر من األطفال، لدى واإلسالمية العربية الهوية ترسيخ على تعمل هادفة وتعليمية
 . األدغال وكتاب ،سؤال والعالم ،الطائر والطبق ،الصناعة

 السعودي التلفزيون لقنوات تابعة تلفزيونية قناة :أجيال قناة، ١٥-٧( بين ما لألطفال تخصصةم (
 رسختُ وتعليمية وترفيهية تربوية تنوعةم برامج القناة قدمتُ ،)م٢٠٠٩( عام في بثها بدأت سنة،

 في درتهمقُتنمية  على ساعدوتُ ،والعقلية اإلدراكية الطفل دراتقُ نميوتُ واالسالمية، العربية الهوية
 :مثل ،تحركةالم الرسوم نم كثير قدموتُ العلمية، مواهبهم واكتشاف والحوار التخاطب فن

 .وجيري وتوم ،كونان حققوالم ،النينجا بطالوأ ،الجوال وانمي ،سبايدرمان

 قناة وهى السعودية، من )م٢٠١٣( عام في بثها بدأت لألطفال، موجهة فضائية قناة :كناري قناة 
 اناتمهرج إلحياء العروض من كثير وتلقت ،األطفال من كبيرة شريحة جذب استطاعت إنشاديه

 .العربية الدول في

 قناة :سمسم قناة تعمل ،تربوي إسالمي طابع ذات وهى ،عام )١٥:  ٣( بين ما لألطفال خصصةم 
 بالدين األطفال وتعريف اإلدراكية، الطفل مهارات نمىوتُ اإلسالمية، والقيم المبادئ ترسيخ على

 ،الحسنى اهللا وأسماء ،األنبياء قصص القناه برامج أهم منو، باهللا اإليمان وتقوية وعقائده اإلسالمي
 .القرآن في والحيوانات



 

 
 

 

  إعداد:

  محمد مصطفى شروقأ/ 

 والحيوان، والنبات اإلنسان على أثرت خطيرة بيئية مشاكل تشهد ومازالت األرضية كرةالُ تشهد
 األمر ،التكنولوجي والتطور الصناعية الثورة بعد اتحديد الزمن تطور بعد البيئية المشاكل  هذه تفاقمت وقد

 والطرق الوسائل أحد البيئي اإلعالمويعد  .المشاكل هذهعلى  للتعرف وسيلة إيجاد ضرورة إلى دعى الذى
يعد  البيئة بقضايا اإلعالمي فاالهتمام معها؛ للتفاعل للجمهور ونقلها البيئية المواضيع بهذه للتعريف الفعالة
 التطبيقات عن الناجمة للبيئة دمرةوالم السلبية اآلثار اكتشاف بعد إال ويتصاعد يتسع لم إذ ا،نسبي احديثً
خلق مما الحديثة؛ للتكنولوجيات عاصرةالم ااهتمام ماالعالم وسائل قيام واستلزم البيئة، بقضايا اتزايد 

 من التخفيف أو للقضاء حاولةم في عليها، الضوء وتسليط البيئية شكالتالم هذه على فللتعر وسيلة بإيجاد
 .حدتها

 

 باألخبار الناس تزويدمعني ب فاإلعالم والبيئة، اإلعالم :ماه ،مفهومين ىعل البيئي اإلعالم يرتكز
 يعيش الذى حيطالم فهي البيئة وأما الوقائع، مضمون في صائب رأى تكوين على ساعدهمي بشكل والحقائق

 من ئيةالبي المفاهيم توضيح على تعمل أداة أنهب البيئي اإلعالم عرفي. ووهواء وماء اأرض اإلنسان فيه
 الموضوعية والمعلومات الحقائق بكافة البيئية اإلعالمية بالرسالة ستهدفوالم تلقيالم الجمهور إحاطة خالل

 شكالتوالم الموضوعات في سديد برأي ستهدفينالم وتنوير ستديمةالم البيئة تنمية تأصيل في مسهي بما
  المطروحة.و ثارةالم البيئية

 وزيادة الجماهير لدى البيئي الوعي تشكيل إلى يهدف الذي اإلعالم هو بأنه آخر تعريف في وجاء
والخبرات والمعارف المعلومات الكتساب لهم الفرصة وإتاحة البيئة بقضايا ماهتمامه دعمتُ التي ختلفةالم 

 عهاتوق مكني حتملةم إيجابية سلوكيات يضمن بما ملديهِ اإليجابية البيئية واالتجاهات والمعارف القيم
من تحويلها في اإلعالم نجح التي الجماهير من العريضة القاعدة من اانطالقً البيئة قضايا حيال ستقبالًم 

 عرفويالبيئية.  القضايا خاصةً ،قضاياه و جتمعنام إزاء إيجابية شاركةوم همةم فئات إلى سلبية جموع
الذي اإلعالم، بالبيئي االعالم اأيض واألرض والهواء الماء تشمل والتي ،البيئة اقضاي على الضوء سلطي 

 ويسعى ،الجمهور لدى البيئة قضاياب االهتمام من جو وخلق البيئي السلوك استهالك ترشيد بهدف ؛واإلنسان



  

 
 

 البيئية التوعية خالل من الناس على وطرحها بالبيئة تعلقةوالم البيانات من قاعدة لتوفير البيئي اإلعالم
  .الجانب هذا في المطلوبة تأثيرال ستوياتم لتحقيق

 

 بدأت م)١٩٢٠( عام وفي م)،١٨٧٠( عام إلى بالبيئة اإلعالم وسائل الهتمام األولى األصول ترجع
 في أما ،"الصامت الربيع" بعنوان كتاب صدر م)١٩٦٢( عام وفى بالبيئة، تهتم األمريكية اإلعالم وسائل

 عن" نيكسون" الرئيس أعلن كما األرض، يوم ظاهرةم في أمريكي )٣٠٠٠٠٠( نحو اركش م)١٩٦٣( عام
 ثم البيئة، وزارة بإنجلترا الوزراء رئيس" هيث إدوارد" أنشأ م)١٩٧٠( عام وفي البيئة، حماية وكالة إنشاء
 اتقدمم اموقع حتلت البيئة أن إلى غربية دراسات أشارت وقد. البيئية القضايا تناول في اإلعالم وسائل بدأت

 الصحة، بعد والتكنولوجيا العلم قضايا في الثاني المركز تشغل إذ ا،دولي اإلعالمية االهتمامات قائمة في
 بين يتراوح البيئة موقع أن ومصر وبريطانيا المتحدة والواليات كندا في الرأي استطالعات أكدت كما

  .العام الرأي لدى والثانية األولى المرتبة
 بشكل نما قد للبيئة اإلعالمية التغطية حجم أن إلى النتائج شيرتُ اإلعالمية بالتغطية يتعلق اوفيم

 ثالث تضاعف اإلخبارية القصص عدد أن كما، الصغيرة حفالص في )%٧٢( إلى رتفعأ حيثُ ملحوظ
 في مقالة )٢٠٠( من البيئية القضايا تتناول التي المقاالت وتزايدت ،م)١٩٩٠-١٩٨٧( السنوات بين مرات

 أن ترى البيئة جمعيات أن إلى البحوث بعض شيروتُم).١٩٧٠( عام مقالة) ١٦٠٠( إلى م)١٩٦٠( عام
 ويرى البيئة، قضايا لصالح الحكومية والمؤسسات العام الرأي في للتأثير إعالمية وسيلة أهم هي الصحافة

 تزويد في أساسي دور اإلعالم سائللو أن العلمية والقضايا البيئة في تخصصم صحفي وهو" جيم ديتجين"
 من ممعلوماتهِ على يحصلون الجمهور من )%٦٨( أن النتائج أظهرت حيثُ بالمعلومات، الجمهور

 الدراسات إحدى أشارت م)١٩٩٢( عام وفي، الصحافة من ممعلوماتهِ على )%٥٩( ويحصل، التليفزيون
.تحدةالم الواليات في بالبيئة يهتمون الشباب من )%٩١( أن إلى 

 

 لشموليتها نظرا العالم، دول لدى هامة مكانة األخيرة السنوات خالل ستدامةالم التنمية مسالة احتلت
 تستند التي الركائز تشكل مبادئ مجموعة على ترتكز أنها ذلك، من واألهم  العالم دول بجميع وارتباطها

 المساس دون الحالية لألجيال والرفاهية الكريم العيش تحقيق إلى الرامية استراتيجيتها تحقيق في إليها
.حاجاتها تلبية على وقدرتها الالحقة األجيال بحقوق 



 

 
 

 المعلومات بسرد أو بها، والتعريف البيئية األخبار نقل على يقتصر ال  البيئي اإلعالم دور  إن
 ممارسة هو الباحثون يجمع كما البيئي اإلعالم إن بل  ،بيئيال المجال على  للحفاظ البيئية والتوجيهات

 وهكذا التنموية، المخططات جميع  في البيئي البعد إدراج إلى ودفعهم القرار ألصحاب وبناءة فعالة نقدية
 في مساهمته خالل من التنمية تحقيق في أساسي شريك وهو تنموي إعالم الحديث، بمفهومه البيئي فاإلعالم

.ستدامةالم التنمية مجال في العمومية السياسات وتقييم يذوتنف وضع 

 في  أكثر حضوره نلمس  المستدامة، والتنمية بالبيئة المرتبط اإلعالم أي التنموي البيئي اإلعالم إن
 المستدامة، التنمية تحقيق شروط لغياب  نظرا العربي، العالم في يغيب بينما  الغربية، الديمقراطية الدول
 عربية دول في الديمقراطية تنعدم حين في السلطة، حول والصراعات الحروب في غارقة لهدو فأغلب
 .الحرية غياب رأسها على عديدة مشاكل من  يعاني  العربي العالم في اإلعالم يجعل مما أخرى،

  مكلفة إلى بالبيئة مكلفة الدولة تحويل خالل من المستدامة التنمية أهداف تحقيق  إلى جاهدا المغرب يسعى
 الحفاظ في اإلعالم دور أهمية ،٢٠٣٠ المستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية وضع المستدامة، بالتنمية

 "المستدامة والتنمية البيئي اإلعالم" ميثاق معاهدة على التوقيع خالل من المستدامة والتنمية البيئة على

 عدة يتطلب المستدامة بالتنمية البيئي اإلعالم عالقة تطوير  فإن المغرب، من المبذولة المجهودات  ورغم
  : منها عناصر
 اإلعالم دعم اشريكً وجعله البيئي، المجال في تخصصالم التنمية أهداف تحقيق في اأساسي        

ستدامةالم. 

 ومؤسسات والجامعات المعاهد على االنفتاح يتطلب متخصص، تنموي بيئي إعالمي محرر تكوين 
 .التنموي البيئي المجال في علمي معرفي تراكم خلق أجل من العلمي البحث

 التنمية وبأهداف والعالمية، الوطنية البيئية واالتفاقيات بالقوانين تعنى ورشات ستدامةالم. 

 الوسائل في البيئية اإلعالمية الكتابة تقنيات البيئي، اإلعالم مجال في القدرات لتقوية دورات 
 اللغة و الفنية المصطلحات عن بعيدة للمتلقي جذابة و ومفهومة بسيطة الجعله والرقمية التقليدية
 تقبل أن هو األساسي فالهدف بالبيئة؛ عالقة له شيء كل من يهرب القارئ تجعل التي العلمية
 ونشر البيئي الوعي بناء بالتالي و مشاهدته، أو إليه االستماع أو الموضوع قراءة على الناس
 .البيئية الثقافة

 بأهمية لتعريف ودورها وأبعادها أهميتها وبيان" المستدامة والتنمية والبيئة اإلعالم" ميثاق عاهدةم 
 .التنموي البيئي باإلعالم النهوض في



  

 
 

 وخارجه الوطن داخل والعالمية الوطنية التظاهرات جميع في التنموي البيئي اإلعالم إشراك. 

 ودفعها  الوطنية، البيئية اإلعالمية والجمعيات الشبكات  عمبد البيئية اإلعالمية الدبلوماسية تشجيع 
 -آسيوية -عربية -أوروبية -أفريقية عالمية، بيئية إعالمية جمعيات مع بشراكات القيام إلى

 .أمريكية

  
 وهذه .يوم بعد يوما البيئي اإلعالم إلى خاص، بشكل والتنمية عام، بشكل جتمعاتالم حاجة تزداد

 ،األوبئة وانتشار ،التلوث :مثل ،بيئية شكلةم ظهور عند إلحاحا وتزداد تجددة،وم ستمرةوم لحةم الحاجة
 الناس، عظمم عتقدي لما خالفًا البيئي، اإلعالم فحضور البحار، في الزيت وانسكابات ،الزراعية واآلفات
 معني فهو كلها، الحياة مجاالت إلى العشوائي، لبناءوا ،النفايات بأكوام تعلقةالم الموضوعات إثارة يتجاوز
 والغابات، واألنهار والبحار البراري في أشكاله، لبكُ التلوث في تتمثل التي عاصرةالم األحداث بجميع
 المدارس وفي ،)التلوث مصدر( والمزارع المصانع وفي ،Biodiversity األحيائي التنوع يوجد حيثُ

 بارزا دورا له أن كما). طبية نفايات تنتج التي( ستشفياتالم في وكذلك ،)العلمي البحث مراكز( والجامعات
  .اوعالمي محليا لها والترويج البيئية السياحة تنشيط في

 والقرارات اإلستراتيجيات والدة لحظة نذم يبدأ وأعمق أشمل حضور أيضا البيئي ولإلعالم
 والتنوع والطبيعة البيئة على تأثيرات من عنها جنتُي وما ختلفة،الم والتشريعات والتجارية السياسية

  .وحقوقهم البشر حياة نوعية على المطاف نهاية وفي األحيائي،

 

 مع تكيفه وعدم التقليدية، الوسائل على اعتماده كذلك، البيئي اإلعالم منها عانيي التي المشاكل من
 والمعرفي، المعلوماتي التطور لمواكبة الرقمي العصر مع وتتناسق تتناغم التي الحديثة، لعصريةا الوسائط

 والمؤهل تخصصالم اإلعالمي للكادر نفتقر ونحن البيئي، اإلعالم عن نتكلم العربي الوطن في زلنا وما
 على كالتركيز البيئية، اإلعالمية الرسالة مجاالت أولويات تحديد عدم الحظنُ كذلك البيئي، اإلعالم في
الطاقة ومصادر العشوائية والصناعة البحرية والبيئة والتصحر البشرية ستوطناتالم والتكنولوجيا تجددةالم 
الميزانية، في نقص كذلك المياه، درةونُ الطبيعة وصيانة الئمةالم المادية والوسائل اتاإلمكان عفوض 

.سواء حد على والبشرية 

 ظاهرة وتفشي البيئية، القضايا مع للتعامل واضح إعالمي منهاج غياب ،اأيض المشاكل من
 أو العائلي أو الفردي ستوىالم على سواء جتمع،الم في البيئية بالقضايا االهتمام وعدم الالمباالة



 

 
 

 جعوير المسجد، أو األسرة أو بالمدرسة أو السياسي، جتمعالم أو المدني جتمعبالم يتعلق ما أو المؤسساتي،
 التي والهيئات والمؤسسات جهة، من باالتصال والقائمين اإلعالميين بين كبيرة فجوة وجود إلى السبب
.جتمعالم في البيئي الوعى غياب اأيض خرى،ُأ جهة من بالبيئة تعنى 

 

  لإلعالم البيئي مجموعة من الخصائص، أبرزها:
 المعالجة، في والموضوعية التوازن كذلك، المعلوماتية الدقة حول تتركز :البيئية المعلومات جودة 

 الصحفي. للعمل الموضوعية المعايير باستثناء جهة أي عن واالستقالل

 الجهات جانب من المعلومات على الطلب يكون :البيئي اإلعالم حجم المعروض من أعلى ختلفةالم 
 .عينةم شكلةم حل على قادرة غير هاوفرت من الرغم على تاحةالم المعلومات تكون أو منها،

 إتاحة خالل من الصحفية األصوات عددتت :والتعددية التفاعل المعنية األطراف لكُ أمام صةالفر 
عليها والتعليق اإلعالمية المادة تقديم في ساهمةللم. 

 يئيةب معرفة إلى تتحول أن يجب البيئية المعلومات أي :استخدامها إلى المعلومات استهالك من 
 .فعل إلى وتحويلها اسلوكي توظيفها وقبل لالستخدام قابلة صبحتُ أن قبل

 

 تعمل أن شأنها من التي المعلومات بجميع وإمداده، اإلنسان لتوعية جميعها اإلعالم وسائل استخدام
 تنمية على والعمل البيئة على التلقائية حافظةللم وليةالمسئ ستوىم إلى به وترتقي سلوكه ترشيد على

البيئي ما يلي: اإلعالم أهداف أهم ومن دراتها،قُ 

 المعرفة: خبرات اكتساب على والجماعات األفراد عاونةم البيئة أساس بفهم الوعى وزيادة تنوعةم 
شكالتوالم بها. رتبطةالم 

 المواقف: بالبيئة لالهتمام المشاعرو القيم من مجموعة اكتساب على والجماعات األفراد عاونةم 
وحمايتها تحسينها في اإليجابية شاركةوالم. 

 القيم: لتحديد الالزمة المهارات اكتساب على والجماعات األفراد عاونةم وحال. البيئية شكالتالم 

 والجماعات لألفراد الفرص إتاحة :شاركةالم كافة على إيجابي بشكل شاركةللم في ستوياتالم 
 البيئية. شكالتالم لح على العمل

 الجمهور حفز الشخصي العمل إلى الناس دفع خالل من البيئة رعاية في الفعالة شاركةللم، 
وإيصال الحوار على موتشجيعه االنخراط إلى الجمهور يدفع البيئي فاإلعالم المسئولين، إلى مأرائه 



  

 
 

 تعميم إلى تؤدي البيئي ارالحو في الجمهور شاركةم وإن ،القرار واتخاذ ،التخطيط عملية في
 اهتمامات عن واضحة صورة المسئولين عطيتُ كما الطبيعة، موارد على للحفاظ البيئي الوعي
 .العام الرأي

 ترشيد عنه ينتج للمواطنين، وحيوي اجتماعي تكيف معه يتحقق بما وحمايتها البيئية دراتالقُ تنمية 
 محيطه. مع اإلنسان تعامل في البيئي السلوك

 وتوجيه ولينوالمسئ الجمهور لدى البيئية وليةوالمسئ الوعي يةتنم مسلوكه إلى للوصول موأنشطته 
 .البيئية بالقضايا الكامل الوعي من حال

 اإلنذار التشريعات إصدار في وإسهامه العام للرأي وتحريكه بيئي خلل أي حدوث ورصد بكر،الم 
  .البيئة صخُتَ التي اإليجابية

:  
 فهو ،فحسب البيئية األهلية والجمعيات البيئيين الناشطين في محصورا ليس البيئي اإلعالم جمهور

 العلمية االختصاصات وأصحاب واألعمار، االختصاصات فيه وتتقاطع جميعا جتمعالم قطاعاتل يمتد
بالبيئة رتبطةالم، ألنه ؛البيئي اإلعالم لجمهور األساسية القاعدة مه اهتمامهم اطبخي على أن غير باشرالم 

 ،الحكومية والمؤسسات ،السياسيين :مثل ،اآلخرين المعنيين اهتمام ثيري أن الذكي البيئي اإلعالم
 طبقات وجميع ،البيوت وربات ،والموظفين ،والمهنيين ،البوالطُ ،ثقفينالم إلى إضافةً والصناعيين،

  .ختلفةالم جتمعالم وشرائح
 ،اهتمامه ثيرتُ فيدةم موثقة بمعلومات إليها ويتوجه جمهوره قطاعات حددي أن البيئي اإلعالم فعلى

 ،جماهيره إلى لوصولل البيئي اإلعالم نجاح في األساسي نصرالع تبقى تحليلها وطريقة المعلومات أن إذ
 في البيئي العام يللرأ استطالع أظهر قدف ،حاليا يحدث ال وهذا ،الجمهور اهتمامات احترام أيضا وعليه
 الصحية واألخطار ،الخطرة والنفايات ،الهواء تلوث اهتماماته أولى في يضع الجمهور أن العربي العالم

  ي.العرب اإلعالم في غائبة شبه بقيت الموضوعات هذه أن نجد بينما ،واألسمدة المبيدات من
 ألفراد والسلوك الفكر تعديل في الرئيس الدور له يكون قد والجمهور البيئي اإلعالم بين العالقةف
  .وقضاياها البيئة تجاه الجمهور

  
 اطبقً ستهدفالم الجمهور على والتأثير ،البيئية المعلومة توفير في البيئي اإلعالم نجاح يتحقق لكي

 التنسيق يتم أن ينبغي حيطةلما والظروف األوضاع مع يتناسب وبما ،البيئة لحماية الموضوعة لألهداف



 

 
 

 ولتحقيق، تكاملةم إعالمية خطة خالل ومن واحد اتجاه في للعمل اإلعالمية الوسائل ختلفم بين والتعاون
  :يلى ما يتطلب هذا

 ًوورش دورات في أم الجامعات في سواء البيئي، لإلعالم دراسية مناهج وجود ضرورة - أوال 
 .المدني جتمعالم نظماتم أو البيئة، وزارة ترعاها عمل

 بيئي إعالم إيجاد ضرورة - اثاني تخصصم إيجاد ويتطلب والمعلومات، والمعرفة العلم إلى ستندي 
اإلعالمي حررالم ا تخصصالمبالبيئة دقيقًا تخصص.  

 ًبيئي وطني وعي إيجاد في اإلعالمي اإلسهام - اثالث في البيئة مع ويتعامل السلوك، حددي ختلفم 
  .قطاعاتال

  افي والهيئات والمؤسسات الوزارات جميع تعاون أهمية -رابع عالجةم البيئية، شكالتالم 
 .المجال هذا في العالمية التجارب من االستفادة وباإلمكان

 ااإلعالم وسائل تزويد ؛ بهدفالبيئية المعلومات مراكز تعاون - خامس بالمعلومات ختلفةالم 
 الضرورية.

