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Abstract:  

 The great role and the great importance that the media occupy 

nowadays is very clear to be noticed, it is one of the most important 

institutions, and one of the most important platforms that 

communicate its voice to people and it works to cultivate beliefs and 

ideas, and shape people's opinions about what is going on around 

them, and their perception of issues. Popularity of modern 
information in the transfer of modern ideas is a key factor that affect 

Related the country, and well prepared Related to scientific and 

technological progress to speed up the delivery of the media message. 

The importance of the media has increased in our era accordingly In 

sound, image and word, the development that took place in the 
media by relying on satellites and the industrial sector for radio and 

television broadcasting, which occurred in printing and electronic 

newspapers, distances were reduced between regions and eliminated 

the borders and separations between nations and  peoples. The 

media has reached the peak of importance and danger at the same 

time, due to its great influence on Stirring up public opinion for or 
against what is happening in terms of developments or changes, and 

the amendment or incitement that occurs on the constants in social 

values, intellectual beliefs, religious approaches, and different 

concepts in the affairs of the Human life in various parts of the world 

reached by the media, as the media and its means have become 
leadinga major role in transmitting and disseminating information, 

describing events, and forming public opinion, and this role has grow 

In general, there are more typical ways with the advancement of 

science, the intertwining of its interests, and the important role of 

the media In the community, and the media through it can provide 

community members with the information they may have Become 

public opinion material. 
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ي صنع القرار السياسي 
 
 اإلعالم ودور وسائله ف

 
 2 أنور محمد أحمد أبو جناح

 
 الملخص

ي عرصنا 
 
ي تحتلها وسائل اإلعالم ف

، واألهمية البالغة الت  ال يمكن بمكان إغفال الدور الكبير
ي الذي نعيشه، فهي 

ي توصل صوتها للناس والت 
من أهم المؤسسات، ومن أهم المنابر الت 

تعمل عىل زرع معتقدات وأفكار، وتشكل آراء الناس حول ما يدور حولهم من أحداث، 
ي نقل األفكار العرصية 

 
 ف

ً
 أساسيا

ً
 عامال

ً
ونظرتهم للمسائل المتعلقة ببلدهم، وتعد أيضا

ي وإشاعة المعلومات الحديثة المتصلة بالتقد  .م العلمي والتكنولوج 
 لرسعة توصيل الرسالة اإلعالمية 

ً
ي عرصنا الحالي تبعا

 
ولقد ازدادت أهمية اإلعالم ف

بالصوت والصورة والكلمة، فالتطور الذي طرأ عىل األجهزة اإلعالمية باالعتماد عىل األقمار 
ون ل الصناعية للبث اإلذاعي و المتلفز، والذي طرأ عىل الطباعة والصحف االلكي  ية، اخي  

ي الحدود والفواصل بير  الدول والشعوب
 .المسافات بير  المناطق وألغ 

ي تأليب 
 
ي ذات الوقت لما له من تأثير بالغ ف

 
كما بلغ اإلعالم ذروة من األهمية والخطورة ف

ات، وما يطرأ من تعديل   الرأي العام مع أو ضد ما يحدث من مستجدات أو متغير
ي القيم

 
االجتماعية والمعتقدات الفكرية والمناهج الدينية  أو تحريض عىل الثوابت ف

ي توصل إليها 
ي شت  بقاع األرض الت 

 
ي شؤون الحياة اإلنسانية ف

 
والمفاهيم المختلفة ف

ها ووصف  ي نقل المعلومة ونرسر
 
 ف

ً
ا  كبير

ً
اإلعالم، إذ اصبح اإلعالم ووسائله يؤدي دورا

و  ،وتشابك مصالحه ،وقد تناىم هذا الدور مع تقدم العلم ،األحداث، وتشكيل الرأي العام
ي المجتمع

 
وتستطيع وسائل  ،بصفٍة عامة يوجد طرق نمطية تزيد من أهمية دور اإلعالم ف

ي ربما تصبح مادة الرأي العام
 .اإلعالم من خاللها تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الت 

 .، القرار السياسي اإلعالم، اإلعالم السياسي : الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة
ي نقل الرسائل اإلعالمية  أصبحت

 
ي ف  عىل وسائل اإلعالم الجماهير

ً
 يكاد يكون كليا

ً
المجتمعات المعارصة تعتمد اعتمادا

 . ي ُيراد توصيلها إل الجماهير
 الت 

ي الحياة السياسية المعارصة، فلهذه 
 
ي تزويد الشعب وتتعدد األدوار الملقاة عىل عاتق وسائل اإلعالم ف

 
الوسائل دورها ف

 
ً
ي المجتمع حول قرار سياسي معير  يخدم مصالح ذلك المجتمع عالوة

 
ي من خاللها يتشكل الرأي ف

ات السياسية الت  بالخي 
ي المواقف السياسية الهامة وعند الحاج

 
ي خلق التماسك بير  جميع أفراد الشعب ف

 
 ف
ً
 هاما

ً
أفعال  إتخاذ ة إل عىل لعبها دورا

يةسياسية م  .صير
وقد انتبهت األنظمة السياسية إل الدور الكبير الذي يلعبه اإلعالم كوسيلة للتواصل بير  صانع القرار السياسي وأفراد 

 .المجتمع أو بير  كيان سياسي آخر
ي تأليب الرأي العام مع أو ضد ما يحدث من

 
ي وقتنا الحالي من أهمية بالغة ف

 
ي أهمية الموضوع لما يمثله اإلعالم ف

 تأت 
ي شت  مجاالت الحياة اإلنسانية، فأصبح عي  أجهزته 

 
 ألهمية مكانة ودور وسائل اإلعالم ف

ً
ات، وأيضا مستجدات أو متغير

ائح المجتمع.   المختلفة يخاطب كافة شر
 
ً
 مؤثرا

ً
ي تشكيل الرأي العام وبأن هذه الوسائل أصبحت عامال

 
 كما يهدف الموضوع إل إبراز الدور الكبير لوسائل اإلعالم ف

ي تشكيل القرار السياسي ومساعدة صانغي القرار بالحصول عىل أكي  قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالحدث 
 
ف

 قرار بشأنه.  إتخاذ المطلوب 
 :  وقد تم تقسيم هذه الورقة العلمية المشاركة حسب التالي

ي يقوم بها
 المبحث األول: مفهوم اإلعالم ووظائفه الت 

 المطلب األول: مفهوم اإلعال 
ً
 واصطالحا

ً
 م لغة

                                                           
dranwer00@gmail.com   ،.ليبيا ، جامعة بن وليدد  ،
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ي يقوم بها اإلعالم
: األهداف والوظائف الت  ي

 المطلب الثات 

ي عملية صنع القرار السياسي 
 
: دور وسائل اإلعالم ف ي

 المبحث الثات 

 

 المبحث األول: مفهوم اإلعالم ووظائفه

ي مع بدء الحياة عىل األرض، مع وجود عالقة فطرية بير  اإلنسان وب
ير  كافة الكائنات عليها، كانت بداية االتصال اإلنسات 

 دون وعي ودون رغبة وإرادة اإلنسان، ومن ثم تطورت وسائل االتصال بالنسبة لإلنسان 
ً
وكان االتصال بينها سالبا

ي تاري    خ العالقات 
 
ة ممتعة بينهم، وبذلك فتحت ف باكتشافه النار. حيث كانت النار تجمع الناس حول أمسيات مثير

