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   االعالممفهوم 
 .تعرٌفها الصعب من أصبح بدرجة مدلوها اتسع كلمة اإلعالم

 : منها نذكر وتعارٌف مفاهٌم عدة ولإلعالم
 

 طرٌق عن (الجمهور) والمستقبل (إعالمً) المرسل بٌن االتصال بمثابة هو

 . آلخر طرف من اإلعالمٌة الرسالة بواسطتها تنقل إعالمٌة وسٌلة

 

 الثابت الحقائق او الصحٌحة المعلومات من قدر بأكبر الجماهٌر تزوٌد بأنه
 والواضحة

 " وإنتقائها جمعها بعد المعلومات نشر" وهو



  :تعريف اإلعالم
 تعرٌف وٌمكن وأشمل، أعم فاالتصال االتصال، من جزء اإلعالم

 المخبر بمعرفة تبدأ التً اإلعالمٌة العملٌة تلك :بأنه اإلعالم

 بالنشر جدٌرة معلومات أي أهمٌة، ذات بمعلومات الصحفً

 ثم مصادرها، من المعلومات تجمٌع :مراحلها تتوالى ثم والنقل،

 إرسالها أو وإطالقها نشرها ثم وتحرٌرها، معها والتعاطً نقلها،

 معنً طرف إلى تلفزة محطة أو إذاعة أو وكالة أو صحٌفة عبر
 .بوثائقها ومهتم بها

 
 ٌهتم جمهور أو فئة أو هٌئة أو شخص وجود من البد إذن

 تلك عن اإلعالم وٌكون أهمٌتها، على أهمٌة فٌمنحها بالمعلومات

 نشرها مٌدان وبٌن المعلومات مٌدان بٌن تتم التً اإلعالمٌة العملٌة
 .بثها أو
 



 :عناصر عملية االتصال: ثانيا  
 ٌنتهً ال االتصال أن ٌعنً مشاركة، كعملٌة االتصال إلى النظر أن

 ٌعنً كما ،(المستقبل) إلى (المرسل) من الرسالة تصل أن بمجرد

 بما والمتلقً، الرسالة بٌن الوسٌطة العوامل من العدٌد هناك أن

 والمتلقً المرسل من كال فأن أخرى جهة من االتصال؛ تأثٌر ٌحدد

 ٌعرف فٌما معٌنة موضوعات أو معٌن موضوع عن ٌتحدث

 منها كل معرفة مدى فقط لٌس الحدٌث هذا وٌعكس بالرسالة،

 قٌم من لدٌه بما ٌتأثر أٌضا ولكن الرسالة، أو بالموضوع

 لدٌه ٌثٌر مما الثقافٌة، االجتماعٌة بانتماءاته وكذلك ومعتقدات،

 أٌضا وٌحدد وآراء، معلومات من ٌتلقاه ما تجاه معٌنة فعل ردود

 .واآلراء المعلومات بهذه تأثره مدى
 



 :تتكون عملية االتصال من ستة عناصر أساسية هي
 

 المصدر -1
 الرسالة -2
 الوسٌلة -3
 (المستقبل)المتلقً  -4
 رجع الصدى أو رد الفعل -5
 التأثٌر -6

 



 :المصدر أو المرسل
 مجموعة أو فردا المصدر ٌكون وقد الرسالة، منشًء به وٌقصد

 ٌستخدم ما وكثٌرا شركة، أو مؤسسة ٌكون وقد األفراد من

 هنا إلٌه التنوٌه ٌجدر ما أن غٌر باالتصال، القائم بمعنى المصدر

 فمندوب باالتصال، القائم هو بالضرورة لٌس المصدر أن

 ٌتولى ثم األحداث، موقع من معٌن خبر على ٌحصل قد التلفزٌون
 الجمهور إلى النشرة قارئ وٌقدمه وتحرٌره، صٌاغته المحرر

 