 لجنة وجود رةضرو - اسادس وتنظيم والبرامج، والخطط السياسات لرسم البيئي لإلعالم لياع 
   .بيئية إعالمية حمالت

 

 اكافي اكبير اتسليطً نرى ال التي القضايا هذه أهم من والخليجية العربية جتمعاتنام في البيئة عدتُ
 علينا تحل حينما إال ،البيئية للقضايا منها تناوالً نرى وال المطلوب، بالشكل اإلعالم لوسائ بلق من عليها
 نشآتالم وتغول ،البرية البيئة واندثار ،والتصحر ،الحمضية واألمطار ،المياه كتلوث البيئية المشاكل بعض

 اإلعالم وسائل عجمي وتبدأ الخطر ناقوس يدق وحينها الخضراء، المساحات على الخرسانية واألبنية
 المشاكل تمتد أن بعد تأخرةم تكون األحيان غلبأ في لكن اإلعالمية، تغطياتها في أهمية بإعطائها

حياته. وتهدد اإلنسان إلى لتصل البيئية والكوارث 

، إلى ما البيئي اإلعالم مجال في الحديث عن اإلعالميين بعض عزوف يمكن إجمال أسباب لذلك
يلي: 

 ا جديد المنطقة في البيئية العلوم في التخصص إنالكثيرة. البيئية التخصصات ضمن نسبي 

 طبيعة ا، سبقًا تشكل ال البيئية شكلةالمناتجة فادحة بأضرار أو بيئية بكارثة تعلقت إذا إال صحفي 
 التلوث. عن



  

 
 

 تناول عند البالبيئي عد البيئة اياقض ألن ،خرىُأ بتخصصات اإللمام يتطلب ذلك فإن رئيسة شكلةلم 
  .والسياسة ،واالجتماع ،والتنمية ،االقتصاد مع تداخلةم أبعاد ذات

 أطول وقتًا يستغرق بيئي صحفي تقرير لكتابة المطلوب الزمن الفنية األمور بعض راجعةلم 
  .واإلحصائيات والعلمية

 قطاعال من القرار وأصحاب الرسمي، القرار صاحب سياسات معها ثيرتُ البيئية القضايا إن 
  .المستدامة والتنمية البيئة حماية مع ممصالحه تتعارض قد الذين الخاص،

 الصحفيين عالميةاإل المؤسسات على القائمين تشجيع عدم وعدم ،البيئة مجال في للخوض مودفعه 
 ،البيئية والتوعية البيئة ونبشئ تهتم والتلفزيون اإلذاعة في برامج أو الجرائد في صفحات تخصيص

 عن منحها يتم التي األجور وانخفاض التلفزيونية، والمكتبة صيالتخص األرشيف إلى قارواالفت
 إبراز على اإلعالم دور واقتصار كبيرين، ومال هدج إلى تحتاج التي والريبورتاجات الموضوعات
 .بالبيئة قلحتُ التي السلبيات كشف عن واالبتعاد اإليجابيات،

 الحكومية المؤسسات دور عفض بعقد عملها اقتصر التي البيئة وزارة :مثل ،بالبيئة ختصةالم 
 البيانات. بعض وإصدار والمؤتمرات الندوات

 بين المعرفي التبادل غياب في البيئية الصفات على شرفينالم براءوالخُ ،حفالص هتمينوالم، 
 غياب مسألة كذلك ئة،البي لقضايا سطحية عالجةم أحيانًا عنه جنتُي الذي األمر المعنية، والجمعيات

 ورفع البيئيين اإلعالميين تأهيل وانعدام ،المعلومات بنك وغياب ،نفسها اإلعالم وسائل بين التنسيق
 .كفاءتهم

 

  الغربي والعربي، وذلك على النحو اآلتي: البيئي اإلعالميمكن تناول بعض من نماذج    
 القضايا تقديم على يحرص التسعينيات بداية في الغربي اإلعالم كان لقد :األوروبي البيئي اإلعالم 

 وكأنها الجماعات هذه تبدو حيثُ األخضر، السالم جماعات عنها الدفاع غمار تخوض التي البيئة
 فمع النحو، هذا على طويالً مدي لم األمر لكن العناء، هذا لكُ يستحق ال اترفي اصراع تخوض

 البرلمان في ستديمةالم والتنمية البيئة مثليم من همةم تلةكُ وظهور الشيوعي عسكرالم زوال
 درجة وازدياد ،كيوتو بروتوكول على التوقيع األمريكية تحدةالم الواليات ورفض األوروبي،

 اإلعالم وسائل اهتمام بدأ الجليد، ذوبان مخاطر وبروز األوزون قبثُ وتفاقم األرض حرارة
 في عديدة تخصصات ظهرت وهنا وشفافية، جدية أكثر نحو على البيئية قضايابال األوروبية



 

 
 

 حقوق، والبيئية السياحةو للبيئة، الصديقة الصناعة أو الزراعة البيئي، كاالقتصاد البيئة مجاالت
 .البيئي المنشأ ذات اإلنسان

 الواليات في البيئي اإلعالم البيئية الموضوعات كياألمري اإلعالم تناول لقد :األمريكية تحدةالم، 
 األمريكية الصحافة اهتمت" روزفلت تيودور" رئاسة فترة فخالل كثف،م بشكل نكُي لم ولكن

 نكُي لم ولكن ،الطبيعية الموارد على حافظةالم بقضية اكبير ااهتمام يولي كان ألنه البيئة، بحماية
قلق ناكه الثانية، العالمية الحرب بعد ما فترة في حتى ،الجوي والغالف األرٍض حالة حول عينم 

 إلى األنظار لفت الذي هو الستينيات في" كارسون رشيل" لمؤلفته" الصامت الربيع" كتاب كان وقد
 القومي ستوىالم على الكتاب هذا حول دار الذي للجدل ونتيجة الحيوانات، على بيداتالم تأثير

 قانون إلصدار األمريكي الكونغرس دفع مما ة؛البيئ بحماية هتمم ضاغط شعبي تيار ناكه أصبح
 م).١٩٦٩( عام للبيئة الوطنية السياسة

 تُ :الجزائر في البيئي اإلعالملذا ؛الوطني اإلعالم في حديثة الجزائر في البيئي اإلعالم ظاهرة عد 
 لم الجزائر أن نجد خرىُأ جهة ومن جهة، من هذا كثفةم وغير بسيطة البيئة حول الكتابات كانت
 القضايا لخدمة اإلعالمية الجهود تكثيفل تستدعي السابق في خطيرة بيئية مشاكل فيها تظهر

 عدد ازدياد وكذلك بأنواعها، النفايات وانتشار كانالس وازدياد الصناعة تطور مع ولكن البيئية،
 كل ،والتصحر ربةالتُ انجراف ظاهرة وظهور الهواء، تلوث إلى أدى الذي األمر وهو السيارات

 باختالف اإلعالم وسائل قبل من دقيقة وموضوعية واقعية، حقيقية عالجةم تتطلب المشاكل هذه
 .والمرئية المسموعة أو المكتوبة سواء أنواعها،

  
 تشكيل في كبير أثر ولها، البيئة حول للمعلومات الرئيس المصدر أشكالها بكافة اإلعالم وسائلتُعد 
 باستمرار يتناول أن اإلعالمي القطاع على يتعين لذا ؛السكان قطاعات ختلفم لدى البيئية االهتمامات

 )١٦:  ١٤( من لفترةفي ا تونس في قدتع التي البيئي اإلعالم ندوة وضعت وقدالمطروحة.  البيئة قضايا
، والعلوم والثقافة للتربية العربية مةنظوالم ،التونسية الحكومة نظمتها والتي م)،١٩٨٧( عام كتوبرُأ

 على وذلك ،البيئة على حافظةالم في اإلعالمية لإلسهامات التالي التصور للبيئة، تحدةالم مماُأل وبرنامج
  :التالي النحو
 تهيئة الذي التقليدي البيئي وسلوكه عاداته تغيير الفرد لتقبل ناخالم يكون ما اغالب للبيئة الوثًم اتلفًم 

 .تجددةالم غير لمواردها استنزفًم تجددةالم لمواردها



  

 
 

 األكثر البيئية الجوانب تستهدف إعالمية حمالت تخطيط في اإلحاح بشكل جتمعالم ستمرم برمجوم. 

 التعاون من صيغة إيجاد نتظمالم البيئية البحوث وأخصائي اإلعالم مسئولي بين ستمرالم. 

 بشأن بينها فيما للتنسيق اإلعالمية الجهات دعوة فعالة لتكون العلمية للمادة اإلعالمية عالجاتالم 
  .ومؤثرة متعةوم لالهتمام ثيرةوم فيدةم وفنية ثقافية قوالب وفي ومشوقة

 

 أن مكنالم من الذين الناسجميع  خاطبوتُ المستُ أن يجب التلوث من البيئة على الحفاظ قضية إن
أهمها: ،وأساليب وسائل عدة خالل من بيئيال الوعي ملديه يتنامى 

 صحفيين تكوين البيئة مجال في تخصصينم ،الهامة للمواضيع بيئية إعالمية حمالت تنظيم اأيض 
 المعنية. الجهات مع بالتعاون األولوية ذات أو الطارئة

 اإلعالم وسائل على يجب ختلفةالم، األخبار  ينشر من اتحديدمع تعاوني أن بالبيئة تعلقةالم 
 البيئي. بالشأن الصلة ذات كوميةالح غير الجمعيات

 صلة لها التي األخبار وتغطية البيئية األحداث كل في تواجده خالل من البيئي اإلعالم دور تعزيز 
على حافظتُ التي تلك أو بالبيئة الضارة سواء حيطبالم ليكون حيطالم فعال. نحو على اشاركًم 

 عقد خالل من أو الدولية المنظمات إطار في التعاون كان سواء البيئة لحماية الدولي التعاون تفعيل 
 جماعية. أو نائيةثُ اتفاقيات

 الطبيعية الثروة على الحفاظ مجاالت في واإلقليمية الدولية الخبرات من العربية االستفادة تعزيز 
 .اتالخبر تلك من لالستفادة التعاون جسور وبناء البيئي، الدولي والقانون

  



 

 
 

 

  إعداد:

  الحميد عبد أشرف شروقأ/ 

 وليةمسئ عاتقها على تأخذ جهةٌ أيضاً وهو ما، أمرٍ عن ما أحدا تخبر أن أو تُعلم أن هو لغةً اإلعالم
  .بدون أو مادي عائد قابلم الناس من لجمهورٍ الجارية األحداث إيصال

 الفيديوهات على يعتمد الذي الرقمي الماإلع فهناك منها، الغرض حسب تختلف أنواع لإلعالم
 يتوجه الذي الجماهيري واالتّصال اإللكترونية، المواقع على يقوم الذي اإللكتروني اإلعالمو والصور،

لجماعة الذي الحربي أو العسكري اإلعالم الناس، من كبيرة اإلعالم العسكرية، األخبار نقل على ركزي 
 اشيًئ وتعليمه الجمهور لخدمة يهدف الذي الخدمي واإلعالم، الناس اقضاي على ركزي الذي االجتماعي

اجديد.  

  

بأنها ببساطة الخدمية الصحافة تعريف مكني "حتوىم أو ،"العملية حياتهم في استخدامه للناس مكني 
 خدميا موضوعا اسللن نكتب حين فإننا آخر بمعنى”News you Can Use“   اإلنجليزية باللغة يقال كما
 أنواع باقي تفعل مثلما المعرفة، فقط مله نقدم ال هنا فنحن تعطلت إذا بأنفسهم مسياراته إصالح كيفية عن

 أسهل محياته صبحفتُ بأيديهم تنفيذها مكنهمي معلومات عطيهمنُ بل اإلخبارية، الصحافة ومنها الصحافة
  .وأفضل

 الصحافة، من النوع هذا أهمية دركتُ العربية اإلعالم وسائل بعض بدأت األخيرة السنوات وفي
 يمكن التي العربية المصادر قلة هي األزمة تظل لكن بدورهم، عنه يبحثون الذين للناس لتقديمه وتسعى

  .الخدمية الصحافة عالم على خاللها من التعرف للصحفيين
 ومؤسسة الخدمية، صحافةال في كامل بشكل المتخصص "٣٦٠ كايرو" بموقع التحرير ولةمسئ تقول

 إجادة من الناس مكني حتوىم تقديم" هو الصحافة لهذه تعريف أبسط إن الخدمية، مصر اكتشف مبادرة
  ما". شيء عيوب أو ميزات معرفة أو جديدة، مهارة

 حتى أو ،اجد مهم للبعض يبدو للناس الخدمية الصحافة صناع يقدمه الذي حتوىالم كان وسواء
 لو المثال سبيل على فيه، رأينا عن النظر بغض يحتاجه، الناس بعض خدمي أمر النهاية يف فهو ،بسيطًا
 تافه، أو همم غير المقال هذا أن البعض يرى فقد بأنفسهم نقالع ربطة ربط كيفية للناس يشرح مقاالً كتبنا



  

 
 

 فيما مبدأ أول فإن لكلذ المهارة، هذه لمعرفة حاجة في يكونوا أن الناس من كثيرل مكني الحقيقة في لكن
  .ويحتاجه عنه يبحث من منهم هناك وبالتأكيد مهم للناس يعرض ما كل أن هو الخدمية الصحافة يخص

 القائمة هذه وفي خدمة، تقدم التي األرقام صحافة منها أنواع عدة إلى الخدمية الصحافة صنفتُكما 
 القاهرة في متاحف خمس" أو ،"السريعة ةالقراء مهاراه تعلم من تمكنكم خطوات خمس" منها أمثلة تذكر

  .األخرى األفكار من وغيرها" األسبوع نهاية عطلة في زيارتها يمكنكم
 غذائية وجبة عمل كيفية مثل عملي، بشكل حياتهم تسهل مهارة الناس يعلم مهم آخر نوع هناك

 الحاسوب تصليح فيةكي أو بأنفسهم، البسيطة الجوال هاتفهم أعطال إصالح كيفية أو بأنفسهم، معينة
  .األفكار من وغيرها المنزل، في الشخصي

 علىقادرا  القارئ تجعل التي الخدمية الصحافة وهو ،جدا مهم أشرف تعتبره نوع يوجد كذلك
 أفضل على مثالً الناس تعرف التي المقاالت النوع هذا على األمثلة ضمن ومن له، األفضل اختيار

 في الهواتف أفضل معرفة أو بها، مأبنائه إلحاق مله مكني التي المدارس أفضل أو مدينتهم، في الجامعات
  .السياق هذا نفس في خرىُأ وأفكار م،الحتياجاته ناسبةم كاميرا يشترون كيف أو األسواق،

  .والسفر والعالج والغذاء بالموضة تتعلق نصائح تقدم التي الصحافة ننسى أن مكنناي ال وطبعا
الخدمات المعاصرة في مصر التي تحمل موافقة متنوعة لإلصدار في مصر  ومن أمثلة صحافة

  وتجمعها طبيعة الخدمات التي تقدمها، ومن أمثلتها:
 صمثل: مجلة أخبار السيارات، وهي مجلة شهرية تصدرها مؤسسة تخصصة في السياراتحف م ،

 .أخبار اليوم

 صا مؤسسة األهرام.مجلة البيت، شهرية، تصدره في الديكور، مثل:تخصصة حف م 

 صوتربوية، ومنها:تخصصة حف م 

 أسبوعية، تصدرها شركة أخبار التعليم للصحافة. جريدة أخبار التعليم، وهي 

 .صحيفة التربية، وهي ربع سنوية، تصدرها رابطة خريجي معاهد التربية 

 .ستقبليات، وهي ربع سنوية، تصدرها مركز مطبوعات اليونسكومجلة م 

 صومنها:تخصصةحف م ،  
 ع سنوية، تصدرها الجمعية العامة للدفاع االجتماعي.مجلة الدفاع االجتماعي، وهي رب 

 .مجلة التطوع، وهي شهرية، يصدرها االتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية بالقاهرة 

 .مجلة الروتاري، وهي شهرية، يصدرها نادي الروتاري 



 

 
 

  شهرية، تصدرها الجمعية المصرية ألصدقاء المعوقين.مجلة آفاق الفجر الجديد، وهي 

 ومنها:حف النقاباتص ، 

 .التجاريون، وهي شهرية، تصدرها نقابة التجاريين 

 .مجلة طب األسنان، وهي ربع سنوية، تصدرها نقابة أطباء األسنان 

 .مجلة الرائد، وهي شهرية، تصدرها نقابة المعلمين 

 ابة التطبيقيين.مجلة التطبيقيين، وهي ربع سنوية، تصدرها نق 

 .مجلة العلميون، وهي شهرية، تصدرها نقابة المهن العلمية 

 .مجلة طموح التمريض، وهي سنوية، تصدرها النقابة العامة للتمريض 

 .مجلة منبر التجاريين بالجيزة، وهي شهرية، تصدرها النقابة الفرعية للتجاريين بالجيزة 

 اء.مجلة األطباء، وهي شهرية، تصدرها نقابة األطب 

 .مجلة المايسترو، وهي شهرية، نقابة المهن الموسيقية 

 .مجلة المحاماة، وهي شهرية، تصدرها نقابة المحاميين 

 .مجلة المهندسين، وهي شهرية، تصدرها نقابة المهندسين بالقاهرة 

: 

 في وجودةالم الخدمية اإلذاعة أمثلة ومن خدمية إذاعة توجد بالطبع خدمية صحافة يوجد فكما
 اليوم صحيفة في كتاباتها أحد عبر "درويش سارة" فذكرت الكبار إذاعة محطة األوسط والشرق مصر
 :الكبار إذاعة عن لإلذاعة العالمي اليوم في السابع

 السن، كبار من ستمعيهام من المئات حياة تغيير في الكبار إذاعة نجحت عاما )١٦( مدار على
 شعرت" الكبار إذاعة إنشاء فكرة وصاحب األسبق اإلذاعة رئيس" الكنيسي ديحم" القدير اإلعالمي ويقول

 من ستمعينالم بين جميلة إنسانية وعالقات السن كبار بين رابطة خلق في اإلذاعة بدأت حين نجاحها بلذة
 للحج السفر في السن كبار من ستمعينالم بعض منيةُأ تحقيق في خاللها من نجحنا وحين الراديو، خالل

ا".مجانً والعمرة 

 اإلذاعات شبكة ضمن م)٢٠٠٠( عام ولدت اإلذاعة" إنشائها قصة عن قائال يحكي كما
 فيها وفكرت التعليمية، واإلذاعة واألغاني األخبار إذاعات الكبار إذاعة جانب إلى ضمت التي المتخصصة،

 المجاالت، كل في السن بكبار تهتم عناصرها بكل الدولة أن هناك الحظت حيث إنجلترا من عودتي بعد
ية.القض بهذه تهتم األوسط الشرق في واحدة إذاعة توجد ال بينما 



  

 
 

 وفى تقدم،الم العالم في يحدث كما بقضاياهم وتهتم السن كبار صوت اإلذاعة هذه تنقل أن وفكرت
 كنت ولكن ،نالس كبار من ضيئةالم والنماذج الشابة لألجيال مونصائحه مخبراته عصارة قدمتُ نفسه الوقت
ة.فريد مصرية تجربة أنها خاصةً األنظار وتلفت الوقت مرور مع أفضل بشكل تنمو أن أتمنى 

 عبد" اإلذاعي عنها فيحكى مسارها تغيير في اإلذاعة نجحت التي اإلنسانية القصص أبرز ومن
 أكثر يضم الذى" ارالكب أصدقاء نادى" اإلذاعة أثير عبر شكلنا: "الكبار إذاعة عام مدير" عصفور المقصود

 في نجحنا أننا حتى فريدة، إنسانية وروابط عالقات بينهم تكونت السن، كبار من عضو ألف )٣٧( من
 م)٢٠١٦( عام في عاما )٩٧( العمر من يبلغ آخر بمستمع العمر من والتسعين الرابعة في مسنة تزويج
اتقريب. 

 الذى" البرنامج هذا تسمع ال أرجوك" برنامج خالل من سنةم حياة مسار اإلذاعة غيرت كما
 لطردها الرابع الطابق من أبنائها ألقاها أن بعد قصتها خالله من وعرضنا الوالدين عقوق قضايا يستعرض

 أحد إلى وانتقلت باسمها البنك في وديعة وضعها دوالر ألف )٨٠( بنحو لها عربي أمير فتبرع الشقة، من
.مكرمة معززة هناك لتعيش المسنين دور 

 ويوضح انسانية، خدمات الراديو أثير على تبثه الذى اإلنساني الدفء جانب إلى اإلذاعة وتقدم
 من واالجتماعي: الخدمي الجانب :وهى ،أساسية أعمدة )٤( على تقوم الكبار إذاعة أن ايضأ ويوضح"

 لهم قانونية شاراتاست فيه قدمنُ الذى القانوني: والجانب ،السن لكبار االجتماعية الخدمات تقديم خالل
 كوني الذى الطبي: والجانب ستمعين،الم أسئلة على ونرد ختصين،م خالل من قانونيا تبصرتهم ونحاول

 الدينية التساؤالت على بيجي الذى الديني: والجانب جراحية، وعمليات وأدوية القادرين لغير طبية قوافل
ي".الدين الخطاب تجديد إلى ويهدف السن لكبار 

 الكبار نتجاتم معرض :أبرزها، الخدمات من كثير قدمتُ هامشها وعلى كثيرة، برامج اإلذاعة تقدم
 عاما )١٦( مدار على وأقمنا اليدوية، منتجاتهم لبيع منفذًا لهم ويوفر لمنتجين ستهلكينم من يحولهم الذى

 كبار فيه شارك ىوالذ ،م)٢٠١٨( عام ديسمبر في المقام المعرض مآخره كان اآلن حتى معارض )٧(
.أفريقية دول )٦( من السن 

  

 



  

ــال،   ــالم الُعم إع
واالقتصاد الزراعي 

  ... والسياحي

  
  

يتناول هذا الفصل مجموعة من الموضوعات 
واإلعالم االقتصادي والزراعي  المتعلقة بإعالم العمال

  ، وهي:والسياحي

 .اإلعالم العمالي 

 .اإلعالم االقتصادي 

 .اإلعالم الزراعي 

 .اإلعالم السياحي 
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  إعداد:

 راشد الدين بدر أمانيأ/ 

 وحجم ستوىبم يكون أن يجب وتحدي ضرورة ةالعمالي الحركة صوت يصالوإ النقابي اإلعالم إن
 من ظمىالع الغالبية شكلي جتمعم أي في العمالي القطاع أن بحكم االجتماعي، مودوره مالالع تضحيات

.  االعتبار عين في وضعه يجب ولذلك بأسره الوطن مشاكل هي بقىتَ مشاكله أن ذلك ويعني ،أفراده 

: 

 بل المالي بالربح يبالى وال النقابية بالتنظيمات ارتباطه خالل من مالالع بقضايا يهتم الذى االعالم
 الرسالة ومضمون بشكل غيره عن يتميز تخصصالم اإلعالم أشكال من شكل. أيضا هو العامل يهمه

  العاملة. الطبقة وهي تميزةم اجتماعية طبقة الى موجه إعالم أنه كما ،وبمصدرها االتصالية

: 

 نسانياإل جتمعالم تطور بعد ظهرت ،موقضاياه مالالع بفئة يهتم تخصصم إلعالم الماسة الحاجة
 الهائل التطور لىإ ضافةًإ جتمعالم في المهنية والروابط واالتحادات النقابات حول تزايدالم الوعي وانتشار

 لظهوره دعت التي الضرورية للحاجة النداء زدادا الوقت مرور ومع واالتصال، االعالم وسائل في
نقاط، وهي: عدة في وحصرها 

 حاجات إعالمية أدوات أو وسائل وجود خالل من إشباعها وضرورة والثقافية اإلعالمية مالالع 
 االجتماعية.و واالقتصادية السياسية القضايا جميع حول وآرائهم مواقفهم وعن معنه عبرتُ

 طالبةستوى مع يتوافق بما وأسلوبه ولهجته لُغته في بسيط إعالم وجود بضرورة المالتعليمي الم 
 من نفوسهم وإلى إليهم أقرب صورة في المعاش اليومي واقعهم من إليهم يوجه للعمال المتدني
 العامة. اإلعالمية الوسائل

 شريحة عةرقُ كبر أو تساعا شرائح أكبر من واعتبارها عددها وكبر مالالع جتمعالم أي في اعدد 
يتطلب الذي األمر جتمعم خاصة إعالمية وسائل وتملك اعتماد ممنه مبه. 

 أن العالم دول عظمم في اإلعالم مجال في وخبرائها ةالعمالي القيادات وجدت سبق ما إلى إضافةً
 ضرورة الى أدى ةالعمالي االفكار سطوع ايضأ مال،الع رأي عن للتعبير الهامة األدوات أحد مثلي اإلعالم
 والشخصيات السياسية القيادات ذهن في الصدارة موقع لتأخذ تتنامى ومهنية اليةعم التتكتُ تشكيل



 

 
 

 النقابية التشكيالت هذه لمثل المهن وأصحاب مالالع حاجة بأهمية شعرتَ كانت والتي عارضة،الم االجتماعية
  . والمهنية

 الدولي االهتمام وتزايد العمالي اإلعالم وهو تخصصالم اإلعالم من نوع ظهر تقدم ماوفي إطار 
 وفي واالجتماعية السياسية الحياة في التأثير في همم دور من الحاضر الوقت في يقوم به لما انظر به

  .ةالعمالي النقابات يد في فعالة أداة اإلعالم وأصبح ،لها المرسومة األهداف نحو مالالع جماهير توجيه

 

 من و، فيه يعمل الذي الجمهور وثقافة عقلية عن الموضوعي التعبير هو اإلعالم أن من اانطالقً
 أو العام اإلعالم من زءج اعتباره مكني العمالي اإلعالم أن وبما ،أرضيته من وتبرز مادته تنطلق خالله

 اإلعالم وظائف فصل يتم أن مكني ال فإنه مالللع تخصصم إعالم أنه يعني وهذا ،ةالرئيس أنواعه أحد
 العمالي اإلعالم فيها يعمل التي النقابية والبيئة للواقع اونظر أنه غير العام اإلعالم وظائف عن العمالي
 العام اإلعالم وظائف إلى إضافةً ،مالالع وسط بها يقوم جانبية وظائف له يكون أن بالضرورة تتطلب
  التالي: النحو على نحصرها أن مكنناي والتي ،المعروفة ةالرئيس
 إعالم أي :خبارواإل اإلعالم مالالع والدولية واإلقليمية المحلية والقضايا األحداث بكافة موإخباره، 

بتطوراتها موإحاطته واالقتصادية السياسية ومجرياتها العاملة بالقوى عالقة ماله اوخصوص 
 . ةالعمالي الحركة مسار على التطورات هذه وتأثير واالجتماعية

 مالي والروابط واالتحادات النقابات تؤديه الذي القيادي الدور إطار في :واإلرشاد التوجيهفي ةالع 
 حول المجال هذا في العمالي اإلعالم وظيفة تتمحور واالجتماعي واالقتصادي السياسي التطور
 موتوجهاته مأهدافه يخدم بما مجتمعهم في فاعل دورب القيام بضرورة موإرشاده مالالع توجيه

وبما مومصالحه يللبلد. العامة التنمية في مسه 

 تهم التي واألمور القضايا وتحليل شرح يتم :والتحليل الشرح العمل صميم من وتنبع مالالع 
 التنظيمات بها تقوم التي واألنشطة مالالع وواجبات بحقوق والتعريف ووظائفه ومجاالته النقابي
 العاملة. بالقوى تصلةالم والسياسات والقرارات واللوائح القوانين كل وشرح ةالعمالي

 حاجات اشباع مد طريق عن ذلك يتم :مالالع المعلومات بكل مالالع للعمل والضرورية    فيدةالم 
 . واالجتماعية القتصاديةاو السياسية للتغيرات اوفقً مالالع وحاجات رغبات إشباع بغية



  

 
 

 النفسية بالراحة العامل وتمد العمل على حفزتُ التي العناصر أحد الترفيه :والتسلية الترفيه 
 ةالرئيس اإلشباع عناصر أحد عتبري والترفيه ضنيةوالم الطويلة العمل من ساعات بعد واالنتعاش
 لإلنتاج. اوحافز مالللع النفسية للحاجات

 هذا يستطيع التي الوظيفة تلك هي الثالث العالم إلعالم -عتقادناا في - هميةأ االكثر الوظيفة ماأ
 نأ ونستطيع حقيقي، تقدم وتحقيق النمو لىإ تطلعالم العالم هذا في التنمية مشاكل حل خاللها من اإلعالم

  يأتي: بما الوظيفة هذه حددنُ
 التنموية. القرارات صنع في مكنةم الجماهير ساهمةم لجعل الضرورية المعلومات كافة تقديم )١

 .  التنمية في شاركةللم الجماهير كافة تعبئة )٢

  ومصالحها. قضاياها عن والدفاع العاملة الطبقة بمطالب طلقالم االلتزام )٣

 وتطوير المهنية ونهمبشئ وتبصيرهم مالللع والفكرية السياسية التوعية عملية في الجاد االسهام )٤
 خبراتهم.

 . اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج تحسين في شاركةللم ةالعمالي الجماهير كافة تعبئة )٥

 .  يقدمونها التي ساهماتوالم بها يقومون التي ولألعمال العمل بطالإ الى النظر توجيه )٦

العمالي، هي: اإلعالم وظائف أن البعض يرى سبق ما إلى إضافةً 

 أو يعني وهذا ،عمل وبرنامج نموذج تقديم وظيفة فكري تصور وجود فترضي نتيجة عن سبقم 
 ذلك. تحقيق إلى يؤدي الذي الدرب ورسم نظمالم الجماعي العمل

 تَ التي االجتماعية المعلومات انتشار تأمين وظيفةلدى السليم االجتماعي الوعي بلورة في مسه 
 الجماهير.

 تقديم أي: والرقابة التنظيم وظيفة العالقة ذوي ثللباح الضرورية علوماتالم لصالح موتحريكه 
 االجتماعي التقدم إنجاز

 ما بشأن واستراتيجيتها وأهدافها االشتراكية خاصةً الحديثة الدولة ومضمون جوهر تحليل وظيفة 
مواطنيها. بحياة يتعلق 

  التاليتين: الوظيفتين اعتماد مكنناي كان جتمعم أي في العمالي اإلعالم لوظائف السابق العرض من
 مارسي أن البد أنه الفور على نكتشف النقابية للوظيفة ننظر عندما النقابية: الوظيفة -أوالً 

 أن يستطيع فعال كمنشط همتهم) والمقروء ،والمرئي ،المسموع( وسائله واختالف أنواعه بكل اإلعالم



 

 
 

 واألساليب وعالقاته النقابي العمل بشأن طرحتُ التي التساؤالت على اإلجابة عبر موحد ماليع موقف يبلور
أن فيه يفترض أنه أي فيه ستخدمةالم التثقيف.و التوجيه عملية تقتضيها التي الحدود في عالجهاي  

 ستوىم إلى الوعي درجة يرفع نبأ طالبم العمالي اإلعالم أن أياإلنتاجية:  الوظيفة -ثانيا 
 والكفاءة المهني العمل تطلباتم عن علوماتالم توفير جانب إلى العامل ذهن في الفعلي اإلنتاجي النشاط

 ردود تخلق وإنما اإيجابي امردود عطيتُ دعتَ لم التي والشعارات الدعاية عن ابعيد رفعهما وعوامل اإلنتاجية
  عاكسة.م فعل

 

عدجماهير تزويد ي من قدر أكبر ونشر والمعرفة والفكر العلم بمصادر مالالع بين علوماتالم 
العمالي، ويمكن إجمال  لإلعالم الرئيس الدور هو ةالعمالي كتسباتوالم الحقوق على الحفاظ أيضا جموعهم،

أدوار اإلعالم العمالي فيما يلي: 

 بمدى جتمعاتالم من جتمعم يأ في وتطورها التنمية عجلة ترتبطالتنمية: في العمالي اإلعالم دور
 على سبق ما مع رتباطها وكذلك ،العاملة القوى لدى العملية والخبرات والمهارات الذهنية دراتالقُ تطور
 ويتمثل، األمام إلى بها والدفع التنمية عجلة تحريك في اإلعالم يؤديه أن مكني الذي الفعال الدور حقيقة
اآلتي: في التنمية عملية في العمالي اإلعالم دور 

 توصيل والخبرات علوماتالم إلى هاراتوالم الذين مالالع فالذي األساسية؛ التنمية آداه مثلوني 
أي في دمالتقُ مؤشرات محكُي وبذلك ،العاملة القوى بين يقوم الذي الترابط هو جتمعم صبحي 

 نتجة.الم القطاعات بين الترابط خلق في فعالة وسيلة العمالي اإلعالم

 مالي اإلعالم يقوما التركيز خالل من التنمية لعمليات بالتمهيد العاُألمية العاملة القوى على إعالمي 
 التجارب من عددا إكسابهم خالل من وذلك بدورها، الواعية وغير المدرية وغير الماهرة وغير

 هادف. علمي إعالم إطار في العلمية والمهارات

 إليصال النضالية وسائلها كأحد باإلعالم ونشأتها تكويناها نذم ةالعمالي التنظيمات اهتمت كما
 بها، تقوم التي والبرامج ألنشطةل ةالعمالي لقواعدعن ا لإلعالن خاصةً االتجاهات، ختلفم في رسالتها

 لتنمية تسعى اأيضالعمال.  وآمال وطموحات لتطلعات ويستجيب ينسجم بما لتحقيقها ناضلتُ التي والمطالب
 القضايا طرح بتبني النقابي، االعالم لرسالة تلقيم لكُ عند مالالع قضايا نحو جتمعيوالم الوطني الحس
 والمواضيع حداثاألو خباراألو بالمعلومات موتزويده للجمهور وشاملة بسطةم بصورة وتقديمها ة،العمالي

النقابي، بالعمل تعلقةالم والدولي، المحلي الصعيد على جديد لكُ في مووضعه اإلجراءات لكُ تابعةوم 



  

 
 

 من والتأثير والضغط ناصرةوالم التحشيد بهدف والنقابية، ةالعمالي بالحركة المس شأنها من التي والقرارات
  النقابي. العمال وحماية تطوير في ساهمةوالم منها، الحد أو المظاهر هذه وقف أجل

 

 عبر الغير إلى علوماتالم ونقل واآلراء األفكار لتوصيل متازةم أداة معروف هو كما اإلعالم
 مقضاياه مله جتمعالم من زءج مه والعمال ،والمرئية المسموعة اإلذاعتين وبرامج المقروءة الكلمة

النوعية مومشاكله تخصصةالم طبقات أو فئات أو شرائح بقية عن تميزةوالم من كان لذا ،جتمعالم 
 العمالي اإلعالم أن يعني هذا و. العام اإلعالم طريق عن وأ الخاص مإعالمه مله يكون أن الضروري

، وهما:نوعان 

 ديره يصدره إعالممال ويالية روابط أو اتحادات أو نقابات أو عشاهد أو ليستمع عمليقرأ أو لي 
 ومشاكلهم وقضاياهم العمال آراء على تطلع أن يهمها المجتمع من معينة فئات أو عمال مضمونه

 العاملة. القوى وتنمية ةالعمالي الثقافة الهام على ومضمونه

 مالي شبه اإلعالم( أو عام إعالمذلك كان سواء) الع اإعالم أو امسموع أو امرئي فيه يتم امقروء 
 مالوالع بالعمل تتعلق لمسائل محدودة ورقية صفحات أو مرئية أو مسموعة مساحات تخصيص

 العام. الرأي على امضمونً عرضي وبعدها باشرم غير أو باشرم بشكل مبه صلة له وما

  إلى: العماليأيضا يمكن تقسيم اإلعالم 
 مالي اإلعالمإلى الموجه الع للجمهور اطبقً النوع هذا وينقسم :مالالع من ستهدفالم مالالع، ناكفه 

الصناعات مالع والصناعات ،والنسيج والغزل الغذائية والصناعات الهندسية كالصناعات تنوعةالم 
 . النفط مالوع ،والبناء التجارة مالوع ،والمناجم ،والري الزراعة وعمال ،البتروكيماوية

 مالي اإلعالمالع ويكون: العام للرأي وجهالم مجماهير من اوجه مواقع ومن مالالع أو معمله 
اختالف على النقابية متنظيماته العام الرأي إلى ستوياتهام . 

 عن يتميز تخصصالم اإلعالم أشكال من شكل هو العمالي اإلعالمن: أ نقول أن نستطيع هنا ومن
 اجتماعية طبقة إلى وجهم إعالم أنه كما وبمصدرها، االتصالية الرسالة ومضمون بشكل غيره

العاملة. الطبقة هي تميزةم  

 

 :وهي ة،رئيس مجموعات ثالث إلى العمالي االعالم وسائل قسمنُ أن يمكننا 

 الراديو.و والندوات حاضراتالم وتشمل :المسموعة الوسائل )١



 

 
 

 ،والمجالت ،واالسبوعية اليومية الصحافة، والجدارية الصحافة وتشمل :المكتوبة الوسائل )٢

 الكتيبات.و ،والنشرات

 التليفزيون.و والسينما المعارض وتشمل :المرئية الوسائل )٣

 والتنظيمات، ةالعمالي للحركة تاحةالم الوسائل نوع حددي الذى هو لطةالس موقف أن اعتقادنا وفى
 كافة الستخدام رصةالفُ لها تيحتُ العاملة الطبقة مواقف تتبنى التي السياسية لطةفالس ة؛العماليو النقابية

 التي السياسية لطةالس أماالوسائل.  هذه الستخدام فنيا وتعدها عليها سيطرتُ التي أو تملكها التي الوسائل
 لهذه العاملة الطبقة استخدام مكانيةإ اتجاه العراقيل تضع ما اغالب فإنها المواقف هذه مثل تبنى عن تبتعد

 كتوبةالم الوسائل استخدام إلى تلجأ الحالة هذه مثل في والنقابية ةالعمالي الحركات أن نجد لذلك الوسائل،
ألسلوب استخدامها إلى إضافةً ،تكلفة قلاأل الوسائل استخدام ذلك في راعيةًم والندوات حاضراتالم 

  مواقفها.و نظرها وجهات لعرض

 

مالي اإلعالم بين واالختالف التشابه أوجه تحديد كننايممالي شبه اإلعالم( أو العام واإلعالم العالع (
  التالي: النحو على ومشاكلهم مالالع قضايا يتناول الذي

 ويختلف، تنقله التي الوسائل في معه يلتقي العام األعالم أنواع أحد أو اجزء عتبري العمالي اإلعالم
  المضمون. في معه

 مكننا العام اإلعالم أي -األول النوعنازع بدون اعتباره يمالي األعالم مالرتباطه مرده وذلك ،الع 
 ومركز. موجه وبمضمون ةالعمالي النقابية بالتنظيمات

 الثاني النوع- بقضايا محدود اهتمام أو انعكاس جردم بشكل يكون ال وقد ،مالالع تواصلم . 

 إلى يتجهان مافه ،والعام العمالي اإلعالم من النوعين كال في شبه وجه ناكه يكون قد ولكن
 ،اإلعالمية رسالتهما توصيل طريق في ةرئيس عقبة ميةاُأل تقف التي مالالع شريحة :وهي ،حدةوأ شريحة
 والتي ،المقروءة الصحافة في أو والمرئية المسموعة الوسائل من غيرها من أكثر واضحة تبدو والتي
 إذا اوإصدارهم تكوينهما في مسهي من لكُ في النوعان يشترك كذلكالمطبوعة.  الكلمة على اأساس تعتمد
 أو مسموعة صحافة تكان إذا اوإعدادهم ماتقديمه أو وتحرير وطباعة ورق من مقروءة صحافة كان

  مرئية.
 والمرئية المسموعة وسائطه ختلفبم العام اإلعالم أن في نيكم ابينهم الرئيس أو األساسي الفرقف
 العمالي اإلعالم بينما ،التكاليف تغطية بغية المادي بالربح اإلعالنات وإذاعة نشر خالل من هتمي والمقروءة



  

 
 

في عليه القائمين اهتمامات منكُوتَ ،والمهنية النقابية التنظيمات قبل من األجر مدفوع إعالم اعتباره مكني 
 ستوىبم واالرتفاع مجتمعهم قضايا وتفهم ممهاراته وتنمية موعيه زيادة أجل من ةالعمالي الثقافة نشر

يجعل بأسلوب الفكرية محياته براءالخُ يعتبره العام اإلعالممعه. كم أن  ويتفاعلون يتأثرون مالالع همام 
 مع يلتقيان هذا ومعالعام.  الرأي على وعرضها مالالع قضايا نشر في مسهي ألنه ةالعمالي للحركة بالنسبة
إليها. ينتميان التي للدولة واأليديولوجية السياسية المسارات في البعض مابعضه  

 

 إصدار ممكنهي جتمعالم في عينةم حرفة أو مهنة لكُ أصحاب أن المهني باإلعالم المقصود
 الحياتي مواقعه مستَ التي أو متهمه التي القضايا كافة حيال منظره وجهة عن عبرتُ إعالمية مطبوعات

النقابي. أو المهني األخص وعلى 

 والتنظيمات والروابط والنقابات االتحادات تصدرها التي الصحافة هيالنقابية:  الصحافة مفهوم
 وصحيفة ،"اسابقً العامل صوت" نتجونالم صحيفة الصحف، هذه منالنوادي. وو والجامعات الشعبية
 النقابة عن صدرتَ التي" علمالم" وصحيفة للفالحين، العام المؤتمر صدرهاي التي" األرض" صحيفةو الطالب،

  للموظفين. العامة النقابة تصدرها التي" الموظف" وصحيفة علمينللم العامة

 

 ماليةع ودوريات ومجالت حفص عدة صدور خالل من تخصصةم ماليةع صحافة ظهرت
مالي الصحافة ظهور أسباب، وختلفةماآلتي: حول بعضها يدور عديدة ةالع  

 الرئيسة. المدن في الصناعات نمو 

 مالية كثافة أوجد مما العاملة؛ الشركات بعض ظهورزاد النشاط  كٌلما باستمرار تتزايد أصبحت ع
 . اتوسع االقتصادي

 نازعات مجاالُ أعطى ولوائحه العمل قانون وصدور النقابات توثيقمالي للممعهبحيث أصبح  ةالع 
 م.عنه وتدافع العمال باسم تتحدث ماليةع صحافة صدور الضروري من

  اآلتي: إلى ةالعمالي الصحافة تنقسمو
  ًمالي شبه الصحافة -أوالة:الع وتوصيل نقل في بالغة أهمية من لإلعالم لما انظر علوماتالم 

 أو مؤيد هو هل الرأي هذا عن النظر بغض القضايا من عديد حول عام رأي خلق شأنها من والتي
مالي والنقابات االتحادات اهتمت هذا من اوانطالقً عارض،مأكان سواء باإلعالم ةالع أو امسموع 

أو امرئي امطبوع. 



 

 
 

  االية صحافة -ثانيمال نظر وجهة عن تُعبر صرفة: عموالعربية المحلية القضايا كافة تجاه الع 
 العمال بأمور أهتمت وطنيه عمالية صحيفة أول وهي ،"الطليعة" صحيفة والدولية، مثل واإلقليمية

  ومشاكلهم.

 

 حفص ظهرت كما ،السياسية أو التنظيمية أشكالها بكافة النقابات بنشأة ةالعمالي الصحافة ارتبطت
ماليةع هذه ترتبط بالتالي، العاملة بالمرأة خاصةً تخصصةم حفالص أدائه.  وقوة النقابي العمل ريةبح
 موافقة وتحمل مصر في ختلفةالم مالالع نقابات عن تصدر ماليةع حفص وجود التالية البيانات توضحو

 البريد، ووالري الزراعة، والبنوك، والغذائية الصناعات، وهي: ختلفةم مجاالت في تخصصةوم لإلصدار
 حزب عن تصدر واحدة عدا ماليةع نقابات عن حفالص هذه وتصدرالعامة.  المرافق، ووالتليفون والبرق
 لكنها "اليةعم أوراق" باسم جريدة أصدر ، والذيالوحدوي التقدمي الوطني التجمع حزب وكان سياسي
  م).١٩٩٠( عام نذم توقفت

مالي حفالصفي مصر: ةالع  
 مال، جريدةمال العام لالتحاد أسبوعية جريدة وهى العمصر. لع 

 مالي الثقافة مجلةالعام لالتحاد الشهرية ةالع مصر. ماللع 

 العاملة القوى بوزارة الثقافة نشر لجمعية الشهرية العمل مجلة   . 

 للعاملين. العامة للنقابة الشهرية االتصاالت مجلة 

 العامة للنقابة الشهرية الغذائية الصناعات مجلة الغذائية الصناعات ماللع  . 

 دورية وهى ،العربي النقابي مجلة بالبنوك للعاملين العامة للنقابة سنوية عرب  . 

 ع دورية هى العامة، المرافق مجلةالعامة بالمرافق للعاملين العامة للنقابة سنوية رب. 

 مجلة الري.و  بالزراعة للعاملين العامة للنقابة) أسبوعية( مؤقتًا شهرية وهى ،الزراعة مالع 

 االشتراكيين. حراراأل لحزب) مؤقتًا شهرية( سبوعيةأ المصري العامل جريدة  

 

 بالتمويل يتعلق مادي بعضها والمشاكل عوقاتوالم الصعوبات من عديد العمالي اإلعالم واجه
 بعضها حصر مكني ، بشكل عامبالتعليم عالقة له األخر والبعض ،وإداري قانوني تشريعي واألخر ،المالي
التالي: النحو على 



  

 
 

 ل نقصمالي لإلعالم المادي الدعم أو المالي التمويل وتضاءة العمالي الصحافة خاصال التي ةالع 
 وال جدا محدودة المالية مصادرها ةالعمالي والنقابات االتحادات أن معروف هو الحكومة. وكما تتبع

 توزيعه يتم منها كبير جزء ةالعمالي الصحف أن وخصوصا بها الخاصة الصحف تمويل تستطيع
 جراء من يذكر لها مادي مردود ال أن يعني وهذا البلد، مناطق مختلف في العمال بين مجانًا

 التوزيع.

 شريحة لدى المحدودة التعليم نسبة مالالع مالي اإلعالم من ستهدفينالمالع  . 

 مشاكل تجاه الوعي غياب مالالع م.وحقوقه 

 الجهات لدى الوعي عدم في االشتراك بضرورة كوميةالح مالي حفالصوجدت وإن وحتى ،ةالع 
 الميزانية قلة عنه نتج التصرف وهذا تتأخر نجدها. الجهات بعض من االشتراكات بعض

خصصةالم المحلية. حفللص 

 أو  الرسمية سواء والمقروءة، والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل عبر النقابية األخبار نشر ضعف
 أو مصالح تُحقق ال باعتبارها العمال بقضايا االهتمام لعدم ذلك ويعود ندر، فيما إال الرسمية غير

 من والتسويق لالنتشار المجتمعية القضايا في أولوية ذات وليست عليها، مادية منافع أو مكاسب
 المال. رأس خدمتها يشتري التي والدعاية للربح تسعى التي اإلعالمية المؤسسات نظر وجهة

 تخصصة والمرجعيات المصادر غيابمكن التي المباألخبار اإلعالمية المؤسسات تٌزود أن ي 
 ة.العماليو النقابية

 أخر عامل وهذا الرقيب نقص اجد أثر همم الصحافة عانت حيثُ ،الصحافة تطور في ابالغً اتأثير 
   الثورة. قبل الرقيب نقص من الكثير ةالعمالي

 

راعاة اآلتي:م يجب أهدافه العمالي اإلعالم حققي لكى 

 مالي الخطاب تطوير ضرورةمالي البرامج وعودة ،العلها كان والتي المصري، بالتيلفزيون ةالع 
اتأثير مرحلة في اآلن نحتاجها والتي يوليو، ثورة بعد الصناعية مصر نهضة سنوات خالل اإيجابي 

 المواقع داخل الثقافية البرامج في التوسع إلى إضافةً ،أفضل ستقبلم أجل من والبناء التنمية
 بالمحافظات. النقابية اللجان أعضاء بين االجتماعي للتواصل موقع وإنشاء اإلنتاجية



 

 
 

 تخصص مركز انشاءمال العمل قضايا حول والتعديات االنتهاكات لرصد مجميع على والع 
 بالعمل والمهتمين والباحثين اإلعالمية البيئة لتغذية الموثوقة والبيانات للمعلومات كمصدر األصعدة
 والعمال.

 النقابي لألعالم استراتيجية خطة وضع العمل تطوير بهدف النقابي، العمل الستراتيجية ساندم، 
 لألخبار االنتشار نطاق لتوسيع اإلعالمية المؤسسات مع والتشبيك ،اإلعالمية الرسالة وايصال
 مال.الع قضايا حول العام الرأي في تأثير قوة وتشكيل ،ةالعماليو النقابية



  

 
 

 

  إعداد:

 الظاهر عبد عباس رحابأ/ 

شارك تخصص الذي يحف المصرية ال تلتفت بجدية لحقيقة اإلعالم المصناعة الص واقعيا ...

تخصصة ال سبيل إلى التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي، في عملية التنمية، وأنه بدون وسائل إعالم م
يتطلب انفتاح الدوائر المعنية على توظيف كفاءات واستخدام أدوات والنهوض بواقع اإلعالم االقتصادي 

التحليل االقتصادي، وضمان االحترافية والنزاهة، وفى الوقت الذي تتفوق فيه تقارير إدارة األعمال بشكل 
يحف العالمية التقليدية.غطى صفحات الص  

جارية الضرائب واالتفاقيات التُ ثيرة للجدل التي من بينها تعديالتعديد من القضايا المنجد أن 
أيضا ا على األعمال واالقتصاد تنطوي فقط السياسة بل أيضال والسياسة البيئية وتأثيرات الهجرة، والتي 

مام مبنى أناقش إال من خالل عرض البيانات الصحفية الحكومية وسؤال بعض المارين في شكل ما، ال تُ
مكّن الصحفيين ب فهم أساسيات االقتصاد والتفكير النقدي الذي يتلك الصحيفة عن رأيهما. والسبب هو غيا

من تغطية القصص المراءهم على فهم القضية وخلفياتها. وفى ساعدون قُهمة بكل دقة وعمق، وبذلك ي
عد نبحث عن الخبر أو األرقام ولكن عصر سيطرة وسائل االتصال االجتماعي على تداول المعلومة لم نَ

ا ضيف لنا أبعادرشدنا ويوالرسالة والمعنى لألرقام، نريد من الصحفي االقتصادي أن ي نبحث عن التحليل
تخصصة ويكون عامل جذب للقُفنية مجتمعي بمجاالت تأسيس الشركات الجديدة راء ويرفع من الوعي الم

حققها.م النتائج والعوائد التي تُالناشئة ويكشف له  
في الغرب وفى السنوات األخيرة في  االتي تحققت تاريخي والتكنولوجيةإن الطفرة االقتصادية 

جتمعاتها وساعدت الدول اآلسيوية نتيجة نهضة ريادة اإلعمال والمشروعات الصغيرة الرائدة التي غيرت م
في إحداث ثراء محققها ريادة مكن أن تُجتمعي ونهوض اقتصادي، تلفت األنظار لمدى القيمة الكبيرة التي ي

م بعملية القيام بالتالي فإن درجة الوعي والنضج في توجهات األفراد وعالقته؛ جتمعاتالم األعمال في
غامرة وخاصةًبالم م يجب أن تؤخذ الشباب منهأيالجدية في  نتهىبم حاولة للتحول االقتصادي م

ل ر وتكثيف أدوات نشر الوعي من خالوالنهوض، وضرورة نشر مفاهيم ريادة األعمال والعمل الح
متخصصين، هذا اإلعالم الواعي بدوره سوف يالشباب للوظيفة  جتمع خاصةًساعد في تغيير نظرة الم



 

 
 

ساهمة في جعل أفراده طى نحو تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني والموالعمل الخاص وتسريع الخُ
مجتمع واستلهام األفكار المبدعةشاركين والتعرف على الفرص بالم. 