 تصال وتبادل الحوار، واستخدام لغة الكالم بدل اإلشارات والرموز. اإلنسانية، أساليب جديدة باال 

ي البرسر 
 الدخان الناتج من لهب النار المشتعلة كان أول وسيلة اتصال إعالىمي بير  بت 

َّ
تبعه اإلعالم  –إذ يرى البعض من أن

 باكتشاف الحروف بواسطة الرموز واإلشارات، ثم النقوش المقدسة، والحفر عىل األلواح الحجرية والطينية، 
ً
مرورا

....(-وتطورها ي
. والحرف الرومات  ي

اطيق  . الهير ي
ومن ثم الكتابة، فالطباعة، حت  دخلنا هذا العرص  -)الحرف اإلغريق 

ونية   .(2011)خالدالحسنات،  بواسطة األقمار الصناعية والطباعة االلكي 

ع البابليون والصينيون الدوالب  بعبارٍة أخرى فقد سغ اإلنسان باستمرار إل تطور وسائل االتصال لديه فبعدما اخي 
اعات أخرى يرست ُسبل اتصال بلجان  اعية واخي  اع المراكب الرسر ي تاري    خ االتصال، انتقل إل اخي 

 
والذي كان ثورة مهمة ف

 العالم المختلفة ببعضها من خالل تبادلها المعلومات والثقافات واألفكار  فكان الحمام الزاجل وسيلة شيعة 
ً
نسبيا

غ" المطبعة العام  ي "غوتني 
ع األلمات  ي نقله للمعلومات، قبل أن يخي 

 
 ف
ً
اع آنذاك  1740مستخدما حيث اعتي  هذا االخي 

 إل أول مطبعة عام 
ً
اعات وصوال ي االتصال أدت إل نرسر العلم والمعرفة بأشع مدة زمنية، وتوالت االخي 

 
 1814ثورة ف

ي تعمل بالبخار ثم "التلغراف" 
ي والت 

 
" والذي أصبح الناس يتابعون مجريات األحداث ف نيي  ر ليصبح "تيلير

والذي طوِّ
 .
ً
 نفس اليوم وليست بعد عدة أسابيع كما كان يحدث سابقا

ي عالم 
 
اع التلفزيون والذي اعتي  نقلة نوعية ف

 الخي 
ً
ي وصوال

ي ممارسة العمل الصحق 
 
ع الهاتف واستخدم ف ومن ثم اخي 

ي، حيث ب ين، وبدأت معه مرحلة االتصال الجماهير ي مع بداية عرص السينما مطلع القرن العرسر
دأ اإلعالم المرت 

اع " النبلوغراف" عام  ي شعة نرسر الصورة وبثها عي  مسافات بعيدة، كما  1925السمعيات والبرصيات، وقد ساهم اخي 
 
ف

ي 
 
 بير  الناس وبرز دورها ف

ً
اعها صدًى واسعا عت اإلذاعة المسموعة وكان الخي  الحرب العالمية الثانية وخالل الحرب اخي 

ي  ي والغرت 
 
ف ،  الباردة بير  المعسكرين حينها الرسر  .(1997)سعودالبرسر

ي 
نت تلغ  ي دور اإلذاعة المسموعة بالكامل، بل تكاد األني 

ويعد عرصنا الحالي عرص األقمار الصناعية والفضائية ويكاد يلغ 
 عىل دور الصحافة الورقية المكتوبة، هذا العرص الذي 

ً
 يكاد يكون كليا

ً
أصبحت فيه المجتمعات المعارصة تعتمد اعتمادا

، ويقوم بهذا الدور مؤسسات  ي ُيراد توصيلها إل الجماهير
ي نقل الرسائل اإلعالمية الت 

 
ي ف وسائل اإلعالم الجماهير

 . الة من بينها شبكات التواصل االجتماعي  حكومية وغير حكومية مستعينة بأجهزة متطورة وفعَّ

قد انتبهت كثير من الحكومات بشكل أو بآخر إل أهمية الدور والقوة المؤثرة لوسائل اإلعالم وقدرتها عىل تهيئة الرأي ول
 من الحكومات اهتمامها 

ً
ا ي المجتمع وتحريكه واستقطابه للدفاع عن الِوجهة المطلوبة منه، عليه أعطت كثير

 
العام ف

ي الكبير ودعمها الالمحدود لوسائل اإلعالم ال
 للتقدم التقت 

ً
ي حياتنا نتيجة

 
ايد ف  ومي  

ً
 مهما

ً
ي أضحت تلعب دورا

مختلفة، والت 
 المستمر فيها. 

 لرسعة توصيل الرسالة اإلعالمية بالصوت والصورة والكلمة، 
ً
ية تزايدت تبعا ي المجتمعات البرسر

 
عليه فإن أهمية اإلعالم ف

قمار الصناعية للبث اإلذاعي والمتلفز، والذي طرأ عىل الطباعة فالتطور الذي طرأ عىل األجهزة اإلعالمية باالعتماد عىل األ
ل المسافات بير  المناطق، وألغ  الحدود والفواصل بير  الشعوب  

ونية، اخي   .(2011)خالدالحسنات،  والصحافة اإللكي 

 
 
 واصطالحا

ً
:المطلب األول: مفهوم اإلعالم لغة  

ي 
: االعالم مشتقة من الجذر الثالت 

ً
م. اإلعالم لغة

َّ
 )علم( وهي صفة من صفات هللا سبحانه فهو العليم والعالم والعال

ي الوصف 
 
مة من باب المبالغة ف

َّ
م، وعال

َّ
 أي: عرفته، كما يقال: عال

ً
ء أعلمه علما ي

والعلم نقيض الجهل، ويقال: علمت الشر
 بالعلم فالهاء فيها للمبالغة. 

 
ً
ي بمعت  المعرفة، ألن كال

، وتأت   منهما مسبوق بالجهل. والعلم بمعت  اليقير 

ي أو البسيط ولهذا يقال )علمته(. 
 وقيل: إن العلم هو االدراك الكىلي أو المركب بينما المعرفة هي االدراك الجزت 

ي تدرك بها مسائل العلم، أو إدراك تلك المسائل،      أو المسائل نفسها، ويقال: أعلمه 
كما يطلق العلم ويراد به: الكلمة الت 

 ، ه. الخي  وبالخي   أي أخي 

مته( و ) أعلمته( من أصل واحد، لكن اإلعالم مختص بما كان بإخبار شي    ع، والتعليم مختص بما فيه تكرير 
ّ
وقيل إن )عل

ي معت  اإلعالم، إذ كان متكرر. 
 
ي نفس المتعلم، والتعليم قد يستعمل ف

 
، ليحصل أثره ف  وتكثير

ي النرسر بواسطة اإلذاعة
 والتلفزيون والصحافة.  واإلعالم: مصدر الفعل أعلم، وتعت 
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 والعلم درجات ثالث: 

  .ما وقع من عيان، وهو البرص 

  .ما استند إل السمع، وهو االستفاضة 

  .ما استند إل العلم، وهو التجربة 

ي 
، أي أوصلتهم إل المطلوب، فأعلم وأبلغ وبيرَّ َ و أوصل: تعت 

ً
كما جاء اإلعالم بمعت  التبليغ، يقال بلغت القوم بالغا

ها وإذاعتها بير  الناس. إشاعة ال  معلومات وبثها وتعميمها ونرسر

 :
َّ
 مما سبق يتضح أن

  ها من خالل عرضها بأسلوب ممير  فيه مزيد تأكيد عليها، وايضاح اإلعالم فيه تميير  لبعض المعلومات عن غير
 لها. 

