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  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 حبوث العالقات العامة
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

 (العراق)     ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 (مصر)سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

 (ليبيا) عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
  

      

  

 (السعودية) عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

 (الجزائر) رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 مقاربة نظرية :لنظم الجهىية المتقدمةواالتصالي ل الدور اإلعالمي
 

 

 ثريا السنوسي /د..مأ                                                                                         
thsipsi@yahoo.fr      

 انشارلحخايؼح                                                                                           

 :ملخص
 

التنظيـ المجتمعي، تيدؼ إلى تطوير آليات العمؿ  أشكاؿ شكاًل حديثًا مف الجيوية المتقدمةتعد           
المجتمعات المحمية عمى جميع المستويات، مما ساىـ في  بنىاإلداري واالقتصادي في المناطؽ، ورفع 

 .جيوي المتقدـبمورة مفيـو اإلعالـ ال
قد  نظمة المركزية األألف ا مقارنة بالمركز. نظرً  التوجو الجيوي ىو حؿ فرضو واقع األقاليـ المتدني

الغربية، ومؤخًرا بعض ، فإف اتجاه العديد مف البمداف متطمبات جميع قطاعات المجتمعفشمت في تمبية 
في سياؽ  انتشار وسائؿ االتصاؿ الجماىيريىو إلغاء مركزية وسائؿ اإلعالـ وتشجيع الدوؿ العربية، 
 والمحمية. النظـ اإلقميمية

 االضطالع بوالدور الذي يجب عمى وسائؿ اإلعالـ نا السؤاؿ حوؿ طرح، ىذه الدراسة مف خالؿ      
مستأنسيف بقراءة دقيقة لألطر الفمسفية التي  ،ي تماسؾ البنى اإلجتماعية عمى مستوى جيويلممساىمة ف

 وىدفنا ىوبنظرية التطور. بدءًا مف نظرية المسؤولية االجتماعية، وانتياًء  انبنت عمييا وسائؿ اإلعالـ،
تحديد مسؤولية وسائؿ اإلعالـ في التنمية المحمية، ودورىا المحوري في المناطؽ، مثؿ تأكيد اليوية 

وىو دور استطعنا أف نبرىف عمى صدقية  الوطنية والسيادة والخصوصيات الثقافية لممجتمعات المحمية.
تفعؿ  ي المقاربة البنائية. وقد شممت الدراسة توصياتا عمى مقاربة نظرية، وىوجوده وفاعمية أثره اعتمادً 

 الدور القاعدي والتنموي لوسائؿ االتصاؿ الجماىيري عمى مستوى جيوي موسع.
 مقدمة:
ا مف أشكاؿ تنظيـ المجتمع، تيدؼ إلى تطوير آليات العمؿ حديثً  تعتبر الجيوية المتقدمة شكالً        

وىو ما ساىـ في اإلداري واالقتصادي بالجيات، واإلرتقاء بأفراد المجتمعات المحمية عمى كافة األصعدة. 
بمورة اإلعالـ الجيوي وتطوره حتى أصبح لغة العصر خاصة مع التطورات التكنولوجية المطردة. ففي 

رسائؿ اإلعالمية واالتصالية برز اإلىتماـ باألقاليـ، ونظـ االتصاؿ التي تخدـ بيئة تتسـ بتعدد ال
المجتمعات المحمية أكثر مف غيرىا. كما ظير ما يشير إلى قصور في النظـ اإلعالمية المركزية عف 
تمبية حاجات كؿ قطاعات المجتمع ومتطمباتو، فكاف إتجاه العديد مف الدوؿ والحكومات إلى الالمركزية 

 اإلعالمية وتعزيز اإلعالـ في سياؽ النظـ الجيوية.
سننطمؽ في ىذه الدراسة مف مفيوـ "الجيوية المتقدمة"، ونستعرض ولمزيد التعمؽ في ىذه المسألة        

نشأة المصطمح ومنبعو وتطوره عمى مستوى عالمي وعربي، قبؿ أف نتعرض إلى الدور الذي يجب عمى 
اىمة في تكريس ىذه النظـ، منطمقيف مف نظرية المسؤولية االجتماعية التي وسائؿ اإلعالـ أف تؤمنو لممس
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ا لتتوافؽ مع واقع بمداف حددت مالمح ىذا الدور بصفة شاممة،  ثـ النظرية التنموية التي بنيت خصيصً 
العالـ الثالث وتنسجـ مع متطمباتيا. وىذا الطرح النظري  يحدد لنا بكؿ وضوح مسؤولية وسائؿ اإلعالـ 

تأكيد اليوية الوطنية والسيادة القومية قي بالجيات و الجيوية، ودورىا المحوري في الر  ي التنميةف
والخصوصية الثقافية لممجتمعات المحمية، ويساعدنا عمى رسـ خارطة طريؽ أماـ اإلعالـ الجيوي حتى 

 يتصؼ بالنجاعة والفعالية في سياؽ الجيوية المتقدمة. 
 

 اإلشكالية:
بمعنى كيؼ لوسائؿ االتصاؿ  المناط بعيدة اإلعالـ في سياؽ النظـ الجيوية المتقدمة؟ ما الدور     

الجماىيري أف تؤمف تماسؾ البنى اإلجتماعية وتحافظ عمى استقرار المجتمعات مف خالؿ التركيز عمى 
 تنمية الجيات؟

 الفرضيات:
لتي تكرس مبدأ خدمة األجيزة ا واجتماعية لوسائؿ اإلعالـ عمومً ا مف نظرية المسؤولية اإلنطالقً إ -1

اإلعالمية لممجتمع، فإف ميمة اإلعالـ الجيوي ال تخرج عف إطار ىذه المسؤولية حيث تجعؿ 
 قميـ(.محدد )اإل ريا لألفراد في سياؽ اجتماعي وجغرافي وحضاا وترفيييً ا وتثقيفيً ا إخباريً منو رافدً 

النظرية التنموية في عقد الثمانينات دفعت األوضاع القائمة في المجتمعات النامية إلى ظيور  -2
كنتاج لتقرير "ماؾ برايت" حوؿ مشكالت اإلعالـ في دوؿ العالـ الثالث. وىذه النظرية التي 
أسست لمبادئ وأىداؼ إعالمية مخصوصة ليذه الدوؿ، قواميا "التنمية الشاممة"، تجد مشروعيتيا 

 ا في سياؽ جيوي/محمي متقدـ. بصفة أدؽ وأكثر إلحاحً 
 منكجية:ال

يقوـ بو الباحث مف أجؿ إشباع وىي أسموب  اعتمدنا في ىذه الورقة البحثية عمى مقاربة نظرية،
حاجتو لممعرفة أو مف أجؿ توضيح غموض يحيط بالظاىرة دوف النظر بالضرورة إلى تطبيؽ النتائج في 

ويعتبر أساسًا نظريًا  المجاؿ العممي. إف البحث النظري يمقي الضوء عمى األوضاع القائمة ومتطمباتيا،
 ) 22ص ـ،2111ىيثـ الحسيني،  (تقوـ عميو البحوث التطبيقية في مياديف عدة.

الرمزية،  –الوظيفية، التفاعمية  –البنائية ويقسـ الباحثوف المقاربات النظرية إلى ثالثة أصناؼ،     
وتعتبر  شكالية المطروحة.إلأف الصنؼ األوؿ أي المقاربة البنائية ىي األنسب ل ارتأيناوالصراعية. وقد 

ىذه المقاربة أف المجتمع ىو نظاـ مركب، تعمؿ أنساقو معًا لتعزيز التماسؾ واإلستقرار. وىي تشّدد النظر 
جتمع في الحفاظ عمى سيرورة المودورىا في  كما تنظر إلى وظائؼ ىذه البنية ،إلى البنية اإلجتماعية

 .(14ص ـ،2115عمي ىاشـ،) . شكمو الحالي
 أسموب التحميؿ المعتمد ضمف ىذه المقاربة ىو التحميؿ الكّمي )ماكرو(، وأشير منّظرييا: أوغست كومت

 (وىربرت سبنس)  دوركيايـ.و  
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 وينطمؽ الباحث في مقاربتو النظرية مف عدة تساؤالت:
 كيؼ يبقى المجتمع متماسكًا ؟

 المجتمع األساسية ؟ما ىي بنى 
 كيؼ ترتبط ىذه البنى معًا ؟

ستقراره ؟  ما ىي وظيفة كؿ مف ىذه البنى في المحافظة عمى تماسؾ المجتمع وا 
وباالعتماد عمى النظرية البنائية، سنحاوؿ التعمؽ في دور اإلعالـ واالتصاؿ في الحفاظ عمى       

كأحد العناصر األساسية المكونة لممجتمع  "،الجيوية أو ما يصطمح عميو "تماسؾ المجتمع المحمي 
 والمؤثرة فيو.

أىـ النظريات  ولتحديد أىمية الوسائؿ االتصالية في شد رباط البنى اإلجتماعية وتماسكيا، سننطمؽ مف
المدعمة لمسؤولية وسائؿ اإلعالـ في المجتمع عموما، ودورىا التنموي عمى وجو الخصوص. ثـ في 

أف تمتـز بو،  ،ر الذي عمى الوسائؿ اإلعالمية التي تعمؿ في نطاؽ جيويمرحمة ثانية، نستنبط الدو 
لنخرج في نياية الدراسة بخارطة طريؽ ترسـ مالمح الدور الذي يجب عمى اإلعالـ المحمي/الجيوي أف 

 .يؤمنو
 :حول "النظم الجهوية المتقدمة"

 */ مفهوم "الجهة" أو "المجتمع الجهوي" )المحمي(:  
مجموعة مف الناس يقيموف في منطقة جغرافية محددة المجتمع الجيوي بكونو  "ىيمري"يعرؼ       

ا في ما بينيـ وحدة اجتماعية ذات حكـ ا في األنشطة السياسية واالقتصادية ويكونوف معً ويشتركوف معً 
 (ـ1994ىيمري ) ذاتي. تسودىا قيـ عامة ويشعروف باالنتماء نحوىا مثؿ المدينة  والقرية.