مصر أطلقت إستراتيجية وبرامج تحول اقتصادي ترتكز على دعم ريادة األعمال وتحسين بيئة إن 
هم زء ماحتضان هذه الرؤى والخطط ودعمها كج قتصادياالبالتالي يجب على اإلعالم ؛ األعمال

بدعين الذين سوف ينهضون وضروري ومساعد لنشر الوعي باالقتصاد الجديد ومجاالته ورجاله الم
األفكار  جتمع ويحققون هذه الرؤى. االقتصاد يتغير وينتقل من االعتماد على الخامات ورأس المال إلىبالم

ن يتغير وينتقل من االعتماد على نقل الخبر إلى المعرفة أبالتالي على اإلعالم االقتصادي  ؛والمعرفة
ضافةوالتحليل والقيمة الم. 

 

يهتم بنقل وتحليل وتفسير الخبر والمتغيرات والقضايا ي تخصص الذاإلعالم المهو فرع من فروع 
االقتصادية التي تحدث في الما تغطية أداء الشركات وأنشطتهاجتمع كما يشمل أيض.  

 

عدويؤدياإلعالم وسيلة لنقل وتداول المعلومات،  ي دورا ملذلك نرى أن ا في اقتصاديات العالم، هم
عديد من لمنطقة شهدت خالل العقد األخير رتبطة بالسياسات العالمية، وخير مثال أن ااالقتصاديات م

ما أدى إلى تردي نمو  ؛ر على اقتصاديات دول المنطقةاألزمات السياسية التي انعكست بشكل كبي
 .االقتصاد

ا أنه نتيجة اإلرهاب الذي يواجهه تدمرت البنية التحتية وأصبح ا، لرأيننموذج »العراق«ولو أخذنا 
اقتصاده أحادي الجانب يعتمد على سوق النفط، ويعاني مشاكل عديدة ما تسبب في عرقلة العملية التنموية، 

 د العربي، وهنا يأتي دور اإلعالموهذا دليل على أن الحروب التي مر بها العراق هدفها استنزاف االقتصا
ديات التي تواجه عملية ل أشكاله والتعريف بالتحنع القرار بكُاره السلطة الرابعة ليؤثر على عملية صباعتب

عف ووضع العمل على تحديد عناصر القوة والضأن شكلة الفساد اإلداري والمالي، كما م خاصةًالتنمية 
اإليجابية في عملية التنمية شاركة خاطب الرأي العام، بهدف إقناعه بالماستراتيجيات تنموية شاملة تُ

 .واإلصالح االقتصادي

ولو تطلعنا إلى ثورة االتصاالت واإلعالم االجتماعي لوجدنا أنها أصبحت أحد أبرز مظاهر 
اإلعالم الجديد، الذي أنتجته وساعدت على ظهوره شبكة اإلنترنت، فهذا اإلعالم أسهم في تطور االقتصاد 

ويعتمد العالم في . ية عن طريق وسائل االتصاالت وتبادل المعلوماتاإللكتروني، وزيادة التجارة البين



  

 
 

تطور اقتصاده على قدر الصورة اإلعالمية التي تتشكل في أذهان المجتمعات، وهذا ما يعكس أهمية 
اإلعالم واالقتصاد، ولبناء إعالم اقتصادي تنموي صالح يجب العمل على نشر ثقافة التنمية بين 

سس البحث العلمي لتحليل اقتصاديستراتيجية مهنية واضحة تقوم على ُأجتمعات، ووجود إالم 

  في ضوء ذلك يمكن تحديد أهمية اإلعالم االقتصادي :
 تغطية الحدث االقتصادي وتوسيع دائرة المعرفة حوله. 

 تخصصين والعامة عن األوضاعتوفير المعلومات للم االقتصادية محلياا وعالمي. 

 ر والمتاجرة في االقتصاداالستثما صالتعريف بفر. 

 تحريك عجلة االقتصاد والتنمية وتحفيز اإلعالن. 

 تقييم األخطاء والمشاكل االقتصادية وطرح الحلول لها. 

 قابل أجهزة الحكومة أو مقابل الشركاتضمان الحقوق االقتصادية للمواطنين م.  

 

 نقل الخبر االقتصادي. 

  إلخوالتضخم ،والبطالة ،االقتصادية (النموتحليل الظاهرة... ،(. 

 إلخوالعمالة األجنبية ،والتنمية ،انمناقشة المشكلة االقتصادية (اإلسك....( 

 إلخ والتحقيق ،والتقرير ،ادي (المقالطرح الرأي االقتص ....( 

 ر ومستجدات أسواق المال والشركاتمتابعه أخبا. 

 

  االقتصادية. والمجالتالصحف 

 .تخصصةاإلذاعات المسموعة أو المرئية الم 

 االقتصادية. اإلنترنت مواقع شبكة 

 االقتصادية حاضرات والندواتالم. 

 الحمالت الترويجية واإلعالنية. 

ي) وعالقتها بالتربية االقتصاديةمكن لإلعالم دعم االقتصاد الوطني (الداخلكيف ي:  
م ساعدهالترجمة الموضوعية لألخبار والحقائق، وتزويد الناس بهما بشكل يلما كان اإلعالم هو 

لذا يجب االستفادة من اإلعالم في التربية االقتصادية من  ؛ين رأي صائب في واقعة من الوقائععلى تكو
  :خالل



 

 
 

 تخص الجوانب ا - إعالمية تنظيم حمالتاالقتصادية البيئية األكثر إلحاح جتمع وبشكل في الم
أن تقوم وسائل اإلعالم العربية بتكثيف برامجها لتحقيق دورها ، وستمر ومبرمج ومتعدد الجوانبم

اإلرشادي والتوجيهي في مجال البيئة، والتركيز على االرتباط الوثيق بينها وبين أهداف التنمية 
 -التركيز على اإلدارة الرشيدة وحسن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واالجتماعيةاالقتصادية و

  إن المعالجة اإلعالمية لقضايا التربية االقتصادية كانت وال تزال معالجة جزئية آنية تدور في
نطاق إعالن خاطف لترشيد الماء أو الكهرباء، ويقابلها مئات اإلعالنات لشراء المستلزمات 

 .، واألغذية واأللبسة ومستحضرات التجميل وفي هذا قمة التناقض واإلسرافالمنزلية

  

ميزة لنهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين السمة الم االقتصاديةأصبحت األحداث 
مثل وياالقتصادية مية كالعب أساسي في الحياة والذي عرف بعولمة األسواق وظهور الشركات عابرة القو

قدم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية ومتعدد األبعاد ي اخططًشامالً وم ااالقتصادي نشاطً اإلعالم
لالقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات االقتصادية وتشجيع حركة التبادل االقتصادي واالستثماري 

 إعالميةبشتى مجاالته وصوره من خالل عرض وشرح وتفسير وتحليل المضامين االقتصادية في قوالب 
  .مهنية

جمل في م االقتصاديةقل الحياة تخصصة بعد ازدياد ثُالم ةاالقتصاديوقد ظهرت وسائل اإلعالم 
إشباعدورها في  لتؤديجتمع الحياة العامة في الم ختلفة المعنية باالقتصاد، الحاجات اإلعالمية للشرائح الم

تخصصة في الصحف اليومية واألسبوعية ثم الجرائد والمجالت الم االقتصاديةفقد ظهرت الصفحات 
في تهيئة األجواء الالزمة للحركة  اا مهمدور االقتصاديةحف الص أدتتخصصة؛ وقد ماالقتصادية ال

وقد أدى  .البعض وبالجمهور يبعضهاجتمع وربط رجال األعمال واالقتصاد والمؤسسات االقتصادية في الم
 إلىالمتخصص الذي أخذ طريقه  اإلعالمالتزاوج بين ثورتي المعلومات واالتصاالت، إلى جانب ظهور 

ظهور المواقع  إلىكنتيجة طبيعية التجاه العالم نحو التخصص الدقيق، أدى  اإلعالممختلف ساحات وسائل 
االلكترونية االقتصادية التي قدمت بديالً منترنت ؛ فقد أصبحت اإلاالقتصادية التقليدية اإلعالملوسائل  اهم

يستخدم المستثمرون  االقتصادي على نطاق واسع، حيثُ اإلعالمل في مجا ابهعترف م إعالميةوسيلة 
حللون االقتصاديون المواقع االقتصادية للحصول على المعلومات في مجال االقتصاد؛ ورجال األعمال والم

سن التنظيم نترنت بالحداثة واالكتمال والوضوح والشمول والغزارة وحوتتسم التغطية االقتصادية على اإل
ئمة للجمهور اإلالوالملكتروني واستخدام الوصالت الفائقة المشاركة الجمهور فيها والسيطرة على ناسبة وم



  

 
 

اإلبحارلكتروني من خالل مفهوم حتوى اإلالم ي سر استخدام الموقع االقتصادداخل الموقع، إلى جانب ي
  ة.وسهولة تصفح التغطية االقتصادي

دي العالمة الفارقة في تاريخ رجال األعمال في مصر االقتصا اإلصالحميت بحقبة وتعتبر ما س
م لالقتراب شاركتهم في تشكيل الحكومات، وتعددت آليات مجتمع ومشاركتهم في المزيادة نفوذه من حيثُ

م االقتصادية وذلك عن طريق تواجدهم عن مزيد من النفوذ الذي يضمن تأمين مصالحه امن السياسة بحثً
وجمعيات رجال األعمال، وأمام هذه  ،والحزب الحاكم ،والبرلمان ،الحكومة :مثل ،القرارنع في قنوات ص

دولة نع السياسة االقتصادية للالتغيرات االقتصادية الكبيرة أصبحت الفرصة سانحة لرجال األعمال لص
  ي.والتأثير على القرار السياس

 يالى مختلف األصعدة؛ فسياسجتمع المصري عتشكلت مالمح طبقة رجال األعمال في الموقد 
صنف جماعات رجال األعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أو المصلحة التي تسعى للضغط على تُ

السلبية على  م أو لمنع صدور القرارات ذات اآلثارصانعي القرار التخاذ قرارات تتسق مع مصالحه
ة في توليد الجانب األكبر من الناتج المحلى ل القطاع الخاص المسئولية الرئيسيتحم اأنشطتهم؛ واقتصادي

 االجتماعي لرأس المال عامل رئيس والتشغيل وإنتاج السلع وتوفير الخدمات للمواطنين، كما أصبح الدور
ساعدة الحكومة في رعاية الفئات محدودة الدخل في إطار من المسئولية االجتماعية لبعض رجال في م

االجتماعي الضروري للحفاظ على االستقرار الالزم ألية تنمية األعمال في الحفاظ على التماسك 
  ي.اقتصاد

حف سواء مزيد من الصا في تسريع وتيرة إصدار هما مرجال األعمال دور أدىفقد  اإعالميأما 
تخصصة؛ فخالل سنوات قليلة زادت أعداد الصحف الخاصة في مصر والتي العامة أو االقتصادية الم

اإلعالمعظمها مجموعة من رجال األعمال الذين رأوا في وسائل يمتلك م قناة مم في همة لتوصيل صوته
ف القضايا، حتى أن ختلمكثير من الصحف االقتصادية المفي مصر يملكها رجال  اتخصصة الموجودة حالي

كثير مصر؛ ظهرت قتصادية الوحيدة في الصحيفة اال هياألعمال، وبعد أن ظلت مجلة األهرام االقتصادي 
من الصحف االقتصادية المحف العالم اليوم والمال والبورصة وعالم المالتخصصة مثل ص. 

ويًاستخدام رجال األعمال للوسائ عدال اإلعالمية االقتصادية استخدام فاستخدام وسائل اخططًم ،
اإلعالم لدى هذه الفئة ليس مجرد عادة باعتبارهم ججتمع وازء من المم لهذه لسياق العام، كما أن استخدامه
عينة عليهم فقط، الوسائل ال يحدث تأثيرات م فتُعدجتمعية لرجال وسائل اإلعالم أداة لتشكيل االتجاهات الم

مثل أقوى جتمع المختلفة، باعتبارها تُاألعمال ووسيلة لتعميق الروابط بينهم وبين فئات ومؤسسات الم



 

 
 

جتمع،المؤسسات داخل الم مكن لدارسي وسائل اإلعالم أن يغضوا النظر عن ويشير الباحثون إلى أنه ال ي
الدور الذي تؤديه هذه الوسائل في تشكيل االتجاهات والتأثير على الرأي العام، وذلك بما تمتلكه من 

  ت.سمات ال تتوفر لغيرها من المؤسساخصائص و

 

الشهور األخيرة تغيير خالل الحكومة المصرية  اإلجراءات اإلصالحية التي اتخذتهااستطاعت 
لنظرة تفاؤلية وعلى االقتصاد المصري  دولية ووسائل اإلعالم الغربية إلىعديد من المؤسسات النظرة 
 عام وجهة استثمارية في )١٢(، التي اختارت مصر ضمن أفضل "البريطانيةاإليكونوميست "مجلة  رأسها

  ا.ميتًفي أغسطس الماضي أن الوضع مبعد أن كانت ترى  م)٢٠١٧(
من برنامج مدته بتحركات إصالحية واسعة خالل الشهور األخيرة ضالحكومة المصرية  وقامت

والدين العام الحكومي عجز الموازنة  سنوات، يستهدف إصالح تشوهات المالية العامة بخفض نسبة )٣(
كما  ،لمنظومة الضريبية لزيادة المواردناتج المحلي اإلجمالي، وإصالح منظومة الدعم، وتوسيع امقارنة بال

يستهدف البرنامج مرونة السياسة النقدية ووجود أسعار صرف تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه، وتهيئة 
ا وما احتوائيا يتضمنمناخ االستثمار، وزيادة معدل النمو وأن يكون نمويادة تحسين األحوال ز ستدام

إلى العمل على خفض نسب البطالة وتضخم األسعار، وتنوع قطاعات االقتصاد،  إضافةًالمعيشية، 
  واالعتماد على التصنيع المحلي.

 

ية فافا األساسي تحسين الشهالربح وهدف ال تهدف إلى وهي سويسرية م)١٩٨٤(تأسست في عام 
نشر الوعي صرية في مجال التنمية الوطنية  ومشاريع الحكومة المونوعيه المعلومات المتعلقة ب

روبي واسع النطاق من خالل مساعي مثل مكنه مع تمويل أوبالمشروعات المصرية التي أصبحت م
مات أساسيه المعلومات التي نشرتها الجمعية كمعلو ومنذ التأسيس تم استخدام .برنامج تحديث الصناعة

الخارج  ترات الدولية للتنمية االقتصادية من خالل إرسال البعثات إلىألعاده تمويل الديون الوطنية في المو
وتعمل الجمعية على نوالدبلوماسيين والمستثمرين والصحفيي نا إلبالغ الوفود الزائرة من السياسييومحلي 

  حلية.وحالية حول فرص التنمية الم توفير المعلومات دقيقة
   



  

 
 

 

  إعداد:

  محمد محمود ميارأ/ 

 يتناوله ما خالل من الضوء تسليط طريق عن اليومية بطبيعتها للحياة العاكسة الصورة هو االعالم
 وبيان جتمعالم ذلك فرادأ لدى عفالض ونقاط خطاءاأل وكشف وتطوره جتمعالم بناء في مواضيع من

 كل نتقادوا الحقوق عن الدفاع بواسطتها مكنناي التي حيطهموم بيئتهم في باشرالم وغير باشرالم تأثيرها
 الذي النفسي العامل: ماه ،ساسيينأ بعاملين عالماإل يتأثر وهنا ،الواجبات وتنفيذ داءأ في همالإ وأ تقصير

ذلك عن جينتُ وما ،الحياة في يواجهه بما ويتأثر ويؤثر يخضع الذي نساناإل فهو االعالمي شخصية مثلي 
 رسالته يصالإ حاولي الذي عالمياإل نشاطه خالل من واظهارها بترجمتها يقوم التي افعاله ردود من
 الشاملة الدراسة الحالة هذه في عليه فيتوجب ككل جتمعللم وأ ولمسئ لشخص أكانت سواء صالحيةاإل

 ليكون باألدلة مدعوم كالمه يكون نوأ المنشود الهدف لىإ يصل كي ناقشتهم يود الذي للموضوع والدقيقة
 التقني الجانب ظهري الذي التقني العامل فهو خراأل العامل ماأ سرع،أ للموضوع وتقبله تلقيالم في تأثيره

النشر في الحديثة تقنياتلل تضمنالم الخاصة التسجيل جهزةوأ كالكاميرات خاطبةوالم الصحفية قابالتبالم.  
عدوجود المعروفة الحقائق فمن فيه، الهامة الوسائل من وسيلة الزراعي القطاع في االعالم وي 

 العلمية مصادرها من الجديدة والتقنيات فكاراأل وتوصيل بنقل تتداخالن القطاع هذا في رتبطتينم عمليتين
 نإ التبني، وعملية الذيوع وأ النشر عملية ماه العمليتان وهاتان زارعينالم قبل من وتبنيها قبولها حتى

 ،تعددةالم ووسائله الزراعي عالماإل من ساعدهبم الزراعي االرشاد جهزةأ خالل من نجزتُ ولىاأل العملية
 الجديدة الفكرة سماعه نذم اعينًم ازمنً وتستغرق زارعالم بها ريم التي العقلية العملية فهي التبني عملية ماأ

 عالملإل االساسي العمل نأ الحظنُ ناه ومن العملية، حياته مجال في طبقهاوي يتبناها نأ إلى مرة ألول
 المجال في ختصةالم الجهات من الجديدة والعلمية الفنية التعليمات بإيصال قيامه حيثُ من الزراعي
 زارعينللم التعليمات هذه نشر في بعملها تقوم التي اإلرشادية الوحدات في والعاملين الفنين إلى الزراعي
  . مقبله من تأثيرها نتائج ورصد والفالحين

عدبهدف وصياغتها اإلرشاديةو اإلعالمية المواد تنسيق عمليات عن والًمسئ الزراعي عالماإل وي 
 المطلوبة النتائج تحقيق أجل من المعلومات إيصال على قادرة لتكون المعنية للجهات وتوصيلها نشرها
  .وأوضحها رقالطُ بأبسط



 

 
 

 سايرةلم يدفعه مما ؛الزراعية البحثية العملية مع بالتوافق بدوره يقوم الزراعي اإلعالم فإن لذا
بحيث. الوطني المركز في اإلرشاديةو البحثية والمخرجات النشاطات ختلفم يفي الزراعي عالماإل مسه 

 .ثانية جهة من الزراعية والبحوث الزراعة ووزارة جهة من هتمينوالم زارعينالم بين ما التواصل تحقيق
 لتكون نشرها رادالم المواضيع وأ المواد وتنسيق صياغة في حيوي عمل له الزراعي عالماإل نأ ونالحظ

 النتائج إلى والوصول المطلوب تحقيق بهدف بسطةم بطرق المعلومات ايصال في وقدرة اجانستَ كثرأ
 عملية من يتجزأ ال وجزء الزراعية العمليات في التوجيه عصب صبحلي قصيرة زمنيه دهم في المرجوة
 مع يتناسب بما منها اقسطً ينال نأ عالماإل ويحاول حصلتَ التي للتطورات اوفقً عمله يؤدي ذإ االنتاج
  .الواقع

  : الزراعي عالماإل أهداف ومن
 تعريف الزراعية بالمعلومات زارعالم الوسائل خالل من الحديثة الزراعة وتقنيات تنوعةالم 

 .ختلفةالم عالميةاإل

 وتشجيع توجيه القيام نحو زارعالم الجيدة الزراعية مارساتبالم . 

 تمكين الجودة عالية مواصفات إلى الوصول من زارعالم مما ؛الزراعية نتجاتهلم في ساهمي 
 االجتماعي وواقعه دخله تحسين

  :على تعمل هدافاأل تلك
 الزراعة وزارة في عالمياإل القسم من الصادرة السنوية عمالاأل خطة وتقديم عرض 

 .نجاحها يضمن الذي باألسلوب

 فكاراأل عرض الزراعية نتجاتوالم الجيد التحضير خالل من ميزةالم المعارض في شاركةللم 
 .والدولية المركزية الزراعية

 عمل على الضوء تسليط خالل من الزراعية العملية أهداف وتحقيق أنجاح وتطوير زارعينالم 
 .قرةالم الزراعية الخطة وفق دراتهمقُ

 عالميةاإل للتغطية خطة وضع خطر وأ طارئ حدث أي تابعةلم بيئية ظروف كحدوث ستجدم 
 وأ عالجتهالم الخاصة التعليمات عدادوإ حشري وأ مرضي وباء نتشارا وأ عينم محصول هددتُ

 .أثارها من التخفيف

 عالميةاإل والتوعية اإلرشادية الزراعية فالماأل وتصوير الزراعية اإلرشادية النشرات يضاحإ 
 .عوبةص دون زارعالم دركهاي يسيرة بصورة لها



  

 
 

 

 ستقبل،الم في التغيير أداة فهو الفالحين على التأثير وفي التغيير في هائالً ادور الزراعي لإلعالم
 رأيه إبداء على الفرد شجعي الذي فهو الريفية الحياة جوانب من عديد تطوير في األساس حجر وهو

 مارساتم بأنها عليها مويحكُ تهاماال طاولة على الخاطئة مارساتالم يضع الذي وهو حقه، عن والدفاع
 خالل من الزراعية مارسةللم رشدالم دور ارسيم الزراعي اإلعالم أن نجد خرى،ُأ جهة ومن. خاطئة

 للعاملين موجهه زراعية إعالمية ومواد أخبار عامة بصفة يتناول فهو الزراعية اإلعالمية برامجه مضمون
 معلومات تحوي اإلعالمية المواد تلك نأ كما، طيورالو حيواناتال ربيوم فالحيين من الزراعي المجال في

 استخدام وطرق وحصادها وريها رعايتها وكيفيه زراعتها ومواقيت نواعاأل ختلفم زراعة عن زراعية
 لصيقة خرىأ مجاالت يتناول الزراعي عالماإل نأ كما الزراعية، اآلفات ومكافحة والكيمياويات األسمدة

:همهاأ ،زارعينالم وحياه بالزراعة 

 ورعايتها والطيور الحيوانات تربية. 

 للفرد والصحية واالقتصادية االجتماعية الجوانب بحياة الصلة ذات والجوانب الريفي جتمعوالم 
زارعينالم 

 الفالح تجاه لهم الذهنية الصورة وتحسين بالزراعة االهتمام جلأ من خريناآل المواطنين خاطبةم 
 .جتمعوالم الفرد حياه في كبيره سهاماتإ من به يقوم لما وتقديره احترامه ووجوب

 :التالية بالنقاط فيتمثل عامة بصورة الزراعي عالماإل دور أما

 مصالح حماية حقوقهم ورعاية زارعينالم بواجباتهم موتبصيره مع التعاون على موحثه رشدينالم 
 .متوجيهاته من لالستفادة الزراعيين

 على يكونوا حتى الزراعية والنقابات والتخصصية التعاونية الفالحية الجمعيات إلى االنضمام 
 .الزراعي الفضاء في يدور مما مقربة

 وتوعية الزراعي اإلرشاد برامج تكثيف زارعينالم في بالجديد موإعالمه النشاط أوجه ختلفم 
 .مكنم وجهد تكلفة بأقل واإلنتاج الصحي الزراعي اإلنتاج نحو هموتوجيه والحيواني الزراعي

 التسهيالت من واالستفادة الحديثة الزراعية والتقنيات األساليب استخدام على الفالحين حثالتي 
 .وغيره الزراعية والمصارف الدولة مله قدمهاتُ

 التركيز في الذاتي االكتفاء تحقيق في ودورها الزراعة أهمية على ستمرالم الزراعية نتجاتالم 
 . المحلي االقتصاد دعم وفي والحيوانية



 

 
 

 الدعوة وتشجيع الزراعي العمل حتراما إلى ستمرةالم في االستمرار على زارعينالم هذه مارسةم 
 .دنالم وأضواء غرياتالم وراء اجري هجرتها وعدم بها والتمسك المهنة

 ينبغي التي تطلباتالم بعض إلى بحاجة فانه األكمل الوجه على بدوره عالماإل يقوم ولكي
أهمها، راعاتهام: 

 الوقت اختيار ناسبالم خاطبةلم أهم من نأل وذلك ،ليهمإ اإلعالمية البرامج وتوجيه زارعينالم 
يجوز فال خاطبهونُ إليه نتوجه الذي الجمهور طبيعة على التعرف البرامج من النوع هذا قوماتم 

 فيها مارسواي أن يفترض التي األوقات تلك في الفالحين جمهور إلى الموجه البرنامج إذاعة
مأعماله. 

