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يتجلى االتصال في صورته الحديثة في عدة انماط تتباين فيما بينها من حيث الشكل والمضمون 
التاثير و و ، كما تختلف من ناحية ارادة القائم باالتصال وهدفه في التاثير في المتصل بهم بين االعالم 

اول بعضا منها في نالتعديل كما يمكن التفرقة بينهم في درجة التاثر المتوقع وطريقة ايصال الرسالة وسنت
 هذه المحاضرة 

1

اإلعالم هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق واألخبار الصادقة بقصد معاونتهم على  
اكل أو مسألة عامة...أي أن اإلعالم يقوم على مخاطبة العقل تكوين الرأي السليم أزاء مشكلة من المش

ال الغريزة والعاطفة. ودور اإلعالم هو نقل صورة الشئ ال إنشاء هذه الصورة...وبالتالي فإن اإلعالم 
الناجح ال يمكن أن يصدر عن سياسة فاشلة ضعيفة...واإلعالم ال يرسم سياسة الدولة، بل هو معبر 

 عنها فقط.
د أن اإلعالم من الناحية التطبيقية قد اسُتخدم للتأثير االنفعالي على الناس...عن طريق ولكن نج 

نقل بعض األخبار والحقائق وأغفال البعض اآلخر...أو عن طريق أسلوب عرض بعض األخبار والصور 
هم ل أخبار اوالحوادث والمعلومات في الصفحة األولى وبعناوين ملفتة لألنظار وببنط كبير مّلون مثاًل وا 

 وأحداث لها نفس األهمية العامة...أو عن طريق تزييف الحقائق والوقائع واإلحصائيات وغير ذلك.
2

جميعنا يعرف اإلعالن وكيف يستخدم ولماذا، فاإلعالن وسيلة من وسائل الدعاية التجارية تهدف  
 ب المستهلك في اإلقبال علىإلى نقل السلعة من مكان إنتاجها إلى مكان استهالكها عن طريق ترغي

السلعة. والفرق بين اإلعالن واإلعالم هو أن اإلعالن يتوجه إلى الغرائز والعواطف...فاإلعالن يحاول 
أن يربط السلغ بالغريزة الجنسية مثاًل أي بصورة النساء شبه العاريات حتى ولو كانت السلعة بعيدة عن 

رها. ولكن يمكن أن ُيشبه اإلعالن باإلعالم...إذا اقتصر دور ذلك كالمياه الغازية مثاًل، والسجاير...وغي
اإلعالم على نقل األخبار والمعلومات من مكان إنتاجها )أجهزة الحكم( إلى المكان المستهدف بهذه 
األخبار وهو الجماهير...أي أن اإلعالم في هذه الحالة سيكون في اتجاه واحد من الحاكمين إلى 

ي األصل هو تعبير متوازن عن الحاكمين والمحكومين جميعًا. كما يمكن أن المحكومين...واإلعالم ف
 يشمل اإلعالن عناصر إعالمية كسعر السلعة ومواصفاتها ومكان الحصول عليها وغير ذلك.
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فهي أداة االتصال بين شخص أو جماعة أو مؤسسة والجماهير...أي أنها أداة تنظيم الصلة  
ين والرأي العام. وهي تعمل على كل ما من شانه الحفاظ على العالقات الطيبة وتدعيمها بين المسؤول

وتجنب أو إزالة كل ما يعكر ضفو التفاهم بين المؤسسة والجمهور. والعالقات العامة تستعين على ذلك 
 بالنشر واإلعالم واإلعالن وعرض األفالم وتنسيق المعارض والدعاية وغيرها.

العامة كاإلعالم وسيلة نقل الصورة ونشر المعلومات الصحيحة للجماهير. ولكنها ال والعالقات  
تستطيع أن تغير األسباب الحقيقية للعالقات غير الطيبة مثاًل، خصوصًا إذا كانت هذه األسباب هي 

 سياسات فاسدة أكثر منها مسألة سوء تفاهم فقط.
الم كوسيلة لنشر األخبار والمعلومات، من هنا تالحظون أن العالقات العامة تستخدم اإلع 

وتستخدم اإلعالن والدعاية كوسيلة للتأثير االنفعالي على الجماهير، وقد ينطوي نشاط العالقات العامة 
على قدر من التعليم والتثقيف والتدريب خصوصًا إذا كان هذا النشاط متعلقًا بالعمال والمستخدمين من 

 داخل المؤسسة.
4

لماء االجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية والصحفين تقديم تعريفات للدعاية، ولكن حاول ع 
 هذه التعريفات تباينت فيما ذهبت إليه، ويرجع ذلك إلى أن كل منهم نظر إلى الدعاية من زاوية معينة.