   

وبالرغـ مف أف المجتمع الجيوي يشكؿ وحدة جغرافية محمية ويوفر لسكانو السمع والخدمات فميس      
مف الضروري أف يتحدد بحدود قانونية كما ىو الحاؿ بالنسبة لممدينة وليس مف الضروري أف يكوف كيانًا 

 سياسيًا مستقاًل. 
ا مف الحياة المشتركة، المحمي/الجيوي بكونو حيزً ، فيعرؼ المجتمع "إبراىيـ عبد اهلل المسممي"أما الباحث 

ا بيذه الصفة، أي أف يطمؽ عميو قد يكوف قرية أو مدينة أو محافظة أو دولة. ولكي يكوف ىذا الحيز جديرً 
ا عف غيره مف المجتمعات إلى حد ما، وأف يكوف لمحياة المشتركة مجتمع محمي، يتعيف أف يكوف متميزً 

 (5ص ،ـ1996المسممي، )ا بيذا المعنى.ده بحيث يجعؿ ليذا الحيز حدودً فيو خصائص تقتصر عميو وح
وعمى الرغـ مف أف المصطمح قد استخدـ كمرادؼ لمصطمحات أخرى مثؿ: المجتمع، والتنظيـ 
االجتماعي، والنسؽ االجتماعي، إال أف كثيرًا مف الدارسيف يتفقوف عمى أنو يشير إلى منطقة محمية 

في مؤلفو  "النسؽ االجتماعي" المجتمع  "بارسونز"محددة، ليا طابع خاص. وفي نفس السياؽ، فقد عرؼ 
فيو  "نيسبت"المحمي عمى أنو تجمع الفاعميف في منطقة محددة، بصورة تتيح ظيور األنشطة اليومية. أما 
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يستخدـ مصمح المجتمع المحمي كمرادؼ لممجتمع أو النسؽ االجتماعي، لكنو يضيؼ إليو خاصية أخرى 
 (ـ2113)القريشي،.نتماء بيف أعضائوىي وجود نوع مف التكامؿ أو الشعور باال

 يمكف أف نمخص أىـ سمات المجتمع المحمي/الجيوي في عدة نقاط:و
 ىو مجموعة مف األفراد يقيموف في منطقة جغرافية معينة،-
 تسود بيف األفراد عادات وقيـ وتقاليد وثقافة واحدة،-
 ا،ا رئيسيً يمارس أغمب أفراد المجتمع المحمي نشاطً -
المجتمع المحمي نوع مف العالقات الوطيدة بيف أفراده وتجمعيـ مصالح واىتمامات يسود -

 )المسممي، مصدر سابؽ(.مشتركة
 */ "الجهوية ": المفهوم والنشأة والتطور:

 

 المركزية عف التخمي إلى الغربية أوروبا دوؿ توجو مع وتطور نشأ انسبيً  حديث مفيوـ الجيوية     
عاقتيا لكثير مف جيود التنمية، بؿ وتضييعيا تمامً ، بعد أف اإلدارية ا في بعض اكتشفت حدودىا وا 
 وجود العاـ ذلؾ الصادر الدستور أقر إذ ،ـ1949 سنة منذ الجيوية بنظاـ ألمانيا أخذت وقد األحياف.
تتكامؿ في أىدافيا وآليات عمميا مع النسؽ الفدرالي المطبؽ، والذي يمنح األقاليـ  واقتصادية إدارية جيات

والجيات صالحيات واسعة. بيد أف الجيات كانت تمثؿ التمظير التنموي واالقتصادي واإلداري لمنظاـ 
 (م5802)الجزيرة.نت، الفيدرالي، كما شكمت رافعة لو. 

 الديمقراطية، وعودة "فرانكو" الجنراؿ حكـ لنياية ميد الذي ـ1978 سنة دستور نص ،سبانياإ فيو       
سياسية واإلدارية دولة قائمة عمى الجيات أكثَر منيا دولة بؿ إف إسبانيا ُتعد مف الناحية ال الجيوية. عمى

 فدرالية.
 التفاوض أف إلى اإلشارة ويمكف البداية. في اإلداري بالمجاؿ فقط ارتبط فقد الجيوية، مفيوـ نشأة عف أما

 عودة مع العشريف، القرف خمسينيات في فرنسا، في برز إداري، مستوى عمى الجيوية حوؿ
. فقد كاف الجنراؿ قد تحدث عف ضرورة اعتماد فرنسا لنظاـ الجيوية في لمسمطة "ديغوؿ شارؿ" الجنراؿ

امي إلى إصالح ترابي شامؿ ُيكرس . ولكنو فشؿ في تحقيؽ مشروعو الر ـ1946أحد خطاباتو عاـ 
صالح مجمس  ـ1969الجيوية في التراب الفرنسي. وفي سنة  كاف مشروع القانوف حوؿ الجيوية وا 

ا في نياية مساره السياسي، فقد استقاؿ بعد رفض الفرنسييف لممشروع في استفتاء شعبي الشيوخ سببً 
 .ـ1969أبريؿ/نيساف  27يوـ  شيير
 عمى القائـ الترابي اإلصالح ُأقر حيف ـ1982 عاـ في إال الجيوية فرنسا تعرؼ لـو      

عمى  ـ1982. واقتصر إصالح عاـ "غاستوف دفيير"والذي حمؿ اسـ وزير الداخمية االشتراكي  الالمركزية
إعطاء الجيات والبمديات صالحيات ذات طابع إداري في أغمبيا، لكف إصالحات الحقة عززت دور 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/77ebc038-fa04-4c2e-9112-5a892d11b6e5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b6ad11bc-b303-42ec-89ee-43704dd3d221
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b6ad11bc-b303-42ec-89ee-43704dd3d221
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صالحيات  ـ2111 اؿ االقتصادي والتنموي، وقد منحيا إصالح سنةالجيات خاصة في المج
 كالتعميـ والتخطيط التنموي. إضافية 
ورغـ ىذا التأخر النسبي لتطور الجيوية في فرنسا مقارنة بجوارىا األوروبي، فإنو يجدر التنبيو إلى      

ات واألقساـ اإلدارية منذ ، ثـ عرفت البمديـ1789 أفَّ فرنسا عرفت التقسيـ اإلداري قبؿ ثورة عاـ
  .ـ1871
ومع تطور بنيات الدوؿ وتداخؿ الصالحيات واشتداد الحاجة إلى التنمية المحمية بوصفيا رافعة      

لى تفادي بروز مناطؽ مزدىرة لمتنمية عمى المستوى الوطني وضامنً  ا لقدر مف التوازف بيف الجيات، وا 
عمى األخرى، برزت الحاجة إلى تطوير الجيوية مف  ا ومنتجة مقابؿ مناطؽ ميمشة وتعيش عالةجدً 

خالؿ مجاالت حيوية كالتنمية االقتصادية والتخطيط واالستثمار األجنبي. وتطور بذلؾ مفيوـ الجيوية 
وفي الحقيقة، فإف مفيوـ الجيوية المتقدمة  ".الجهوية المتقدمةاإلدارية وأصبحنا نتحدث عما يسمى ب"

شبو كامؿ عف المركز في مختمؼ المجاالت باستثناء  َتمنح الجيات استقالالً يمثؿ مرحمة مف الالمركزية 
 )الجزيرة.نت، مصدر سابؽ(..االستقالؿ السياسي

وقد استمر تطور األنظمة الجيوية عبر السنوات، ليصؿ إلى مرحمتو الحالية، وىي مرحمة يطمؽ       
، وفي حاؿ تطبيقيا ُتصبح المتقدمة الجيوية عمى الالحقة المرحمة ىي". و الجهوية الموسعةعمييا مسمى "

الجيات مستقمة في كؿ شيء عف الحكومة المركزية بما في ذلؾ االستقالؿ السياسي، لكف ذلؾ ال يعني 
وبالتالي فالجيوية الموسعة ىي شكؿ مف أشكاؿ االستقالؿ الذاتي  خروَج الجيات عف سيادة الدولة.

صبح مجاؿ ييتو المالية لكف مع بقاِء السيادة لمدولة األـ، والتي الضامف ليوية اإلقميـ وسيادتو واستقالل
 ا في القطاعات السيادية مثؿ الدفاع واألمف واالتصاالت، ونحو ذلؾ.تدخميا محصورً 

فإف ىذا المفيوـ غير منتشر في كثير مف  وفي ما يخص تبني نظـ الجيوية عمى مستوى عربي،      
ؽ، في حيف شيد المغرب العربي بعض التجارب في مجاؿ الجيوية البمداف العربية السيما في المشر 

 رمزية األكثر مراحمو بمغ الجيوية إلى اومتدرجً  طويالً  امسارً  يةالمغرب المممكة نيجتفقد  بمختمؼ مراحميا.
 في عيد الممؾ الحسف الثاني رحمو اهلل. ـ1996ثـ دستور  ـ1992 دستور إقرار مع وأىمية
مف النقاش العاـ في المممكة  ميًماا ، بدأ الحديث عف الجيوية يشغؿ حيزً ـ1992ومنذ إقرار دستور       

االتحاد  بتجربة "حكومة التناوب" التي قادىا حزبا المغربية، وتعززت ىذه المكانة بما يعرؼ محميً 
تواترت . ثـ ـ1997، وشيدت إقرار قانوف تنظيـ الجيات في أبريؿ/نيساف االشتراكي لمقوات الشعبية
حتى وصؿ دستور ـ 1999السمطة في صيؼ  محمد السادس تولي الممؾ الخطى نحو الجيوية مع

 ا وفعالية. أكثر تحديدً ا داري إطارً إلالذي أعطي ىذا النظاـ ا ـ2111
 :*/اإلعالم المحمي/الجهوي أو إعالم القرب

ا مف النواحي الجغرافية ا ومتناسقً ا محدودً اإلعالـ المحمي/الجيوي ىو اإلعالـ الذي يخدـ مجتمعً       
واالقتصادية واالجتماعية. مجتمع لو خصائصو البيئية واالقتصادية والثقافة المتميزة عمى أف تحده حدود 
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ا تجمع جغرافية حتى تشممو رقعة اإلرساؿ المحمي. فيو إذف مجاؿ إعالمي مرتبط برقعة محددة جغرافيً 
أفرادىا وحدة اقتصادية وثقافة متميزة، وتكوف وسيمة اإلعالـ بمثابة مجاؿ طبيعي لمتعبير عف مصالح 

 ىؤالء األفراد وتعكس فيميـ وتراثيـ وأذواقيـ وأفكارىـ وليجتيـ.
ا لو مصالحو ا محددً ىي اإلذاعة التي تخاطب مستمعً  تصبح اإلذاعة المحمية/الجيوية مثالً وىكذا       

وارتباطاتو االجتماعية المعروفة وتراثو وعاداتو باإلضافة إلى إحساس المستمع باالنتماء ليذه اإلذاعة التي 
منو وتقدـ ألواف الفنوف التي تقدـ لو األخبار التي تيمو وتقدـ األسماء والشخصيات المعروفة لديو والقريبة 

ح ليا أكثر مف غيرىا وتناقش المشكالت التي تمس حياتو اليومية وتوفر لو المشاركة المباشرة وغير ايرت
 (11، صـ2111)حسف، المباشرة مف خالؿ برامجيا. 