 اإلعالمية الوسيلة اختيار إلى تحتاج الزراعية فالمجالت ،المزارعين لجمهور ناسبةالم جتمعم 
 من موجهة كانت ذاإ خاصةً بسهولة تابعتهام زارعالم يستطيع التي اإلذاعية البرامج بعكس قارئ

 . المرئية اإلذاعة

 حياة تمس التي بالموضوعات االهتمام ومجاالت زارعينالم حتى ذلك إلى وما وإنتاجهم معمله 
 التي الموضوعات تلك خاصةً إليهم الموجهة اإلعالمية البرامج بخصوص زارعونالم يشعر

 .بشأنها خاطبتهمم يتوقعون

 غةاللُ اختيار اعتبارنا في نأخذ أن يجب إذ اإلذاعي للبرنامج ناسبةالم لفئة الغالب التعليمي ستوىالم 
 عن واالبتعاد الريفي الوسط في تداولةالم السهلة الكلمات استخدام من ذلك يتطلبه وما الفالحين

العلمية صطلحاتالم عقدةالم. 

 التوجيهي األسلوب استخدام باستضافة وذلك ،باشرالم الزراعي العمل مجاالت في تخصصينالم 
 بحياة يتصل ملموس واقع إلى الزراعية والخبرات والتجارب المعارف ترجمة على والقادرين

 ناسبةالم والتقنيات الوسائل واستخدام السليم األداء إلى هدهج ويحفز اهتمامه ثيروي وعمله الفالح
 . نتاجهإ وزيادة عمله لتطويره

 التدريب تصلالم المجال هذا في العاملين لإلعالميين تقنوالم والقادرين فيه للعمل تحمسينوالم 
 الزراعية مبرامجه حتوياتم تأتي حتى، المجال هذا في معارفهم وتجديد مأنفسه تطوير على

 من وغيرهم الفالحون يتمكن وحتى وسهل وواضح بسطم أسلوب في الطابع علمية اإلعالمية
 . تخصصالم الزراعي عالماإل توجيهات من االستفادة

  



  

 
 

 :الزراعي عالماإل تواجه التي السلبيات ومن

 حيثُ ،الجماهيري واالتصال اإلعالم وسائل إحدى باعتبارها االجتماعي التواصل مواقع صفحات 
 موقع أي في توافرها والمفترض عليها المتعارف للنقاط تحقيقها في كبير قصور وجود لوحظ

 وهذا وإرشادية، وخدمية تطبيقية علمية حكومية جهات تتبع أنها خصوصا إنشاؤه يتم لكترونيإ
 بشكل همةالم هذه يتولى من يجدون ال مألنه الباحثين، من فردية بجهود تطوعا تدار أنها إلى يرجع
 .تخصصم إداري إشراف وتحت مهني

 من عريضة لفئة لها حصر ال خدمات قدمتُ الزراعة وزارة أن رغم ستهلكينالم نتجينوالم 
 موقع لكن ،الزراعي القطاع في شتغلينالم ولكل العلم البطُ ولكل ستثمرين،والم والمصدرين

 اإلرشاديو والبحثي والعلمي المعلوماتي ستوىالم على كاف بشكل عبري ال اآلن إلى نفسه الوزارة
 يحوى وال األراضي واستصالح الزراعة وزارة وهى مصر في وزارة وأكبر ألقدم والخدمي

 .الزراعية مصر لذاكرة توثق بيانات قاعدة

 اإلدارات تصدرها التي اإلرشادية الورقية المطبوعات عظمم تقوم الزراعة، لوزارة التابعة ختلفةالم 
 إهدارا يعنى ما وهو تكاملةم اأدوار وليست ومتوازية، ومتكررة تشابهةم بأدوار الشديد لألسف
 مجدى، بشكل الستثمارها خطة بوضع االهتمام دون عليها نفقتُ مالية وموارد وجهدا بشرية لطاقة

 لبث ما ثم الزراعي، لإلرشاد القومي المجلس إنشاء عن ببعيدة ليست سنوات نذم علنُأ قد أنه كما
 .المشهد من سمىالم هذا وجود اختفى أن

 الزراعية األراضي على التعدي قضية في الفالح مواجهة مشهد في أحيانًا الزراعي المرشد ظهور 
ن بين انسجام عدم حالة نشئيا يؤثر قد مما ؛الطرفياإلرشادية العملية على سلب. 

 مدى وتبيان ،الفالح توعية على الزراعي المرشد دور يقتصر أنالسلبيات: هذه تجاوز وسبل
الالحقة وأجياله نفسه الفالح على السلبى وأثره ،االراضي على التعدي خطورة جميع هيكلة إعادة 
 هذه تشغل التي الكوادر من االستفادة تعظيم يضمن بشكل الزراعي واإلعالم باإلرشاد المعنية الجهات

 .المصري والمواطن والفالح األرض خدمة صالح في تصب نتائج وحصد اإلدارات

 :الزراعي اإلعالم أمثلة منو

 زراعية قناه ولأ وهيالجديدة،  السعودية الزراعة قناه من دارتُ العربي العالم في تخصصهم 
 ،السعودية العربية بالمملكة فقط ليس ،العربية بالزراعة والرقي التعريف إلى وتهدف الرياض

 .كله االوسط والشرق العربية البالد بجميع ولكن



 

 
 

 االسترشاديه البرامج من عدد ببث تقوم االتي القنوات حدى، أالزراعية مصر قناه زارعينللم 
 علي المزارعين ساعدةبم تقوم التي البرامج من عدد عرضإضافةً ل، الزراعي بالقطاع والعاملين

 .نتاجاإل ستلزماتم افضل اختيار

  
يالعناصر من االتصال عد اليومية الحياة ميدان في بل فحسب اإلرشادية العملية في ليس همةالم ،

 جتمعاتالم ومع الواحد جتمعالم فرادأ بين والمعلومات االفكار وتبادل لنقل ومؤثرة فاعلة وسيلة فهو
  . ذاته مع الفرد حتى بل، خرىاأل

   

  ومنها: ،الزراعي اإلرشادي االتصال مفهوم بشان والباحثين تابالكُ نظر ووجهات راءأ تتعدد
 وأ فردين بين والمعلومات فكاراأل وتبادل نقل عملية ):المعلومات نقل( الزراعي اإلرشادي االتصال 

 محددة. هدافأ لتحقيق اتصالية قنوات باستخدام ومفهومة حددةم رموز خالل من كثرأ

 نقاط( الزراعي اإلرشادي االتصال فردين بين والمعلومات فكاراأل وتبادل نقل عملية ):شتركةم 
 معين. موضوع نحو شتركم فهم لتحقيق

 والمعلومات فكاراأل وتبادل نقل لىإ تهدف عملية ):تكاملية عملية( الزراعي اإلرشادي االتصال 
 رضيةأ لتحقيق الريفية سرةواأل اإلرشادي بالعمل القائمين بين نتاجيةواإل الزراعية والمشكالت

على ينعكس بما وعيالمزر النظام نتاجوإ نتاجيةإ تحسين في اإلرشادية هدافاأل لتحقيق شتركةم 
 معيشتهم. ستوىم تحسين

 

 ستجداتوالم المعلومات نقل في عليه تعتمد الذي ساساأل الزراعي رشاداإل االتصال عناصر شكلتُ
  اآلتي: النحو على وهي، الريفي جتمعالم فئات لىإ الزراعية

 المعلومات نقل بعملية القائم باعتباره االتصال عملية في االساس عدي ):المرسل(المصدر )١
وحلول ستجداتوالم الريفية. سرةاأل مع نتاجيةواإل الزراعية شكالتالم  

  الريفية. سرةاأل لىإ نقلها رادالم الفكرة وأ المعلومة مثلتُ :اإلرشادية الرسالة )٢

 . اإلرشادية الرسالة نقل في ستخدمالم سلوباأل وأ الوسيلة مثلتُ :االتصال قناة )٣

 إليهم. اإلرشادية الرسالة نقل رادالم المحليين والقادة الريفية سرةاأل مثلتُ ):ستلمالم( المستقبل )٤



  

 
 

) والسلبية االيجابية( المحليين والقادة الريفية سرةاأل ستجابةوا فعالأ ردود مثلتُ :الراجعة التغذية )٥
 اإلرشادية. الرسالة بشان

   

 مما كثرأ فلسفية فروق هي بينها فيما الفروق نوأ، واحدة طبيعة ذات لكنها االتصال نواعأ تتعدد
 ومنها:، تطبيقية وأ يةعواق هي

 بهدف الصحيحة بالمعلومات فراداأل تزويد عملية :عالماإل نحو فاعلة راءأ تكوين على ساعدتهمم 
موضوع وأ شكلةم عين.م 

 من استهالكها ماكنأ لىإ نتاجهاإ ماكنأ من والخدمات السلع نقل لىإ تهدف جاريةتُ وسيلة :عالناإل 
 لها. ستهلكالم ترغيب خالل

 عمل دارةإ عن ولينالمسئ بين العالقة نظمتُ داةأ هي :العامة العالقات العالقة ذوي فرادوأ عينم 
م. والعالقات الصالت توثيق بهدف ممعهالطيبة معه 

 وسيلة :الدعاية نتاجيإ لنوع تخصصةم لمجموعة يوجه عينم فرادأ من حددةم جتمع.الم  

    

 تؤثر التي شكالتوالم العوامل الحال بطبيعة تتنوع االتصال نواعوأ شكالوأ عناصر لتعدد نتيجة
 االتصالية: العملية فاعلية على

 المنطقة وواقع بطبيعة االلمام لديه تكون نأ ينبغي والذي بالمصدر تتعلق التي العوامل رادالم 
 إليه اإلرشادية الرسالة ايصال

 حاجات وطبيعة تتالءم نأ ينبغي والتي اإلرشادية بالرسالة تتعلق التي العوامل السائدة شكالتوم 
 المستهدفة. المنطقة في

 في إرشادية ووسيلة طريقة من كثرأ استخدام ينبغي والتي يةاالتصال بالقناة تتعلق التي العوامل 
 والثقافية التعليمية ستوياتهمم اختالف بالتالي؛ جتمعالم فئات لتنوع نتيجة اإلرشادية الرسالة ايصال

  .الواحدة المنطقة في

 راءاآلب االخذ ينبغي التي الراجعة بالتغذية تتعلق التي العوامل من الرجعة قترحاتوالم جتمعالم ،
 .ستمرةم بصورة اإلرشادية الرسالة تعديل مكني في إطارها التي

 



 

 
 

 

  إعداد:

  عباس محمود مهاأ/ 

يإعالمي عمل هو السياحي اإلعالم عد بقنوات تخصصم أو نوعةم عن نتاج وهو ،تخصصةم 
 ومامدع وإيجابيا فاعالً اإعالم السياحي اإلعالم يكون أن على تعمل ستراتيجياتوإ وسياسات دراسات
 ويستخدم والتشويق واإلثارة والمصداقية بالموضوعية ويتسم بالمهنية ويتمتع، عاليا تأهيالً مؤهلة بكوادر

 شاركي التي للتنمية داعمة وإقناعيه ومعرفية توعوية إعالمية رسائل قدمي، تقدما وأكثرها الوسائل أكفأ
واسعة وبمساحات اإلعالمية الوسائط أفضل على اعتماده ويجب تخطيطها في جتمعالم ،نشر في ساهموي 

 اإلعالم يكون هكذا، والخارج بالداخل عموما السياح اهتمام المسوي، الداخل في السياحية والثقافة الوعي
 للسياحة مثالًم يكون جيد إعالمي نتجم ويبث وألولوياتها قائمة حقيقية سياحية لتنمية مواكبا السياحي
  .بالخارج للسياحة اوسفير بالداخل

 

، النقل ووسائل، إقامة أماكن توفير في ساهموتُ احالسي تخدم التي والوظائف األعمال من مجموعة
.التسويق وسائل من وسيلة تعتبر كما، السياح لجميع الترفيهية والمواقع 

 

  الترويج السياحي عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ومنها: يتنوع

: 

 طيبة عالقات بناء تعني وأنها خاصةً أهمية وأكثرها، الترويج عناصر أهم أحد العامة العالقات عدتُ
.السياحي بالترويج شتغلونالم سطرها معينة نتائج إحراز ذلك من والهدف ،السياحي الجمهور مع وجيدة 

: 

 إعالمية برامج وضع إعالمية أهداف لتحقيق والطاقات الجهود توجيه خاللها من يتم تكاملةم 
 ما.بينه والتفاهم الثقة وخلق السياحي نتجوالم الخدمات وترويج ستهدفالم للجمهور للوصول

 تقديم بها السياحي والنشاط نشأةالم ا السياحي نتجوالمتقديم امالجمهور. انتباه جذب يستهدف ناسب 

 بناء والصورة الطيبة معةالس شوقةالم السياحية والمنشآت للبالد قنعةوالم. 



  

 
 

 علي التعرف الجمهور وأراء تطلباتم مع تعاملالم والخارج. الداخل في السياحية نشأةالم 

 الدعاية أجهزة داومتُ التي السلبية الصورة تصحيح ما لمنطقة رسمها على ضادةالم. 

 البالد به تتسع وما اإليجابية الصورة تأكيد جلب رادالم إليها ياحالس. 

 صورة إعطاء به يتمتع ماب بسطةم والتفاهم التقارب بقصد وأعراف وعادات قيم من جتمعالم. 

: 

 بالسياح عالقته: وفن بأصول معرفته من دالب ضرورة مع لقدراته تقليل أو تهويل دون حادثةالم 
 التنازل أو عدالب دون األمر لزم إذا جاملتهموم ممعه التعامل وكيفية الضيوف عمل بطبيعة إلمامه

 .تبادلالم واالحترام السامية المبادئ عن

 اإللمام ضرورة مع عامة بصفة ندقالفُ عمل بطريقة معرفته الضروري من :الفنادق برجال صلته 
 لذلك ناسبالم والوقت ومدتها الحاجة عند تنفيذها وكيفية إلغائها أو وتأكيدها الحجز بعمليات

به. العاملين مع الطيبة الشخصية العالقات وتنمية الفندق ستوىوم 

 عالقات تنمية ضرورة :والسياحة النقل بشركات صلته وتقوية عملياتهم أصول ومعرفة ممعه 
 .ممعه ستمرةالم الصلة

 والنوادي والمالهي المطاعم رجال مع عالقة إيجاد ضرورة :السياحية الخدمات بأصحاب صلته 
 .السياحية الخدمات تقديم في تشترك التي والجهات الرياضية

 والهيئات بالمصالح صلته والهيئات والمصالح الوزارات  مع عالقاته في تتمثل :تخصصةالم 
 وهيئة الثقافة ووزارة اآلثار هيئة مثل السياحة بمجال صلة لها يكون أن مكني التي والمؤسسات

 .بالسياحة وترتبط تتصل التي الجهات من وغيرها التجارية والغرف القابضة والشركات المعارض

: 

:ما يلي في العامة العالقات أعمال أبرز تتلخص 

 أو الوصول بمحطات والتوديع االستقبال والجماعات لألفراد الالزمة التسهيالت وتقديم  غادرةالم 
 .السياحية

 السائحين ورغبات أهمية مع يتناسب بما الزيارات برامج وتنفيذ وضع موجنسيته واألماكن مووقته 
 .زيارتها يودون التي

 الزيارة برامج إلغاء أو تعديل حاالت في وإلغائها األماكن بحجز القيام. 



 

 
 

 وتقديم الدعوات وإرسال الهامة الشخصيات استضافة نحو واالقتراحات اآلراء إبداء بادراتالم 
 .والخارج الداخل في العامة العالقات أجهزة بين االتصال بدوام وذلك

 الضيوف رافقةم المطبوعات وتقديم ملرغباتهِ واالستجابة الالزمة والتسهيالت بالمعلومات مومده 
 الحديثة. السياحية

 مجال في اإلعالم وسائل من باالستفادة االهتمام أشكال من كشكل السياحي اإلعالم برزوقد 
 من به يتمتع لما التليفزيون خاصةً ،اإلعالمية الوسائل استخدام على البداية نذم الدول عملت إذا، السياحة

 غرياتم من به تنفرد ما إبراز في دولة لكُ وتنافست ،ميزةوالم الفريدة قوماتهالم الترويج في خصائص
  .الدول من غيرها في توجد ال قد سياحية

 وسيلة باعتباره عليه االعتماد يزداد والذي، اإلعالمية الوسائل هذه قدمةم في التليفزيون ويأتي
 االتجاه وتزايد، العربية جتمعاتالم عظمم في ميةاُأل انتشار مع السيما الحالي الوقت في ضرورية إعالمية

  خالله. من قدمةالم المضامين في شاهدالم عنها يبحث التي تعةوالم الترفيه نحو
، باشرم غير ضمني بشكل يكون قد السياحة مجال في التليفزيون استخدام أن إلى اإلشارة وتجدر

 وصور، واإلعالنات، كليب الفيديو أغاني" :مثل ،والترفيهية الدرامية المضامين استغالل خالل من وذلك
 فوازير أو سابقاتم قالب في أو، درامي سلسلم أو سينمائي فيلم في ما منطقة على الضوء إلقاء أو الدعاية
 السياحية البرامج قدمهتُ الذي باشرالم السياحي التليفزيوني المضمون خالل من أو"، ترفيهية ومواد

االجتماعي والتسويق التوعية حمالت أو، ما دولة أو مكانًا تتناول التي الوثائقية األفالم أو، تخصصةالم 
  ما. دولة في السياحة وتنمية تنشيط بهدف قدمتُ التي

 العربية الفضائية القنوات خالل من السياحي التليفزيوني باإلعالم العربي االهتمام ظهر وقد
 ؛فيها قدمالم السياحي بالمضمون االهتمام العربية الفضائيات من كثير أولت حيثُ"، خاصة أو حكومية"

 هذه إلى السياحة تنشيط على والتشجيع، لها التابعة الدولة عن شرفةوالم اإليجابية الصورة إبراز بهدف
 خالل من أو، العربية السياحة لتشجيع ىأخر دولة في العربي الجمهور خاطبةم خالل من سواء، الدول

الداخلية. السياحة لتشجيع الداخلي الجمهور خاطبةم  

 

 عليه المفروضة القيود بعض من السياحي القطاع تحرير :هي ،السياحي اإلعالم إيجابيات أهم من
 خالل من شاملة خدمات بتقديم السياحية المؤسسات قيام وتسهيل كفاءته على إيجابيا ينعكس الذي األمر

 جديدة عمل فرص وخلق خارجيا، السياحي للتسويق التواجد وتدعيم ،اإلعالم وسائل عبر عوقاتهام عرض



  

 
 

 بالغةالم وعدم ،اإلعالم وسائل عبر للبالد الخارجية الصورة تحسين خالل من البطالة من والحد ،للمواطن
 وضيافة وكرم ،والسياحية الفندقية الخدمات وجودة ،المنخفضة واألسعار التسهيالت إظهار في الزائدة

 فعل ردود إلى ستتحول بالتالي، صحيحة غير ولكن قصيرة لفترة إيجابية ذهنية صورة يخلق مما ؛المواطن
 البالد تلك زيارة تكرار بعدم تمثلةوالم العكس ويرى بالواقع يصطدم عندما الزائر لقبِ من جيدة غير

إليها السفر من واألصدقاء المعارف من اآلخرين وتحذير ستقبالًم.  

 

 برامج وجود عدم أو قلة :منها ،أمور عدة السياحي اإلعالم يواجهها التي شكالتالم أهم من
 اإلعالم وسائل تقنيات وضعف ،بها واالستمتاع زيارتها رادالم والمناطق والمناظر اآلثار تعرض سياحية

 تكاملم سياحي دليل وجود وانعدام ،السياحي والترويج باإلعالن االهتمام وقلة ،األحداث لمواكبة المطلوبة
 واإلعالن السنوية والمعارض بالمهرجانات االهتمام عدم كذلك، البالد بمعالم وتعريفهم ياحالس مع للتواصل

 اختيار في والفشل ،اإلعالنية الحملة بداية قبل تطلباتهم ومعرفة السائح طبيعة دراسة عدم إلى إضافةً ،عنها
 الحروب أن كما، ناسبةالم اإلعالمية الوسائل استخدام في والجهل ،السياحي لإلعالن ناسبالم التوقيت

  السياحة. أمام عائقًا تعتبر خرىاُأل اإلعالم وسائل عبر نشرتُ التي الطبيعية والكوارث

 

 عام انطلقت ، والتيالخاصة المصرية تخصصةالم القنوات من هي :MTCالسياحية  مصر قناة
 وزارة دعم توقفقد و ،السياحة وزارة من مالي دعم على وتحصل السياحة في تخصصةم كقناة م)٢٠٠٤(

 ونجحت، بالسياحة خاصة وفقرات وبرامج بالسياحة معنية موضوعات القناة قدموتُ، امادي للقناة السياحة
 جانب إلى ،مصر في السياحية األماكن عن شرفةم صورة وتقديم وخارجيا داخليا السياحة تنشيط في القناة
  العربية. الدول من وغيرها وليبيا وتونس والمغرب الجزائر من كل في القناة برامج عبر السياحة دعم

 

  



  

الديني اإلعالم 
  ... واإلداري

  
  

  :ما يلييتناول هذا الفصل 

 .الدينياإلعالم  

 .واإلدارياإلعالم  
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  إعداد:

  إسماعيل محمود فاطمةأ/ 

 مثلهي الذي الكبير الدور واإلسالمية العربية جتمعاتنام في الديني لإلعالم الواسع االنتشار يؤكد
 ماسة حاجة في نزال ال أننا إال اإلعالم، هذا حققها التي الهامة النجاحات ورغم جتمعات،الم هذه في الدين
 الجوهرية القيم عززي بما الديني، اإلعالم تنتجام لتطوير جديدة سبالً أمامنا تفتح نقدية راجعةم إجراء إلى

  ة.والثقافي الدينية والتعددية المواطنة روح ويعمق للدين،
 اهللا إلى الدعوة إلى خالصا يكون نوأ االعالم مجال في ختصونم الديني اإلعالم يتولى أن يجب

 حيثُ جتمع،بالم ويضر عنيفة رفةتطم توجهات له أو طائفيا أو فئويا يكون أن ال جتمعالم كلمة وتوحيد
ا الهادف الديني اإلعالم مثليسالح األفكار حاربةلم ظل في الوسطية وتعزيز الدين في والغلو تطرفةالم 

 تنامي ظل في بالفكر الفكر لمواجهة مؤسساتها بكافة الدولة تتبناها تخصصةم إعالمية استراتيجية غياب
  ع.أجم العالم في نفوالع اإلرهاب ظاهرة

 ظل في مذهب أي إلى الميل دون من الصحيح الدين علوم من الديني اإلعالم ينطلق أن يجب كما
  .والحدود الحواجز كل معه تحطمت والذي حاليا العالم يشهده الذي العولمة عصر

 

 لعلم مصطَلَح فهو ،اآلن حتى له جامع تعريف على اإلعالم في تخصصونالم الباحثون يتَّفق لم
 ومبادئه سسهُأ على واالتفاق ختلفةالم جوانبه بيان بعد إال تتبلور وال تستقر ال العلوم وتعريفات جديد،

فقد حظي تعريف "أوتوجورت" األلماني لإلعالم  .له التعريفات أهم نُورِد ذلك ومع عليها، واالستقرار
و موجود في معظم كُتب اإلعالم، وقد عرفه بقوله: هو التعبير باحترام من قبل الدارسين اإلعالميين، وه

الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. ويعرفه الدكتور عبداللطيف 
حمزة: تزويد الناس باألخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تُساعدهم على تكوين 

صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت؛ بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن رأي 
عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم. ويعرفه الدكتور محي الدين عبدالحليم، بأنه: تزويد الجماهير بصفة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله 
خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة، بواسطة قائم باالتصال، لديه خلفية واسعة ومتعمقة في 



 

 
 

موضوع الرسالة التي يتناولها؛ وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثَّر بها 
  الته.في معتقداته وعباداته ومعام

ويعرف الباحثون اإلعالم الديني بأنه إعالم يستمد منهجه وأدواته وأساليبه وأشكاله وتطبيقاته من 
وحدد البعض  كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله (صل اهللا عليه وسلم)، وهما الحاكمان والمهيمنان عليه.

جتمع اإلسالمي ماهية اإلعالم الديني بأنه التركيز على بناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة وتكوين الم
المتماسك المتكافل المبني على عقيدة اإلسالم ومبادئه وقيمه، وترقية اهتمامات الناس والسمو بعقولهم 
ووجدانهم وسلوكهم، ونشر الثقافة اإلسالمية بمبادئها السامية وقيمها الرفيعة، ومحو اُألمية الحرفية 

مة اإلسالمية وتضامنها فكرا ووجدانًا ووالء وتطبيقًا، مع بث روح األلفة والفكرية، والسعي لتوحيد اُأل
   والمودة والتآلف واالنسجام بين سائر المسلمين.

