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 مدخل إلى اإلعالم الدعوي

 عناصر المحاضرة 

 

 مدخل مفاهٌمً أوال :

  تعرٌف اإلعالم الدعويثانٌا :

 ثالثا : وسائل اإلعالم الدعوي 

 فً الوسائل إحاطة وتخصصا  اإلعالم الدعوي تحدٌات :  رابعا 

 

اإلسالمً ،الدعوة اإلسالمٌة ، اإلعالم الدعوي ، اإلعالم :  مدخل مفاهٌمً

الخطاب الدعوي ،، عبارات تعبر عن مفهوم واحد ، وٌمكن أن نفصل الحدٌث 

 إلى لسمٌن ،  افٌه

: والذي نعبر عنه برسالة ثم سنة رسول هللا الصحٌحة المرآن الكرٌم :  الوحً  -أ 

 ، اإلسالمٌةاإلسالم وهً مضمون الدعوة 

ذي نركز الحدٌث فٌه عن أسالٌب ووسائل تبلٌػ : وال  وتبلٌغ هذه الرسالة  -ب 

 رسالة االسالم 

، لكن من بٌن هذه العبارات والعناوٌن وٌمكن مالحظة التداخل والترادؾ 

المضمون المشّرع والثابت  أوالضروري التفصٌل فً التناول للتفرٌك بٌن النص 

لمتاح وبٌن أسالٌب ووسائل التبلٌػ التً تخضع للتجدد والتطور واستثمار ا

 والمتٌسر فً الزمان والمكان  

  تعرٌف اإلعالم الدعوي:ثانٌا :



حتل اإلعالم فً اإلسالم مكانة عالٌة؛ إذ علٌه تموم دعائم ٌ      

لتصل إلى الناس فً جمٌع  البالغ المبٌن، وبه تمطع الدعوة اآلفاق

 األمصار والمارات 

وٌموم اإلعالم الدعوي على استخدام مختلؾ األسالٌب     

والوسائل ، التً شرعها اإلسالم للوصول بالخطاب المرآنً 

 إلى كل الناس وفً كل مكان   اإلسالموخطاب 

    ثالثا : وسائل اإلعالم الدعوي

تنوعت فً اإلسالم وسائل اإلعالم؛ فبعضها ثابت ال ٌختلؾ ولد  

أو المكان، وبعضها ٌخضع لمحددات  المٌام به باختالؾ الزمان

، مع وجوب أن تكون فً إطار ضوابط الزمن، واهتمامات أفراده

اإلسالم من حٌث مشروعٌتها مضمونا وهدفا ، فال ٌجوز أن ندعو 

 للدٌن بأسالٌب مشبوهة أو بوسائل ؼٌر شرعٌة  

: وهً الوسائل التً جاء بها اإلسالم على سبٌل وسائل ثابتة  -أ 

 حو : التشرٌع ن

مصحوب التنبٌه ال وٌعنً :(1):الذي ٌترادؾ مع اإلعالم  األذان

برسالة تتكرر خمس مرات عالنٌة للمأل إعالماً بدخول الصالة، 

وخمساً ثانٌة لمن لبى النداء داخل المسجد، ولد استحبّه الفمهاء لكل 

صلى هللا -مولود ٌستهل على األرض صارخاً؛ التداء بالرسول 

فال ٌنبؽً أن تترن لحظة لماء المولود األول  (،2)-علٌه وسلم 

 باألرض دون إعالم حك.