 

 ويمكف أف نختزؿ أىمية اإلعالـ الجيوي في ما يمي:
مصادر التوجيو والتثقيؼ في أي مجتمع، وىي ذات تأثير كبير يعد اإلعالـ الجيوي مصدًرا ميًما مف  -

في جماىير المتمقيف المختمفيف المتباينيف في اىتماماتيـ وتوجياتيـ ومستوياتيـ الفكرية واألكاديمية 
 واالجتماعية إذ تقوـ بعممية بناء المجتمعات، والمساِىمة في تشكيؿ مالمحيا.

 

 .شكيؿ الرأى العاـ وخاصة عندما تكوف الصورة غير واضحةيساىـ ىذا النوع مف اإلعالـ في ت -
ىو المصدر األساسي لمقادة السياسييف والدبموماسييف وكؿ مف ليـ صمة بالعممية السياسية في  -

 .المجتمع
ا في عممية التفاوض حيث يوفر رؤية أولية لألطراؼ المشاركة في يمعب اإلعالـ الجيوي دورًا ميمً  -

 مصدر سابؽ(.)حسف، . العممية
 

 لمسؤولية اإلجتماعية لوسائل اإلعالم:حول ا
 "اإلعالم" مفهوم*/

إلى الفعؿ الماضي الرباعي "أعمـ"،  جسب المعاجـ المغوية ترجع لفظة اإلعالـ في أصميا االشتقاقي     
ومعناه قاـ بالتعريؼ واإلخبار بالشيء لغيره، أي أظير الخبر وأوصمو لطرؼ لـ يكف عالمًا بو. والفعؿ 
الثالثي منو عمـ أي عرؼ الخبر أو تـ إخباره بالخبر، ويؤسس ىذا المفيوـ المغوي لثالثة عالئؽ في 

الخبر( و)المرسؿ إليو الخبر(، وىي ثالثة عناصر يكتمؿ بيا العممية اإلعالمية وىي: )الخبر( و)باث 
 .اإلعالـ

 إف كممة اإلعالـ تحيمنا إلى أمريف:أما مف الناحية االصطالحية، ف
الوسائؿ والتقنيات والنظريات التي تتصؿ بالعممية اإلخبارية، مف األوؿ: ذلؾ العمـ الذي يبحث ويدرس 
الثاني:  ذلؾ يدرس ضمف تخصص أكاديمي يسمى "عمـو اإلعالـ".حيث آلياتيا وأغراضيا، وأطرافيا كؿ 

اإلعالـ ىو عممية النقؿ التي يتـ بيا إيصاؿ خبر، أو فكرة، مف طرؼ ناقؿ مرسؿ، إلى طرؼ منقوؿ إليو 
ا بما يجري مف أمور يعرفو بعض خبراء اإلعالـ واالتصاؿ بأنو: إحاطة الرأي العاـ عممً ىذا و  مرسؿ إليو.
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في الشؤوف الداخمية أـ الخارجية بينما يرى آخروف بأف اإلعالـ ىو: تزويد الناس باألخبار  وحوادث سواءً 
 الصادقة والمعمومات الصحيحة والحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة معينة.

الحقائؽ الثابتة ويقصد بو أيضا تزويد الناس باألخبار أو المعمومات الصحيحة والسميمة باإلضافة إلى 
التي تساعدىـ عمى تكويف رأي عاـ سميـ لواقعة مف الوقائع أو مشكمة مف المشاكؿ بحيث يعبر ىذا الرأي 

 (.ـ2112) الجاؼ، .ا عف عقمية الجماىير وميوليـا موضوعيً السميـ تعبيرً 
نقؿ وجية نظر عالـ واالتصاؿ تعريفو عمى الشكؿ التالي: " إلويحبذ شؽ مف الباحثيف في عموـ ا      

إلى المتمقي ومحاولة إقناعو بيا مف خالؿ عدة أساليب أىميا اختيار اآللية المناسبة لمطرح والتوقيت 
المناسب أيضًا واختيار المؤثرات المناسبة لتقبؿ وجية النظر، كما في بعض وسائؿ اإلعالـ المرئية، 

ة تغيير واقع موجود، وفرض واقع محاول -لوجية النظر تمؾ.  -ولو الكاذب-ومحاولة حشد التأييد 
 (ـ2113)النقيثاف، .جديد، مف خالؿ الضغط اإلعالمي المكثؼ المؤيد لوجود الواقع المفتعؿ

 */نظرية المسؤولية االجتماعية:
يقصد بالمسؤولية االجتماعية "أف تسيـ المنشأة في تقدـ المجتمع المحمي الذي تعمؿ فيو وأف تسيـ 

ويمكف . (ـ1998)رمضاف،  وأف تجعؿ مف ىذه المساىمة جمية وواضحة".في تنميتو بشكؿ أو بآخر 
تعريفيا أيضًا بأنيا: "جميع القرارات أو األفعاؿ التي تعد تطور المجتمع ورفاىيتو ىدفًا وتسعى لتحقيقو". 

أو ىي: "التزاـ عمى المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو وذلؾ عبر المساىمة . (ـ1988)التويجري، 
بمجموعة كبيرة مف األنشطة االجتماعية مثؿ محاربة الفقر وتحسيف الخدمات ومكافحة التموث وخمؽ 

 (13، صـ2117) الصيرفي، فرص عمؿ وحؿ مشكمة المواصالت وغيرىا". 
وقد ربطت ىذه التعريفات المسؤولية االجتماعية بالمنشآت والنشاطات التي تنفذىا واألدوار التي تقـو 
بيا حيث ركزت عمى ضرورة أف تعمؿ المنشأة عمى تحقيؽ رفاه المجتمع وتسيـ في تنميتو وتطويره.  

ومنطقي عمى اعتبار  وتعتقد الباحثة بأف ارتباط مفيوـ المسؤولية االجتماعية بالمنشات ىو أمر طبيعي
 أف مجاؿ االقتصاد وعمؿ المنشآت ىو أوؿ المجاالت التي شيدت ظيور ىذه النظرية. 

 */ نظرية المسؤولية االجتماعية اإلعالمية:
تعرؼ نظرية المسؤولية االجتماعية في مجاؿ الصحافة واإلعالـ بأنيا: "مجموعة الوظائؼ التي 

لمجتمع في مختمؼ مجاالتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية يجب أف تمتـز الصحافة بتأديتيا أماـ ا
والثقافية، بحيث يتوفر في معالجاتيا وموادىا القيـ المينية كالدقة والموضوعية والتوازف والشموؿ، شريطة 

 (2،صـ2113)حساـ الديف، أف يتوافر لمصحافة حرية حقيقية تجعميا مسؤولة أماـ القانوف والمجتمع". 
سؤولية االجتماعية لمصحافة أيضًا: "االىتماـ بالصالح العاـ أو االىتماـ بحاجات المجتمع وتعني الم

والعمؿ عمى سعادتو عبر اتصاؼ الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدؿ ومراعاة النواحي األخالقية 
يقوـ عمى ومف خالؿ ما سبؽ، يتضح أف مفيوـ المسؤولية االجتماعية اإلعالمية . (ـ2114)حجاب، والقيـ"
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مبدأ بسيط وىو التزاـ الصحافة بالقيـ المينية المتعارؼ عمييا كالدقة والموضوعية واألمانة ومراعاة ثقافة 
 المجتمع ومعتقداتو، إضافة لقياميا بوظائؼ تتصؿ بتمبية حاجات المجتمع.

صؼ أما في ما يخص نشأة نظرية المسؤولية االجتماعية اإلعالمية، فيمكف القوؿ أنو  في منت
القرف التاسع عشر، نادى بعض الناشريف بأف الصحافة يجب أف تستنكر تفاىات الصحؼ الصغيرة 
وارتباطيا بقوى سياسية معينة، ويجب عمييا أف تضع صالح المجتمع قبؿ المصالح الحزبية او الخاصة.  