فاإلعالم الديني هو الذي يركز في برامجه أو مواده على البرامج الدينية سواء كانت دروس أو 
ية معينة أو بث للقرآن الكريم، وبصفة عامة ما مواعظ أو فتاوى أو أناشيد أو حوارات أو نقل طقوس دين

  يتعلق بالمنظومة الدينية سواء عن المسلمين، وكذلك األمر بالنسبة للتوحد اإلعالمي المسيحي.

  
  عالم الدني مجموعة من األهداف، أبرزها اآلتي:لإل
 تبصير الناس بأصول وأحكام الدين بأسلوب سهل مى اإلنسان العادي فهمه.سهل علبسط ي 

 حاول النيل من الدين سواء اإلسالمي أو المسيحي.حاربة البدع والخرافات والفرق الضالة التي تُم 

 ُبهات حول اإلسالم.التصدي ألعداء اإلسالم فيما يثيرونه من طعون وافتراءات وش 

 أو تعبي ظًاجتمعات اإلسالمية فال تنشر ألفاتدعيم القيم الدينية في المبتذلة.رات م 

 جحد القراء حلول لهاالرد على التساؤالت واالستفسارات التي ال ي، لماء وذلك من خالل إجابة الع
 عليها.

 اتفسير الظواهر الطبيعية والعلمية تفسيرا صحيحالدين وصالحيته لكل  يكشف عن حقيقة هذا ا ديني
 زمان ومكان.

 ُقدمه من س واالنتماء إلى ثقافة واحدة وذلك بما تُراء وإيجاد وجدان عام باإلحساربك مشاعر الق
ما يتصل منها بالتاريخ اإلسالمي. ختلفة وخاصةًموضوعات م 

 .غرس العقيدة الصحيحة في أذهان القراء بأسلوب عصري جذاب 

 



  

 
 

  
ال سيما  ت عموماجتمعافي ثقافة الم يؤدي دورا كبيرايرى صالح أبا الخيل أن اإلعالم الديني بات 

في عصر العولمة الذي ُأزيلت فيه الحواجز والسدود وبات قرية صغيرة يصعب تجاهلها أو الهروب منها، 
ستقل، الذي ال يتأثَّر بفكرة غريبة وكذلك التخطيط لالنطالقة اإلعالمية اإلسالمية ذات المنهج اإلعالمي الم

  ثبات أصله وجذوره. أو شرقية؛ ألنه نابع من نظام قائم بذاته، وثابت

  
المرونة ستقالً، وفيه من م قوة والبقاء ما يجعله نظاما حيا، وفيه من عناصر الأنه للناس كافةً

ل زمان، ولكل أمة، وفيه من مبادئ العقيدة ووضوحها، ما يحفظ األفكار من لكُ والحيوية ما يجعله صالحا
يغ عنها إال هالك، ومن األحكام الشرعية ما يكفل حياة عادلة للفرد والمجتمع، ينال الشطط والزلل، فال يز

فيه كل منهم حقه، ويقوم بواجبه، وفيه من األخالق ما يربي األجيال المؤمنة، ويجعلهين، م إخوة متحاب
يجتمع ويذودون عن حياض الوطن.حافظون على أمن الم  

:  
ضعف المنهج اإلسالمي عند بعض العاملين في المؤسسات اإلعالمية اإلسالمية، وضعف 

االختراق اإلعالمي لغير المص النوعي في الخطاب اإلعالمي اإلسالمي، سلمين، وضمور جانب التخص
لقنوات والهجمة الشرسة اإلعالمية الغربية على اإلعالم اإلسالمي، وسيطرة رؤوس األموال المالكة ل

من المشكالت األساسية التي تواجه اإلعالم الديني، مشكلة الخلط بين الدين و ونها.ئومحاولة التدخل في ش
خراج الجن وتفسير األحالم، كما أدى اء األمراض وعالج السحر والعين وإوالعلم وادعاء القدرة على شف
م في دوائر محدودة جعلته يقتصر على اإلعال والدعوة الدينية إلى اختزالالخلط بين اإلعالم الديني 

ماحددة من الناخاطبة فئة مبعد يوم، ويكتسب الخبرات، ولنتحدث على  س، فاإلعالم اإلسالمي يتطور يوم
معلى  ستوى الفضائيات واإلذاعات والصحف، فقبل ثالث عقود من الزمان، كانت المجالت اإلسالمية تُعد

لتزم نالك إعالم فضائي إسالمي من هية، وأما الفضائيات فلم يكُاألصابع، وكذلك اإلذاعات اإلسالم
حافظ، ومع هذا كله فإن مسيرة اإلعالم اإلسالمي محفوفة بالمخاطر، فاإلعالم اإلسالمي يمشي في وم

مة، خلصين من أبناء اٌألطريق مؤلم وشاق مع تعرضه للمخاطر، لكن بجهود الصالحين، وعمل الم
ومبداع وصناعة األفكار الجميلة والرائعة يتحسن الحال، ويصلح الوضع وترتقي قي واإلالزمة الر

  اإلسالمية بكينونتها الفكرية. المنظومات اإلعالمية



 

 
 

شتغلين بالتقنية في مجال الحاسب اآللي: وقال بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت وأحد كبار الم
من ي"سيطر على العقول"، وماسيطر على الصورة، ي ريد التأثير على العقول دام أن اإلعالم اإلسالمي ي

وجذب الناس إليه، فعليه أن يكون على مستوى التحديات التي تواجهه، ويصنع من األزمة ما، ومن خرج
  الصعاب حلوالً.

 

وسائل الدعوة الموالكتاب  تخصصة،عاصرة عديدة، وال يتوقف حصرها على الصحيفة والمجلة الم
شاهدة في البيوت أو دور العرض في العامة، أو الرسائل المتداول، واإلذاعة المسموعة، والشاشة الم

ليغ والمهرجانات... بل هي كل ذلك. ومن وسائل اإلعالم حادثات والمسرح والحوار والتبالكتابية والم
  الديني ما يلي:

:  
فترض فيها أن نتمي للصحوة، ومن ثم فيية مصداقية لدى الجمهور الممن أكثر الوسائل التوجيه

ستهدف، وبلورة أفكاره وبناء تصوراته وتوجيه سلوكياته، في صياغة آراء الجمهور الم تكون األكثر تأثيرا
 ء.سلمين والدفاع ضد طعنات األعداالصحافة اإلسالمية اليوم بعيدة عن ميدان نشر اإلسالم ودعوة غير المف
تخصصة في العالم العربي ويذكر (فيليب دي كانت الصحافة الدينية أول تعبير عن ظهور الصحافة المف

طرازي) في كتابه عن تاريخ الصحافة العربية أن أول جريدة عربية مصورة دينية كان اسمها أخبار عن 
انتشار اإلنجيل في أماكن مختلفة، وكان ين األمريكيون في بيروت. بشروحرر فيها رجال الكنيسة والم

وكان القسيسون هم أول من بادروا بإنشاء الصتخصصة مثل القس باسيل أيوب السرياني حف الدينية الم
في حلب، واألب لويس معلوف اليسوعي في بيروت، ولويس صابونجي السرياني الذي أنشأ مجلة النحلة، 

أنشأ األرثوذكس في هذا  في سوريا ولبنان؛ حيثُالمطابع ى أن المسيحيين هم أول من أنشأوا ويرجع ذلك إل
  الوقت مطبعة عربية، وانشأ أحد المطارنة مطبعة عربية في حلب.

  لمسيحية أسبق من الصحف اإلسالميةالصحف الدينية ابذلك تُصبح 
خامس عشر، وكانت الطباعة ظهرت الصحافة الدينية ونشطت مع سيطرة الكنيسة في القرن ال فقد

حف الدينية لها نصيب كبير في االستفادة من حف، وكانت الصشجعت على ظهور الص ااختراعا حديثً
االطباعة كي تنشر وتقوى رسالة الكنيسة وسا سياسيلطتها، لكن دورها كان دور كم أقرب منه إلى الدين بح

لطة السياسية التي كانت تتمتع بها الكنيسة مع وظيفتها الدينية، وفي العصر الراهنالس حف الدينية فإن الص
المسيحية في أوروبا وأمريكا تقتصر على الجمعيات المسيحية أو اليهودية ويتم توزيعها عن طريق البريد 



  

 
 

اإلى المشتركين أو تُرسل تطوع الحظ أن الصحافة إلى األفراد بهدف المحافظة على القيم الدينية. غير أنه ي
حافة الدينية اإلسالمية بسبب أن الصحافة ارتبطت باختراع الدينية المسيحية كانت أسبق من ظهور الص

الطباعة، وقد سعت الدول األوروبية المسيحية التي ظهرت فيها الطباعة الحديثة قبل غيرها من الدول 
اإلسالمية إلى إصدار صفي  تعددة خاصةًحف ومجالت دينية تقف وراءها الكنيسة والجمعيات الدينية الم

اة االجتماعية والسياسية، أيضا بسبب الدعوة للكنيسة الغربية دور هام في توجيه الحيالفترة التي كان 
  للتبشير.

بعد أن عرفتها الدول األوربية  والدول اإلسالميةفي الوطن العربي صحافة اإلسالمية البينما بدأت 
و القران الكريم كما تأخرة في الدول العربية كان أول ما طُبع هبسنوات طويلة، وعندما ظهرت الطباعة م

وتذكر المراجع  ظهر الصحف.ن تَتب التفسير حتى قبل أحدث في الملكة العربية السعودية، وكذلك كُ
التاريخية أن االتجاه اإلسالمي ظهر في الصحف، فاالتجاه اإلسالمي حف المصرية من بداية إنشاء الص

طهطاوي اإلشراف على الصحيفة، ومن بعده ظهر في جريدة الوقائع المصرية، وذلك عندما تولى رفاعة ال
حاربة البدع الضارة م :مثل ،علي فهمي بك واهتمت بالسيرة النبوية، وتناولت قضايا ذات صلة بالدين

في مجال العلوم الطبيعية، واهتمت بنشر  بهة العارض بين الدين واالكتشافات الحديثة خاصةًودحضت شُ
أخبار المحتلة وسلمين في الدول المسلمين لإلسالم.اعتناق غير الم  

  واقع المجالت الدينية المتخصصة:
تخصصة التي تَالمجالت الدينية المستوى العصر الذي نعيشه صدر في الوطن العربي ليست في م

وال بمحف والمجالت اُألستوى الصرية الصدور والفنون الصحفية ونافسة لها من حيث العدد ودخرى الم
خرى، ن عدد المجالت الدينية قليل إذا ما قورنت بأنواع المجالت اُألأ وغيرها، حيثُ واألسلوب واإلخراج

فالساحة الفكرية في بعض الدول العربية شبه خالية من هذا النوع من المجالت في حين نجده في الغرب 
ردية أو صدر كثير من هذه المجالت بجهود ف، كما تَهأكثر مما يدخل تحت حصر وفي أمريكيا خاصةً عامةً

م ات محدودة وليس لدى القائمين عليها خبرة بالعمل الصحفي لذا فإنهماعات إسالمية ذات إمكانعن ج
أقرب إلى الهواة منها أما المجالت التي ومضمونً حترفين وهو ما ينعكس على المجلة الدينية شكالًم إلى الم

صدر عن هيئات نافسة التي تَاه المجالت المتصدرها هيئات حكومية فال تلقى من االهتمام والرعاية ما تلق
قدمه ثير عالمات استفهام كثيرة حول الدافع وراء إصدار هذه المجالت، كذلك أن ما تُخرى مما يحكومية ُأ

المجالت الدينية ال يستجيب لحاجات الماليين من المنها شجع على القراءة، كما أسلمين فهو ال يقرأ وال ي



 

 
 

م بحاجة إلى ة الفنية والتأهيل العلمي في حقل اإلعالم للعاملين في المجالت الدينية فهتعاني من نقص الخبر
ختلفة.معرفة الفنون الصحفية واإلخراجية الم  
مجلة ومجلة الرابطة اإلسالمية، ومجلة الصفوف اإلسالمية،  نماذج من الصحافة الدينية:

  كوكب الصبح المنير، وغيرهما.والصليب المهماز، والنشرة األسبوعية، واإلنجيل، والتبشير، واالعتصام، 

 

 عداالشريط من وسائل تبليغ الدعوة اإلسالمية فيا واسعبين شباب  ي هذا الزمان، وقد انتشر انتشار
أسهم جهاز التسجيل في وقد الصحوة اإلسالمية، وأصبح وسيلة دعوية فعالة، سواء في االنتشار أو التأثير.

ميزات الشريط اإلسالمي؛ القوة التأثيرية، وسهولة مة في مجال االتصاالت، ومن أهم إحداث ثورة عار
االستخدام، واعتدال سعره، وسهولة الحصول عليه، وسجتمع، رعة االنتشار، وتغطيته لكافة طبقات الم

في تصحيح العقائد لدى كثير  وقد قدم الشريط اإلسالمي دورا كبيراوتنوع المواد، والوضوح وعدم التعقيد.
من الناس، ورفع الجهل باألحكام الشرعية، وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة لدى أفراد المجتمع، 

  ل الشرعي في كافة الفنون الشرعية.وتعليم قراءة القرآن قراءة صحيحة ومجودة، والتأصي

  
  تتنوع اإلذاعات الدينية، يمكن تناول بعضها على النحو اآلتي:

 نشئت اُ: اإلذاعات اإلسالميةعديد من اإلذاعات اإلسالمية من أكبرها منظمة إذاعة الدول ؤسسات م
وافقة من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول نشئت بماإلسالمية ولها أهداف عديدة، وقد اُ

براز أهمية التراث، العمل على نشر اللغة ، وإهذه األهداف؛ نشر الدعوة اإلسالميةاإلسالمية، ومن 
مة اإلسالمية، تصحيح شرفة والحقيقية لُألالعربية لغير الناطقين بها، إبراز الصورة الصادقة الم

نماذج اإلذاعات الدينية اإلسالمية: ومن  سلمين.الصورة الخاطئة التي يحملها الغرب عن الم
والتي كانت تُقدم من  ،أحاديث الصباح الدينيةوبرنامج حقائق شبهات، ومج دنيا ودين، برنا

قدم البرنامج العام، برنامج نور التالوة والذي كان يقدم من صوت العرب، وكانت إذاعة الشعب تُ
 ل مساء فيها القرآن الكريم والحديث النبوي.فقرة دينية كُ

 :ولة عن االعالم الديني المسيحي الذي بدأ ية التابعة للكنيسة مسئنة االعالماللج اإلذاعات المسيحية
مع بداية التسعينات، وكل المؤسسات االعالمية الكاثوليكية تعمل تحت سقف مجلس االساقفة 

ناك اتفاق مع الدولة على إعطاء موجة من تلفزيون لبنان وإذاعة الكاثوليك في لبنان، كما أن ه
ذاعة صوت المحبة. بالتالي العالقة ون مسيحي، وهما: تيلي لوميار وإلفزيذاعة وتلبنان من أجل إ



  

 
 

قنن حتى اليوم، كما أن بين المؤسسات االعالمية الدينية المسيحية والدولة قائمة على تدبير غير م
نسانية والدينية شر ثقافة السالم وتعزيز القيم اإلعالم المسيحي الذي يهدف ويساهم في ندور اإل

إذاعة وإذاعة صوت الرب، واإلذاعات الدينية المسيحية: راديو المحبة، ومن  االديان.والحوار بين 
 إذاعة صوت الغفران.والراديو القبطي، والكتاب المقدس، 

 

اعتبر التليفزيون أيولقد حدث تطور هائل للتلفزة عن طريق هم وسيلة إعالمية وأكثرها تأثير ،
  قعة يقطنها اإلنسان.ل باالنتشار وتقانته، ونقل الثقافات العالمية إلى كُ من حيثُ الفضائيات،

خبارية وثقافية، قدمه من مواد إشاهد بما ييجابية تتمثل في تدعيم ثقافة المومع أن للتلفاز آثار إ
 ديني العربي توسعاالم الفضائي الشهد اإلعفقد  إلى البرامج الدينية والجهود التعليمية االرشادية. إضافةً

عين قناة تخصصة فيه والتي تجاوز عددها التسهائالً خالل بضع سنين، ال على صعيد عدد القنوات الم
ساليب التقديم واإلخراج وصيغ صعيد التطور المهني واألدائي في أعلى  افضائية فحسب، وإنما أيض

قدسة. واليوم ال تكاد دولة وعات الموأشكال التعبير عن المضمون الذي يتصف بخصوصية التناول للموض
عربية واحدة مستثناه من حجم ونوع هذا االهتمام من الفضائيات أو البرامج الدينية المعظم تخصصة، فم

لديها فضائيات تتخصص بتالوة القرآن الكريم مثلما لديها فضائيات دينية تتوزع  الدول العربية تقريبا
  حاضرات واألناشيد الدينية والبرامج الدينية والفتاوى وغيرها.ج والمموضوعاتها على األحاديث والبرام

مة اإلسالمية إلى مذاهب، وكما هو الحال في الواقع االجتماعي العربي الذي تنقسم فيه جماهير اُأل
مكن تقسيم هوية هذه الفضائيات بحسب برامجها إلى قنوات سنية وشيعية وصوفية وسلفية، فضالً عن ي

  وذلك على النحو اآلتي: لغة العربية.ت المسيحية التي تبث بالُالست قنوا
 إسالمية  قنوات دينيةتُ نية:سغة تخصصة في الدين الناطقة باللُمثل أغلبية القنوات الفضائية الم

قرأ والناس والفجر اليدولوجية. مثل؛ قناة الرسالة، أختلف التلوينات المذهبية واعطي مالعربية، وتُ
 لمجد وقناة دليل.والعفاسي وا

  تم إطالقها من إيران والعراق ولبنان انتشرت في السنوات األخيرة،  شيعية:إسالمية قنوات
 نوار.ة المنار وأهل البيت والكوثر واألوالكويت، أبرزها قنا

  توجد أكثر من ثمان قنوات تبث في العالم العربي، وقد انتشرت في  :المسيحيةالقنوات الدينية
جتمعات العربية. مثل؛ قناة رة، وتستعمل لغات ولهجات محلية للتواصل مع المالسنوات االخي



 

 
 

المحبة والكرامة والشفاء معجزة والروح. وجميع هذه القنوات ناطقة باللغة العربية ومحتواها ديني 
 خالص.

تخصصة:الفرق بين القنوات الجامعة والدينية الم  
، يمكن تناولها على النحو المتخصصة والدينية الجامعة القنواتتوجد مجموعة من الفروق بين   

  اآلتي:
 عظم القنوات الجامعة تستهل إرسالها بآيات قرآنية كريمة، تتبعها أدعية وابتهاالت أو أحاديث م

نبوية، ويختتم إرساله بنفس التراتبية، فيما يشبه العادة أو العرف في التلفزيونات الفضائية العربية، 
ا ستمر، والتي تضطر أحيانًال تشد على ذلك إال بعض القنوات ذات اإلرسال الممشرقاً ومغرباً، قد 

 إلى بعض التنويع للحيلولة دون بروز الملل في المضمون الواحد.
 برامج ذات الطبيعة اإلرشادية، عظم هذه القنوات تكون أسبوعية يوم الجمعة لتقديم بعض الكما أن م

باإلرشاد الديني واألخالقي، تغذي الهدف الدعوي في  إلى ذلك، نجد بها برامج خاصة إضافةً
سلم الدين، وهي مساحات تلفزيونية، إما حوارية أو خطابية، يقع فيها التذكير بأهم سمات أخالق الم

النبوية والسنة الكريم ا إلى القرآنالحميدة، والنهي عن المعاصي، استناد." 
 اكُناسبات الدينية الوهذه القنوات تعمد، في المإلى بث أو إعادة بث أفالم تاريخية، ذات برى تحديد ،

همة، أو ألحداث مفصلية كان لها وقع صبغة دينية أو تراثية أو تسجيلية، تُجسد لشخصيات دينية م
سلمين.كبير على اإلسالم وعلى الم 

 أما القنوات الدينية الممن مواد ا ما تكون تشكيلة تخصصة، فإن بنية شبكاتها البرامجية، غالب
وبرامج دينية، معالجة بأساليب مرتكزة حول جانب واحد أو جوانب عدة في الدين، ختلفة، وم

 حسب درجة التخصص.

 

عدلألسباب اآلتي:أداة اتصال فعالة ي ،  
 نشر تعاليمه، ليصلوا  تمثل فرصة تاريخية للعاملين في مجال الدعوة إلى اإلسالم وللحريصين على

إلى العالمين ويقولوا لهم هذا ديننا هذه دعوتنا، فقد أصبح الناس ينظرون لإلنترنت على أنه 
المصدر األول والمعلومات واألخبار.فضل للم 

  االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم بشكل عام والمواقع اإللكترونية بشكل خاص، ظهر تأثيره على
المبرى للمواقع رفة معلومات عن الدين اإلسالمي، ومن هنا ظهرت األهمية الكُدد لمعسلمين الج



  

 
 

ااإللكترونية اإلسالمية في تشكيل المعرفة الدينية للمغة من غير الناطقين باللُ سلمين الجدد، خصوص
يحاول الغرب استغالل قوته اإلعالمية على كافة األصعدة لتشويه الصورة السمحة  العربية، حيثُ

اإلسالمي. وأوضحت نتائج عدة دراسات زيادة متوسط اعتماد المسلمين الجدد غير ناطقي للدين 
مما أدى بدوره إلى تطبيق  بعد اعتناقهم اإلسالم عن قبل ذلك؛العربية على المواقع اإللكترونية 

، سواء كانت تأثيرات معرفية أو سلوكية أو وجدانية، تأثيرات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم
ويشير ذلك إلى أن المدد احتاجوا بطبعهم إلى تلك المواقع بعد اعتناقهم اإلسالم بشكل سلمين الج
مما يؤدي بدوره إلى حدوث تأثيرات  تشكيل معرفتهم عن الدين اإلسالمي؛أكبر لمساعدتهم على 

مسلمين الجدد.ختلفة في حياة الم 

 َّا، منهم: )٩٢(حها الشباب بلغ عدد المواقع اإللكترونية اإلسالمية التي يتصفموقع موقع اإلسالم
اليوم، وموقع الشيخ ابن عثيمين، وموقع الشيخ ابن باز، وموقع ملتَقى أهل الحديث، وموقع صيد 

 الفوائد، وموقع المسلم.

  المواقع االليكترونية اإلسالمية، أهمها: توجد عدة مقترحات لتحسين وتطويركما 
 أن تهتم المواقع اإللكترونية ستمر للمواضيع، وتهتم اإلسالمية بالتنويع، والتجديد، والتحديث الم

بالقضايا المراعاة المصداقية.تعلقة بالشباب، مع م 
  أن تكون المواقع اإللكترونية اإلسالمية تابعة لجهة حكومية رسمية، ويتولى اإلشراف عليها أحد

جدد كل سنة.لماء، وتمنح لها تصاريح تُالع 
 اقع اإللكترونية بتكثيف اإلعالن عنها في المواقع اإللكترونية، ورسائل البريد أن تهتم المو

 اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي.

 

حضور الخطاب الديني في وسائل اإلعالم ليس باألمر الجديد، فقد ارتبط بظهور الصحافة 
همة شكل الخطاب الديني المنشور عبر الصحافة المكتوبة مرحلة م يثُوانتشارها في العالم اإلسالمي، ح

ستعمر وفي استنهاض هذه الشعوب وتعليمها وتوعيتها، فهو الزم في صراع الشعوب اإلسالمية مع الم
اجتمعات واألفراد على هحياة المذه البسيطة، واتخذ أشكاالً وصور متالئمة مع تعددة، كانت جميعها م

جتمعات وساهم في تشكيل قيم هذه الم جتمعات العربية واإلسالمية قوياوقد كان حضوره في المجمهوره، 
 وفي اصالح احوال الناس وعاداتهم.

 



 

 
 

 

لتنوع  ث عبر وسائل اإلعالم الجديد نظرايصعب توصيف الخطاب الديني المنشور والمبثو
ستمر والمتواصل، حيثُمضامينه وأشكاله، وتعدد القائمين عليه، ولتجدده الم ركز على عناصر بات ي

الجذب والتأثير على حساب االهتمام بأصالة المحاولة مجاراة واقع حتوى واألهداف، وذلك بسبب: م
جاري على ربح التُبسبب سيطرة المال وال لماني في وسائط اإلعالم الجديد، أيضاالخطاب الغربي والع

بعض المؤسسات اإلعالمية التي تبث الخطاب الديني. 

 

  للخطاب الديني بوسائل اإلعالم مجموعة مشكالت، أبرزها اآلتي:
 لناس زء كبير من الخطاب الديني عن وظيفته النبيلة وهي الدعوة الى اهللا تعالى وتعريف اابتعاد ج

 باإلسالم.

