
؟.. مالعإلا وأ .. لاصتالا

!..نومضملا لدجو حلطصملا ةلكشم

 

؟ .. )لاصتا( ةملك ،مهعامسأ ىلع ُدَِرت نيح .. لاصتالا نم سانلا مهفي اذام ؟ .. لاصتالا وه ام

 مادختــسا عاــش ،ةيــبرعــلا تايــبدألا يف .مالــعإلا نــع ثــيدــحلا نوكي امنيــح ،ةبــيرــغ .. )لاصــتا( ةملــك ودبــت
 ةظفلــب ،لاصــتالا موهفم رمتــسا امنيــب . مالــعإلا لــئاــسو لالــخ نــم ،)لاصــتالا( نــع ريبعتلــل ..)مالــعإ( ةملــك
 ،ةـيريـهامـج طـئاـسو ربـع لاصـتالا وأ ،مالـعإلا نـع ثـيدـحلا دنـع ..ةيـبرغـلا تايـبدألا يف دـئاسـلا وه ،هانعـمو
.يريهامجلا لاصتالا يأ  .. Mass Communication :وه ثيح

 

:لاصتالا فيرعت

 نأ نكمـــي ىنعملا .) زومرـــلا( مادختـــساـــب ،نيصخـــش نيـــب ىنعم ةـــغايـــص :وه ..ةروص طـــسبأ يف لاصـــتالا
 ريـغ لاصـتالا لالـخ نـم وأ ،Verbal Communication يظفللا لاصـتالا ىمسي اـم وهو ،ةغلـلا لالـخ نـم ،غاصـي
:قرط ثالث ةطساوب متي ..اذهو Non – verbal Communication يظفللا

 ً،اـيرـشبً اـكولـس اهفـصوب ،دصـق ريـغ نـم ..ناسـنإلا اهـب موقي يتلا ،تاـكرـحلا لمشـت :تاـفرصتـلاو كولـسلا .أ
.مسجلا ءاضعأ ةكرح ىلع موقت يتلا ،يناسنإلا كولسلا عاونأ نم اهريغو ..سولجلاو ،يشملا  :لثم

 نــع ريبعتلــل ..ماــقرألاو تاملكــلا لــحم لــحتل ،دارــفألا اهــب موقي يتلا ،تاــكرــحلا اهــب دصقــُي :تاراــشإلا .ب
.ةنيعم ٍناعم

 ،تارايسـلا :لثـم ..هـتايـح يف ناسـنإلا اهـمدختـسي يتلا ،ءايـشألا لـك  ..هنـع ربعـت اـم يه :ءايـشألا ةغـل .ج
.اهريغو .. سبالملا ،ثاثألا

 

 الإ عيطتـسي ال ..ناسـنإلا" :يناسـنإلا لاصـتالا ملـع يف ..ةروهشم ةـلوقم هصخلـت ،موهفملا اذـهب لاصـتالا
."لصتي نأ

 



:يلاصتالا كولسلا نع قئاقح

 لاصــتا ةيلمــع يف نوكي نأ الإ  ،ناســنإلا عيطتــسي الو ،ةرمتــسمو ةمــئاد ةيلمــع ،ةيــلاصــتالا ةيلمعــلا :اًلوأ
. اهيف شيعي يتلا ةئيبلا يف ،سانلا عم .. ةمئاد

 ،لــسرــم :ةيــئاوشع تــسيلو ،يقطنم للــستب .. رــصانــع اهــل ،لاصــتالا ةيلمــع نأ يأ .ةمظنــم ةيلمــع ً:ايــناــث
:طسبم جذومنب اهليثمت نكميو ،لبقتسم ،ةانق ،ةلاسر

.لسرملا

.ةانقلا

.ةلاسرلا

.لبقتسملا

 كولـــسلا اهيـــف ثدـــحي يتلا ،ةيـــعامتـــجالا مظنـــلا لمشيـــل عستي ،ةيـــلاصـــتالا ةيلمعـــلا يف )ماظنـــلا( موهفم
 ةرــسألا :لثــم ،عمتجملا يف ىرــخأ مظــن نمــض ..ةدوجوم نوكت اــمً ابــلاــغ ،ةيــعامتــجالا مظنــلا .يلاصــتالا
.اذكهو ..ةليبقلا وأ ،ةدتمملا ةريبكلا ةرسألا لخاد ةلئاعلا ،ةلئاعلا لخاد

 

 مظنـلا زواجتـت .يعامتـجالا ماظنـلا دارـفأ نيـب ،هقيقحـتو لاصـتالا ليهسـت ،ةيـعامتـجالا مظنـلا فـئاـظو مـهأ
 ..اهسفـن يه اهـنوك ىلإ ،صاخـشألا نيـب لاصـتالا اهيـف ثدـحي ْرـُُطأـك ،اـهرود ..موهفملا اذـهب ،ةيـعامتـجالا
.دارفألا نيب ..تاقالعلا ةعيبطو راودألا ددحت ،تاقالع ةكبشب .لاصتا مظن