جتمع وقد تبمور ىذا وخالؿ القرف العشريف تزايد االىتماـ بأخالقيات الصحافة وبدور اإلعالـ في تقدـ الم
، عندما تبنت الرابطة ـ1923اإلحساس عمى شكؿ ميثاؽ يحدد الضوابط األخالقية لإلعالـ عاـ 

األمريكية لرؤساء تحرير الصحؼ ما أسمتو آنذاؾ بػ "ميثاؽ األداء اإلعالمي".  وجاء في ىذا الميثاؽ 
 (ـ2115)البشبيشي،دعوة لمصحافة كي تعمؿ عمى القضايا التالية: 

 .العمؿ مف أجؿ الصالح العاـ -
 .الصدؽ في األداء -
 .اإلخالص -
 .عدـ التحيز -
 .الموضوعية -
 .البعد عما يخدش الحياء -
 احتراـ خصوصية المواطنيف. -

وقد انعكست جممة العوامؿ والتطورات التي شيدتيا المجتمعات الغربية في سنوات النصؼ الثاني 
أخذت تخؿ بمعايير الصحافة الميبرالية المؤسسة مف القرف التاسع عشر وما تالىا عمى الصحافة حيث 

 (.ـ1989)ميرؿ،عمى االىتماـ بحؽ الجميور في المعرفة والحؽ في حرية الكالـ وحرية الصحافة. 
وبدأت المراجعات النقدية لمنظرية الميبرالية لمصحافة منذ العقد الثاني مف القرف العشريف لكنيا 

أستاذًا  12ة الثانية عندما تشكمت لجنة حرية الصحافة المكونة مف بمغت ذروتيا بعد نياية الحرب العالمي
، وضمت بيف أعضائيا أبرز نقاد الصحافة األمريكية: "روبرت ىوتشينز"أكاديميًا ترأسيـ البروفيسور 

 (.8،صـ1975)ريفرز،  . "تيودور بيترسوف"، و"ولياـ ريفرز"
في مجاؿ الصحافة واإلعالـ يؤرخ لو بالتقرير ويمكف القوؿ بأف ظيور نظرية المسؤولية االجتماعية 

، بعنواف: "صحافة حرة مسؤولة"، ونبو إلى أف ـ1947الذي صدر عف لجنة حرية الصحافة عاـ 
التجاوزات التي تحدث مف قبؿ اإلعالـ والصحافة ليا أكبر الضرر عمى المجتمع، أي أف ىذا التقرير يعد 

ية في مجاؿ الصحافة والتي جاءت كمراجعة لمنظرية الميبرالية. بمثابة األساس لنظرية المسؤولية االجتماع
جوف "، "ويمياـ ريفرز"، "تيودور بيترسوف"، "إدوارد جيرالد"وقد أكمؿ التأسيس النظري ليذه النظرية الرواد: 

)حساـ الديف، .  "كميفورد كريستيانز"و "ديني إليوتف"، وغيرىـ، وصواًل لمنظرييا المحدثيف مثؿ: "ميمر
 (ـ2113
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ا ليذه النظرية، فإنو يجب عمى وسائؿ اإلعالـ أف تكوف تعددية تعكس تنوع اآلراء واألفكار في ووفقً 
المجتمع مف خالؿ إتاحة الفرصة لمجميع مف خالؿ النشر والعرض، كما أف لمجميور العاـ الحؽ في أف 

أف يكوف مبرره  يتوقع مف وسائؿ اإلعالـ مستويات آداء عميا، وأف التدخؿ في شؤوف وسائؿ اإلعالـ يمكف
تحقيؽ ىذه المصمحة العامة؛ أضؼ إلى ذلؾ أف اإلعالمييف في وسائؿ االتصاؿ يجب أف يكونوا 

  (6، صـ2111)أشرؼ أميف، مسؤوليف أماـ المجتمع باإلضافة إلى مسؤولياتيـ أماـ مؤسساتيـ اإلعالمية. 
  تكتسب ىذه النظرية أىميتيا ألسباب متعددة أبرزىا:و 

بالسياؽ أو بالبيئة االجتماعية المحيطة وتأخذىا بعيف االعتبار أثناء ممارسة أنيا تعتني  -
 العمؿ اإلعالمي.

أنيا تنادي بأال يقتصر عمؿ اإلعالـ أو العالقات العامة بؿ وحتى الشركات الخاصة عمى  -
ىدؼ تحقيؽ الربح لممالكيف والمساىميف بؿ تشدد عمى الجوانب األخالقية في ممارسة 

 العمؿ.
تعتني بعممية تنمية المجتمع عمومًا مف خالؿ اإلقرار بأف استمرار عمؿ المؤسسة  أنيا -

 بغض النظر عف تخصصيا يشترط عمميا عمى تنمية المجتمعات المحيطة بيا.
أنيا تشدد عمى التزاـ العامميف في المجاؿ الصحفي بقيـ عديدة أىميا: الدقة، الموضوعية،  -

 (ـ2111)الغالبي والعامري،  .العدؿ، والحفاظ عمى ثقافة المجتمع
 (ـ1973)عثماف،  جتماعية اإلعالمية ثالثة عناصر رئيسية ىي:لنظرية المسؤولية اإلو
ىتماـ: ويقصد بو االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد أو الصحفي ارتباطًا اإل -

 يخالطو الحرص عمى استمرار تقدميا وتماسكيا وبموغيا أىدافيا.
ويتضمف شقيف: األوؿ، فيـ الجماعة في حالتيا الراىنة وفيـ قيميا ونظميا وعاداتيا  الفيـ: -

وتاريخيا وفيـ العوامؿ المحيطة بيا وكذلؾ فيـ تاريخيا بما يمكف مف فيـ حاضرىا واستقراء 
 مستقبميا، والشؽ الثاني، فيـ المغزى مف األفعاؿ والتصرفات التي يقوـ بيا الفرد وفيـ نتائجيا

 وعواقبيا.
وتعني تقبؿ األفراد لألدوار االجتماعية التي يقوموف بيا في إطار مجتمعاتيـ بعيدًا : المشاركة -

 عف الصراعات.
 وىي عناصر البد لإلعالـ الجيوي مف أف يتمسؾ بيا حتى يضطمع بدوره اإلجتماعي.

 (ـ2115)ماكفيؿ، :عمييا كما تتمخص قيمة نظرية المسؤولية االجتماعية في جممة المبادىء التي تقوـ
ينبغي عمى الصحافة واإلعالـ بوسائميا المختمفة أف تسيـ في التزامات معينة تجاه  -

 المجتمع.
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يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف تعمؿ وفؽ المنطؽ المجتمعي وأف تقـو بااللتزامات الممقاة عمى  -
والموضوعية وغيرىا عاتقيا عبر احتراـ المعايير المينية لنقؿ المعمومات كالدقة واالتزاف 

 .عمى اعتبار أنيا أداة بناء
 عمى وسائؿ اإلعالـ أف تبادر وتعمؿ عمى تنظيـ نفسيا. -
يتوجب عمى وسائؿ اإلعالـ أف تتجنب نشر ما يشجع عمى الجريمة والعنؼ والفوضى  -

 االجتماعية.
 ف تحتـر حؽ الرد.أعمى الصحافة أف تحتـر التعددية وأف تعكس حرية تنوع اآلراء و  -
حؽ المجتمع عمى الصحافة أف تمتـز بأداء الوظائؼ المنوطة بيا وأف تحافظ عمى  مف -

 المعايير المينية خالؿ أدائيا لوظائفيا.
 (2113)مكاوي، ومف ىذه المبادىء أيضًا: 

 ممارسة النقد البناء. -
 نشر أىدؼ المجتمع وقيمو وثقافاتو. -
 ة واالقتصادية.العمؿ عمى نشر أىداؼ المجتمع وخططو التربوية والتعميمي -
 العمؿ عمى ضماف احتراـ حقوؽ الفرد االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية. -
 إخفائيا إال ألغراض أمف المجتمع والدولة. ـوضع المعمومات أماـ المواطنيف وعد -
تزويده  ـإعطاء الفرد حقو في الحصوؿ عمى المعمومات وعدـ التستر عمييا وعد -

 قوصة.و منأبمعمومات كاذبة 
 (، مصدر سابؽ)مكاويويمكف تقسيـ المسؤولية االجتماعية لإلعالمييف كالتالي: 

 :مسؤولية اإلعالمي تجاه المجتمع العاـ . أ
 تتحقؽ عبر إتاحة المعمومات والعمؿ عمى عدـ إلحاؽ الضرر باآلخريف.

 :مسؤولية اإلعالمي تجاه مجتمعو المحمي/ الجيوي . ب
مف المجتمع وما يتوقعو المجتمع مف األفراد مف مثؿ وقيـ تتحقؽ عبر نشر ما يتوقعو األفراد 

 وأداء الرسالة الصحفية بطريقة ال تقمؿ مف ثقة الجميور بالصحافة.
 :مسؤولية اإلعالمي تجاه نفسو . ت

تتحقؽ عبر أداء الرسالة بأقصى قدر مف األمانة والصدؽ والمسؤولية وبما يتواءـ ومصمحة 
 المجتمع.

ف لنظرية المسؤولية االجتماعية عمى الغوص في أعماؽ الظاىرة وقد عمؿ العمماء المنظرو 
االتصالية لتحديد مستويات المسؤولية االجتماعية بطريقة توضحيا وتضمف توفير إمكانيات مواءمتيا 

 وظروؼ العمؿ الصحفي، وحددوا ثالثة مستويات لممسؤولية االجتماعية لإلعالمييف وىي:
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وار االجتماعية المالئمة لمصحافة بما تتضمنو مف القياـ بالوظائؼ الممكنة أو األد -
 وظائؼ تعميمية، تثقيفية، سياسية، خدماتية، وغيرىا. 

معرفة المعايير التي ترشد وسائؿ اإلعالـ وضمنيا الصحافة إلى تحقيؽ وظائفيا بطريقة  -
 إيجابية.

 معرفة القيـ التي يجب مراعاتيا مف جانب اإلعالمييف والصحفييف. -
 (ـ1986)فيرجسوف، ا ليذه النظرية، وىي: ة وظائؼ أساسية في المجتمع وفقً وتؤدي الصحاف

الوظيفة السياسية: وتتمثؿ بإعالـ المواطنيف بما تفعمو الحكومة والقوى السياسية األخرى  -
وتسمى ىذه الوظيفة أيضًا بالرقابية حيث يتـ إبالغ المواطنيف بكؿ ما يجري مع اإلسياـ 

وتوضيح آراء المؤيديف والمعارضيف لمساعدة القارىء عمى  بشرح مختمؼ جوانب القضايا
 فيـ ما يحيط بو.