  .ي أوضح صورة
 
ي ف

، والعمل عىل ايصاله للمتلق  ء غائب أو حارص  ي
 اإلعالم قد يكون بشر

  يندرج تحت اإلعالم، فكالهما يحقق غاية واحدة، وهي إيصال المعلومات للجمهور المستقبل للرسالة. البالغ 

 :
 
 اإلعالم اصطالحا

ي يتم تعريفه 
ي ينظر له منها، والزاوية الت 

 للناحية الت 
ً
ي تعريف اإلعالم وتوضيح مفهومه، وذلك تبعا

 
هناك اختالف كبير ف

 من خاللها. 

لإلعالم، واختلفت تلك التعريفات فيما بينها، نتيجة لتعدد وسائل اإلعالم وتطورها  فقد تعددت تعريفات العلماء
 إل اختالف ثقافات العلماء ومجاالت عملهم، ومن أبرز هذه التعريفات: 

ً
 الرسي    ع، إضافة

ي تساعد عىل
ي تزويد الناس باألخبار الصحيحة كالحقائق الثابتة، والمعلومات السليمة الت 

تكوين رأي  " إن اإلعالم يعت 
 عن عقلية الجماهير 

ً
 موضوعيا

ً
ا ي واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث يعي  هذا الرأي تعبير

 
صائب ف

واتجاهاتهم، وميولهم، ومعت  ذلك أن الغاية من اإلعالم هي اإلقناع عن طريق المعلومات والحقائق واألرقام، 
،  واإلحصاءات" ي

 .(2010)الحمدات 

 كما يرتبط بهذا االتصال من ظروف: وهناك من عرَّ 
ً
 واسعا

ً
ف اإلعالم عىل أنه:" العلم الذي يدرس اتصال الناس اتصاال

 .(2004)سيدمحمد،  زمنية ومكانية وكمية ونوعية، وما شابه ذلك"

 .(1990)حميدعارف،  ويعرف )جارلس موريس( اإلعالم بأنه: عملية اتصالية تتوافر فيها مشكلة عدد من األفراد

ي نفس 
 
، ولروحها، وميولها، واتجاهاتها ف ويرى الباحث اوتجروت اإلعالم بأنه: " التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير

 .(1998)محمدحقيق،  الوقت"

ي بواسطتها يقوم الفرد القائم بها بنقل منبهات لكي يعدل 
بينما يرى الباحث )هوفالند( من أن "اإلعالم هو الطريقة الت 

ي المجتمع وينوي تحقيق هدف معير  بشكل عمدي"سلوك األفر 
 
،  اد ف ي

 .(1978)رشت 

ي 
 لإلعالم بأنه: " هو األخبار، أو هو التبليغ، أو هو األنباء، وكلها مرادفات تعت 

ً
ويضع قاموس )أكسفور وكاسل( تعريفا

 للتعامل، ووسيلة انتقال معلومة بير  األفراد أو جماعة، بحيث تنترسر بينهم، فتصبح لهم لغة للتفاهم، واصطال 
ً
حا

 .(2009)آالءهشام ،عمار،  للمشاركة"

كما يعرف عبداللطيف حمزة، اإلعالم بأنه: "تزويد الجمهور باألخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة 
ي واقعة من الوقائع  أو مشكلة من المشكالت"

 
ي تساعد عىل تكوين رأي صائب ف

 .(1998)محمدحقيق،  الت 

ي ضوء النظريات والمبادئ 
 
أما محمد عمارة فيقول: " هو التعريف بقضايا العرص ومشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا ف

 لدى 
ً
وعة أيضا ، وباألساليب المرسر

ً
 وخارجيا

ً
ي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة، من خالل وسائل اإلعالم المتاحة داخليا

الت 
 .(1990)محمدعمارة،  كل نظام وكل دولة"

ي ترتكز عىل الصدق 
تب عليها نرسر األخبار والمعلومات الت  ي يي 

 اإلعالم هو: " تلك العملية الت 
َّ
وذهب آخرون إل أن

  .(2009)آالءهشام ،عمار، والرصاحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، واالرتقاء بمستوى الرأي" 

 :
َّ
 ومن كل التعاريف السابقة، يتضح أن

ه عىل الرسالة اإلعالمية ومدى انتشارها، فيما اهتم العلماء  ي عباراتهم نحو تعريف اإلعالم، فمنهم من كان تركير 
 
اختلفوا ف

ي عدة أمور، ه  ي: 
 
 اتفقوا ف

ً
 آخرون ببيان مدى عالقة البيئة الفكرية واالجتماعية والسياسية باإلعالم، لكنهم جميعا

 خالل وسيلة معينة، بهدف نقل معلومة ورسالة.  اإلعالم عملية اتصالية بير  مرسل ومستقبل، من -1

 بير  الجمهور.  -2
ً
ام اإلعالم بالصدق والموضوعية، ليكتسب مصداقية وتأييدا  ال بد من الي  

ال بد لإلعالم من مراعاة اهتمامات الجمهور وميوله ورغباته، ليحقق التأثير األكي  فيهم، ويتمكن من اقناعهم  -3
 بالمعلومات. 
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ي مراعاته 
ي يتم ومما ينبغ 

 بير  اإلعالم والمعلومات، فالمعلومات هي المادة الخام الت 
ً
لدى تعريف اإلعالم، أن هناك فرقا

ي 
، فال ينبغ  ي العملية اإلعالمية، بينما اإلعالم هو عملية اتصالية، من أوجه نشاطها نقل المعلومات للغير

 
االعتماد عليها ف

 ات. الخلط بير  األمرين، واعتبار أن اإلعالم هو المعلوم

 ومما سبق من تعريفات سبق ذكرها عن اإلعالم، فإننا نالحظ أن اإلعالم: "هو نوع من التواصل بير  المؤسسة 
ً
ا أخير

ي من خاللها تقوم وسائل اإلعالم ببث معلومات وأخبار، ومتابعة احداث معينة، 
اإلعالمية واألفراد والمجتمعات، والت 

ها، كذلك فإن اإلعالم يعمل  ي عقول الناس، وتوجيههم نحو حقائق معينة، وتحليلها وتفسير
 
عىل زرع أفكار معينة ف

ه  ونظريات وُرؤى حسبما ترتأيه اإلدارة اإلعالمية، من أجل تشكيل رأي عام لديهم، يعمل عىل خدمة المجتمع، وتغيير
   .(2016)رفيق المرصي،  والسير نحو األفضل دائما"

 لإلعالم وسائل متعددة أ
َّ
 برزها: وننوه هنا من أن

، وتقوم بنرسر األخبار والمعلومات، -1 ي تصدر بشكل منتظم تحت اسم معير 
الصحافة: وهي كل المواد المطبوعة الت 

ي هذه المطبوعات كالصحف. 
 
ي يتم تداولها ف

ها من المواد المختلفة الت   والحديث عن قضايا معينة، وغير

.  اإلذاعة المسموعة: لقد كانت الوسيلة اإلعالمية األبرز لما -2 ي
 لها من أهمية قبل اكتشاف الجهاز المرت 

التلفاز: يعد من الوسائل اإلعالمية الهامة، حيث ألغ  المسافات البعيدة بير  أقطار العالم المختلفة، فهو يقوم بنقل  -3
 بأول، وقد أهتم اإلعالمي

ً
ي مختلف بقاع العالم المختلفة، وبثه للناس، من أجل معايشة األحداث أوال

 
ون كل ما يدور ف

 بطرق البث من خالل التلفاز، لما لها من أثر كبير لدى الناس. 