 نيــب  ،يناعــملاو راكــفألا يفً ارمتــسم اًلدابــت كانــه نأ ،كــلذــب دصقــُي  :ةيلــعافــت ةيــلاصــتالا ةيلمعــلا ً:اثــلاــث
 عم فيكتـــي وأ ،هـــكولـــس لاصـــتالا ةيلمـــع فارـــطأ دـــحأ ريغـــي امنيـــح ..ثدـــحي لـــعافتـــلا .لاصـــتالا فارـــطأ
.كولسلا يف ليدعت ىلإ يدؤي .ً.امهفت وأ ،اًلوبق ..هيلإ ةهجوملا رييغتلا تالواحمو ،ةيمالعإلا لئاسرلا

 .اهــب دــجوي يتلا ،ةيــفاقثــلاو ةيــعامتــجالا ةئيبــلا جاتــن لاصــتالا :لاصــتالا ةيلمــع يف رــثؤت ةئيبــلا ً:اعــبار
 ،اهيـــف كرتـــشن يتلا كلـــت ،انـــلوح مـــلاعلـــل ..انـــيدـــل يتلا ،تارّوصتلا عون لكشـــت ،اهيـــف شيعـــن يتلا ةئيبـــلا
 ،هـب موقن يذـلا لاصـتالا ةعيبـطو لكـش ً،اضـيأ غوصت تاروصتلا هذـه  .دـحاو عمتجم يف ءاضـعأ انفـصوب
.نيرخآلا عمتجملا ءاضعأ عم

 

.لاصتالل ةفلتخم تايوتسم ددحت ،يفاقث ماظنل جتنم اهفصوب ..كلذك ةئيبلا

 ..ةأرـملا عم ثـيدـحلا .ً.اضـيأ .بارـغألا عم انثـيدـح وأ ،انـئالـمزـل انثـيدـح نـع فلتخـي ..انلـهأل انثـيدـح :اًلثـم
.اذكهو ..لجرلا عم ثيدحلا ريغ



:لاصتالل تايوتسم

 ،تاـيوتـسملا هذـه .تاـيوتـسم ةـثالـث لالـخ نـم ،ةئيـب يأ يف ..يناسـنإ كولـس وه ثيـح نـم ..لاصـتالا ثدـحي
:يلاتلاك يهو ..لاصتالا ةيلمع ءانثأ ،دارفألا راودأو ..هتعيبطو لاصتالا لكش ددحت

 ىلع ،ناســنإلا اهيــف شيعــي يتلا ،ةيــفاقثــلاو ةيــعامتــجالا ..ةئيبــلا رــثأ ،هــب دصقــيو :يفاقثــلا ىوتــسملا .أ
. ةمدختسملا ةيلاصتالا زومرلاو ..لاصتالا طامنأ

 لاصـــــتالا عون يف رـــــثؤت  ،ةيـــــعامتـــــجالا ةـــــناكـــــملا اهـــــب ددـــــحتت يتلا ةيفيكـــــلا :يعامتـــــجالا ىوتـــــسملا .ب
 ةـعومـجم عمو ،ةرـسألا لـخاد ،دارـفألا نيـب ةيـعامتـجالا راودألا ميسقـت لثـم .ةنيعـم ةـفاقـث لـخاد ..هتعيبـطو
.لمعلا ءالمز وأ ،ءاقدصألا

 قورفـلا ةاـعارـم يف زربـت ..هتيمـهأ  .صاخـشألا نيـب ..يدرفـلا ىوتـسملا ىلع لاصـتالا :يدرفـلا ىوتـسملا .ج
.نيرخآ دارفأب انلاصتا دنع ، ةيدرفلا

 

.ةيفيظو ةعيبط وذ يلاصتالا كولسلا ً:اسماخ

:ةعامجلاو ..يدرفلا ىوتسملا ىلع ..يلاصتالا كولسلا اهيدؤي ،فئاظولا نمً اددع كانه

.نيرخآلا نيبو مهنيب ،ُْسناََجتو بُراََقت لماوع داجيإل ،لاصتالا لالخ نم ،دارفألا ىعسي :بيرقتلا .1

 مهفــل اهيلــع لوصحلاو ،تاــمولعملا باستــكال ،لاصــتالاــب صاخــشألا موقي :تاــمولعملا ىلع لوصحلا .2
.مهلوح نم ملاعلا مهو ،نيرخآلا

 يتلا ،لاصـتالا ةيلمـع لالـخ نـم الإ ،اـياضـقو دارـفأ نـم ..انـلوح نميـف .ً.اريـثأـت َثِدـُْـحن نأ نكمـي ال :ريـثأتـلا .3
.ةيلاصتالا انلئاسرب ،مهفدهتسن نم عم ،لعافتو ةلص قلخ ىلإ فدهت

 يتلا ،ةـمولعملا ىلع لصحـن نحـن .لاصـتالا ةيلمـع لالـخ نـم متـت ،اـهذـختن يتلا تارارقـلا :رارقـلا ذاخـتا .4
.انعم لصاوتلا ربع انتارارق نع ،كلذك )نورخآلا( ملعيو ،لاصتالا ربع ..انتارارق ذاختا يف اندعاست

 