الوظيفة التعميمية: وتتمثؿ في إتاحة الفرصة لعرض األفكار واآلراء لمناقشتيا وتشمؿ القضايا  -
التربوية والتعميمية مع تسميط الضوء عمى المنظومة التعميمية وكشؼ السمبيات وتقديـ 

بشفافية. ويدخؿ في إطار ىذه الوظيفة توضيح أىداؼ المجتمع بعيدًا المعمومات ذات الصمة 
 عف التالعب بالحقائؽ وعبر نشر التقارير الواقعية عف األحداث.

الوظيفة التثقيفية: وتتمثؿ بعمؿ الصحافة كمرآة لممجتمع وقيمو فالصحافة ىي إحدى أكثر  -
ضمف ىذه الوظيفة يفترض أف تيتـ المؤسسات تأثيرًا وفعالية في مجاالت التنمية والتثقيؼ. و 

الصحافة بالموروث الثقافي واالجتماعي والتقاليد والتراث األصيؿ ومحاربة الفساد األخالقي 
 والعادات الدخيمة عمى المجتمع.

الوظيفة االقتصادية: وتتضمف تعريؼ الناس بالسمع والخدمات ومتابعة التطورات االقتصادية  -
 تائجيا.وتفسيرىا وتوضيح  مسبباتيا ون

ىذه الوظائؼ التي تمثؿ جوىر نظرية المسؤولية اإلجتماعية تجد مشروعيتيا بشكؿ أكثر 
ا في سياؽ جغرافي محدد، حيث تؤمف الوحدة الثقافية والحضارية والتراثية لمجية، وتعمؿ إلحاحً 

 وهو ما يجعمناعمى غرس الثقافة المحمية لألفراد وتجذيرىا وتعزيز اإلنتماء المحمي ليـ. )
(. ومف ندعم فرضيتنا األولى في دور اإلعالم ومسؤوليته الحتمية نحو المجتمعات المحمية

ا إلى ىذه النظرية، مطالبة برفع مستوى جية أخرى، فإف وسائؿ اإلعالـ الجيوية تصبح استنادً 
ا باعتبارىا حمقة ضمف حمقات محمية/ جيوية متعددة شعاعيا وطنيً إالجية االقتصادي وتعزيز 

بالييكؿ السياسي لمدولة ككؿ وتقوـ بدورىا، ومف موقعيا ببذؿ الجيود الالزمة مف أجؿ ترتبط 
االرتقاء بالوطف. ىذا الدور التوعوي والتثقيفي ال بد أف يتدعـ بدور تنموي يعاضد في تحسيف 

 مستوى الجية عمى أكثر مف صعيد.
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 :متقدمةال المسؤولية التنموية لوسائل اإلعالم في ظل النظم الجهويةحول 
 */ عن التنمية:

يرجع ىذا المصطمح لألصؿ المغوي الثالثي )ف ـ ى( وىو بمعنى الزيادة، والنقؿ. فمف الزيادة قوليـ      
: نما النبات، والنمو االقتصادي. ومف النقؿ قولنا: فالف ينمي عف غيره، أي ينقمو عنو، ويرفعو مثالً 

ا، فتحيمنا أما اصطالحً .موضعو إلى موضع أخر أعمى ويسنده إليو. أف تنمية الشيء تعني ارتفاعو مف
وسيمة التي تستطيع مف خالليا الدوؿ النامية التصدي لعوامؿ التخمؼ، بتبني خصائص مفردة تنمية إلى ال

أو سمات المجتمعات المتقدمة. يرى بعض عمماء التنمية أنيا عممية تستند إلى االستغالؿ الرشيد لمموارد 
 (ـ2118)العبد، حديث.مجتمع  إقامة بيدؼ
خر يرى بأف التنمية ىي عممية ديناميكية، شاممة، ومعقدة، وعميقة، وواعية، ومقصودة، آلوالبعض ا     

ومدروسة تتـ باإلنساف ومف أجؿ اإلنساف وتيدؼ إلى إحداث تحوالت واسعة وشاممة وعميقة في المجتمع 
العممية  وفي مختمؼ المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية وكما تعرؼ التنمية بأنيا

جؿ التطوير والتعديؿ في الحياة االقتصادية واالجتماعية أالمدروسة والموجية التي يقوـ بيا المجتمع مف 
 األدوات.و واالنتقاؿ بيا مف واقع متخمؼ إلى واقع متقدـ وذلؾ بواسطة عدد مف الوسائؿ 

 */ النظرية التنموية:
لموجود في منتصؼ ىذا القرف ىي بالتالي تختمؼ ا الختالؼ ظروؼ العالـ النامي التي ظيرت نظرً       

عف الدوؿ المتقدمة مف حيث اإلمكانيات المادية واالجتماعية، كاف البد ليذه الدوؿ مف نموذج إعالمي 
يختمؼ عف النظريات التقميدية، ويناسب ىذا النموذج أو النظرية األوضاع القائمة في المجتمعات النامية، 

ات، وتقوـ عمى األفكار واآلراء التي وردت في تقرير لجنة "ماؾ يفي عقد الثمانينفظيرت النظرية التنموية 
حوؿ مشكالت االتصاؿ في العالـ الثالث، فيذه النظرية تخرج عف نطاؽ بعدي الرقابة والحرية  برايت"

يؽ كأساس لتصنيؼ األنظمة اإلعالمية، فاألوضاع المتشابية في دوؿ العالـ الثالث تحد مف إمكانية تطب
نظريات اإلعالـ التي أشرنا إلييا في السابؽ وذلؾ لغياب العوامؿ األساسية لالتصاؿ كالميارات المينية 

 )العبد، مصدر سابؽ( . والمواد الثقافية والجميور المتاح.
ومفيدة لدوؿ العالـ النامي ألنيا  ميمةىذه النظرية تعتبر  ياإف المبادئ واألفكار التي تضمنت      

 تعارض التبعية وسياسة الييمنة الخارجية.
كما أف ىذه المبادئ تعمؿ عمى تأكيد اليوية الوطنية والسيادة القومية والخصوصية الثقافية       

لممجتمعات؛ وعمى الرغـ مف أف ىذه النظرية ال تسمح إال بقدر قميؿ مف الديمقراطية حسب الظرؼ 
ة إال أنيا في نفس الوقت تفرض التعاوف وتدعو إلى تظافر الجيود بيف مختمؼ القطاعات لتحقيؽ السائد

األىداؼ التنموية، وتكتسب النظرية التنموية وجودىا المستقؿ مف نظريات اإلعالـ األخرى مف اعترافيا 
 )العبد، مصدر سابؽ( .وقبوليا لمتنمية الشاممة والتغيير االجتماعي

 ىذه النظرية في النقاط التالية: وتتمخص أفكار 
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 إف وسائؿ اإلعالـ يجب أف تقبؿ تنفيذ المياـ التنموية بما يتفؽ مع السياسة الوطنية القائمة. - 
إف حرية وسائؿ اإلعالـ ينبغي أف تخضع لمقيود التي تفرضيا األولويات التنموية واالحتياجات  - 

 االقتصادية لممجتمع.
 عالـ أولوية لمثقافة الوطنية والمغة الوطنية في محتوى ما تقدمو.يجب أف تعطي وسائؿ اإل - 
إف وسائؿ اإلعالـ مدعوة في إعطاء أولوية فيما تقدمو مف أفكار ومعمومات لتمؾ الدوؿ النامية  - 

 ا.ا وثقافيً ا وسياسيً األخرى القريبة جغرافيً 
 وتوزيع المعمومات واألخبار. إف الصحفييف واإلعالمييف في وسائؿ االتصاؿ ليـ الحرية في جمع - 
إف لمدولة الحؽ في مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائؿ اإلعالـ واستخداـ الرقابة خدمة لألىداؼ التنموية  - 

 (ـ2111)منتديات وادي العرب الجزائري، 
 */ اإلعالم التنموي:

اإلعالـ التنموي عالـ حوؿ تعريؼ إلتعدد التعريفات التي وضعيا الباحثوف والمختصوف في مجاؿ ا    
بينما  فمنيـ مف يرى أنو المنظومة اإلعالمية الرئيسية أو الفرعية المتخصصة في معالجة قضايا التنمية.

يعرفو آخروف بقوليـ إف اإلعالـ التنموي فرع أساسي وميـ مف فروع النشاط اإلعالمي، يعمؿ عمى 
ر ىو العممية التي يمكف مف خالليا إحداث التحوؿ االجتماعي بيدؼ التطوير والتحديث، أو بمعنى آخ

توجيو أجيزة اإلعالـ ووسائؿ االتصاؿ الجماىيري داخؿ المجتمع بما يتفؽ مع أىداؼ الحركة التنموية 
ويعرؼ بالجيود االتصالية المخطط ليا والمقصودة التي تيدؼ إلى خمؽ مواقؼ  ومصمحة المجتمع العميا،

فإف اإلعالـ التنموي غير معني بصناعة التنمية ولكنو يييئ واتجاىات إيجابية وصديقة لمتنمية. وبذلؾ 
الظروؼ االجتماعية والثقافية والنفسية لألفراد والجماعات مف أجؿ أف يستجيبوا لمخطط والبرامج التنموية 

 بشكؿ فعاؿ.
 ومف التعريفات األخرى لإلعالـ التنموي، كونو أحد الفروع األساسية لمنشاط اإلعالمي الذي ييتـ    

بقضايا التنمية. فيو إعالـ ىادؼ وشامؿ، ويفترض أف يكوف إعالًما واقعًيا. ييدؼ إلى تحقيؽ غايات 
جتماعية والثقافية والتربوية، ويستند إلى قتصادية واإلاجتماعية تنموية. وىو مرتبط بالنواحي السياسية واإل
 الصدؽ والوضوح والصراحة في التعامؿ مع الجميور.