ي -4
نت إذ وصل مداه لكافة أنحاء العالم، وهي عبارة عن قاعدة بيانات الت   لألني 

ً
 واسعا

ً
نت: لقد شهد العالم انتشارا األني 

ي من خاللها يمكنهم الحصول عىل مايريدون من أخبار ومعلو 
مات ومواضيع مختلفة، وهي تتاح أمام جميع األفراد والت 

ي أيدي الناس. 
 
 ف
ً
، وتداوال

ً
 وشعة وتطورا

ً
 من أكي  التقنيات انتشارا

وكاالت األنباء: هي منظمات ومؤسسات، وهيئات مهمتها تجميع األخبار، والصور والموضوعات الصحفية من -5
السينما والراديو والتلفزيون، وهي مختلف مناطق العالم، وصياغتها وبيعها لوسائل االعالم، مثل الصحف والمجالت و 

مؤسسة تقدم خدمة إخبارية، حيث تعت  بتجميع األخبار، وتغطية األحداث بالصورة، والكلمة، والصوت، وتقوم بتوفير 
خدماتها اإلخبارية إل مختلف المؤسسات اإلعالمية ك اإلذاعة والتلفزيون، والصحف، والشبكة العنكبوتية، وقد تأسست 

ي باريس سنة أول وكالة أن
 
ي العالم ف

 
ي  ،1935بء ف

وأطلق عليها هافاس نسبة إل مؤسسها شارل لويس هافاس، والت 
 واحدة من إحدى الوكاالت العالمية"

ً
ي تعد حاليا

)رفيق المرصي،  أصبحت فيما بعد فرانس برس وكالة األنباء الفرنسية الت 
2016). 

 

  : ي
 
ي يقوم بها  المطلب الثان

 اإلعالم:  األهداف والوظائف الت 

ي  
ي تحتلها وسائل اإلعالم، فهي من أهم المؤسسات، ومن أبرز المنابر الت 

، واألهمية البالغة الت  ال يمكن اغفال الدور الكبير
ي تعمل عىل زرع معتقدات وأفكار، وتشكل آراء الناس حول ما يدور حولهم من أحداث، 

توصل صوتها للناس والت 
 ك. ونظرتهم للمسائل المتعلقة ببلدهم، وما إل ذل

كذلك فهي من األهمية بمكان تعمل عىل نقل األحداث، وتوصيل األخبار والمعلومات للناس حت  أصبحت أخبار العالم  
اعات، وما  كلها متناقلة بير  األفراد، سواًء كانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافات وعلوم، وابتكارات واخي 

  .(1999)غادةالشعالن،  توصيلها للناس لالستفادة منها يتوصل إليه العلم من معلومات هامة، يتم

ه وزيادة القدرة  وعليه فإن اإلعالم يهدف إل التأثير عىل مستوى وعي اإلنسان، والعمل عىل رفعه وتوسيع مدارك تفكير
ي تقديم مواده، ودعم وجهات

 
ي يتبعها اإلعالم ف

ي  العقلية لديه، وتوجيه عواطفه، وذلك من خالل األسس الت 
النظر الت 

ي 
 
 ف
ً
ا  تأثير

ي عقول الناس، فالمؤسسات اإلعالمية تعمل بشكل علمي وممنهج ومدروس، وتتبع الطرق األكي 
 
يرىمي لزرعها ف

هم  لمداخل تفكير
ً
  .(2016)رفيق المرصي،  عقول الناس، واألشع وصوال

ي يقوم بها اإلعالم ومنها
 :(2016رصي، )رفيق الم وهناك العديد من األهداف، والوظائف الت 

 تجاهات: التوجيه وتكوين المواقف واإل -1

إنها الوظيفة األكي  أهمية لإلعالم، إذ أن اإلعالم يعمل عىل تشكيل مواقف الناس وُرؤاهم واتجاهاتهم، وتوجيه مواقفهم 
ها إن كانت تلك  ي تدور من حولهم، والعمل عىل تعديل هذه المواقف أو تبديلها بغير

المواقف قديمة قد من القضايا الت 
 طرأ عليها ما يستدعي التغيير والتبديل. 

 الدعوة للعقيدة والتبشير بها: -2

، أو اتبعت أيديولوجيا معينة، أو  ت فكر معير 
َّ
َبن
َ
ي دعم العقيدة والفكر والفلسفة، فهي إن ت

 
 ف
ً
لإلعالم وظيفة هامة جدا

وي    ج لها، ودعمها، ودعوة طاها، سواًء كانت  انتهجت سياسة ما، فإنها تعمل عىل الي 
ُ
الناس النتهاجها، والسير عىل خ

ها من المجاالت المختلفة.   ايديولوجيات دينية، أم سياسية، أم اقتصادية، ام فكرية، وغير
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 الثقافة العامة لألفراد: -3

ي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف لدى الناس، فهي تعمل عىل
امج الت  طرح  تقوم وسائل اإلعالم ببث العديد من الي 

قضايا، وموضوعات وتقوم بمناقشتها، والحديث عنها، من أجل زيادة وعي األفراد بها، ورفع مستوى ثقافتهم العامة، 
ي تعمل عىل إيصال المعلومة لألفراد. 

 وذلك بانتهاج العديد من األساليب الت 

4- :  التصال والتواصل االجتماعي

، ورفع مستوى التعارف، حيث تقوم وسائل اإلعالم بنرسر كل ما يتعلق تعمل وسائل اإلعالم عىل زيادة التقارب بير  األفراد 
، أو اء كانت شخصيات سياسية  بالشخصيات البارزة، والمعروفة سو  ي البحث العلمي

 
أو اقتصادية أو شخصيات لها دور ف

ي أوساط الناس، وتكون ن
 
ها عن هؤالء األفراد تنرسر ف ي تنرسر

 من التقارب شخصيات رياضية، وكل هذه المعلومات الت 
ً
وعا

 فيما بينهم، وتزيد من معرفة األشخاص بهم. 

فيه واالستمتاع: -5  الي 

ي المجتمع، إذ تستحوذ 
 
ي النواجي الثقافية والعلمية، فلوسائل اإلعالم مرتبة مهمة ف

 
أن دور اإلعالم ووظيفته ال ينحرص ف

 خر والتباين فيما بير  األفراد وارد. عىل جزء كبير من أوقات فراغ الناس، ولو أن األمر يختلف من مجتمع إل آ

اتها مازالت غير مفهومة بصفة دقيقة، ومازال  ي قوة وسائل اإلعالم وفعاليتها غير أن تأثير
 
وبالرغم من االعتقاد السائد ف

ات، وهذا ما يؤكده أحد الباحثير  البارزين بقوله: " االع   بشأنها وال توجد نظرية واحدة تفرس كل التأثير
ً
تقاد الجدل قائما

ي تمارس بها وسائل اإلعالم التأثير 
السائد بأن وسائل اإلعالم هي أجهزة تأثير مهمة هو صحيح عىل العموم، لكن الطرق الت 

وطة"  .(2016)رفيق المرصي،  معقدة ومرسر

 
 : ي عملية صنع القرار السياسي

 
: دور وسائل اإلعالم ف ي

 
 المبحث الثان

ي شغلت وتشغل بال المفكرين واألكاديميير  والسياسيير  تشكل العالقة بير  اإلعالم والسياسة أحد 
أهم الموضوعات الت 