:لاصتالا عاونأ

 رـفاضتـيْ ذإ .ً اريـثأـت لاصـتالا عاونأ دـشأ دعـي .نيصخـش نيـب ثدـحي يذـلا كـلذ وه :يصخشلا لاصـتالا -1
 يتلا ةــلاــسرــلا لعــج يف ،هــجولا تاريبعــتو تاــكرــحلا لالــخ نــم ،ظوفلملا ريــغ لاصــتالاو ،ظوفلملا لاصــتالا
ً.اريثأت ىوقأو ،ةيلعاف رثكأ ..اهليصوت ديرن

 نونوكي ..صاخــشأ ةرــشع ىلإ ةــثالــث نيــب ،متــي يذــلا لاصــتالا وه :ةريغصــلا ةــعومــجملا  يف لاصــتالا -2
:صئاصخ ةدع اهل ،فينصتلا اذه يف ةريغصلا ةعومجملا .ةريغص ةعومجم نمض ،ءاضعأ

.ةعومجملا ةيقب عم وضعلا ماجسنا .أ

.ةعومجملل ءامتنالل زفاحلا دوجو .ب

.ةكرتشم فادهأ قيقحتل لمعلا .ج

.اهيدؤي ةمهمو .. هب طونم صاخ رود هل ،وضع لك ثيح  ..ميظنتلا .د

.رخآ وضع هيدؤي يذلا لمعلا ىلع ،وضع لك لمع موقي ْذإ ..لدابتملا دامتعالا .ـه

.دارفألا نيب لاعف يصخش لاصتال ،ةصرفلا حاتت ثيحب ،ةريغص ةعومجملا نوكت ..لعافتلا .و

.تاودنلاو ،تارضاحملاو ،بطخلا  لثم :ماعلا لاصتالا -3

 

 ءاضــــعأ نيــــب ،تامظنــــملاو تاســــسؤملا يف ،تاميلعتــــلاو رارقــــلا لاقتــــنا ،هــــب دصقــــي :مظنــــملا لاصــــتالا -4
.ةلخادتملا تاقالعلا نم ةكبش لخاد ،تامولعملا لاقتنا هنأب .ً.ايملع فّرُعي . ةمظنملا وأ ،ةسسؤملا

 

 ريبـك روهمـجلا مـجح نأ ،هصـئاصـخ مـهأ نـم .مالـعإلا لـئاـسو ربـع لاصـتالا وه :يريـهامـجلا لاصـتالا -5
 ،ةيـــــعامتـــــجالا ..روهمـــــجلا دارـــــفأ تاـــــفالتـــــخاـــــب ردصـــــملا لـــــهج ،ههـــــجاوت يتلا لـــــكاشـــــملا مـــــهأ .عونتمو
  عيمــج بــسانــت ..)ةيــمالــعإ ةــلاــسر( ةــغايــص يف ةــبوعص هنــع جتني ..لــهجلا اذــه .ةــيدرفــلاو ،ةــيداصتــقالاو
 ةـــلاـــسرـــلا عم هلـــعافـــتو ..هلعـــف درو ،روهمـــجلا ةـــباجتـــسا سايـــق ،ةـــبوعصلا نـــم هـــنأ امـــك .روهمـــجلا دارـــفأ
.ةيمالعإلا

 



:لاصتالا قئاوع

 يف .هــفادــهأ ققحي ال لاصــتالا لعجــي امــم ..تاــقوعملا ضعــب لاصــتالا ةيلمــع ضرتعــي نأ ً،اــنايــحأ ثدــحي
 نيـب ،لاصـتالا ةيلمـع حاجـن نـم دـحت يتلا ،قئاوعلا عونتت .حجاـن ريـغ لاصـتالا نأ لوقن ،ةـلاحـلا هذـه لثـم
 ىلع كـلذو ..اهيـف شيعـي يتلا ،ةيعيبطـلاو ةيـعامتـجالا ةئيبـلاـب ةـقالـع هـل اـم وأ ،هسفـن درفـلاـب ةـقالـع هـل اـم
:يلاتلا  وحنلا

 وأ ،لطعتــم ءاوهلا فييكــتو ً،اراــح وجلا نوكي نأ اــمإ .أيهــم ريــغ ناكــملا نوكي نأ لثــم .ةيعيبطــلا ةئيبــلا .1
.لمعت ال يتوصلا ثبلا ةزهجأ نوكت نأ وأ .ةئفدت كانه سيلو ،دراب وجلا نأ

 كانـه نوكي امنيـح .اهـب ةـصاـخ لاصـتا طامـنأ ..ةـفاقـث لكـل .كرتـشم مهـف دوجو مدـع .ةيـعامتـجالا ةئيبـلا .2
 نيــب كرتــشملا مهفــلا فعــض وأ ،بايغــل ..لاصــتالا ةيلمــع ةــقاــعإ ىلإ ،ةرورضــلاــب كــلذ يدؤي ،يفاقــث نــيابــت
.دارفألا

 ..قطنلا وأ ،عمسلا وأ ،رصبـــلا يف ةلكشـــم دوجو لثـــم ..ةـــيوضعلا قئاوعلا .ةيسفـــنو ةـــيوضع قئاوع .3
 حمست ال ،ةيسفنـلا هتـلاـح ،يقلتملا نوكي نأ لثـم ..ةيسفنـلا قئاوعلا .اهـلابقتـسا وأ ،لـئاـسرـلا لاـسرإ عنمت
ً.اضيرم وأ .ً.اعئاج وأ ً،امولظم نوكي نأك :)ةلاسرلا( باعيتساب هل