موي ىو أحد فروع اإلعالـ المتخصص. وىو ييدؼ إلى اإلسراع في تحوؿ مجتمع ما إذف، اإلعالـ التن
 (3، صـ2114)الجاسـ، .مف حالة فقر إلى حالة ديناميكية مف النمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي

وتستند نظريات اإلعالـ التنموي عمى األسس العممية لنظريات اإلعالـ بالتزاوج مع نظريات التنمية     
 المتنوعة، وىذا التزاوج في األساس خمؽ العديد مف نظريات اإلعالـ التنموي. مف أىـ ىذه النظريات:

 ":ولبر شرام"نظرية */
تنطمؽ ىذه النظرية في دور وسائؿ اإلعالـ في التنمية مف خالؿ األثر الذي تحدثو وسائؿ اإلعالـ في    

بيف واقع تركيز وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ، وبالتالي الخدمات  "شراـ"المحيط الذي تعمؿ فيو، ويربط 
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اإلعالمية التي تقدميا في المدف الكبرى ويوجد نقص شديد في المدف اليامشية أو األرياؼ والقرى، 
 فيذا األمر موجود في المدف الكبرى واليامشية في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء. "شراـ"وحسب 

المختمفة  إلى إجراء أبحاث إعالمية في الدوؿ النامية مف أجؿ زيادة المعمومات والدراسات "شراـ"يدعو و 
مكانيات اإلعالمية المتوفرة فييا. وىي تيدؼ إلى توضيح الرؤيا في كؿ ما يتصؿ إلعنيا ولمعرفة ا

اضجة بسب ال تستطيع البمداف النامية إنفاؽ أمواؿ عمى حمالت غير نكما  بعممية االتصاؿ وفعاليتيا.
 عدـ وجود معمومات وأبحاث.

جميور وسائؿ اإلعالـ في الدوؿ النامية متنوع الفئات واألحواؿ أف  "شراـ"مف جية أخرى، يعتبر          
وسائؿ اإلعالـ الحديثة تحتاج إلى البقاء عمى صمة بجماىيرىا في ، كما أف .ويصعب التنبؤ بردود أفعالو

تحوالت سريعة. وحسب نظرية شراـ فإف وظائؼ وسائؿ اإلعالـ و  لدوؿ النامية التي تشيد تطوراتا
 )العبد، مصدر سابؽ( -التنموي ىي:

 .الرقابة -    
 .التعميـ -    
 .توسيع األفاؽ الفكرية -    
 .معرفة أسموب حياة اآلخريف -    
 .تنمية التعاطؼ بالتقريب بيف الناس -    
 .األشياء في البمدالتعرؼ واإلطالع عمى مختمؼ  -    

. وقد ربطت نظريتو بشكؿ "ولبر شراـ"ىذه ىي وظائؼ وسائؿ اإلعالـ التنموية حسب نظرية العالـ    
معاصر بيف اإلعالـ والعالقات العامة، وبيف التنمية،  بيدؼ تعبئة الجماىير عمى تنفيذ األساليب الجديدة 

لمعتقدات والقيـ مع عممية تغير الميارات وضرورة مف خالؿ الربط الثقافي االجتماعي الشامؿ لمعالقات وا
وىذا ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خالؿ اإلعالـ وأدواتو المتجسدة في  ا إلى جنب مع التنمية.سيرىا جنبً 

ا في تذليؿ العقبات التي تواجو التنمية، وتوسيع آفاؽ الفيـ والتعاوف ا حيويً وسائؿ االتصاؿ التي تمعب دورً 
رادة التغيير والمحاؽ بركب المعاصرة والتقدـ. والتأكيد عمى مسألة النقاش  يجاد المرتكزات المعنوية وا  وا 

مية والحوارات الخاصة بالتنمية مف قبؿ أوسع القطاعات الشعبية في اتجاه المشاركة الوطنية بعممية التن
نشاء قواعد سموكية وذوقية رفيعة في أذىاف الناس تحث نحو تفعيؿ إوبرامجيا وخططيا. أي مف خالؿ 

بدمج بيف األبعاد اإلعالمية واالقتصادية  "شراـ"التنمية، وتقؼ بالمرصاد ضد االنحرافات والتباطؤ، قاـ 
لمنمو االقتصادي في مرتكزاتو  واالجتماعية والسياسية، واعتبر اإلعالـ كوظيفة متجددة وأساسية مالزمة

وآفاقو الشاممة، إذ ال يمكف عزؿ اإلعالـ وأنشطة وسائؿ االتصاؿ العامة عف حركة المجتمع وتطوره 
لى مؤسستو الكبرى وىي الدولة، التي ال إ مف خالياه ووحداتو المؤسسية االقتصادية األولية وصوالً  ابتداءً 

حاؿ مف األحواؿ، بؿ تكوف ىذه الوظائؼ اإلعالمية مضاعفة ف تستغني عف ىذه األجيزة بأي أيمكف ليا 
 واستثنائية ونوعية، في دوؿ العالـ الثالث الذي تكوف قضية التنمية واإلعمار والبناء قضية جوىرية.
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 :نظرية دانيل ليرنر*/   
في نظريتو حوؿ العالقة بيف التحضر ووسائؿ اإلعالـ مف مقدرة اإلنساف عمى  "دانيؿ ليرنر"ينطمؽ       

التقمص الوجداني، ىذه المقدرة التي يعتبرىا إحدى الخصائص األساسية الالزمة لالنتقاؿ مف مجتمع 
تقميدي إلى مجتمع حديث. التقمص الوجداني حسب ليرند ىو القدرة عمى تخيؿ حياة أفضؿ وىذه القدرة 

برة أساسية ينبغي توافرىا في اإلنساف الحديث الذي يعيش الحياة الحديثة. يؤكد ليرند عمى العالقة تمثؿ خ
بيف التمدف ومعرفة القراءة والكتابة مف جية، وبيف معرفة القراءة والكتابة والتعرض لوسائؿ اإلعالـ مف 

 جية أخرى، ويعتبر أف التمدف ىو الخطوة األولى في ىذا االتجاه.
 دولة (73)ثر النتائج عف خالصة أبحاث تحميمية أجريت في إفي األصؿ تكونت  "ليرند"ظرية ن      

 ومنطقة في الشرؽ األوسط. ومف أىـ نتائجو:
 .ا لقبوؿ التغيرات االجتماعيةبالعالـ الخارجي ىـ أكثر استعدادً  أف الناس األكثر اتصاالً -     
 .تساعد عمى تسييؿ التغيرات االجتماعيةاالتصاالت ومعرفة تجارب اآلخريف أف -     
 .يوجد توافؽ بيف انتشار التعميـ وتطور وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ والنمو االقتصادي والحضريأنو -     
كمما زاد معدؿ الدخؿ القومي لمفرد ونمت المدف وزاد التصنيع زادت معو مطالعة الصحؼ وكثرت أنو -     

أف التمدف يزيد الحاجة لإلعالـ وىو قاعدة االنطالؽ لتطوير  "ليرند"وتنوعت وسائؿ اإلعالـ. يعتبر 
 في ىذا المجاؿ. وسائؿ اإلعالـ، ويعترؼ أف وسائؿ اإلعالـ ليا دورىا

 

واستخداماتيا  ةأف اإلعالـ التنموي يتميز بأنو إعالـ ىادؼ، يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ المجتمع األساسي-
 (ـ1988د، محم) بشكؿ عاـ فاؽ درجة التمدف نفسيا.

أنو إعالـ ىادؼ، يسعى إلى تحقيؽ  يتمتع اإلعالـ التنموي إذف، ببعض الخصائص مف أىميا      
أىداؼ المجتمع األساسيو واستخداماتيا بشكؿ عاـ فاؽ درجة التمدف نفسيا ومصالحو الجوىريو، فيو يقـو 

تعزيز قدرات الجميور مف أجؿ  نجاح الخطط التنموية، كما ييدؼ إلىإبتييئة األجواء المناسبة لغرض 
. وىو كذلؾ إعالـ المشاركة اإليجابية في عممية التنمية والقضايا التي تيـ المجتمع الذي يعيشوف فيو

ا باعتباره إعالمً كما يتسـ بالشمولية والتكامؿ،  مبرمج ومخطط يرتبط بخطط التنمية ومصالح الجية.
وثقافية تربوية، ويسعى إلى اقناع الرأي العاـ بضرورة التغيير يرتبط بنواٍح اقتصادية وسياسية واجتماعية 

متعدد األبعاد، حيث  اإعالمً  ا بكونويتسـ اإلعالـ التنموي أيضً و   ة.االجتماعي لتحقيؽ أىداؼ التنمي
واالجتماعية والسياسية، وواقعي في أسموب معالجتو  بعاده لتشمؿ األبعاد الصحية واالقتصاديةأتتعدد 

المجتمع وطرحيا ألنو يعبر عف ىموـ الناس وتطمعاتيا ويواكب القضايا المستجدة، ويستند إلى لمسائؿ 
في ما يخص التعامؿ مع مختمؼ الوسائؿ، يتخذ أما   الوضوح في التعامؿ مع الجميور والثقة المتبادلة.