ها  ها وجوانبها اإليجابية والسلبية وغير ة توضح هذه العالقة ومداها وتأثير ي العالم، وقد أجريت دراسات وبحوث كثير
 
ف

ي إدا
 
ح دور األيديولوجيا والسياسات واألفكار ف رة المؤسسات اإلعالمية من التفصيالت، وهناك نظريات متعددة ترسر

 فلسفية وسياسية تحاول تحقيق أهداف محددة ومرسومة 
ً
وتوجيهها وكيف أن وراء كل مؤسسة إعالمية رؤى وافكارا

 .
ً
 مسبقا

 من علم 
ً
ي كل المؤسسات اإلعالمية واالعالم السياسي علم قائم بذاته ويشكل جزءا مهما

 
فعنرص السياسة واضح ف

ي هذا الفن، اإلعالم، وقد خصصت اقسام اإل 
 
ي جامعات العالم برامج علمية متخصصة ف

 
عالم والعلوم السياسية ف

وانشأت مراكز للبحوث والدراسات تتناول مجاالته وقضاياه المختلفة كانت حصيلة هذا االهتمام باإلعالم السياسي من 
ي حقل اإلع 

 
ي الجامعات ومراكز البحث العلمي والمهنيير  العاملير  ف

 
الم والسياسيير  المهتمير  بإنشاء ِقبل األكاديميير  ف

 الهيئات والمنظمات االستشارية المتخصصة. 

ويعد تأثير اإلعالم عىل السياسة ظاهرة قديمة يعود تاريخها إل القرن السادس عرسر ومن مالمح هذا التأثير الدور الذي 
 لسياس

ً
ي تشكيل الرأي العام والذي تسغ الدولة ألن يكون داعما

 
،  اتها وتوجهاتهايقوم به اإلعالم ف  .(1997)سعودالبرسر

ي يزاولها القائمون بالعملية اإلعالمية 
وقد عرف اإلعالم السياسي بأنه العلم الذي يدرس مجموعة األنشطة والفعاليات الت 

لمانيير  وينصب جوهر  ي مثل الزعماء السياسيير  والقادة الحزبيير  والي 
من أجل تحقيق سياسة عىل المستوى الذات 

السياسي عىل إحداث التأثير وتغيير اآلراء والقناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدد وهو ما يريده القائم  اإلعالم
ي تؤثر فيها الظروف السياسية عىل شكل مضمون اإلعالم   ،بالعملية االتصالية

فه جون ميدو بأنه الطريقة الت  كما عرَّ
ي يمكن أن تق

   .(2003)عىلي عثمان،  وم ظروف اإلعالم بتشكيل السياسةوكميته، كما أنه يتعلق بالطريقة الت 

ي أو داخل إقليم محدد من قبل الحكومات موجهة إل 
ويقسم اإلعالم إل إعالم سياسي داخىلي يتم عىل المستوى الوطت 

شعوب  ها لغرض توعيتهم واشادهم، أو هو اتصال سياسي خارج حدود الوطن والذي يمارس عىل مستوى العالقات 
ي 
 
الدولية والدبلوماسيات الرسمية وأجهزة اإلعالم الخارجية  وتمارسه المنظمات الدولية والحكومات لغرض التأثير ف
سياسات دول أخرى وتغيير اراءها أو اعالم الدول و الشعوب األخرى بما يجري داخل تلك الدول المعنية، فاإلعالم 

الة من وسائل السياسة الخ ارجية للدول إذ أنه يسغ لتحقيق أهداف السياسات الخارجية من الدولي يعتي  وسيلة فعَّ
، وتزداد أهمية اإلعالم الدولي كوسيلة من وسائل  خالل المؤسسات اإلعالمية الموكل إليها ممارسة اإلعالم الدولي

ى .   السياسة الخارجية للدول الكي 

جزء ال يتجزأ من السياسة الخارجية للدول ووسيلة  نود أن نشير إل أنه ومنذ نشوء مفهوم الدولة الحديثة فإن اإلعالم
 عند نشوب أزمات 

ً
ي تحقق بعض أهداف السياسة الخارجية وتخدم مصلحة الدولة وخاصة

الة من الوسائل الت  فعَّ
 سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. 
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ي عملية التنشئة السياسية ويمكننا تقسيم
 
 هذا التأثير إل ثالثة أنواع:  من جانٍب أخر فإن لوسائل اإلعالم تأثير كبير ف

 ،  . (1997)سعودالبرسر

ي بالبيئة السياسية، فقد  -1
 
ي والثقاف

 
ي العالقة بير  التعرض لوسائل اإلعالم وزيادة الوعي المعرف

 
: وذلك ف ي

 
تأثير معرف

 من مصادر الحصول عىل المعلومات المتعلقة بقضية سياسية معينة. 
ً
 مهما

ً
 أصبحت وسائل اإلعالم مصدرا

ي هذا  تأثير  -2
 
ي أجريت ف

: إذ تؤثر وسائل اإلعالم عىل المواقف وتشكيل االتجاهات فقد أكدت دراسات الت  ي
عاطق 

ي بيئته وتدفعه للبحث عن 
 
ي تحدث ف

المجال أن التعرض لوسائل اإلعالم يزيد من اهتمام الفرد بالقضايا السياسية الت 
ي تشبع فضوله. 

 المعلومات الت 

: ويقصد به معرفة ال -3 ي نشاطات البيئة تأثير سلوكي
 
عالقة بير  التعرض لوسائل اإلعالم والمشاركة الحقيقية ف

 السياسية. 

ي سبقت الحرب 
ي السياسة الخارجية فقد شهدت السنوات الت 

 
وفيما يتعلق بأهمية ومكانة اإلعالم ووسائله وأثرها ف

ي المبادئ بحيث تكون 
 
أهدافهم بعيدة النظر ووسائلهم أكي  العالمية الثانية واعقبتها إعادة النظر من قبل األمريكان ف

ي 
اب األمريكان الترصيحات والمبادئ الت 

َّ
اسة والكت ، وقد اطلق العديد من السَّ ي الواقع الدولي

 
ات ف مرونة لتالئم التغير

ي تنفيذ أهداف ومراىمي السياسة الخارجية وإنشاء 
 
ي يرونها قائمة بير  أجهزة اإلعالم والثقافة ف

تعكس طبيعة العالقة الت 
ي عام 

نز وزير الخارجية األمريكية  1948العديد من المؤسسات واألجهزة المختصة بهذا الشأن، فق  أعلن جيمس بير
ي تعمل عىل توضيح طبيعة 

ي حسبانها دعم ومساندة قنوات اإلعالم الخاصة الت 
 
حينذاك أن سياسة الوزارة تضع ف

ي العام نفسه
 
ي وزارة السياسة الخارجية  وأهداف السياسة الخارجية األمريكية، وقد أعلن ف

 
عن إنشاء دائرة اإلعالم ف

ي الخارج. 
 