 يتلا ،ةيــلاصــتالا ةــلاــسرــلا يف ةددــحم ءايــشأل اوهبتني نأ ً،اــنايــحأ دارــفألا دمعتــي .يئاقتــنالا هابتــنالا .4
 ،ةيصخشـلا تاـمامتـهالا ةعيبطـب ةـقالـع اهـل ..رومأل وأ ،ردصـملاـب قلعتت ةيصخـش بابـسأل ..اهـل نوضرعتـي
.هسفن درفلل

 مكحــت يتلا ..ةيــقالــخألا ريــياعــملاو ،ميقــلاو ،تادقتعــملاو ،تاــمولعملا اهنمــض لــخدــي .ةقــباســلا تاربخــلا .5
 لثمــت تراصــف ،تــقولا رورــم عم ..اهبــستكا دــق يقلتملا نوكي ،)تاربخــلا( هذــه .ةيــلاصــتالا ةيلمعــلا فارــطأ
 نـم اـهاقلتـي يتلا ،تاـمولعملاو لـئاـسرلـل ،هضـفر وأ ..هـلوبق ،اهـساـسأ ىلع سيقـي ..)ةـيرايعـم( ةيعـجرـم هـيدـل
.نيرخآلا

 ،ضــفر رــعاشــم لمــحي درفــلا ناــك اذإ .اًلوبق وأً اضــفر ..ةــباجتــسالا يف فــقوملا رــثؤي .يصخشلا فــقوملا .6
 ةـلاـسرـلا لبقـت يلاتـلاـبو ..ردصـملا نـم هفـقوم ىلع كـلذ سكعنـي فوس ..ةـلاـسرـلا ردصـم هاجـت ،عون يأ نـم
.اهقيدصت وأ ،هنم

 ، وه لــهو  ..هــيدــل ةردابــملا ىلع ةردقــلا يف رــثؤت ،درفلــل ةيصخشــلا تاردقــلاو تاــناكــمإلا .درفــلا ةعيبــط .7
 نوكي اــمً ابــلاــغ ،صــئاصخــلا هذــه ؟..ال مأ ..هــتاــقالــع يف يعامتــجا صخــش وه لــه ،ال مأ ..ديــج ثدــحتم
.حجان لاصتا مامأً اقئاع ،اهبايغ

 



:لاصتالاو ةغللا

 اـم يه ً،اروطتمً اـكولـس اهفـصوب ..ةغلـلا .لاصـتالا ةيلمـع رـهوجو ،يناسـنإلا لاصـتالا )سأ( ةغلـلا لثمـت
 نـم ةغلـلا سيـل ،يتوص يزـمر ماظنـب ،اهضعبـب لصتـت يتلا ،تاـقولـخملا رـئاـس نـم هريـغ نـع ناسـنإلا زيمـي
.اهنيب

 

:ةغللا صئاصخ

 ..ىنعم اذ يتوص ماظـــن نمـــض ،)تاملكـــلا( ..زومرـــلا مادختـــسا ىلع ،ةغلـــلا موقت .اهتعيبـــط يف ةـــيزـــمر .1
.دعاوق ىلع موقي

 ،كرتـــشم يفاقـــث جاتـــن ،ةغلـــلا اهلمـــحت يتلا ..يناعـــملا .تاملكـــلا يف تـــسيلو ،ناســـنإلا ىدـــل يناعـــملا .2
 ةــفاقــث ءاضــعأ لــك .)دــيدــجلا يملاعــلا ماظنــلا ،ةأرــملا ةــيرــح( :لثــم ،تاملكــلا اهلثمــت يتلا ،زومرــلا ريسفتــل
.اهيلإ نومتني يتلا ةفاقثلا نم ساسأ ىلع ،ةصاخلا مهتقيرطب ،ةقباسلا زومرلا نورسفي

 

.يلالد ىنعمو يئاحيإ ىنعم اهل ً،اضيأ تاملكلا

 ةملكــلا هينعــت اــم وه ..يلالدــلا ىنعملا .يئاحــيإ ىنعم ىلعو ، يلالد ىنعم ىلع ،تاملكــلا ضعــب لمتــشت
.ةملكلا قطن ةقيرط نم مهفي يذلا وهف ..يئاحيإلا ىنعملا امأ .حيرصلا اهظفلب

 

 ىنعم يفضتو ،ةبـــلاـــس ةـــلالد ىمستف ً،ايـــعامتـــجا لوبقم ريـــغ ىنعم ةملكـــلا ىلع يفضتً اضـــيأ ةـــفاقثـــلا
 انـــناـــهذأ يف لكشـــت ،ةفصـــلا هذـــهب ةغلـــلا . ةبـــجوم ةـــلالد ىمستف ،ىرـــخأ تاملـــك ىلع .ً.ايـــعامتـــجا لوبقم

.ةينهذً اروص

.اًلاصتا هفصوب ..تامولعملا باستكا

 