حافة مطبوعة، اإلعالـ التنموي وسائؿ متعددة لغرض تحقيؽ دوره التنموي أىميا التمفزة، اإلذاعة، ص
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صدارات مطبوعة أو مسجمة، بطاقات بريدية إلكترونية، لقاءات مفتوحة مع الجميور المستيدؼ، إصحافة 
 معارض.و مصورة، مطويات، أفالـ قصيرة، ممصقات، صحؼ، ممفات، جداوؿ زمانية، كتيبات، 

 :أهداف اإلعالم التنموي*/     
ا لمظروؼ التي تحيط بكؿ مجتمع. إف اليدؼ ألخر وفقً تتنوع أىداؼ اإلعالـ التنموي مف مجتمع      

العاـ لإلعالـ التنموي يتمثؿ في التأثير عمى الجماىير ومحاولة إقناعيـ وتوعيتيـ بأىمية التنمية وضرورة 
سراع بيا. وييدؼ اإلعالـ التنموي بالدرجة األساس إلى إيجاد وسائؿ اتصاؿ فاعمة وقادرة عمى حمؿ إلا

 ة ونشرىا إلى أبعد المستويات وتخاطب كافة شرائح المجتمع.الرسالة اإلعالمي
ييدؼ اإلعالـ التنموي إلى خدمة قضايا المجتمع ويسعى في تحقيؽ أىداؼ وغايات اجتماعية      

مستوحاة مف حاجات المجتمع األساسية ومصالحو الحيوية ويسيـ أيًضا في ترسيخ الوعي الحقيقي 
تقديـ الحقائؽ ومف ثـ تبني الخطط التنموية الالزمة، كما وييدؼ إلى بالتنمية القائـ عمى المصارحة و 

تأكيد أىمية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار السياسي، ودفع الناس باتجاه المشاركة السياسية 
 ، مصدر سابؽ(محمد) . واتخاذ القرار وتوضيح األبعاد الوطنية لمتنمية

البد لإلعالـ السيما الجيوي، مف تبني أىداؼ تحمؿ في جوىرىا ولكي يحقؽ صفتو التنموية،      
ودالالتيا مسؤولية المجتمع الذي ينشط فيو ىذا اإلعالـ. ىذا ويمكننا أف نحدد بعض ىذه األىداؼ 

  المشروعة لإلعالـ التنموي الجيوي في التالي:
 دراؾ ما يحيط بالفرد مف ظواىر و أحداث عمى مستوى محمي.ا  فيـ و     .1
 نقؿ التراث الثقافي الجيوي مف جيؿ إلى آخر.    .2
 تنمية الحس الوطني والقومي لدى المواطنيف مع ضرورة تعزيز اإلنتماء المحمي في نفس الوقت.    .3
 كشؼ األفكار اليدامة والداعية إلى تعميؽ التخمؼ في المجتمع المحمي ومحاربتيا والدعوة لتغييرىا.    .4
 ور الشباب وقضاياىـ التي قد تتماىى وقد تختمؼ عف بقية المجتمعات المحمية.التركيز عمى د    .5
حساس بالماؿ العاـ وتقديره والحفاظ عميو في إطار تعزيز الشعور باإلنتماء وبالوالء إلالتركيز عمى ا    .6

 المحمي والوطني.
وي، يجب أف ال يحيد يتبيف مما سبؽ أف اليدؼ األساسي مف بعث أجيزة ووسائؿ إعالمية في سياؽ جي

عف  التدخؿ النشيط اإليجابي لتعزيز قدرات كافة أفراد المجتمع المحمي مف أجؿ المشاركة اإليجابية في 
وهو ما يؤكد فرضيتنا الثانية حول ) عممية التنمية والقضايا التي تشغؿ المجتمع الذي يعيشوف فيو.

 (.فعالية الدور التنموي لإلعالم الجهوي
 :اإلعالم التنمويوظائف   */  

 يقـو اإلعالـ التنموي السيما في سياؽ جيوي، بمجموعة مف الوظائؼ والمياـ ومنيا:
يقوـ بوظيفة الرقابة والتوعية واإلرشاد والتثقيؼ، واإلخبار فيو يقوـ بنشر المعرفة التنموية بيف أفراد     .1

الدقيقة عف التنمية وشروط نجاحيا وكيفية المجتمع وتزويدىـ بأكبر قدر ممكف مف الحقائؽ والمعمومات 
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إنفاؽ الماؿ العاـ واختيار المعمومات بشكؿ دقيؽ وجذاب، وتشجيع الجميور لمقياـ بدور فعاؿ في تنمية 
مجتمعيـ المحمي والوطني، وتوعيتيـ ليكونوا عمى إدراؾ ووعي بمشكالتيـ. واستخداـ أساليب مشوقو مف 

وكؿ ما يخص القضايا التنموية، بطريقة  ةؿ مع الوسائؿ اإلعالميأجؿ جذب كؿ شرائح المجتمع لمتفاع
تعمؿ عمى خمؽ التواصؿ التنموي في أوساط المجتمع الواحد مف جية وبيف األجياؿ المتعاقبة مف جية 

 .أخرى بنقؿ القيـ مف المواطنيف الحالييف إلى المواطنيف القادميف مف أجؿ استمرارية العممية التنموية
عمى توسيع اآلفاؽ الفكرية ولفت انتباه الناس إلى القضايا العامة باعتبار التنمية تتطمب قيًما يعمؿ     .2

 ومعايير ومعتقدات اجتماعية متجددة، فنظاـ االتصاؿ ىو أداة لمتغير نحو نظاـ اجتماعي شامؿ.
ية التنمية، ترسيخ التعميـ، حيث يقوـ بتعميـ الناس الميارات واألساليب الالزمة التي تتطمبيا عمم    .3

التطورات اإليجابية في مجاؿ التعميـ، واالىتماـ بالتربية جنًبا إلى جنب مع التطور االقتصادي 
واالجتماعي، فالتنمية عممية إنسانية حضارية ونسبية، ودعـ التعميـ و التدريب في المجاؿ التنموي ونشر 

 .األفكار المستحدثة
يجاد مناخ فكري يحفز الناس عمى التغيير والتطوربعث الطموح والتطمع إلى حياة     .4  .أفضؿ وا 
في بعده البيئي، أـ  البحث الحثيث عف مكامف الخمؿ الذي يعتري المجتمع المحمي أو الوطني، سواءً     .5

التعميمي، أـ االجتماعي، أـ الثقافي، أـ التنظيمي، وما إلى ذلؾ، فال يكتفي اإلعالـ التنموي بوصؼ 
نم  ا مدعو إلى التنقيب في العوامؿ المؤدية إلييا، ثـ تقديـ الحموؿ الناجحة والممكنة ليا.المشكمة، وا 

ا بالمشكالت التي تواجو عممية التأثير في اتجاىات األفراد والجماعات ومواقفيـ، لجعميـ أكثر استشعارً     .6
تصاؿ بأساليبيا ورسائميا ا لممساىمة في حميا. وفي ىذا الشأف يمكف لوسائؿ االالتنمية وأكثر استعدادً 

 .تعديؿ المفاىيـ والسموكيات السمبية وتغييرىا إلى إيجابية
نا لمنظريات المذكورة والتي تؤكد فعالية الدور اإلعالمي واالتصالي في تماسؾ البنى اإلجتماعية ئبعد استقرا
قميمية والجيوية في إلواا، يمكننا حصر مالمح الدور المناط بعيدة وسائؿ اإلعالـ المحمية ا ووطنيً جيويً 

 ا "خارطة الطريؽ".جممة مف التوصيات أطمقنا عمييا مجازً 
 */خارطة الطريق إلعالم جهوي ناجع وفعال:

ا لما أكدت ا، وفقً ا إلى دورىا الفعاؿ تنمويً مف منطمؽ مسؤولية وسائؿ اإلعالـ داخؿ المجتمع، واستنادً 
عميو النظريات اإلعالمية التي تطرقنا إلييا في ىذه الورقة البحثية، عمى وسائؿ اإلعالـ التي تعمؿ في 
سياؽ جيوي/محمي أف تثبت نجاعتيا وفعاليتيا في تدعيـ النظـ الجيوية الموسعة مف خالؿ عدة عناصر 

 لعؿ أىميا: 
مع مساحة البمد بحيث تشمؿ كؿ المناطؽ والنواحي توزيع وسائؿ اإلعالـ بشكؿ جغرافي يتناسب  -      

حتى تكوف كؿ وسيمة إعالمية محمية مرآة تعكس الجية التي تنشط  .والقرى ذات الكثافة السكانية العالية
 فييا.
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التنسيؽ ما بيف توجيات الدولة التنموية ومؤسسات اإلعالـ الوطنية والجيوية، كوضع الخطط  -
 األىداؼ المطموبة وتنفيذ المخططات.المشتركة لتحقيؽ  والبرامج

العمؿ عمى تغيير نمط المعالجات اإلعالمية الكالسيكية السائدة لكافة القضايا المحمية واألخذ بعيف  -
اإلعتبار التطورات اليائمة التي حدثت وتحدث،  في مجاؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، واحتداـ 

مار التطورات التكنولوجية خدمة لممواطف في الجيات. )يجب أف ا، واستثا ودوليً ا ووطنيً المنافسة محميً 
ا يتحدث بمغة العصر ويستثمر آخر الصيحات التكنولوجية مف أجؿ تدعيـ يكوف اإلعالـ الجيوي إعالمً 

 جودة الرسائؿ اإلعالمية(.
ًا موثوقًا العمؿ عمى إستعادة ثقة المتمقيف في وسائؿ اإلعالـ المحمية بحيث تصبح تمؾ الوسائؿ مصدر  -

بو في مد المتمقيف بالمعمومات الدقيقة وبالسرعة المطموبة.)عمؽ الطروحات لمقضايا المتناولة في مستوى 
محاولة المساىمة في إيجاد  -رشاديإلتجاوز الدور اإلخباري إلى الدور التوعوي والتثقيفي وا -الجية

اإلعالـ الجيوية فسح المجاؿ أماـ مشاركة كما يجب عمى وسائؿ ، الحموؿ العممية والواقعية الناجعة(
الجماىير وبشكؿ مباشر في طرح قضاياىـ ومساءلة المسيئيف عبر حوارات جادة وعقالنية وشفافة 

 وديمقراطية.
تأميف مصداقية الوسائؿ المحمية والتزاميا بأخالقيات العمؿ اإلعالمي، حتى ال تعطى الفرصة لممتمقي  -

حصوؿ عمى الحقائؽ التي قد تكوف في أحياف كثيرة غير دقيقة في مستوى لييرب نحو وسائؿ خارجية لم
 اإلعالـ الجيوي.

عمؿ الوسائؿ اإلعالمية المحمية عمى تشكيؿ رأي عاـ جيوي تجاه أي موضوع أو قضية تمس الجية،  -
ا وىو ما يفرض وجود وسائؿ إعالمية جيوية متخصصة مف أجؿ أف تخاطب كؿ وسيمة فئة أو قطاعً 

إنشاء القنوات المتخصصة سواء في مجاؿ األخبار والسياسة والفف والرياضة ومف ىنا تأتي أىمية ا.)محددً 
 بحيث يتـ التنسيؽ فيما بينيا في مخاطبة القطاعات المختمفة مف المتمقيف المحمييف(.