 األمريكية لتتول قيادة النشاط اإلعالىمي األمريكي ف

ورة االستخدام الفعال آلخر تقنيات اإلعالم واالتصال    ويرى مستشار األمن القوىمي األمريكي السابق بريجينسكي عىل رص 
عتماد عىل التلفزيون وبالتالي استخدام اللغة بالصورة وهي عالمية أكي  من  لكي تلعب بالعواطف وتسيطر عىل العقل واال 

ي كتابه " الدعاية والحرب الباردة " أن من مهام الدعاية " 
 
كونها وطنية، ويؤكد الكاتب األمريكي توماس سورنسن ف

عتقاد أن أمريكا دولة اإلعالم" األمريكية العمل عىل خلق جو مناسب يساعد عىل دعم أهداف السياسة وإرساء اال 
ديمقراطية تتعاون مع كافة الشعوب كي تحقق أهداف سياستها الخارجية، وطرح الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون 

ي الواليات المتحدة األمريكية  1992عند مجيئه للسلطة العام 
 
 للسياسة اإلعالمية المزمع إنتاجها ف

ً
 أصبح عنوانا

ً
شعارا

ي تخدم توجهات الس
  .(2000)سالم النارصي،  ياسة الخارجية من خالل تطوير أداء فعاليات وسائل اإلعالمالت 

ي صنع القرار السياسي  
 
 دور وسائل اإلعالم ف

ي عرصنا الحارص  أن ُيجي  الدول والحكومات عىل االهتمام بقضايا ومشكالت ظلت لوقٍت قريب بعيدة 
 
استطاع اإلعالم ف

عية عن دائرة اهتماماتها، كقضايا حق وق اإلنسان ومشاكل األقليات والتميير  العنرصي واإلرهاب و الهجرة الغير شر
ها، وعمل اإلعالم عىل تحويل المجتمعات والبيئات الداخلية للدول إل مجتمعات وبيئات عالمية وهو أمٌر اثر  ،وغير

 محي
ً
ي العالم، وكفل أيضا

 
 ونظرة أشمل إل بشكٍل كبير عىل السياسات الداخلية وعىل صانغي السياسة ف

ً
 واسعا

ً
 ثقافيا

ً
طا

ي من جهٍة أخرى استطاع هذا اإلعالم وبفضل التقنيات المتقدمة والمتوفرة أن 
ي االتصال السكات 

 
 أكي  ف

ً
العالم وعمقا

ظم 
ُ
يجعل العالقات الدولية تسير إل بحر من األمواج المتالطمة وبقدرته التقنية والتكنولوجية استطاع أن يضعف من ن

 ات. إعالنالوطنية ويزيد تبعيتها له لتنقل منه ما يجود به عليها من صور ومعلومات و  االعالم

ي البلدان النامية تعود إل عدم التنسيق بير  الجهات 
 
ي تتخذ وتطبق ف

ولعل معظم مشاكل السياسات والقرارات الت 
سياسات وقرارات الجهات المختلفة المختلفة المعنية بالقضية موضع القرار والسياسة االمر الذي يؤدي إل تخبط 

 مشكلة 
َّ
ي حقيقة األمر فإن غياب التنسيق بير  سياسات الجهات المختلفة ليس إال

 
المعنية بمواجهة قضية معينة، وف

ن للمعلومات واألفكار بير  صانع القرار عىل مستوى الوحدة القرارية   
ي المقام األول، فليس هناك تدفق ُمي 

 
إعالمية ف

 الوحدات المختلفة أو بير  هذه الوحدات مجتمعة وبير  الجمهور المستهدف من القرار. الواحدة أوبير  

وتقوم وسائل اإلعالم بتغذية عملية صنع القرار بتيار مستمر من المعلومات تمثل المدخالت األساسية للعملية وذلك 
ي البيئة، وحير  تقوم وس

 
ي إل جوانب معينة ف

ائل اإلعالم بهذه الوظيفة فهي ال عن طريق توجيه االهتمام بشكل انتقات 
ي مدخالت عملية صنع القرار، وهنا تجدر 

تعمل كقناة لعرض المطالب عىل صانغي القرار، ولكنها تستشير وترشح وتبت 
ي بناء أجندة المجتمع أي أولويات االهتمامات السائدة لدى أفراد المجتمع وكذلك 

 
اإلشارة إل دور وسائل اإلعالم ف

 .(2013)منذرالزبيدي،  رار أي أولويات اهتمامات صانغي القرارأجندة صانغي الق

وللتعرف عىل أهمية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات لدى صانغي القرار أجرت المجلة الفصلية ) الرأي العام( دراسة 
 كما أنها تزود صانغي عن قرارات الزعماء األمريكيير  فتبير  منها أن وسائل اإلعالم المكتوبة ) الصحافة( تقرأ بشكل كبير 

ي تقرير 
 
القرار بالمدخالت الالزمة للنقاش عىل مستوى القمة والتفاوض الذي ينظر إليه الزعماء األمريكيون عىل أنه هام ف

    .(2013)منذرالزبيدي،  المسائل السياسية
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ي أجريت حول تأثير وسائل اإلعالم فإن الباحثير  ليست لديهم ت
عريفات محددة حول وسائل ورغم تعدد الدراسات الت 

ي تحتاجها وسائل اإلعالم حت  تكون مؤثرة. 
 اإلعالم وال توجد إجابة قاطعة للتساؤل حول ماهية القوة الت 

ي تصوير قوة 
 
ي طرأت عىل أبحاث التأثير من خالل ثالث مراحل أولها اتجه إل المبالغة ف

ويمكننا تتبع أهم التطورات الت 
ل من أه

َّ
ز الثالث عىل ما يسم بالتأثير الهادئ والمستمر لوسائل اإلعالم. اإلعالم وثانيها قل

َّ
ي حير  رك

 
 مية هذا الدور ف

ين، حيث كانت وجهة النظر السائدة أن لوسائل  -1 : الذي ساد العقود الثالثة األول من القرن العرسر التأثير المباشر
 عىل االتجاهات والسلوك

ً
ا  كبير

ً
ا ،  اإلعالم تأثير ي

 .(1978)رشت 

ي القرنير  ممَّ 
 
ي نرسر دعايات الحرب بجانب النظريات االجتماعية والنفسية  ف

 
ز هذا التأثير القوي لوسائل اإلعالم ف

ا عزَّ
ي اطلق عليها 

ي تعىط تحت الجلد والت 
ي تكوين اطار مفاهيم نموذج الحقنة الت 

 
ي أسهمت ف

ين والت  التاسع عرسر والعرسر
ض   عن المجتمع وأن وسائل اإلعالم هي نموذج التأثير المباشر لوسائل اإلعالم  ويفي 

ً
هذا النموذج أن الفرد معزول نفسيا

ي تكون تحت سيطرة الفرد عليها ضعيفة
 .(1980)شاهينازطلعت،  المثير الذي يحرك العواطف والحوافز والدوافع الت 

ي اخضاع  لذلك تزايد الخوف والقلق من قوة وسائل اإلعالم وشعر الناس أن وسائل اإلعالم حلت محل العنف
 
والقهر ف

،  الجماهير واقناعها بتقبل األوضاع القائمة ي
 .(1978)رشت 

ة من منتصف األربعينيات وحت  الستينيات -2 ه وأن التأثير المحدود لوسائل اإلعالم: الذي ساد خالل الفي  ي أغلب  تأثير
 
ف

ي بعض األحوال قد  األحوال غير مباشر ويعمل من خالل مؤثرات وسيطة تعمل كعامل مكمل إلحداث التأثير 
 
وإن كانت ف

 . وري إلحداث التأثير  نتكون السبب الرئيشي أو الرص 

ة تقول أن  لسون( قاعدة شهير واتسمت بحوث هذه المرحلة بالتقليل من قوة وسائل اإلعالم وقد عي  عن ذلك )برنارد بير
وط   ما من الموضوعات تضاف إل اإلنتباه الخاص لجمهور ما تحت ظروف وشر