 زء من الخطاب الديني وابتعاده عن الواقع.ركود ج 

 خرجين السينمائيين الذين قد تغيب فيهم الكفاءة اعتماد اإلعالم الديني التاريخي على الفنيين والم
 الشرعية لتجسيد الفكرة اإلسالمية.

 

 ائل اإلعالم، أبرزها اآلتي:تعدد وظائف الخطاب الديني في وس

 :جتمعأي تعليم  وظيفة التعليمأفراد الم يسمح تأديته عبر  م، وهي وظيفة نبيلة حيثُأمور دينه
 وسائل اإلعالم من توسيع نطاقه، وتمكين الجمهور من حفظه وإعادته في الوقت الذي يناسبهم.

 :ساهم هذه الوظيفة في تحقيق التوتُ وظيفة التوعية واإلرشادازن للمتطلبات االنغماس في سلم بين م
نحو الماديات. عيش والذي يندفع شيًئا فشيًئاالواقع الم 

 :م االجتماعية المنصوص عليها في اإلسالم. الوظيفة االجتماعيةوذلك من خالل تعليم الفرد القي 
 :ا وظيفة بناء االتجاهات وتعديلها أو تغييرهاا بارزتكوين اتجاهات  في تؤدي وسائل اإلعالم دور

الجمهور نحو مختلف القضايا، فهي منبر واسع لعرض ممما يسمح  ناقشتها؛ختلف القضايا وم
 بتكوين اآلراء وتعديلها أو تغييرها. 

 
 
 



  

 
 

 

  من سمات الخطاب الديني، اآلتي:  
 التقنيات تشنج يضيق باآلخر ويتمحور حول الذات، كما أنه ما يزال يستخدم أحدث خطاب م

 التكنولوجية.
  يتضح لمن يتتبع أنواع القنوات الفضائية الدينية في المشهد الفضائي العربي، يجد أنها والقنوات

تخصصة.الغنائية والموسيقية تكاد تتقاسمان المرتبة األولى في عدد الفضائيات الم 
  في غالبه هجوم ثم ردة هذا الخطاب يأخذ أسلوب مهاجمة فقه اآلخر والتقليل من أهميته، لذلك هو

 فعل مع استثناءات قليلة في الفضائيات التي تعتمد بشكل رئيس على بث التالوات القرآنية. 

 

 من نماذج الخطاب الديني، ما يلي:  
  طبة الجمعة وصالتها يقرأ القرآن أحد مشاهير القُراء ثم يؤدي خُ حيثُخطبة الجمعة بالتليفزيون؛

 ختارين، ويستدعي ذلك أن يكون الخطيب محل ثقة وكفاءة عالية.لماء المأحد الع
 األحاديث الدينية التلفزيونية؛ والتي تعتمد على استضافة بعض العتبحرين في الدين لماء الم

ويطرح أمامهومن أبرز هذه البرامج: نور على نور، في  عين يتحدثوا فيه.م قضية أو موضوع م
 لماء، والدين والحياة.الرسول، من هدي النبوة، ندوة العنور القرآن، أقوال 

وعلى الرغم من أن الجميع ينادي ليل نهار بتجديد الخطاب الديني، فإننا نجد الجرعة التي تُقدم في 
بكثير من أن نقوم بهذا الدور ما جعلها تحتاج إلى تجديد وتطوير في  لوسائل اإلعالم من برامج دينية أق

  ن وزيادة مساحة البث.الشكل والمضمو

 

قومات لقيام االتصال في المنظور د من إيجاد عوامل ومبى نصل إلى إعالم إسالمي حقيقي الحت
صياغة  -نظريا وتطبيقيا  –ن صياغة اإلعالم أإضافةً إلى ، تميزومنها انتاج مضمون متنوع وم اإلسالمي

مثل صورة من صور التحدي مشروع عمالق ي سهالً سريع التنفيذ، بل هو إسالمية ليست مشروعا
ستقبلها، وإن توافر الجو السياسي مة اإلسالمية في حاضرها ومالحضاري الشامل الذي تواجهه اُأل

واالجتماعي المالئم، والدعم المعنوي والمادي المعدركيزة  ناسب لتنفيذ مثل هذا المشروع العمالق، ي
بالبيئة السياسية  رتبط دائمامة اإلسالمية. فالنشاط اإلعالمي ماقع اُألأساسية لالنطالق نحو تحقيقه في و

  .أثر بها سلبا وإيجاباواالجتماعية التي يعيش فيها، ويت



 

 
 

 

  إعداد:

  ريفح ميسرة محمدأ/ 

 ،واالجتماعي ،االقتصادي ستوىالم على معارف من اإلعالموسائل  عبر تبادله مكني ما كل إنه
 تقديمه مكني بما اإلعالم،وسائل  عبر المعارف أنواع شتى ويشكل اإلعالما.وغيره ،والتعليمي ،والثقافي
  .منها اإللكترونية وباألخص اإلعالم وسائل لمختلف الكبير لتأثيرا ظل في إيجابية، بطريقة للناس وتوفيره

 : 

  :يلي ما منها االداري اإلعالم تاريخ في الهامة النقاط من مجموعة هنالك
 باألسئلة موظفيه إمطار على يحرص أن كبيرة شركة صاحب كل على يجب ! .فضوليا .. کُن 

 خبير على بينما ،)أهدافك( الشركة أهداف تحقيق على انتباههم ركزينم معلهتج أن شأنها من التي
 يحدث ما لكُ راقبةم على يحرص أن قبل شيء عن يسأل أال الشركة خارج من القادم التسويق

 .كافية لفترة بعينيه

 تنمية على موظفيك ساعد يتعلموا ألن الطريق على الصغير مشروعك في موظفيك دل م:أنفسه 
 سبيل وال المعرفة، على كبير بشكل يعتمد العالمي االقتصاد أن يرى "دراکر بيترـ "ف جديد، لكُ

 .ستمرالم مالتعلُ طريق عن سوى فيه للنمو

 ُوالفنون ،األمريكي التاريخ بتدريس "دراکر بيتر" قام لقد :أفضل بشكل لتتعلم بالتدريس، مق 
 ال دومة، جديدة مبادئ متعلُ يتطلب التدريس ألن ذلك العلمي، مشواره خالل واإلحصاء، ،اليابانية

جامدة حقائق جردم. 

 مثل اتخاذ لفوائد توقعاتك جميع ورقة في كتبُأ مصيرية، قرارات تتخذ عندما قراراتك: بقياس قُم 
 قارنةًم األمور صارت كيف نظروأ شهور تسعة مرور بعد الورقة لهذه عد ثم القرار، هذا

 نقاط تحديد أجل من بانتظام، قارناتالم بهذه القيام على "دراکر بيتر" حافظ لقد لها، بتوقعاتك
فيه والقوة عفالض قرارات تخذكم. 

 كي البديهية األشياء عن "دراکر بيتر" بحث لقد :البديهي على عثرُأ حاجات أكثر ويعرف حددي 
 يؤدي مام لرغبات،ا هذه تحديد أجل من لتنظيم يحتاج األمر هذا أهمية األساسية الناس ورغبات

 .الصغير مشروعك في فييدكتُ رائعة نمو فرص على تعثر ألن النهاية في



  

 
 

 هو ما وبين يكون أن يجب ما بين وتضارب تعارض وكل أي عن أبحثمبادئك:  على ثابتًا کُن 
 تراه الذي بالشكل نصابها إلى األمور عيدوتُ األمرين بين توفق أن على احرص ثم بالفعل، كائن
 .اسبةنم أنت

 فكر كيف تعلمستهلكون: يقيمة تخلق فاالبتكارات البدع، ال االبتكارات تتبع الم بينما ضافة،م 
 هذا، حبُأ هل: السؤال هذا نفسك تسأل ال ثنين،األ بين ما الفرق حددتُ ولكي تسلية، يخلق االبتداع

 هذا؟ على الحصول أجل من ستهلكونالم سيدفع هل: السؤال ليكُن بل

 الفعاليةة: جديد نظمةأ ابتكر جميع إلى نظروأ بالفعل، كائن هو ما تحسين هي ثلىالم زئياتج 
 .أفضل بشكل منه زئيةج لكُ أداء مكني كيف نظمم بشكل حدد مثُ الصغير، مشروعك عمل ومالمح

 شيء، أي إدارة من نتمكن فلن فعال بشكل ندره لم وما مواردنا، أغلى هو وقتنا وقت:ال تنظيم تعلم 
 .الصغير مشروعك على التأثير كبير لها التي األشياء هي فهذه اإلبداع، وقت على تفكيرك وركز

 

 والبنية المصالح هددي ما ستقرةم غير أوضاع إلى يؤدي فاجئم موقف في تحول قطةنُ األزمة عدتُ
 قرار تخاذا معه يلزم قصير وقت في يجري قد ذلك لكُ بها مرغوب غير نتائج عنها ثوتحد األساسية،

حددم غير المعنية األطراف فيه تكون واجهةللم عندما األزمة وتظهر المواجهة، على قادرة أو ستعدةم 
 القرار تخذم معها ويفقد بالنتائج األسباب وتتشابك األحداث، وتتالقى السيطرة، نطاق عن شكالتالم خرجتَ
  ستقبلية.الم اتجاهاتها وعلى المؤسسة على رةالسيط على درتهقُ

 ،حدوثها حال في عليها والتغلب أزمات حدوث دون الحيلولة هي اإلعالم وظائف إحدى فإن لذلك
 على أكان سواء ذاته، حد في اجديد ئاشي األزمات حدوث عدي وال األزمات، إدارة ب سمىي ما وهذا

على أم الفرد ستوىم ستوىم على أم ما نظمةم الباحثين أن هو الجديد الشيء ولكن ككل، الدولة ستوىم 
 كما وتحليلها، األزمات حيال شيء فعل مبإمكانه أنه شعروا مألنه الالزم، االهتمام القضية هذه يولون بدئوا

 مع للتعامل وأدوات وسائل قدم والتكنولوجي العلمي، التطور نتيجة يظهر بدأ األزمات، إدارة علم أن
  وتحليلها. وإدارتها زماتاأل

 الطرق أهم من عتبرتُ لذلك؛ الناس عقول اإلعالم وسائل خاطبتُ األزمات وإدارة اإلعالم 
 والمعلومة الخبر إيصال في كبير دور لإلعالم كما المدارك، وتنمية والثقافة الوعي لنشر الحديثة واألساليب

 الجماهير فئات ختلفم وإقناع وتثقيف ميةوتن توعية إلى يهدف وهو والمعرفة، الوعي زيادة بهدف
 الجماهير تزويد على يعمل حددم ىمعن حول تدور حددةم رؤية خالل من موعيه ودرجة مثقافاته باختالف



 

 
 

 األزمات حدة من التخفيف في البارزو الهام دورة لإلعالم إن الصحيحة، المعلومات من قدر بأكبر
 تزويد :هي ،والكوارث األزمات حدة من التخفيف في الماإلع عناصر برزوأ أهم ومن والكوارث،

 على تعمل الواضحة الحقائقف األزمة، حول الكاذبة واألخبار الشائعات انتشار من للحد بالحقائق الجماهير
 بالمعلومات اإلقناع طريق عن وذلك صحيح عام رأي تكوين على ساعدهمي مما جتمع؛الم أفراد تنوير

.والوضوح الدقة ىعل القائمة والحقائق 

 يتسم خاص، طابع لها والكوارث األزمات ألن اونظر ،األزمات في اإلعالمي التخطيط عدي كما
 اجد همةم بكرةالم المراحل في اإلعالمي التخطيط أصبح نطلقالم هذا ومن والتحول، التغيير في بالسرعة
 العوامل أحد يمثل وهو ا،جيد ااستثمار ستثمري أن يجب لذلك األزمات مواجهة في اجد همم عامل فالوقت

الجهود نجاح في همةالمعند الزمن عامل من االستفادة يتطلب وهذا والكوارث، األزمات لمواجهة المبذولة 
 وسائل طريق عن الجماهير توجيه بغرض وذلك أزمة، أي مواجهة وبعد وخالل قبل اإلعالمية الجهود بذل

 واإلسعاف اإلنقاذ عمليات في شاركةوالم األزمة إدارة لفريق العون يد وتقديم ن،التعاو على وحثها اإلعالم
 من مكنتُ التي والنشاطات الجهود هو والكوارث األزمات مواجهة في اإلعالمي والتخطيط واإلخالء،

.علميا الالزمة اإلعالمية الخطط صياغة 

 وضع بالتالي ستقبل،الم في وضع أي حول االفتراضات من مجموعة وضع في التخطيط ويتمثل
 تتضمن عملية والتخطيط حددةم زمنية فترة خالل تحقيقها إلى الوصول المطلوب األهداف توضح خطة
 التي بالطريقة تحقيقها على للعمل المرجوة الخطط وتحديد فاألهدا وتعيين المطلوبة اإلستراتيجية وضع

 عدالم اإلعالمي للتخطيط مكني األزمات مواجهة في اإلعالمي التخطيط أهمية أن القرارات، بتنفيذ سمحتَ
 في كبيرة اعفًض ذلك بعد نتجي مما لالزمة، سببةالم العناصر وتشتيت تقسيم على يعمل أن اجيد والمدروس

 زيدي ومما الوقت، نفس في وفعالمباشر تأثير له فاإلعالم التجمع، هذا من االستفادة عدم ومن ها،تجميع
 األفراد سلوكيات على باشرالم تأثيره هو والكوارث األزمات لمواجهة اإلعالمي التخطيط أهمية من

فيه مرغوب سلوك إنتاج بهدف مواتجاهاته. 

 بدالً األزمات استفحال زيادة على يعمل األزمات مواجهة يف الجيد غير اإلعالمي التخطيط أن كما
 تحطيم ىعل تعمل التي العشوائية اإلدارة في يتمثل الفاشل اإلعالمي والتخطيط عليها، القضاء من

 والبيانات لألوامر التوجيه في والقصور التنظيمي الهيكل احترام عدم إلى ذلك ويرجع درات،والقُ اإلمكانات
 للمؤسسة اإلداري والكيان األفراد بين الداخلي الصراع وإشاعة التنسيق وجود وعدم والمعلومات
ا.فيه العاملين مصالح وبين اإلعالمية اإلدارة مصالح بين انفصام عالمة إحداث بالتالي اإلعالمية، 



  

 
 

 إلى يؤدي مما ؛األزمة إدارة عناصر بين بناء تفاعل تحقيق على يعمل الجاد اإلعالمي التخطيط إن
الموضوعة الخطة تنفيذ في ساعدةالم التنسيق عمليات تفعيل خالل األزمة قاومةلم والتخطيط تابعةوالم 

 القيام لغرض لها سبقالم اإلعداد يتم والتي اإلعالمية، الخطط يعني والكوارث األزمات لمواجهة اإلعالمي
 زمانها وتحديد بها قامي أن فترضلما من التي اإلعالمية الجهود تحديد خالل من األزمات وقوع عند بها

 إعالميا الالزمة ساندةوالم الدعم توفير هو األزمات لمواجهة اإلعالمي التخطيط من والغرض ،ومكانها
.األزمة إدارة لفريق 

 .الثقة إعادة، األدنى حدها في الخسائر جعل، ولألزمة فورية نهاية وضع :األهداف هذه أبرز ومن

ويالطائشة اآلراء ذوي وإن األزمة، على للسيطرة العامة الشروط أحد التخطيط عد الذين مه 
 ما بالذات وهذا يكون، أن مكني ال ذلك إن يقولون موكأنه األزمة لمواجهة بالتخطيط األكبر الضرر يلحقون
 التي ،"تشيلينجر" األمريكية الفضائية السفينة مأساة بسبب حرج وضع في بدت التي) ناسا( مع حدث

 هذه أمام قوة وال حول بال بدت الفضائية للبحوث الهائلة األمريكية الوكالة إن ،م)١٩٨٦( عام في انفجرت
  .الكارثة

 

:يلي فيما والتطوير التحديث في اإلعالم دور يتمثل 

 رفع خالل من كبيرة تثقيفية دورة اإلعالم وسائل تؤدي للناس افيالثق ستوىالم لكي موتعليمه 
 التحديث أن والمعروف الواضح ومن جتمعهم،م وتحديث تطوير في الجادة ساهمةالم من يتمكنوا

 في مياُأل بدعي ال حيثُ )،% ٥٠( إلى ميةاُأل نسبة فيه تصل جتمعم ظل في ينجح ال والتطوير
 التطوير حققتُ أن ستوىالم نخفضم تأهيلها إدارة تستطيع ال وكذلكة.والتقني العلم عصر

 كل نوظف بحيث العاملة والقوى اإلدارة بنية في نوعي تغير حداثإ من بد ال لذا والتحديث؛
 اليوم. عالم في ةافسنُالم نستطيع حتى التأهيل نخفضيم من ونتخلص عالي جامعي تأهيل المؤهلين

 يتطلب جديد منظور خالل من لدى األفراد الفكرية االفاق توسيع كثرأ جديدة وسائل اعتماد ممنه 
 وما والتطوير التحديث نبأ مشعارهوإ ا،تطور كثرأ عمل وأساليب سلوكية نماطأ واعتماد عصرية،
 .حاجاتهم لتلبية الكفيل هو ومبادئ أهداف من يتضمنه

 والتحديث، التطوير حاجات الءمتُ التي العصرية يةالسلوك نماطواال والمواقف األساليب ترويج 
التجارب على واالنفتاح ،اآلخر وقبول ،والحوار ،شاركةكالم في الصفر من البدء وتجنب همةالم 
 ة.الحيا مجاالت من مجال أي



 

 
 

 الناس موقف وتعديل تحويل خالل من اجتماعي دور التحديث ومواضيع مسائل زاءإ موتصرفاته 
 الفساد حاربةوم التشريعات وتطوير القضاء صالحوإ اإلدارة صالحإ سيما ال والتطوير،

التطويري. المشروع نجاح إلى ويؤدي يخدم ما بكل وبالعمل يبالرأ شاركةوالم 

 سياسي بدور تقوم أن اإلعالم وسائل تستطيع القيادة بين األواصر تقوية خالل من وذلك هم،م 
 .والدولة جتمعالم وبين جتمعالم فرادأ جميع بين الحوار توسيع خالل ومن والناس،

 

 من بغيرها اتصال كوسيلة وتستعملها، موظفيها بواسطة اإلدارة حررهاتُ التي الوثائق مجموع أنه
.هال المسطر الهدف إلى الوصول بغية ختلفةالم بعملياتها للقيام لكوكذ، األخرى اإلدارية المصالح 

 

، الكبير وزنها الخصوص وجه على اإلدارية والرسالة اعموم المكتوبة اإلدارية الوثائق مازالت
وتتدرج االستعمال في الغالبة اإلدارية الوثائق من صارت فنجدها واليومية العملية الحياة في ألهميتها انظر 

  :اآلتي النحو على ترتيبها مكني والتي ،تتضمنها التي للمهام اتبع أهميتها
 المعلومات نقل وفي تصالاال في الغالبة الوسيلة: النشاط في خاصة مكانة اإلدارية راسالتللم 

 على فيجب اإلدارية العالقات في بها والتعامل العمل جاريةو الغالبة الوسائل بين من فهي اإلداري،
ستعملهام إداري تنظيم أي نجاح في ساهمتُ التي العوامل مأه بين من تعتبر كما، استعمالها سنح ،
 استغالل سنح إلى إضافةً ،أمر بأي المعنيين األشخاص إلى الحقائق وإيصال المعلومات نقلو

 .األساسية التبليغ حاجات لبيتُ وسيلة عتبرتُ أنها كما ،التعبير في والدقة غويةاللُ الثروة

 السليم التحرير جلأ من وهذا ضروري أمر التحرير بقواعد اإللمام إن :يدانمي عمل مادة أنها 
 ونقل إيصال له يتسنى حتى القواعد هذه إيجاد عليه الموظف نأ كما المضمون، في موالتحكُ

 العاملين من لكُ تشمل العملية فأهميتها ولالمسئ هو يفهمها كما بها، خاطبالم إلى المعلومات
 بالكتابة كان إذا ماأ، اتصاالً سمىي بالكلمة متبادالً بينهم امكال كان فإذا، معها تعاملينوالم باإلدارة

 .مكاتبة أو راسلةم سمىفتُ

 هي الكتابة وأن رسمية أوراق اإلدارية الوثائق أن أساس على لكذ :اإلثبات في مادية داللة لها 
 الذي ربالقد حجة فوتوغرافية أو كانت خطية الرسمية لصورتها وتكون اإلثبات، في األدلة أقوى
 .لألصل مطابقة فيه تكون

 ُبها المرفقة الوثائق خالل من لكذ :صاحبها هوية ثبتت. 



  

 
 

 التكاليف قليل االستعمال بسيط أنه إلى إضافةً شركة أو ما مؤسسة في :اإلدارية الحركة تسيير 
 .والتداول والتخاطب للتواصل سهلة أداة الحاجة عند إليه والرجوع الحفظ هلس

 

 التبليغ حاجات لبيتُ وسيلة ألنها، اشائع األمر أصبح اليومية المهنية الحياة في الرسالة استعمال إن
 نظام وفق موضوعي شكل في تأتي المعلومات من مجموعة أال هي ما األمر واقع في فالرسالة األساسية،

اإللمام إلى تحتاج طبيعتها واختالف عهاأنوا بتعدد اإلدارية الوثائق تحرير نوأ والدقة، التمحيص من حكمم 
 إذ وأشمل، أعم آخر معنى ولألسلوب وصحته، األسلوب سالمة أخر بمعنى أو وتعابيرها الكتابة بقواعد

يستعملها التي الطريقة به قصدي اختياره في حررالم خاللها من التي بالصيغ وترتيبها تركيبها فرداتللم 
  :يلي ما ميزاتال هذهمن و .إبالغها أو عنها التعبير ريدي التي راألفكا أو الفكرة الغيرة ينقل

 ليست العامة اإلدارة نإة: الموضوعي ا اشخصتنظيم هي بل وهواه مزاجه وفق يتصرف عادي 
 والجدية األهمية من انوع راسلةللم عطيي العامة اإلدارة وجود أن كماهادف،  بشري جماعي
 االهتمام إلى تهدف،  ختلفةالم بأعمالها القيام خالل من فاإلدارة سمي،الر بالطابع ويطبعها والمكانة
 والنحو الصرف لقواعد ومراعاتها وضوحها حيث من الكتابة نوعية مثل، والعرض الشكل بجانب

 هو وأعظم النفاذ على أقدر مكتوب بالغ أي يجعل ما ولعل .الترقيم وقواعد واإلمالء والبالغة
 :يلي بما التقيد

 البالغ نص يكون أن حسنستي سهلة ألفاظ من اتألفًم موجزة وعبارات تداولةوم. 

 والكلمات الغريبة األلفاظ تجنب استعمالها بعد يشع لم التي ستحدثةالم. 

 قد مما ؛الخيال تجنب ينبغي سببي المعنى في البس فيه اوغموض. 

 في مألوفة سهلة غةلُ اإلدارية الرسالة غةلُ تكون أن يجب لغة توىسم والمجالت حفالص 
 وتنميق معانيه تجويد إلى مدعوا يكن لم ذإ اإلداري حررالم أن بمعنى ،قليالً منها أرقى أو

 لمام يكون نوأ، إيصاله في يرغب الذي البالغ عن بدقة بالتعبير طالبم فإنه أساليبه
الدقيق المدلول ذات اإلدارية صطلحاتبالم.  

 ة: والدق اإليجازفكرة عن التعبير فن إليجازبا قصدي ألفاظ بأقل عينةم تطويل دون وذلك مكنة،م 
تقصير وال ملم استعمال يجب وعليه خلم ودالة كاملة تكون أن على اإلمكان قدر قصيرة ملج 

 ألفاظًا راسلةالم تتضمن ال بحيث عبرة،م الكتابة تكون أن يجب أخر جانب ومن، جانب من هذا
لمفاهيم موجهة معاني عدة منها تفهم أن مكني التكرار تحاشي يجب كما، ختلفةم.  
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  اإلعالم واالتصال بالجماهير –إبراهيم إمام. 

 .االعالم التربوي واقع ننتظره وأمل مشرق للعليم..٢٠١٠أحمد جمال حسن 

  احمد روحي،  دراسة مقارنة لتنظيم اإلعالم التربوي في جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة
 .١٩٩٥، رسالة جامعية ، رسالة ماجستير،

 .االعالم فـي المجتمعـات العربيـة    ٢٠١٩إرادة أحمد، إسراء أحمد، أميرة سيد، أماني بدر الدين.
 واالسالمية.