بأنواعيا حتى توفير فرص التعامؿ مع األزمات عبر وسائط متعددة ومف أىميا وسائؿ اإلعالـ الوطنية  -
يتـ التنسيؽ بينيا فيما ينشر، وحتى يتـ توحيد الرسائؿ والخطابات والمواد اإلعالمية المبثوثة حوؿ األزمة 
/ المشكمة /القضية المطروحة، وىو ما مف شأنو أف يبعد شبح الضبابية والتشويش في ذىف المتمقي 

ا عنصر طاب السياسي واإلعالمي وطنيً كما أف توحيد الخ المحمي يحوؿ دوف فيـ الرسالة اإلعالمية.

 ضروري لمغاية حتى يحدث التناغـ المنشود.
المتخصصة وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمي خريجي كميات اإلعالـ  ةتأميف الكوادر اإلعالمي -       

كما  عالمية.إلوتوفير الكادر اإلعالمي الالـز إلعداد البرامج ا ةوالصحافة وتقنيي الصحافو اإلعالمي
يجب أف يكوف الكادر اإلعالمي مف أبناء الجية، يتحدث بمنطؽ المتمقي المحمي ويستعمؿ ليجتو ويتبنى 

ا يسيؿ عمى الوسائؿ ا بيف الباث والمتمقي، ويحدث تناغمً ا روحيً قضاياه ومشاكمو، وىو ما يؤمف تقاربً 
       التغيير اإلجتماعي.اإلعالمية عممية التغمغؿ والتأثير في ذىف المتمقي المحمي وبالتالي تحقيؽ 
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 قائمة المراجع:
 ، انًكرثح اإلػاليٛح: انذار انًصرٚح انهثُاَٛح.اإلػالو ٔانًدرًغ(: 0202انسذٚذ٘، يُٗ ضؼٛذ ٔػهٙ، ضهٕٖ إياو) -

 ، انماْرج: انؼرتٙ نهُشر ٔانرٕزٚغ، انرادٕٚ ٔانرهفسٌٕٚ ٔذًُٛح انًدرًغ انًسهٙ(: 0991انًطهًٙ، إتراْٛى ػثذ هللا ) -

، دار اإلػالو انرًُٕ٘ ٔانرغٛٛر االخرًاػٙ: األضص انُظرٚح ٔانًُارج انرطثٛمٛح(: 0222انؼثذ، ػاطف ػذنٙ َٔٓٗ ػاطف ) -

 انفكرانؼرتٙ، انطثؼح انخايطح.

، يدهح خايؼح ديشك نهؼهٕو االلرصادٚح دٔر اإلػالو فٙ ذسمٛك انرًُٛح ٔااللرصاد انؼرتٙ(: 0222انداضى، خًال) -

 ، انؼذد انثاَٙ.02ذ ٔانمإََٛح، انًده

 ، اإلضكُذرٚح: دار انٕفاء نذَٛا انطثاػح.0، طانًطؤٔنٛح االخرًاػٛح نإلدارج(: 0222انصٛرفٙ، يسًذ ) -

(: انًطؤٔنٛح االخرًاػٛح فٙ انمطاع انخاص فٙ انطؼٕدٚح، انًدهح انؼرتٛح نإلدارج، 0922انرٕٚدر٘، يسًذ تٍ إتراْٛى ) -

 .2انؼذد 

، 0، طانًطؤٔنٛح االخرًاػٛح ٔأخاللٛاخ األػًال ٔانًدرًغ(: 0202ير٘، صانر يٓذ٘ )انغانثٙ، طاْر يسطٍ، ٔانؼا -

 ػًاٌ: دار ٔائم نهُشر ٔانطثاػح.

 ، انماْرج: دار انثمافح نهُشر.يشكهح انؼهٕو اإلَطاَٛح: ذمُٛرٓا ٔإيكاَٛاخ زهٓا(: 0992انخٕنٙ، ًُٚٗ ظرٚف ) -

 ، انماْرج: دار انًؼرفح.انًدرًغ انًؼاصراالذصال اندًاْٛر٘ ٔ(: 0222انثشثٛشٙ، أزًذ طهؼد ) -

 ، انماْرج: انذار انًصرٚح نهطثاػح.0، طانًطؤٔنٛح االخرًاػٛح نهصسافح(: 0222زطاو انذٍٚ، يسًذ ) -

 ، انماْرج: دار انفدر نهُشر ٔانرٕزٚغ.انًؼدى اإلػاليٙ(: 0222زداب، يسًذ يُٛر ) -

 انكٕٚد: يكرثح انفالذ.، ثٕرج االذصال ٔزرٚح اإلػالو(: 0222ضهًٛاٌ، صانر ) -

، رضانح دكرٕراِ، لطى انًطؤٔنٛح االخرًاػٛح نهؼاللاخ انؼايح فٙ انٕزذاخ االلرصادٚح(: 0929صادق، كرًٚاٌ يسًذ ) -

 انؼاللاخ انؼايح، كهٛح اإلػالو، خايؼح انماْرج.

هٛح انررتٛح، خايؼح ػٍٛ ، رضانح دكرٕراِ، كذًُٛح انًطؤٔنٛح االخرًاػٛح: دراضح ذدرٚثٛح(: 0992طازٌٕ، زطٍٛ زطٍ ) -

 شًص.

 ، انماْرج: ػانى انكرة.0، طاالذصال فٙ يداالخ اإلتذاع انفُٙ اندًاْٛر٘(: 0992ػثذ انسًٛذ، يسًذ ) -

 ، انماْرج: دار انؼرتٙ نهُشر.0(: يصذالٛح اإلػالو انؼرتٙ، ط0221ػثذ انؼسٚس، ػسج ) -

 طُٛح نطثاػح انكرة.: انشركح انٕانصسافح انٛى، يإَٛش(: 0921فٛرخطٌٕ، دَٔانذ ) -

، ذرخًح: زطُٙ يسًذ َصر ٔػثذهللا انكُذ٘، اإلػالو انذٔنٙ: انُظرٚاخ، االذداْاخ، ٔانًهكٛح(: 0222ياكفٛم، ذٕياش ) -

 انؼٍٛ: دار انكراب اندايؼٙ.

 ، انماْرج، دار انفكر انؼرت2ٙط اإلػالو ٔانرًُٛح،(: 0922يسًذ، ضٛذ يسًذ ) -

 ، انماْرج: انذار انًصرٚح انهثُاَٛح.انؼًم اإلػاليٙ، دراضح يمارَح أخاللٛاخ(: 0222يكأ٘، زطٍ ػًاد ) -

 ، ذرخًح: ضاػذ خضر انؼراتٙ، انرٚاض: دار انًرٚخ نهُشر.اإلػالو ٔضٛهح ٔرضانح(: 0929يٛرل، خٌٕ ) -

 

لكترونية:إلالمراجع ا  

 - أيٍٛ، أشرف)0202(: َظرٚح انًطؤٔنٛح االخرًاػٛح اإلػاليٛح،

http://masscomm.kenanaonline.net/posts/137749 

20/00/0202اندسٚرج.َد، -  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8

%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9 

،ٔٔضائهّ ذؼرٚف االػالو(:  0202انُمٛثاٌ، َٕرج) -  

madina.com/node/430476-http://www.al 

، كهٛح اٜداب، لطى ػهى االخرًاع، خايؼح تاتم، انؼراق،يفاْٛى انًدرًغ انًسهٙ ٔانًدرًغ(: 0202انمرٚشٙ، غُٙ َاصر ) -  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=36259 

-00-02رش"، ، يسرن انثسث اإلخثار٘ "يصذسذٚاخ اإلػالو انًسهٙ أثُاء انفررج االَرمانٛح(: 0200زطٍ، ػثذ هللا أتٕ انسًذ ) -

0200 

http://www.masress.com/misrelgdida/80734 

http://www.epra.org.eg/
http://masscomm.kenanaonline.net/posts/137749
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.al-madina.com/node/430476
http://www.al-madina.com/node/430476
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=36259
http://www.masress.com/misrelgdida/80734


 دراسة نظرية -للنظم الجهوية المتقدمة الدور اإلعالمي واالتصالي : أ.م.د/ ثريا السنوسي 87 

 ،يفٕٓو االػالو ٔػُاصرِ(: 0200ػهٙ اضًاػٛم انداف) -

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=145464 

 - ػهٙ ْاشى )0202(: انًمارتاخ انُظرٚح، يٕلغ أرَررٔتٕش، 0202

http://www.aranthropos.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 

 - ْٛثى انسهٙ انسطُٛٙ)0200(: انًُاْح ٔانًُٓدٛح- يذخم ٔيمارتح فٙ "انثسث انؼهًٙ" ٔاضرسمالاذّٓ، 

٘، يٕلغ انشٛراز   

http://www.alshirazi.com/world/article/2011/711.htm 

02/20/0200يُرذٚاخ ٔاد٘ انؼرب اندسائر٘، ، َظرٚاخ اإلػالو -  

http://www.wadilarab.com/t11075-topic 
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Abstract 

        Progressive regionalism is a modern form of community organization, 

aimed at developing mechanisms of administrative and economic action in the 

regions, and raising members of local communities at all levels, contributed to 

the crystallization of Regional Media concept. 

 Because central information systems cannot meet all the needs and 

requirements of all sectors of the society, the tendency of many governments in 

many countries was to decentralize the media and promote media in the context 

of regional systems. 

 This study will explore the emergence of the phenomenon and its 

development steps on a global and Arab level. For this purpose, the role that the 

media must provide to contribute to the establishment of these systems will be 

questioned, starting from the theory of social responsibility, ending up with the 

developmental theory. This theoretical approach can define the responsibility of 

the media in local development, its pivotal role in the regions, such as the 

affirmation of the national identity, sovereignty and cultural specificities of 

local communities. A chart describing a road map for the regional media to be 

effective in the developed regionalism concept was proposed at the end. 
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