:نيتقيرط ربع تامولعملا باستكا ةيلمع متت

.يرايتخالا ضرعتلا :اًلوأ

.تامولعملا ردصملً ايرايتخا هسفن ضرعي درفلا

 



:ناريسفت كانه

 مـعدـتو ،اهعـم نوقفتي يتلا ،ةيـمالـعإلا لـئاـسرـلاو تاـمولعملا رداصـمل ،مهسفـنأ نوضرعـي سانـلا نأ :لوألا
.مهتاعانق

.يتاذلا طابترالا ةيرظن :يناثلا ريسفتلا

 .Ego Involvement Theory درفـلا ىدـل ،ضـفر لاجـمو لوبق لاجـم :نالاجـم كانـه ،ةـيرظنـلا هذـه نـم ساـسأ ىلع
 هـنأ ،لوقت ةـيرظنـلا .ةـضوفرمـلا لـئاـسرـلا ماـمأ ضـفرـلا لاجـم قيضيو ،ةـلوبقملا لـئاـسرلـل لوبقلا لاجـم عستي
 لـئاـسرـلا نوكت نأ دـبال يلاتـلاـبو ..بعـصأ هـتاـعانـق رييغـت ناـك املـك ،عوضوملاـب ً)اطبـترـم( درفـلا ناـك املـك
.ةيدايح رثكأ ةهجوملا

 نــم هددــحم ةرتــف يف ،اــم ءيش ىلإ ،اهضعــب وأ ساوحلا هيــجوت ..هــب دصقــي .يرايتــخالا هابتــنالا ً:ايــناــث
.تامولعملا ردصمل ضرعتلا ءانثأ ..تقولا

 

:يرايتخالا هابتنالا يف ةرثؤملا لماوعلا

.انلوح ةريثك تاريثمو تاهبنم كانه .ريثملا وأ هبنملا هيف عقي يذلا طيحملا )1

.هريغ نم رثكأ ،هابتنالا ىعرتسي هنإف ..ءوضلا عمال وأ ،توصلا يلاع هبنملا ناك املك .هبنملا ةفاثك )2

.هابتنالا يف رثؤي .ً.اريغص وأً اريبك ،هلوح نم ىلإً اسايق ّهبنملا مجح .مجحلا )3

.هابتنالا يف رثؤت ..نالعإلا يف تاملكلا ةلق لثم ..هديقعت مدعو هبنملا ديدحت )4

 نوكي ..ءيفطنيو ءيضي يذـلا رونلا يف وأ ،ةـكرـحتملا ةروصلا يف دوجوم وه املثـم ،ةـعرـسلاو ّريغتـلا )5
.رثكأ هابتناللً اتفال

.رثكأ اهل هابتنالا تفلي ،ةيمالعإلا لئاسرلل ..ةيمالعإلا لئاسولا يف ضرعلا راركت .راركتلا )6

 

:عمتجملاو ..مالعإلا لئاسو

 ، ريكفتــلا طامــنأو ،ميقــلا ةــموظنم يف ثدــحت يتلا راــثآلا يف ..عمتجملا يف هرودو ،مالــعإلا ةيمــهأ لثمتــت
 رود نـع ثـيدـحلا .مالـعإلا لـئاـسو اهـضرعـت يتلا ،ةيـمالـعإلا لـئاـسرلـل ضرعتـلا ببـسب ..ةايحـلا بيـلاـسأو
 )فـئاـظو( نـع ثـيدـح كانـه .)ريـثأتـلا موهفم( ريغـب .ً.اـنايـحأ هنـع ريبعتـلا متـي ،عمتجملا يف مالـعإلا لـئاـسو
 ثــيدــحلاو ،فــئاــظولا هذــه ضعــب ةيبلــس .ةيــعامتــجا تاســسؤم يه ثيــح نــم ،مالــعإلا لــئاــسو اهــب موقت
.ةيفاقث مظنو ،ةيميق ريياعم اهمكحت ،ةيبسن ةلأسم ىقبت ،تاريثأت اهفصوب ..اهنع



:مالعإلا لئاسو فئاظو 

 ..اهيــلإ رظنــلا نكمــي ال ،مالــعإلا لــئاــسو يف ةيلــستلا نأ الإ .مالــعإلا لــئاــسو فــئاــظو زرــبأ يه :ةيلــستلا .1
.Value – loaded message هيلع حلطصأ ام وأ ، فده نم ةيمالعإ ةلاسر يأ ولخت ال لب .اهتاذل

.يباجيإ لكشب اهضرع لالخ نم ،تادقتعملاو كولسلا عاونأ ضعب ةيوقتو معد :ميعدتلا .2

.لضفألا وحن رييغتلا وه ..دارملا نأ ،روهمجلا عانقإ ربع ،ةمئاقلا ءارآلاو ميقلا رييغت :رييغتلا .3

 نـم نوملعتي امـم رثـكأ ..مالـعإلا لـئاـسو نـم ،كولـسلاو ،تاداعـلاو ،ميقـلا نـمً اريثـك سانـلا ملعتـي :ميلعتـلا .4
.تايكولسلا نم اهريغو ..ةايحلا بولسأو ،سابللا لثم .يهاكف جمانرب وأ ،ةيليثمت لالخ نم ..ةسردملا

 -Agenda  تاـــيولوألا بيـــترـــت موهفم ربـــع ،اهـــنزو نـــم ربـــكأ اهـــئاطـــعإو :عيضاوملا وأ ،صاخـــشألا زارـــبإ .5

Setting.