  ،٢٠١٢استخدام الشباب المواقع االليكترونية اإلسالمية 

https://www.alukah.net/library/0/40136 / 
  ،٢٠١٠اإلعالم اإلسالمي مشكالت في خط المواجهة http://almoslim.net/node/121392 
 ورقة عمل عبد اهللا خالد بن ربيعان . -اإلعالم االقتصادي في المملكة : الواقع وفرص التطوير د- 

  ،اإلعــالم البرلمــاني بــين متطلبــات الديمقراطيــة والضــرورات المهنيــةhttps://agora-
parl.org/sites/default/files/3-parliamentary_media_article.pdf. 

  ) ، ٢٠١١/  ٥/  ٢٤اإلعالم التربوي المدرسي ، منتدى االعالم التربوي  (
http://e3lamna.alafdal.net/t15-topic   

 منتـــدى التكنولوجيـــا العســـكرية و الفضـــاء) -اإلعـــالم الحربـــيhttps://army-
tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D

9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.15065/ 

  ،٢٠١٧اإلعالم الديني في لبنان http://maharat-
news.com/News/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/136774/

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A 
 ٢٠١٦ نصرت، زاهر اهدافه، تحقيق وسيل الزراعي االعالم. 
 جبر   ابو صبري عمرو استاذ المتخصص االعالم https:\\m.facebook.com\story.php 

 االعالم المتخصص عصام الدين فرج دار النهضة العربية. 



 

 
 

   اإلعالم المدرسي ، موقعAcademia.edu 

 ــرة) -إعــــــــالم حربــــــــي ــوعة الحــــــ ويكيبيديا،الموســــــ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki
%2F%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B1%

D8%A8%D9%8A%3Ffbclid%3DIwAR2xVa0AZ35ek_k6b8wTuaINmf7lTI6fMc
MBAMzLhwTihRMS3yAwE2NyoP0&h=AT1EfGHp-

aTgEwk7YCjkeNvV2BKY-iszR030F8unVcwClE9iN0TODet3JEz2N04-
0VfuQgwX1P2qBmWgD9r5zcOTCdhjyJ2Z2XiMuTstR1ggGT8avfiWe1Evi6A

h3LKE7VOu 

 مل مشرق للتعليم، جامعة الميناأواقع ننظره و التربوي).االعالم ٢٠١٠مل محمد عبد الحكيم.(أ. 

   األمية في الوطن العربي ،الوضع الراهن وتحديات المستقبل. مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية فـي
  ١٩٩١الدول العربية. يونيدباس/عمان. أغسطس

  ،٢٠١٦اهداف االعالم المتخصص ومحدداته دكتور عبداهللا بدران. 

  بحث الصحافة الدينية، زاهر محمد
http://site.iugaza.edu.ps/tissa/files/2010/02/Zaher.doc 

  بسام عبد الرحمن المشاقبة، اإلعالم البرلماني والسياسي، دراسة إعالمية برلمانية وسياسية منهجية
 .٢٠١١عمان، -نحو خطاب إعالمي برلماني سياسي، األردن

 ٢٠١٠يونيو  ١٤ -قافي في الصحافة المكتوبةاإلعالم الث -بشير خلف 

  بلوني عبد الحليم، "تناول اإلعالم الرياضي لمشروع االحتراف في كرة القدم الجزائرية لسنة
"، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل -دراسة تحليلية لصحيفة الشروق اليومي الجزائرية– ٢٠١٠

هد التربية البدنية والرياضية، جامعة شهادة الماجستير، تخصص اإلعالم الرياضي التربوي، مع
 .٢٠١٠/٢٠١١، ٠٣الجزائر

 ،االعالم الرياضي ودوره في تعزيز ثقافه التوجه االحترافي لكرة القدم  بن عبد الرحمان سيدعلي"
 .٢٠١٥الجزائرية"، أستاذ محاضر (أ) ، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، جامعة الجزائر، 

  قع ثقافيةموا ١٠أهم  –البوابة نيوزhttp://www.albawabhnews.com - 9 

 . جريدة الشـرق   تحقيق صحفي بعنوان المالحق التعليمية في الصحافة العربية غائبة وان حضرت
  ٩٧٣٥العدد  األوسط .

 ) العولمة )، اإلعالم الديني في مرمى ٢٠١٥تركي المغامس
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=20562538-42c1-4c0f-9b22-

f3f4c86158be 



  

 
 

 مـاهيري . م .  الرأي العام واإلعالم. صناعة الرضـا الج ١٩٩٦ ،بالسر وجون ،سالمون ،تشارلز 
  . الرياض : دار المستقبل.ترجمة عثمان العربي 

  ــاهد ــدة "مشــــــــ ــة)٢٤جريــــــــ  " اإللكترونيــــــــ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmachahid24.com%2Fcult
ure%2F140610.html%3Ffbclid%3DIwAR2OYlwHV0jstAM8hLpT7sFcrCfu89

DpVHUI8oOEW40gS_9Jaqw9cvOEBLw&h=AT1EfGHp-
aTgEwk7YCjkeNvV2BKY-iszR030F8unVcwClE9iN0TODet3JEz2N04-

0VfuQgwX1P2qBmWgD9r5zcOTCdhjyJ2Z2XiMuTstR1ggGT8avfiWe1Evi6A
h3LKE7VOu 

  ٣٢٦٦هـ العدد  ١٤٣٠رمضان  ١٨جريدة الوطن :الثالثاء 

  سـنة  ،  جورجي بوكوف ، الصحافة والوحدان االشتراكي  ، مجلة دراسات اشتراكية (القـاهرة) ال
 .١٩٧٤) ، ديسمبر ١٢العدد (

 عدد جوناثان د.فايف ، أهداف نظم اإلعالم التربوي وإعمالها ومشكالتها ، مجلة مستقبل التربية ، ال
 .١٩٨٠الرابع ، سنة 

  ،٢٠١٠حازم الحمداني، اإلعالم الحربي و العسكري، القاهرة( 

  : ١٩/٣/٢٠١٦حازم فالح السكيك. ندوة حول اإلعالم العلمي 

  نفس االجتماعي عالم الكتبعلم ال –حامد عبدالسالم زهران.  
 ديسـمبر   ٦،السنة ١٢ددحسين شعالن ، أجهزة اإلعالم والمجتمع ، مجلة الطليعة (القاهرية ) الع ،

 .١٢٩،ص١٩٧٠

   حمود عبد العزيز البدر، اإلعالم البرلماني وتجربة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية فـي
-٢٣خـالل الفتـرة مـن    هذا المجال، الحلقة العلمية ودوره فـي تصـحيح المفـاهيم الخاطئـة     

التدريب، قسـم  م، كلية ٢٠٠٦-ه١٤٢٧م، الرياض،  ٢٠/٩/٢٠٠٩-١٦ه الموافق  ٢٧/٨/١٤٢٧
 .البرامج التدريبية

  مرجع سابق . أصول التربية اإلسالمية .“وآخرون  ،محمدين شحات  ،الخطيب. 

 للنشر، الكتاب مركز ،1 ط ،"الرياضي اإلعالم" ،حيمالر عبد حسن وعطا عويس يعل الدين خير 
 .١٩٩٨ القاهرة،  األول، الجزء

  .اتحـاد إذاعـات الـدول    القاهرة دراسات وبحوث إذاعية: اإلذاعات التعليمية في العالم العربي .
  م.١٩٧٦العربية .



 

 
 

 . مقدمة إلي المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية  ورقة عمل  دور المدرسة في التربية اإلعالمية
وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع المنظمة الدوليـة للتربيـة    ( وعي ومهارة واختيار ).

    .اإلعالمية. إعداد أ.د محمد بن شحات الخطيب مدير عام مدارس الملك فيصل

  ٢٠١٤قيم االنتماء الوطني لدى التالميذ ، ( ديما الشعباني ، دور اإلعالم المدرسي في تنمية  (
https://shamra.sy/academia/show/573c4c64def9f   

 للدراسات المعاصر المركز رئيس الوطنية النجاح جامعة فى السياسية العلوم استاذ – نعيرات رائد 
 النجاح جامعة:فلسطين( العام الرأى تشكيل فى المجتمعى اإلعالم تأثير، السياسات وتحليل
 ). ٢٠١٤الوطنية

 ٩مفهوم واألهمية. مجلة الجامعي. ليبيا. العـدد ربيعة خليفة الصرماني . التعليم اإللكتروني بين ال-
 م. ٢٠٠٥

 المفهوم واألهمية . مرجع سابق . ربيعة خليفة الصرماني. التعليم اإللكتروني بين 

 ٢٠١٨ الحدث اإلخبارية -رشا عبدالعزيز  
 ) سوسيولوجيا اإلعالم الديني ٢٠١٦رشيد جرموني ،(

https://www.hespress.com/writers/311659.html 
 المستهلكأثر الدعاية واإلعالن على ، رغداء زيدان www.odabasham.net/ /٤٧٧٤٩مقالـة-

   المستهلك-على-واإلعالن-الدعاية-أثر

  زاهر محمد، الصحافة الدينية
http://site.iugaza.edu.ps/tissa/files/2010/02/Zaher.doc 

 ) برامج الثقافة العمالية فـي الـوطن    ، دورة المشرفين على مراكز و ) ١٩٧٩ سامي محمد خليل
  )١٢٦، ص  بحـوث العمـل   : المعهد العربي للثقافـة العماليـة و   ، بغداد العربي الكتاب األول

القـاهرة : مكتـب العمـل     حافة العمالية واإلعالم فى مجال العمـل ( الندوة العربية األولى للص( 
 )١٩٧٦،  العربي

  : متاح علي الرابط التالي ٢٠/١٠/٢٠١٤سعد لطفي. بحث عن مجالت علمية عربية 
https://www.arageek.com 

 ١١،ص٥،١٩٨٢، العدد ٣٠ليابان ، مجلد سفارة اليابان في القاهرة : نشرة أخبار ا  

  ، النقابيـة  ضرورة عمالية ، الحركـة العماليـة و   النقابي، االعالم  ٢٠١٩سالمة ابو زعيتر  ( 
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=625962&r=0 

 اليمن. النهوض، ومقومات والمنهج واألسلوب الوسيلة الديني اإلعالم ،)٢٠١٤( الشميري سمير 
   . السيد بخيت . االنترنت وسيلة اتصال جديدة :الجوانب اإلعالمية والصحفية والتعليمية والقانونيـة

 .م٢٠٠٤العين .  اب الجامعي:دار الكت



  

 
 

 جامعة  –كلية العلوم السياسية واإلعالم  -ماجستير -بحث عن اإلعالم البيئى -شادى عز الدين
 ٢٠١٠-٢٠٠٩الجزائر

  الـدار  . القـاهرة :  وظائفه ومجاالت تطبيقه ،المدرسي: مفهومه النشاط  .م ١٩٩٧حسن  ،شحاتة
 اللبنانية. المصرية

 موقع األلوكة ٢٥/٣/٢٠١٣يم الشاعر. الصحافة العلمية ضرورة عصرية :صالح عبد العظ 

 : جريدة الشرق األوسط ، ١٧/٤/٢٠١٦صفات سالمة. الثقافة العلمية واإلعالم العلمي
 ) ١٢٥٥٩ع.(

 ) دار المنظومة  التطور لإلعالم العمالي، ليبيا ، النشأة و ) ٢٠٠٥ عابدين الدرير الشريف ،.   

 ) دار المنظومة التطور لإلعالم العمالي، ليبيا ، النشأة و) ٢٠٠٥ عابدين الدرير الشريف ،. 

 ٢٠١٧/ ١١/  ٦بار ، نظرة على االعالم المدرسي ، موقع تعليم جديد ، (النشر، عادل ك (
https://www.new-educ.com        

 األردن. الديني، اإلعالم أزمة ،)٢٠١١( الحافي عامر 
 رادة، "دوافع اقبال طلبة قسم عبد السالم بوزيان و مراد بن عمارة ، اشراف الدكتور عبد اهللا بوج

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية علي التخصص الرياضي"، دراسة ميدانية وصفية بقسم 
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في التربية البدنية 

 . ٢٠١١،٢٠١٢، الجزائر،  -ورقلة  –والرياضية، جامعه قاصدي مرباح 
    ،ــرة ــش، الجزيـــــــ ــمد درويـــــــ ــد الصـــــــ عبـــــــ

١١/٢/٢٠١٨https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/11/ا
 الموازي-إسرائيل-جيش-اإلعالمية-لدعاية

  ـ أنشـطته   ،مجاالتـه   ،مفهومـه   ،اإلعالم التربوي  ”.  “عبد اهللا احمد الزيفاني  . ١ط  “هوفنون
 .) م ٢٠٠٨ ،: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  اإلسكندرية(

  ) الديني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة  )، الدعوة اإلسالمية واإلعالم ١٩٨٦عبد اهللا شحاتة
 للكتاب.

 ) الخطاب الديني الفضائي، بغداد٢٠١١عبد النبي خزعل ،(. 
  اإلعالم الثقافي في اإلذاعة والتليفزيون. –عبداهللا تايه  
 ٤٤لمصر الطبعة الثالثة للمهندس علي والي  صفحه رقم  يالعبور االقتصاد. 

  ،٢٠١٥اإلعالم  المتخصص، القاهرة، عصام الدين فرج. 

  موقع اإلذاعة الجزائرية –عقلية رابحي www.diwanalarab.com. 

  ،٢٠٠٠علي بن فايز الجحني، اإلعالم األمني و الوقاية من الجريمة، الرياض( 

 ،٤/٥/٢٠١٨دار اليازوري العلمية،  علي عبد الفتاح كنعان، اإلعالم البرلماني والسياسي.  



 

 
 

 ٢٠١٥،القاهرة،كرحرب الكلمة والف:الحرب النفسية ،علي عبداهللا الكلباني( 

  ٢٠١٦سبتمبر  ٥ –عماد صفوت http.\\m.youm7.com  
  مشروع الجزائر –عيسى الهادي، كمال رعاش، "االحتراف الرياضي في كرة القدم، دراسة مقارنة

  ٢٠١٧مصر، -"، دار الكتاب الحديث، القاهرة-(نموذجاً)
 ٢٠١١\١٢\١٢الثنين عين الرأي، دور الفن في االعالم، غيداء درويش، تاريخ النشر ا. 

  ١٧٧، ص١٩٨٤، ابريل  ١٠١فاروق شوشة ، اإلذاعة والثقافة ، مجلة الفن اإلذاعي ، العدد. 

  ، ــراء ــة الزهـ ــيفاطمـ ــالم المدرسـ ــة ( اإلعـ ــوم التربيـ  ) ٢٠١٦/  ١/  ٣، علـ
http://ykadri.ahlamontada.net/t918-topic     

 القاهرة:عالم ١فتح الباب عبد الحليم سيد ، إبراهيم ميخائيل حفظ اهللا . وسائل التعليم واإلعالم . ط .
 .٢٣م . ص١٩٦٨الكتب،

  ٢٠١٥فداء ابو الحسن، ديسمبر https:\\mawdoo3.com. 

  خـامس  فهد عبد الرحمن _ التربية اإلعالمية، كيف نتعامل مع اإلعالم؟ _ الباب الثاني بالفصـل ال
 (الدعاية _ البروباجندا)

 ٩٠كامل عبد المجيد، رؤية واقعية لإلذاعة المصرية في العالم النامي، مجلة الفن اإلذاعي ، العدد  ،
 ٤٦، ص١٩٨١يناير

  دار ٢٠١٧إمـام،   مكتاب اإلعالم والدعاية وطرق قياس الرأي العام، محمد معوض_عبد السـال ،
 .٢٢٠القاهرة، ص الكتب الحديث:

 سامح الشريف . -األعمال وإعالمهم للمؤلف د كتاب رجال- 

  كريستر بروسلنج  ،ازدهار تكنولوجيا التعليم وانحسارها في السويد ، ترجمة حمدي النحاس "مجلة
 ١٣٠،ص١٩٨٢مستقبل التربية، العدد الثالث 

 ٢٠١٧بحث القانون واإلعالم -جامعة طنطا-نورة بن وهيبة-فريدة كافى-لمين كماش  
 .١٩٨٥: مكتبة نهضة الشرق القاهرة  . ١التليفزيون وسيلة تعليمية. ط ماجي الحلواني . 

  ار الفكـر العربـي،   ،  د ١ماجي الحلواني، تكنولوجيا اإلعالم في المجال التعليمي والتربـوي، ط
 .١٩٨٨القاهرة ، 

  مبروك براهيمي، "دور اإلعالم الرياضي المرئي والمسموع في صنع القرار داخل الهيئات
، أطروحة دكتوراه علوم في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، تخصص الرياضية العليا"

 ٢٠١٢/٢٠١٣، ٠٣اإلعالم الرياضي والتربوي، جامعة الجزائر 
 ٢٠١٧جامعة الجزائر -دور اإلعالم فى نشر الوعى البيئى -مجانى باديس 
 ٢٠١٧جامعة الجزائر -دور اإلعالم فى نشر الوعى البيئى -مجانى باديس 

https://newmediawiki.com/2015/03/08/%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7
%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-



  

 
 

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5/? clid=IwAR3K
LeFUofUAOciuVaPoE97D32gkdaQXUNB6ScJu87E2Oz1qgAPj3vEMEco 

 ١٦/٧/٢٠١٣علوم والتنمية :مجدي سعيد. حول العالم العربي اإلعالم العلمي ونهضة ال 

 ماهية اإلعالم العسـكري و الحربـي)  -إستراتيجية اإلعالم العسكري وقت الحروب-مجلة المسلح 
http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/1759-2018-07-14-23- 

  ــوة ــن علي ــين ال محس ــاملين  األم ــة الع ــام لنقاب ــرول   ع ــة للبت ــركة العام  بالش

ــتقبل  ــدة : المســــــــ ــي جريــــــــ  PFN البترولــــــــ

http://petroleumfuture.com/العمالي-اإلعالم/ 

 الخلـيج "   د احمد الغنام ، التعليم واإلعالم من اجل تربية أفضل للمواطن العربي،مجلة رسالةمحم
 .١٩٨٢ ٦" العدد  الرياض

 الفوائد ، صيدمحمد بن حسن المباركhttps://saaid.net/Doat/almubark/6.htm  
    محمد خليفة صديق، اإلعالم البرلماني..رهانات التثقيف وآلية التطوير، أكاديمية السـودان لعلـوم

 https://platform.almanhal.com/Files/2/53179االتصال، 

 ) اإلعالم اإلسالمي تعريفه وأهدافه ٢٠١٤محمد خير رمضان ،(
https://www.alukah.net/culture/0/75190/ 

 متاح علي الرابط التالي  ١/٣/٢٠١٦رضا. مجموعة من أفضل المواقع العلمية العالمية :  حمدم
https://www.arageek.com 

  ثقافتنا وسياسة المرحلة –محمد سعيد. 

 ).عالم، علم الكتاب، القاهرة).دراسات الجمهورية في بحوث اإل١٩٩٣محمد عبد الحميد. 

 مكتبة واألساليب، النظريات في دراسة اإلعالم" ، وسائل أثيرف، "تالضي الرحمان دعب محمد 
 .١٩٩٤الرياض، العبيكان،

 )الدينية  المعرفة تشكيل في ودورها اإلسالمية االليكترونية )، المواقع٢٠١٨محمد عبد المنعم
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6

%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%B6%D8%B9%D9%8

1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-6340 

 ٢٧/٨/٢٠١٤عالم العلمي ما له وما عليه :محمد لبيب سالم. اإل 



 

 
 

  الـدار   –آفاق تربوية متجـدرة   –محمد محمد الهادي . التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت .
 .٢٠٠٥ة اللبنانية . القاهرة .  المصري

 التنمية : دراسة ميدانية علـى اسـتخدام    في، دور العالقات العامة  ) ١٩٨١جوهر (محمد ناجى ال
كليـة   رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة : بعض مجاالت التنمية بالعراق ، فيالعالقات العامة 

 .اإلعالم

  للدراسـات   يمـي اإلقل العربـي والثقافة العمالية ، المركـز   العماليمحمد ناجى الجوهر ، االعالم
 .البيئة : دار المنظومة التنمية و اإلعالمية للسكان و

 لمرسالاhttps://www.almrsal.com/post/405694،2016-11-04 - يق.التسو – هاجر 

  : ١٦/٩/٢٠١١مروان المريسي. هل سيشهد العرب ربيع الصحافة العلمية 

  _ 8األولتشرين  ١٨األربعاء مروة األسديhttps://annabaa.org/arabic/studies/16933 

   لمصـرية للكتـاب ،   امصطفي رجب، اإلعالم التربوي في مصر واقعة ومشكالته ،الهيئة العامـة
 .١٩٨٩القاهرة ،

 و  لمركـز العـالمي لدراسـات    ، الكتاب األخضر الصحافة ، ا ليبيا ، ) ١٩٨٤ (  معمر القذافي 
 . أبحاث الكتاب األخضر

  مقالة كيف يمكنني أن أصبح صحفيا علميا . موقعsciDeV.Net  متاح علي الرابط
-https://www.scidev.net/mena/communication/practical-guide/how-iالتالي

become-a-science-journalist.html 
 للتربية اإلعالمية " الثقافة التربوية والثقافة اإلعالمية تكامل أو  مقداد يالجن ، المؤتمر الدولي األول

 .م٧/٣/٢٠٠٧-٤ -هـ ١٧/٢/١٤٢٨ -١٤،تناقض ، الرياض "

 ١٩٦٢،سـنة ٢من تجارب األمم األخرى في محو األمية . محمود رشدي خاطر. سرس الليان. ج .
  ٣٢٨:٣٢٧١ص

 منتدى ijnet فتحي مصطفى، الدوليين الصحفيين شبكة منتدى Sep 18 أساسية صحافة في 
     المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، اجتماع خبراء ومسئولين عن تقنيـات التعلـيم لدراسـة

 .  ٨٦،ص١٩٧٧مارس  ٢٠-١٩مشكالت استخدام التلفزيون في التعليم بالبالد العربية ، بغداد من 

 الحرة سوعةالمو https://ar.wikipedia.org/wik 

 موقع أخبارك. 

 كندة حامد التركاوي . -موقع األولى الثقافية مقال منشور د 

 عبير الريحاني . -ي مقال منشور دموقع الرأ- 

 الموقع الرسمي لليونسكو  http://www.unesco.org/ar/education/ 

   ــف ــوي بجنيـ ــالم التربـ ــدولي لإلعـ ــة الـ ــب التربيـ ــمي لمكتـ ــع الرسـ   الموقـ
http://www.ibe.unesco.org/en/organization/about-the-ibe.html   



  

 
 

 موقع جريدة الكويت مقال للكاتب زيد عقاب الخطيب 

 .موقع مراوي مقال لألستاذ مصطفي عيد- 

  ١٩٨٥:االتحاد المصري للطباعة ،ميدنكسي ، التعليم العام في االتحاد السوفيتي ،( القاهرة. 

  ).نشر والتوزيع، واالذاعة المدرسية، االكاديميون لل التربويعالم م).اإل٢٠١٥نائلة حسن عويضة
 عمان.

 ٨٠. ص٢٠٠٦. القاهرة : زهراء الشرق .١نحو مجتمع الكتروني . رمزي أحمد عبد الحي . ط  

  .١٩٨٩سبتمبر سنة١٤الندوة العلمية حول الدعوة لمحو األمية في مصر بين النظرية والتطبيق.  

     ٢٣ريفيـة . الندوة القومية حول وسائل االتصال الجماهيرية ومحـو األميـة فـي المنـاطق ال -
م . التقرير النهائي. المركز اإلقليمي لتعلـيم الكبـار. سـرس الليـان، المنوفيـة،      ٢٥/١٠/١٩٩٣

  ٩جمهورية مصر العربية. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو). ص

 ) ة، واألصال الفعالية بين اإلعالم وسائل في الديني الخطاب"  )، ٢٠١٨نور الدين البحيري
 سكيكدة.

  ) ، ٢٠٠٩/  ٥/  ٨هاني حسبو ، اإلعالم المدرسي ( 
http://hadayekelkoba.ahlamontada.net/t1018-topic    

 ).ة. لكترونية تربويإالقلم صحيفة  ).٢٠١٥هالل بن عبداهللا العلوى
https://alqalm.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A

A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A7/ . 

 ٢٠١٨بوابو األهرام الزراعى  -دور اإلعالم فى تنمية الوعى البيئى -وائل رضا 
 ).عالم التربوي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. ). رؤية جديدة في اإل٢٠١٨وفاء السيد خضر

 .٢٦و٢٤و١٨
  ، ١٩٨٥وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من اإلعالميين 

 ميةالمدرسي في نشر القيم االسال ، دور االعالم، العتيق ،حسن، حيدر خوجلى محمدولد المرابط، 
   http://search.mandumah.com/Record/563132)  ٢٠١١موقع دار المنظومة ، ( 

 ) البنية  في ضعف العدد في كثرة ةالديني الفضائيات)،٢٠١٩يحي اليحياوي
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6
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