وٌمكن أن ندخل تحت هذا العنوان كل الوسائل التً استخدمها 

طٌلة المرحلة الدعوٌة المكٌة ثم المدنٌة ُ، فٌما  –ملسو هيلع هللا ىلص –الرسول 



كمجتمع إنسانً فً الزمان ٌدخل فً عرؾ المجتمع العربً المسلم 

، وفٌما اجتهد المسلمون فً استخدامه منها لتحمٌك معنى  مكان وال

اإلعالم واالتصال الفردي و،أو الجماعً ، الداخلً أو الخارجً ، 

نذكر : الدرس  إنبالمسلمٌن وبؽٌر المسلمٌن ، وعلٌه ٌمكن 

وؼٌرها ، ونالحظ استمرار والخطبة ، والشعر ، والرسائل ، 

متجددة حٌن مسها من التطور استخدامها تحت عنوان الوسائل ال

فاحتفظت بالعناوٌن بٌنما تطورت فً الفعالٌة سرعة وكثافة 

 ومساحة  

: تأخذ من والع العصر فً تطور أسالٌب  وسائل متجددة -ب 

والتً فً اإلعالم واالتصال ،النظرٌة والمادٌة التمنٌة والتكنولوجٌة 

األكبر من سرعة األكبر والعدد التطورها المستمر ، تحمك بعد 

، وتأخذ من  واألبعد ذا المسافة األطولكالمتلمٌن والمستمبلٌن ،و

األوصاؾ والتسمٌات والعناوٌن ما ٌربطها بحمٌمة التطور المطرد 

مع التركٌز دائما على بعد المشروعٌة فً المضمون ،والمتالحك 

والهدؾ ، فال ٌمكن الدعوة إلى اإلسالم بوسائل وأسالٌب ؼٌر 

ن أن نذكر من الوسائل اإلذاعات ولنوات مشروعة ، وٌمك

، فالخطبة التً كانت تصل التلفزٌون والفٌدٌو والكاسٌت وؼٌرها 

إلى عشرات من المتلمٌن أصبحت تصل إلى مئات وآالؾ فً 

 الولت نفسه وعبر مساحة اكبر ،،،وبالصوت والصورة 

نظر للتطور الهائل الذي مس فً عصر زمن اإلنترنٌت وو     

ئل من الناحٌة التكنولوجٌة التً اختصرت المسافات هذه الوسا

تحول عنوان  مدف ،وأزالت العوائك الطبٌعٌة من جبال ومحٌطات

الوسائل إلى عنوان الوسائط ، لٌصل الخطاب ، واالتصال الدعوي 



فً مضمونه ورسالته  فً استثماره لهذه الوسائط إلى سكان 

الوسائط المعاصرة مثل البرٌد  راألرض جمٌعا حٌثما وجدوا ، عب

اإللكترونً ،منصات التواصل االجتماعً ، والمحاضرات عن بعد 

والموالع اإللكترونٌة الشخصٌة والعامة ، ، والمماالت اإللكترونٌة ،

  والمتخصصة ،،،إلخ 

فنحن فً الولت الراهن  بصدد الحدٌث عن الخطاب واإلعالم      

والخاص والعام  ،ردي والجماعًالفاإللكترونً  اإلسالمًالدعوي 

مستوى معطٌاته وإمكاناته وأهدافه  والمحلً والدولً ،،إلخ ،ولكلّ ،

ومن حٌث إسالمً من حٌث المضمون دعوي فهو ، المتوخاة 

، فً ولت السلم والحرب فً مجاالت التواصل الوسٌلة إلكترونً 

اإلنسانً المختلفة فً االجتماع والسٌاسة واإللتصاد والعلوم  

 إلنسانٌة والمادٌة المتنوعة ا

اُغٔؼخ ٝخطجزٜب ُززغذد ك٤ٜب سًبئض -ٓضال  -وذ ششع اإلعالّ ك      

اُذػٞح ئػالٓبً ػ٠ِ ٓأل أُظ٤ِٖ، ًٝبٕ اُز٤ٌِق اُششػ٢ 

ثبُٔٞػظخ اُز٢ ٢ٛ ئػالّ كشد١ ٝعٔبػ٢ عج٤الً ُِٜٔزذ٣ٖ، هبٍ 

ِخ  َٔ ٌْ ُِْؾ َِ َسثَِّي ثِب ٠ُِ َعج٤ِ َُْؾَغَِ٘خ( )اُ٘ؾَ: رؼب٠ُ: )اْدُع ئِ ِػَظِخ ا ْٞ َٔ ُْ ا َٝ
 (، ٝٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُٞعبئَ األخشٟ.121

ٝؽ٤ٖ ٗزأَٓ ٤ًق رؼبؽذ دُٝخ اُ٘جٞح ٓغ اُٞعبئَ اُذػ٣ٞخ     

أُزبؽخ ُِذػٞح، ٗغذ أٜٗب ٝظَّلذ ك٢ ثٞا٤ًش ٗشأرٜب األ٠ُٝ ًَ 

اُٞعبئَ اإلػال٤ٓخ اُذػ٣ٞخ أٌُٔ٘خ، كٌبٕ اُجالؽ اُلشد١، ٝؿش٤بٕ 

ٞام، ٝٓوبثِخ اُٞاكذ٣ٖ، ٝهشع اُشؼش، ٝاُخطبثخ، ٝاإلثالؽ األع

ثظٞد ٣ٔأل األكن أؽ٤بٗبً عج٤الً عٌِزٚ اُذػٞح ٢ٛٝ رؼغ األعبط 

 اُشاعخ ٥خش اُشعبالد اُغٔب٣ٝخ.



ٝرذخَ أ٤ٔٛخ ٝأ٣ُٞٝخ اخز٤بس ٝعبئَ اإلػالّ اُذػ١ٞ ك٢ اعزٜبد      

ٌِلخ ٝاُٜذف ، اُوبئ٤ٖٔ ثٚ ٝػ٤ِٚ ؽغجٔب ٣ؾون اُشعبُخ ك٢ اُٞهذ ٝاُ

، ٌَُٝ صٖٓ كٌٔب ٌَُ ٓغبٍ ٝعبئِٚ ، كاٗٚ ٌَُ ٓٞػٞع ٝعبئِٚ 

ٛٞ ٓب ٣ذخَ ك٢ ٝطق اُؾٌٔخ ك٢ أُ٘ظٞس اإلعال٢ٓ ٝٝعبئِٚ 

ِػَظِخ ٓؼ٘بٙ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ  ون٣ٝؾ ْٞ َٔ ُْ ا َٝ ِخ  َٔ ٌْ ُِْؾ َِ َسثَِّي ثِب ٠ُِ َعج٤ِ )اْدُع ئِ