ً
 نوعا

ً
 معينا

ً
معينة يمكن أن تحدث قدرا

 .  من التأثير

ة وربما  ات وسائل اإلعالم عديدة ومتنوعة فربما تكون طويلة اآلجل أو قصير لسون و موريس جانويتش أن تأثير ح بير
ِّ
ويوض

 أو اجتما
ً
 أو اقتصاديا

ً
 أو سياسيا

ً
ها نفسيا  وربما تؤثر تكون معلنة أو خفية وربما تكون قوية أو ضعيفة، وربما يكون تأثير

ً
عيا

ي اآلراء أو القيم أو مستويات المعلومات والمهارات واألذواق والسلوكيات
 
 .(2013)منذرالزبيدي،  ف

ات  ها عىل التأثير  أنه يؤخذ عليها تركير 
َّ
ي اتسمت بها بحوث التأثير المحدود لوسائل اإلعالم إال

وعىل الرغم من الواقعية الت 
ات ة اآلجل واغفالها التأثير ي أغلب األحيان إل التهوين من قوة وكفاءة وسائل اإلعالم.  قصير

 
 طويلة اآلجل واتجاهها ف

التأثير الهادئ والمستمر لوسائل اإلعالم: برز هذا النموذج خالل حقبة السبعينيات من القرن المنرصم حيث اتسمت  -3
ي تفسير قوة وس

 
إل  ائل اإلعالم كما اتجهت هذه البحوثالطابع العام بالرؤية النقدية للنموذجير  السابقير  واالعتدال ف

، كما تحول االهتمام من  دراسة القائم باالتصال وأساليب العمل داخل المؤسسات اإلعالمية ونوعية المضمون اإلعالىمي
ة طويلة اآلجل ات غير المباشر ة اآلجل إل التأثير ة قصير ات المباشر وانتهت هذه البحوث إل أن وسائل اإلعالم  التأثير

ها يعتمد عىل طبيعة تمار  ها عن طريق تقديم المعرفة واألحكام األساسية حول القضايا المختلفة ومن تم فإن تأثير س تأثير
 عىل وسائل اإلعالم كمصدر 

ً
المعرفة ومجموعة المعتقدات المقدمة ودرجة اتساقها وتنوعها ودرجة اعتماد األفراد أساسا

 .للمعلومات

ي 
ات الت   :اوضحناها فيما تقدم فإنه يمكننا أن نتوصل إل النتائج التالية لتأثير وسائل اإلعالمومن خالل التأثير

 . (2013)منذرالزبيدي، 

ات أخرى خارجة عن عملية االتصال.  .1  أن وسائل اإلعالم مجرد متغير يعمل من خالل متغير

ارف والمعتقدات وفيما يتعلق أن وسائل اإلعالم قوية التأثير فيما يتعلق بتكوين قاعدة من المعلومات والمع .2
تيب االهتمامات.   بي 

 أن وسائل اإلعالم منخفضة التأثير فيما يتعلق باالتجاهات والسلوكيات.  .3

ي  .4
 
ي تكوين اآلراء عن الموضوعات الجديدة، ف

 
ي تدعيم االتجاهات القائمة وف

 
أن وسائل اإلعالم أكي  فاعلية ف

 حير  تقل فاعليتها فيما يتعلق بتغيير االتجاهات. 

ي المجتمع من جهة وعىل مدى  .5
 
أن فاعلية وسائل اإلعالم تتوقف عىل طبيعة النظام السياسي واالجتماعي ف

تواجدها الفعىلي وقدرتها عىل السيطرة عىل تدفق المعلومات ودرجة اعتماد الجمهور عليها وقابليتها 
 للتصديق والتأثير للرسائل اإلعالمية. 

ها فقد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، ال يوجد رأي قاطع حول مدى قوة وكفاءة  .6 وسائل اإلعالم ومدى تأثير
ورية وكافية إلحداث التغيير وقد تكون  ها قصير اآلجل وقد يكون العكس، وقد تكون رص  وقد يكون تأثير

 . ورية وغير كافية، وقد تكون أداة تحريك نحو التغيير  رص 
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 تأثير التغطية اإلعالمية عىل صانعي السياسة: 

ي وضع أولويات اهتمامات صانغي السياسة قام مجموعة 
 
من الباحثير  )لوماكس وآخرون( بدراسة وسائل اإلعالم ف

ي صنع السياسة، حيث قامت الدراسة عىل فكرة أن 
 
وجماعة الضغط والزعماء والجمهور، وكذلك تأثير وسائل اإلعالم ف

ي البداية تتناول و 
ي معير  لألحداث، فق 

كير  ويتبع ذلك أن هناك عالقة سببية بير  تتابع زمت 
 معينة بالي 

ً
سائل اإلعالم أحداثا

اض الذي سعت الدراسة إل اختباره هو أن  ي لألهمية النسبية للقضايا، واالفي 
ي رؤية و ادراك المتلق 

 
هذه التغطية تؤثر ف

ي صناعة السياسة و 
 
ي سوف يؤثر ف

ي أولويات القضايا الت 
 
راسة من نتائج القرارات وأهم  ما توصلت إليه الد إتخاذ التغير ف

 .(2013)منذرالزبيدي،  :هو

ي أولويات أ -1
 
ي مرتبة عالية ف

 
ي إدراك الجمهور العام أهمية القضية بحيث أصبحت ف

 
ثرت التغطية اإلعالمية ف

 اهتمامه، األمر الذي يتفق مع الغرض العام لنظرية وضع األجندة. 

:  أبعاد فيما يتعلق بتأثير التغطية اإلعالمية عىل صانغي السياسة فقد اعتمدت الدراسة عىل خمسة  -2  هي

  للتغطية 
ً
 قويا

ً
ا مدى التغطية اإلعالمية عىل إدراك صانغي السياسة ألهمية القضية وكانت النتيجة أن هناك تأثير

ي إدراك صانغي السياسة أهمية القضية، وذلك عىل المس
 
توى الحكوىمي وإذا كان هذا التأثير لم يوجد اإلعالمية ف

ي األحزاب والجماعات الضاغطة. 
 
 لدى الصفوة ف

  ات الواقعة عىل الجمهور بشأن القضية، وكانت ي إدراك صانغي السياسة لحجم التأثير
 
مدى تأثير التغطية ف

 للتغطية اإلعالمية بشأن الق
ً
ا  كبير

ً
ا ضية المطروحة عىل الجماهير النتيجة أن صانغي القرارات يرون أن ثمة تأثير

ي األحزاب والجماعات الضاغطة. 
 
 وإن كان هذا التأثير لم يوجد لدى الصفوة ف

  ورة ي اعتقاد صانغي القرار برص 
 
قرار لمواجهة القضية، وكانت النتيجة أن  إتخاذ ج. مدى تأثير التغطية اإلعالمية ف

 لدى صانغي القرار بأهمية تصحيح األوضاع المتعل
ً
.  إتخاذ قة بالقضية المثارة عن طريق هناك شعورا ي  قرار عالج 

  ي مصداقية التغطية اإلعالمية ودرجة التأثر بها وكانت النتيجة أن االرتباط
 
د. مدى وجود عالقة بير  االعتقاد ف

ي مصداقية التغطية اإلعالمية ودرجة التأثر بها. 
 