سلوك و  فالدعاية كما جاء في دائرة المعارف للعلوم االجتماعية...هي التأثير المتعمد على أفكار 
 اآلخرين فيما يتعلق بالقيم والمعتقدات عن طريق الرموز والكلمات واإلشارات والصوت.

تالحظون أن هذا التعريف يركز على عامل التعمد في التأثير على سلوك اآلخرين، حتى يمكن  
جهه نظر و تمييزها عن االتصال أو التبادل المتحرر لألفكار، وعن التعليم أيضًا، فرجل الدعاية يعرض 

معينة، بينما المعلم يعرض كافة وجهات النظر ويترك لآلخرين اختيار ما يراه أصدق، ويتفق هذا التعريف 
مع تعريف دائرة المعارف البريطانية التي ترى أن الدعاية هي العرض المتعمد لجانب معين في أحد 

 القضايا لتحقيق أهداف مرسل الدعاية.
فيرى أن الدعاية هي العمل بكل األساليب والوسائل لتأييد فكرة أو  أما الدكتور عبد القادر حاتم 

حول أن الغاية تبرر الوسيلة لدى رجل الدعاية الذي -عقيدة معينة، ويدور هذا التعريف كما تالحظون
 يحرف ويبدل ويغير الوقائع ويلجأ إلى أسلوب التهييج واإلشارة أحيانًا.
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د عاية هي فن تكتيل القوى العاطفية والمصالح الفردية بقصبينما يرى الدكتور حافد ربيع أن الد 

خلق حالة من التشتت الذهني والغموض الفكري الذي يسمح بتسهيل عملية اإلقناع بفكرة أو بمبدأ ما، 
 من ثنايا ضغط معنوي أو توجيه فكري.

دعاية هي لترون معي أن بالرغم من اختالف هذه التعريفات، إال أنها تتفق فيما بينها في أن ا 
 فن التأثير والممارسة والسيطرة لقبول وجهات النظر وأصحاب الدعاية.

من هنا يمكننا أن نستنتج أن غرض الدعاية هي تغيير الرأي والسلوك أو التعديل فيه بخصوص  
 موقف الجمهور المستقبل من قضية معينة، وهذا التغيير قد يكون موجهًا إلى الصديق أو إلى العدو.

في األولى إلى أن يقوم الشخص الذي ا يمكنكم تصور دعاية إيحائية ودعاية سلبية، ومن هن 
توجه إليه بعمل ونشاط معين، بينما تهدف الثانية إلى الحيلولة بين الفرد المستقبل وسلوك معين، وهناك 

ليهم إ نوع آخر من الدعاية السلبية هي الدعاية المضادة وتهدف إلى التأثير في األشخاص الذين توجه
 دعاية من مصدر آخر لمنعهم من القيام بأعمال تدفعهم إلى تلك الدعاية المضادة.

وتستند الدعاية في تحقيق أهدافها إلى الكذب والتمويه والتضليل، وقد يرتفع ذلك الكذب إلى حّد  
يحد  باالختالف، وقد يقتصر على مجرد إخفاء جزء من الحقيقة أو تقديم تلك الحقيقة مشوهة أو بأسلو 

من تأثير المدلول الحقيقي لموضوع الدعاية، وتستند إلى  اإلثارة النفسية للعواطف والرغبات المكبوتة من 
أجل تحقيق الهدف المطلوب والذي ما كان يمكن أن يتحقق لو لم يخضع الجمهور المستقبل لهذه 

 العمليات.
5

في الخصم بجميع الوسائل، للقضاء على أية  تعني الحرب النفسية تحطيم النواحي المعنوية 
صورة من صور الثقة بالنفس، وليس هدفها السعي إلى اإلقناع سواء الحقيقي أو المقنع )هدف الدعاية( 

نما غايتها الوحيدة تحطيم القوة المعنوية للخصم موضع الهجوم بلجميع الوسائل.  وا 
تال تتجه إلى العدو ال إلى الصديق، ألن القوالحرب النفسية صورة من صور القتال، ولذلك فإنها  

 ال يمكن تصوره إال ضد العدو.
ويجب اإلشارة إلى أنه لكي تنجح الحرب النفسية ضد العدو، البد من دراسته دراسة عميقة  

موضوعية، وذلك لمعرفة مقومات شخصيته من دين ولغة وتاريخ وأهداف وأسلوب حياة، ونظام اجتماعي 
ميراث ثقافي وحضاري، وكذلك معرفة المبادئ النفسية والمقدرة على تطبيقها وبدون وتركيب اقتصادي، و 

 هذه المعرفة والدراسة ال يمكن التأثير على العدو أو كسب الحرب النفسية.
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وللحرب النفسية أسماء متعددة منها الحرب الباردة والحرب األيديولوجية وحرب األعصاب والحرب  

رية، وهي تهدف في المجال الخارجي إلى التأثير على آراء وسلوك وعواطف السياسية وحرب القوة الفك
 جماعات أو دول أجنبية عدائية أو محايدة أو صديقة بهدف تحقيق سياسة الدولة ومصالحها.