.نالعإلا هب موقي يذلا رودلا لثم ،ام لمع وأ ،كولس ىلع مهعيجشتو :سانلا زيفحت .6

 

!..ريثأتلاو روهمجلاو مالعإلا لئاسو

 

 ،مالــعإلا ..يريــهامــجلا لاصــتالا لقــح يف نيلــماعــلا نيــب ،اًلــيوط اًلدــج كانــه نأ ،ًءادتــبا فارتــعالا نــم دــبال
.روهمجلا يف ةيمالعإلا لئاسرلا ريثأت ،ّةيفيكو مجح لوح

 

 ..يضاــملا نرقــلا تاينيــثالــث رــخاوأ يف ..مالــعإلا لــئاــسو تاريــثأــت لاجــم يف ،نيثــحابــلا نيــب فالخــلا أشــن
 ىلع مالــعإلا لــئاــسو ةطلــس نأ ىرــي ً،اــهاجــتا كانــه ناــك .تاينيسمــخلا علطم عم ْهــَـجْوأ غلبو ،)20 نرقــلا(
!..ّدري ال ٌرَدق ،ةيمالعإلا لئاسرلا ريثأت نأو ،ةقراخو ةقلطم ..سانلا

 

  ىدمـلا ريصـق ..رـشابمـلا ريـثأتـلا ةـسردـم عاْبَتأـب ،مالـعإلا لـئاـسو ريـثأـت ةـسارد يف ،جهنملا اذـه باحـصأ فرـُع
)SHORT TERM EFFECT(. ةنقحـلا وأ ،ةـصاـصرـلا ةـيرظـن :تـناـك جهنملا اذـه تاـيرظـن زرـبأ Hypodermic Needle. 
 فزوج( ردــصأ ىتح ً،انميهــم ..روهمــجلاو مالــعإلا لــئاــسو نيــب ةــقالعــلا ريسفــت يف ،هاجــتالا اذــه رمتــسا
."مالعإلا لئاسو تاريثأت" :هباتك )1960 ،ربالك

 يّمُس ،ريهـــش نوناقـــب جرـــخو ،روهمـــجلا ىلع مالـــعإلا لـــئاـــسول ،رـــشابـــملاو قلطملا ريـــثأتـــلا ّدنـــف ..رـــبالـــك
."Media Minimal Effects" ةدودحملا تاريثأتلل ربالك أدبم ” :همساب



 

 لدـجلا .روهمـجلا يف ،مالـعإلا لـئاـسو ريـثأـت لوح ،فالخـلاو لدـجلا عوضوم مسحـت مـل ،رـبالـك تاـحورـط
.همجح يف امنإ ..همدع وأ ،ريثأتلا دوجو ىلع نكي مل ،هلصأ يف

 

 نـم ساـسأ ىلع ؟..اهيـف ثدـحي يتلا فورظـلا يه اـمو ؟..ريـثأتـلا مـجح وه اـم :ىلع .ً.اقـحال ّبصـنا زيـكرتـلا
 هذـه زرـبأ ؟..ىتمو  ..ريـثأتـلا عقي فيـك ،رـسفت نأ تـلواـح ،تاـيرظـنو تارّوصت ترـهظ ،دـيدـجلا هـجوتلا اذـه
:ناك ..تايرظنلا

:Long – Term Effect ليوطلا ىدملا ىلع ريثأتلا .1

 رييغــت ىلع موقي وهو ،هراــثأ رــهظتل ،ةلــيوط ةرتــف ىلإ جاتحــي ..ريــثأتــلا نأ ،هاجــتالا اذــه باحــصأ ىرــي
 ىلع ءانــب .كولــسلل رــشابــملا رييغتــلا ىلع سيــلو ،لــيوطلا ىدــملا ىلع ..تاــعانقــلاو ،تادقتعــملاو ،فــقاوملا
.يقلتملا ىدلً اريثأت ثدحي ..مالعإلا لئاسول ضرعتلا رارمتسا نإف ،كلذ

 

:Innoculation Theory ميعطتلا ةيرظن .2

 لمــحت يتلا كلــتً اــصوصخ ..ةيــمالــعإلا لــئاــسرــلا نــم ،ةيــلاتتــملا تاــعرــجلا  نأ ىلع ،ةــيرظنــلا ةركــف موقت
 لثــم هاجــت ،روهمــجلا ىدــل ساســحإلا مدــعو ،دلبتــلا نــم عون ىلإ يدؤت ،سنجــلاو ،فنعــلا نــع ،نيــماضــم
.تايكولسلا هذه

 