ي بير  درجة الثقة ف  قوي وايجات 

 لجمهور وصانغي القرار فيما يتعلق باألهمية النسبية للقضية موضع ه  . مدى وجود تشابه بير  وجهة نظر ا
ي الوقت 

 
ة ف ي رؤية الجمهور العام للقضية باعتبارها مشكلة خطير

 
 ف
ً
التغطية، وكانت النتيجة أن هناك تعميما

 رؤية صانغي القرار بشكل واحد كما حدث بالنسبة إل الجمهور العام،
كما   الذي بدت فيه االختالفات بينه وبير 

ي األحزاب والجماعات 
 
ي حالة الصفوة منه ف

 
ي الحكومة كان أكي  ف

 
أن التأثير الواقع عىل صانغي القرارات ف

 الضاغطة. 

 تأثير وسائل اإلعالم عىل متخذي القرار: 

ي صنعه ويختلف تأثير وسائل 
 
 ف
ً
 مؤثرا

ً
تعد عملية صنع القرار من أهم العمليات السياسية وتؤدي وسائل اإلعالم دورا

 يقع 
ً
 ضغطا

َ
ي ظله، وتؤكد الدراسات أن ثمة

 
ي تمارس عملها االتصالي ف

ي صنع القرار باختالف النظم السياسية الت 
 
اإلعالم ف

ي ادراكها للرأي العام وأن أي تقويم خاط  للرأي العام ربما يكلف متخذ القرار 
 
عىل متخذي القرار وأن وسائل اإلعالم تؤثر ف

ي 
 
ه ف ي الكثير وأن أهميته وتأثير

 .(2013)منذرالزبيدي،  :عملية صنع القرار يمكن ابرازها بما يأت 

ي كثير من األحيان تقدمها  .1
 
أنها تمدهم بالمعلومات بشأن األحداث الجارية والبيئة السياسية لسياساتهم وف

 بشكٍل أشع. 

ة بالنرسر عن الرأي ا .2 لعام أو بغير تجعل من متخذي القرار والحكومة يشعران باهتمامات الشعب بطريقة مباشر
ي والرأي العام.  ي تشكل النقاش الجماهير

ية الت  ة عن طريق الخي   مباشر

ح سياستهم ومهاجمة  .3 توفر للمسؤولير  القنوات الالزمة لنقل رسائلهم إل الجمهور)أفراد المجتمع( لرسر
 مواقف معارضيها. 

ير  الحكوميير  وتستطيع تؤثر وسائل اإلعالم عىل مواقف متخذي القرار ومواقف الجمهور باتجاه المسؤول .4
ي لبعض سياسات الحكومة.   التغطية اإلعالمية الحصول عىل التأييد الجماهير

م الحكومة القيام به لحل مشكلة عامة.  إتخاذ تقوم وسائل اإلعالم بتوضيح القصد من  .5  القرار الذي تعي  

ي صنع القرار عىل مدى استقاللية وسائل 
 
ي بلورة الرأي العام ) رأي أفراد المجتمع ( وف

 
ويعتمد دور وسائل اإلعالم ف

ِّ المعادلة وهم األفراد ومسؤولو  ي
 
ي تعتمدها لكي تكون مقبولة ومعتمدة عىل طرف

 إتخاذ اإلعالم وشفافيتها والمصداقية الت 
ي البلد. 

 
 القرار ف

ي متخذي القرار من خالل توفير المعلومات واألفكار والصور  والتأثير اآلخر يتمثل
 
ي تأثير وسائل اإلعالم المباشر ف

 
ف

ي تشكل رؤية أفراد الشعب أو المجتمع ودور حكوماتهم فيه. 
 المختلفة الت 

ي تزوي
 
ي الحياة السياسية المعارصة، فلهذه الوسائل دورها ف

 
د الشعب وتتعدد األدوار الملقاة عىل عاتق وسائل اإلعالم ف

ي خلق التماسك بير  جميع أفراد 
 
 ف
ً
 هاما

ً
ي المجتمع كما أنها تلعب دورا

 
ي من خاللها يتشكل الرأي ف

ات السياسية الت  بالخي 
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ي المواقف السياسية الهامة وعند الحاجة إل 
 
ية، أما أهمية الدور الذي تلعبه وسائل  إتخاذ الشعب ف أفعال سياسية مصير

ي الحياة السياسية 
 
جع إل عدة أسباب أهمها: اإلعالم ف  .(2013)منذرالزبيدي،  المعارصة في 

ضون لما تقدمه من مواد  -1 الحجم الكبير من المتلقير  سواء من المواطنير  العاديير  أو من أعضاء النخب الذين يعي 
 ورسائل إعالمية. 

ي صدق ما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات.  -2
 
 ثقة المتلقير  ف

ي  سعة وسائل اإلعالم الدائم -3
الجذاب وزيادة اعداد المتلقير  من خالل خلق اشكال متنوعة للفنون اإلعالمية والت 

 أنه ال يخلو من دالالت سياسية. 
َّ
 وإن يبدو بعضها ليس له مضمون سياسي   إال

 والذي يجعل المواطن غير قادر عىل إدراك  -4
ً
الكم الهائل من الرسائل اإلعالمية الذي تبثه وسائل اإلعالم يوميا

ي تقدمها وسائل اإلعالم. حقيق
 من خالل الرؤية الت 

َّ
 ة المواقف إال

 
 االستنتاجات

ي تشكيل وصنع القرار 
 
ها المتمير  ف ي ولها تأثير نخلص إل القول من أن وسائل اإلعالم تشكل جزًء من حياة المجتمع البرسر

ي شهدها قطاع اإلعالم 
ة والتطورات الهائلة الت  ، بعد التحوالت المثير ي السياسي

وخاصة التطور الحديث للبث الفضات 
ي غزت العالم عابر الحدود دون الحاجة إل القوات العسكرية لفرض ايديولوجيات جديدة عي  الكم 

نت الت  وشبكات األني 
 للقوة العسكرية. 

ً
امج المرسلة عي  اآلثير حت  بات اإلعالم منافسا  الهائل من الي 

ي كانت كما تبير  لنا من خالل هذه الدراسة من أن 
ي مجال االتصال وردم الهوة الت 

 
ة ف اإلعالم حقق ثورة تكنولوجية كبير

 
ً
 مؤثرا

ً
ي تشكيل الرأي العام وعامال

 
ا ف  كبير

ً
، كما أصبح لوسائله دورا ي

 
بير  الشعوب واألمم وأدت إل التالقح الفكري والثقاف

، ومساعدة صانع القرار بالحصول عىل أكي  قدر ممك ي تشكيل القرار السياسي
 
ن من المعلومات المتعلقة بالحدث ف

 قرار بشأنه.  إتخاذ المطلوب 
 

 التوصيات

ي لوسائل اإلعالم ألداء دورها بصيغة موضوعية بعيدة عن تناول الموضوعات بشكل  -1
تعزيز الجهد العلمي والمهت 

 تقليدي عابر. 

ي الشأن اإلعالىمي و  -2
 
السياسي إلمكانية التعامل بير  اجراء المزيد من الدراسة والتحليل من قبل الباحثير  والمختصير  ف

ي 
 
 القرارات إتخاذ واقع اإلعالم الفعىلي والممارسات السياسية ف

ي صنع القرار السياسي  -3
 
تعزيز المكتبات الجامعية بمزيد من المصادر والدراسات المتعلقة بدور وسائل اإلعالم ف

نت بمزيد من الدراسات عىل شكل مكتبات متكاملة تك . وكذلك رفد مواقع االني   ون مصادر مساعدة للباحثير 
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