 الرسالة
 المستقبل، إلى المصدر ٌنقله الذي المحتوى أو الفكرة أو المعنى وهً

 ٌتم معٌنة، بموضوعات تتعلق التً واآلراء واألفكار المعانً وتتضمن

 فاعلٌة وتتوقف المنطوقة، غٌر أو المنطوقة باللغة سواء رمزٌا عنها التعبٌر

 .بها ٌقدم التً واللغة للموضوع المشترك الفهم على االتصال

 

 للمعلومات اإلجمالً الحجم على االتصال فاعلٌة تتوقف أخرى جهة من

 والتعقٌد، البساطة حٌث من المعلومات هذه ومستوى الرسالة، فً المتضمنة

 المتلقً، تساؤالت على تجٌب ال قد فأنها قلٌلة كانت إذا المعلومات أن حٌث

 عرضة ٌجعلها الذي األمر الرسالة، بموضوع كافٌا   علما   تحٌطه وال

 ٌقدر وال استٌعابها المتلقً على ٌصعب فقد الكثٌرة المعلومات أما للتشوٌه،
 .بٌنها الربط على اإلدراكً جهازه

 
 



 :الوسيلة أو القناة
 الرسالة نقل ٌتم بواسطتها أو خاللها من التً األداة بأنها وتعرف

 مستوى باختالف الوسٌلة وتختلف المستقبل، إلى المرسل من

 المجلة أو الصحٌفة تكون الجماهٌري االتصال فً فهً االتصال،

  أو المحاضرة مثل الجمعً االتصال وفً التلفزٌون، أو اإلذاعة أو

 االتصال مواقف بعض وفً المٌكرفون، تكون المؤتمرات أو

 فٌدٌو، أفالم أو شرائح أو مطبوعات األداة تكون قد أٌضا الجمعً

 (صناعٌة) مٌكانٌكٌة تكون ال الوسٌلة فأن المباشر االتصال فً أما

 .لوجه وجها أي طبٌعٌة، تكون وإنما
 



 :المتلقي أو المستقبل
 وٌتفاعل اإلعالمٌة أو االتصالٌة الرسالة ٌتلقى الذي الجمهور وهو

 وال االتصال، عملٌة فً المقصود الهدف وهو بها، وٌتأثر معها

 معنى فهم فً مهما شكال ٌلعب وخصائصه الجمهور فهم أن شك

 أن ٌمكن وال الجمهور، ذلك عقلٌة فً تأثٌرها ودرجة الرسالة

 قد فهو اإلعالمٌة، للرسالة تلقائٌا وٌنصاع ٌصدق أنه نتوقع

 واتجاهاته مٌوله مع تتفق كانت إذا لها، ٌستجٌب أو ٌرفضها

 الرسالة من الالمباالة موقف الجمهور بعض ٌتخذ وقد ورغباته،

 .معها ٌتفاعل وال
 



 :رجع الصدى أو رد الفعل
 من ٌنطلق وهو االتصال، عملٌة فً عكسٌا اتجاها الفعل رد ٌتخذ

 الرسالة من المتلقً موقف عن للتعبٌر وذلك المرسل، إلى المستقبل

 الفعل رد أصبح وقد لمعناها، رفضه أو واستجابته لها فهمه ومدى

 لمعرفة اإلعالمٌون ٌسعى حٌث االتصال، عملٌة تقوٌم فً مهما

 .واستٌعابها فهمها ومدى للمتلقً الرسالة وصول مدى



 :التأثير
 وأخرى، وجماعة وآخر شخص بٌن ومتفاوتة نسبٌة مسالة التأثٌر

 تأثٌر ٌكون ما وغالبا وفهمها، االتصالٌة الرسالة تلقً بعد وذلك

 البعض، ٌعتقد كما فورٌا، ولٌس بطٌئا   الجماهٌرٌة االتصال وسائل

 فإن ثم ومن دائما ، ولٌس مؤقتا   الرسائل بعض تأثٌر ٌكون وقد

 .المرسل إلٌه ٌسعى الذي النهائً الهدف هو التأثٌر
 