:Theory. Tow – Step flow of Inf .نيتلحرم ىلع تامولعملا لاقتنا ةيرظن .3

 ًاـعوبتم هـيأر نوكيو ..ةيـمالـعإلا ةـلاـسرـلا ريسفتـب موقي يذـلا ،)يأرـلا دـئاـق( موهفم ىلع ةـيرظنـلا ةركـف موقت
 ضرعــت ضرتفــت ال ً،اضــيأ ةــيرظنــلا .يأرــلا دــئاــق ربــع ،يقلتملا ىلإ رمــت كــلذ ىلع ءانــب ..ةــلاــسرــلا ً.اذــفاــنو
.)يأرلا دئاق( ربع لب .ريثأتلا ثدحيل ..تامولعملا ردصمل ةرشابم روهمجلا

 

:Gate – keeper Theory  ةباوبلا سراح ةيرظن .4

 نـــم لوخدـــب حمسي يذـــلا .ةـــباوبلا )سراـــح( هيـــف موقي يذـــلا رودـــلا نـــم دمتـــسم ،ةـــيرظنلـــل ىلّوألا موهفملا
 هـــل ضرعتـــي اـــم ددـــحت ةيـــمالـــعإلا ةليـــسولا يف حامســـلاو عنملا ةيلمـــع !..ءاشـــي نـــم لوخد عنميو ،ءاشـــي
.هل ضرعتي ال امو ،روهمجلا

 



:Agenda – Setting Theory  تايولوألا ديدحت ةيرظن .5

 نوثحابـلا ؟..سانـلا يف مالـعإلا لـئاـسو هـُثِدـُحت ريـثأـت َُّيأ :رـخآً اـهاجـتا ذـخأ ،كـلذـل ةجيتـن ..ريـثأتـلا لاؤس
 ىلإ ،مالــعإلا لــئاــسو رــثؤت )لــه( :يديلقتــلا لاؤسلا اوزواجــت ،لــحارــملا نــم ةلــحرــم يف ،لاصــتالا ءاملــعو
 روهمــجلا يف ..ةيــمالــعإلا لــئاــسرــلا نيــماضــم ،رـّثؤت )ىتم( و ،رــثؤت )فيــك( ً:اــحاحــلإوً اقمــع رثــكأ ةلئــسأ
؟..يقلتملا

 

 وحنلا ىلع ..مالــعإلا لــئاــسو اهيــف رــثؤت يتلا ،تالاجــملا مــهأ دــيدــحت ىلإ تلــصو ً،اضــيأ مالــعإلا ثوحب
:يلاتلا

.Attitudes Change فقاوملا رييغت .1

.Change Cognitive يفرعملا رييغتلا .2

.Socialization ةيعامتجالا ةئشنتلا .3

. Collective Reaction ةيعامجلا ةراثإلا .4

.Social Control يعامتجالا طبضلا .5

 ..ةفـلاخـملا ءارآلا ىلع ميتعتـلاو ،ةنيعـم ءارأل جيورتـلا ربـع ،روهمـجلا ىلع ةرطيسـلاـب ،مالـعإلا لـئاـسو رـثؤت
. ةيسايس وأ ةيعامتجا )ةدنجأ( لوح ،ماع يأرو عامجإ ليكشت ،لجأ نم

.Defining Reality عقاولا ةغايص .6

 

 .ً.اـضرتفـم ً)اعـقاو( مدقـت ..ةيـمالـعإ لـئاـسر ربـع ،يعيبطو يقيقح هـنأ دقتعنـل ،مالـعإلا لـئاـسو ىعست اـم وه
..يقيقح ريغ

 

 لــه ،ةنيعــم ٍتالاجــمو ٍّةيفيــك يفو ..ريــثأتــلا ثودــح ىلع ً،اــقافــتا كانــه ناــك اذإ !.ً.امــئاــق لــظ ..ريــثأتــلا لدــج
!..ال :لوقت ،ىرخأ ةّرم ..مالعإلا ثوحب ؟..ةيئاقلت ةقيرطب ..مالعإلا لئاسوب ،سانلا ّرثأتي

 

 ةــقالــع هــل اهضعــب .ريــثأتــلا عوقول اــهدوجو ضرتفــي ،لــماوعو طورــش كانــه ؟..ريــثأتــلا ثدــحي )ىتم( .ً.اذإ
 ةـقالـع هـل ،رـخآلا اهضعـب .ةـعومـجم وأً ادرـف ناـك ءاوس ..ةـلاـسرلـل ردصـم يه ثيـح نـم ،ةيـمالـعإلا ةليـسولاـب
.روهمجلاب قلعتم ..ريخأ عون ،ةليسولا عونب



:يلاتلا وحنلا ىلع ،اهصيخلت نكمي لماوعلا هذه

.اهلوبق يلاتلابو ..ةلاسرلا ةيقادصم يف نارثؤي ..هتربخو ،ردصملا ذوفن :ةيمالعإلا ةلاسرلا ردصم .1

.نويزفلتلا ،ةعاذإلا ،ةفاحصلا :ةيمالعإلا ةليسولا عون .2

.ةدحاولا ةيجولوديألاو ..يأرلا ةنميه :ةيمالعإلا لئاسولا راكتحا .3

.ةينفلا تارثؤملا ،ضرعلا راركت ،ةغايصلا :ةيمالعإلا ةلاسرلا ضرع ةقيرط .4

.لافطأ ،ءاسن ،لاجر :روهمجلا عون .5

 