وتتعدد أدوات الحرب النفسية، فهي تلجأ إلى اإلشاعات بقصد بلبلة األفكار والتخريب،  
الفوضى، وتأسيسًا على ذلك، فإن الحرب النفسية هي وتشجيع االضطرابات بقصد خلق 

مستوى أكثر عمقًا من العالقة بين القائم باالتصال والجمهور المستقبل واألخير له فئاته 
 العديدة ومن بينها فئة الشباب.

6

هو أسلوب من أساليب التعامل النفسي، يدور حول تحطيم الشخصية الفردية، بمعنى نقل  
ة المتكاملة أو ما في حكم المتكاملة إلى حد التمزق العنيف، بحيث يصير من الممكن التالعب الشخصي

بتلك الشخصية للوصول بها ألن تصير أداة طبيعة في يد المهيج أو مثير الفتن والقالقل لنقل البذور 
 األيدلوجية والفكرية من مجتمع العدو إلى من توجه إلى غسيل الدماغ.

 Hiddenمرادفات علمية أخرى أدق تعبيرًا وأوضح معنى منها "اإلقناع الخفي ولغسيل الدماغ  

persuasion ومنها "المذهبة أو غرس العقائد ، "Indoctrination ومنها "التحويل الفكري "
Conversion .وغيرها " 

ذا كان غسيل المخ والتلقين أو التحويل الفكري هي تطورات أو استخدامات للسيطرة على عق   لوا 
ن اختلفت  اإلنسان والتحكم في سلوكه، فهذا الهدف نفسه هو محور وسائل االتصال بالجماهير جميعًا. وا 

 هذه الوسائل في طريقة التحقيق، وفي الدرجة ال في النوع والجوهر.
7

يعني التسميم السياسي غرس وزرع مفاهيم معينة تقود الخصم إلى االقتناع بأفكار هي في  
حقيقتها تغيير المفاهيم التي تقود إلى عمليات متعددة متتابعة: مثال ذلك تغيير في التصور للحقائق 
موضع التشويه، وتغيير في نظام القيم وتغيير في رد الفعل إزاء المنبه المرتبط بالحقائق موضع التشويه 

 وتغيير في السلوك وأسلوب المواجهة.
ة...نالحظ أن هناك تدرجًا فيما بين هذه األنماط، يتوقف على وفي تقييم أنماط العملية االتصالي 

مدى عمق العالقة بين القائم باالتصال وبالجمهور المستقبل، وأنها تكون فيما بينها هرماً متعدد الدرجات، 
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ويختلف بناء كل مستوى عن بناء المستوى اآلخر من حيث طبيعته وبالتالي من حيث وظيفته في إطار 

 صالية.العملية االت
ولكن من المهم أن تالحظوا أن هذا التمييز بين النواحي المرتبطة بمفهوم االتصال ال يعني أنه  

تمييز مطلق وجامد. بل أن الواقع العملي يفرض انسياب هذه المستويات وتداخلها فيما بينها، فلم يعد 
هميته، صبح له دور يتعاظم في أاإلعالم يجمل معناه التقليدي القائم على نشر المعلومات واألفكار، بل أ

وتأثيره يتخطي تحمل مسؤولية التوجيه واإلرشاد والترفيه والتسلية، ولزيادة أهيمته باعتباره جزءاً من النظرية 
العامة للمعرفة السياسية،حيث تعمد السلطة عند استخدامها لوسائل اإلعالم إلى التحكم في المعلومات 

تي يزاد لها أن تخلق أفكارًا واتجاهات معينة، وكذلك تشويه األخبار ثم ترويج ونشر تلك المعلومات ال
 والمعلومات بالشكل الذي يجعلها تظهر بمظهر جديد ومعين بين الجمهور.

هذا الخلط في مفاهيم االتصال جعل الباحثين يفضلون استخدام كلمة "االتصال" كإطار يحتوي  
 اوت درجات وألوان هذه المستويات فيما بينها، ولكنها تظلاألنماط المختلفة السابق اإلشارة إليها، وتتف

تعبر عن معنى العملية االتصالية، وخاصة في عالم اليوم، حيث أصبحت أنماط االتصال بمثابة مخرجات 
out puts  لمدخالت استخدمتها ثورة االتصاالت بعد انتشار القنوات الفضائية واألقمار الصناعية

 ية بشكل أو بآخر.المخصصة للعملية االتصال
 

 