:ريثأتلا جذامن

:عيضاوم ةثالث لوح ،روهمجلا يف مالعإلا لئاسو ريثأت لاجم يف ، تاساردلا رثكأ تزكرت

 زرــبأ ، Social learning Theory يعامتــجالا ملعتــلا يف ،ارودــناــب تربــلأ ةــيرظــن تلثــم .ةيــعامتــجالا ةئشنتــلا .1
 ةئشنتـــــلا لاجـــــم يف ،مالـــــعإلا لـــــئاـــــسو هـــــب موقت يذـــــلا رودـــــلا ريسفـــــت يف تدمتـــــعا يتلا ،تاـــــيرظنـــــلا
 لافــطألاــب تمتــهاو ،ةنيعــم تايــكولــس ميلعــت يف ،)ةودقــلا( ةيصخشــلا رــثأ ،ةــيرظنــلا تــسرد  .ةيــعامتــجالا
 ترـهظأ ،اـهوذـح تذـحو ،اـهدعـب تـتأ يتلا ،ةريثكـلا تاـساردـلاو ،ةـساردـلا هذـه جئاتـن .صوصخلا هـجو ىلع
.مالعإلا لئاسو نمً اريثك نوملعتي نسلا راغصً اصوصخ ،نيدهاشملا نأ ،كشلل اًلاجم عدي ال امب

 

 ثوحبو تاــسارد يفً اــمدقتــمً اعــقوم ،روهمــجلا ىلع )زفلتــملا( فنعــلا ريــثأــت تاــسارد تلتــحا .فنعــلا .2
:يلاتلا وحنلا ىلع تناك اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا لمجم .مالعإلا

.ةعباتملاو ةظحالملا لالخ نم فنعلا ملعتي ،مالعإلا لئاسول ضرعتي يذلا روهمجلا نأ •

 يذـــلا فنعـــلا نـــم عونلا كـــلذ يأ .يلايخـــلا سيـــلو ،يعقاولا فنعـــلا نودلقـــيو نوملعتي صاخـــشألا نأ •
.ةيمويلا ةايحلا يف هقيبطتو ،هتاكاحم نكمي

 ..ةفينعــلا تاــسرامــملاو ،ةمــيرــجلا هاجــت ساســحإلا دلبــت ىلإ يدؤي ،فنعــلا دــهاشــمل ضرعتــلا راركــت نأ •
.ماع لكشب يمارجإلا كولسلاو

 .ةمظنـملا ةمـيرـجلا نـم اًلاكـشأ نمضتـت يتلا ،اـماردـلا ضرـع لالـخ نـم ةمـيرـجلا ملعـت مالـعإلا لـئاـسو نأ •
 ليـملا ىلإ يدؤي ..مـئارـجو فنـع دـهاشـم ىلع لمتـشت يتلا ،ةيـمالـعإلا جماربلـل ضرعتـلا رارمتـسا نأ امـك
.اهعم حماستلاو ،عقاو رمأك اهلوبقل

 



 ريــثأــت يصقتب ةينعــملا كلــت ،هيلــع مالــعإلا ثوحبو تاــساردــلا تزــكر رــخآ عوضوم :ةيسنجــلا ةراــثإلا .3
 انـه ودبـت ،ةيسنجـلا ةراـثإلا ةـلأسـم نأ مـغر .ةيسنجـلا ةراـثإلا دـهاشـم ناـك ،روهمـجلا يف مالـعإلا لـئاـسو
 يف لــخدــي ال ،رــحبلا سابلــب ةأرــملا روهظو ،ليبقتــلا دــهاشــم :اًلثمــف .ةدــئاســلا ةــفاقثــلا اهمكحــت ..ةيبــسن
 .تاـــساردـــلاو ثوحبلا هذـــه ردصـــم يه يتلا ،ةيـــبرغـــلا تايـــبدألا يف ً،ايسنـــج ةريثـــملا دـــهاشـــملا فينصـــت
:اهدافم ةصالخ ىلإ تلصوت ،تاساردلا هذه جئاتن

.ةيناودع رثكأ حبصي ،مالعإلا لئاسو لالخ نم ً،ايسنج راثتسي يذلا صخشلا نأ •

 مــئارــج عم حماستــلا ىلإ هــب يدؤيو باصتــغالا ىلع درفــلا عجشي ،ةيسنجــلا ةراــثإلا دــهاشــمل ضرعتــلا •
.باصتغالا

 ،طــحنم ءيشك اهيــلإ رظنــلاو  ،ةأرــملا راقتــحا ىلإ يدؤي ،روكذلــل ةيسنجــلا دــهاشملــل ضرعتــلا رارمتــسا •
.ةليذرلا عمً احماستمً افقوم دّلوي هنأ امك .طقف ّةذلل ضرغو

 هلعجــي ،درفــلا ىدــلً ايسفــنً اعــضو قلــخي ،ةيسنجــلا نيــماضــملا تاذ ،ةيــمالــعإلا جماربلــل ضرعتــلا ناــمدإ •
. يسنج ساسأ ىلع نيرخآلا كولس ريسفت ىلإ ليمي