َُْؾَغَِ٘خ( )اُ٘ؾَ:    (121ا

ّ ٖٓ رطٞس كاٗٚ  ٣ٌٖٔ ُ٘ظْ اُوٞاك٢ أٝ ُخطجخ ٜٝٓٔب ثِؾ اإلػال     

ٝرؼجئخ ٔٞاهق اُطبدهخ إٔ رؾون رـ٤٤ش ٓٞاص٣ٖ األؽذاس ٝرٞع٤ٚ 

كٌْ ٖٓ هظ٤ذح  ، ٣ؾغٖ اعزخذآٜبؽ٤ٖ ٔشبػش ٝر٣ٞ٘ش ٓٞاهلْٜ اُ

رغججذ ك٢ ؽشة ث٤ٖ شؼٞة عبثوخ ًْٝ ٖٓ خطجخ ؿ٤شد ًلخ اُوٞح 

٤ٓٝضإ اُؾشة ُظبُؼ األهَ ػذدا أٝ ؽطٔذ ٓؼ٣ٞ٘بد اُخظْ أٝ 

ػجأد ٓشبػش اُخ٤ش ُِظبُؼ اُؼبّ ، ُٝ٘ب ك٢ اُشؼش اُؼشث٢ ث٤ِؾ 

،ًٝزا اُؾذ٣ش ا٤ُّٞ ػٖ رظش٣ؾبد اُغ٤بع٤٤ٖ  األٓضِخ ٝاُ٘ٔبرط 

رش٘ظ اُؼالهبد اُذ٤ُٝخ ٝرز٘ضٍ ثبُجٞسطبد أُب٤ُخ ٝاُؼغٌش٤٣ٖ اُز٢ 

ا٠ُ أُغز٣ٞبد اُذ٤ٗب ٝهذ رؾجظ اُجشش٣خ أٗلبعٜب ثؼذ خطجخ سئ٤ظ اٝ 

 ٝؽ٤طخ ع٤بع٢ ٝرزشهت ٗزبئغٜب ثٌَ ؽزس 

 فً الىسائل إحاطة وتخصصا  اإلػالم الدػىي تحدٌات :  رابؼا 

رغزذػ٢ اُؾٌٔخ ٝاالعزٜبد ك٢ ٓغبٍ اُزذاكغ اعزخذاّ  ٝ     

األعِٞة ٝاُٞع٤ِخ ٝاُٞعبئؾ اُز٢ رؾون اُ٘غبػخ ٝاالٗزظبس، 

ٝاُؾشة ٝاُذػب٣خ ٝاإلشبػخ  ٝؽشة األكٌبس ،كبُـضٝ اُلٌش١

ٝؿغ٤َ أُخ اُلشد١ ٝاُغٔؼ٢ ،ٝاإله٘بع  اُ٘لغ٤خ ٝ ٗظش٣بد اُزأص٤ش

زبط ًَ ٜٓ٘ب ألعب٤ُت رؾ، ٝاُزًبء اإلطط٘بػ٢ ٝاُؾشة اُز٤ًخ  ،

أٝ ٝٝعبئَ ٝٝعبئؾ رؾون اُـب٣خ ٖٓ ؽٌٔخ ٝٛذف اعزخذآٜب ُزارٜب 

، ٝٛٞ ٓب ٣٘وَ األعب٤ُت ٝاُٞعبئَ ك٢ اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ اُشد ػ٤ِٜب 

ٓلّٜٞ اُٞعبئؾ ك٢ ػظشٗب اُشاٖٛ كبٌُِٔخ اُظبدهخ  ئ٠ُؽزٔب 

اُؾبسح دٕٝ ٝع٤ؾ اٌُزش٢ٗٝ كبػَ ال رإد١ ٗغبؽٚ ٝال رظَ ئ٠ُ 



، ٝٛٞ ٓب ٣غزذػ٢ اُؾٌٔخ ٝاُلط٘خ ٝا٤ٌُبعخ أُزٞخ٠ ٜٓ٘ب  اُٜذف

 ثبُذساعخ ٝاُزخظض ٝاإلؽبؽخ ٝاُزغذ٣ذ 

أُؼبطش رإصش عِجبً  اُذػ١ٞ جؼغ ٝعبئَ ٝأعب٤ُت اإلػالّ ك    

ػ٠ِ ٓغبس اُذػٞح اإلعال٤ٓخ ٝٓٞاهق اُ٘بط ٜٓ٘ب، ٝرُي ػ٘ذٓب 

غ٢ء ئ٠ُ ٣ٌٕٞ اُطشػ ع٤ئبً، أٝ عبٛالً، أٝ ؿج٤بً، أٝ عبرعبً، ك٤ُ 

ّٛذ اُ٘بط ك٤ٚ، ٣ُٝخٞكْٜ ٓ٘ٚ..  اإلعالّ ٝػظٔزٚ، ٣ٝض

ٝػذ اُذٍٝ اُز٢ أطجؾذ رغذ ك٢ ط٘بػخ اإلػالّ ًِلخ  هذٝ       

أهَ ك٢ اٗزٜبة ٖٓ شبءد ٖٓ األْٓ، ٝرظذ٣ش ٓب شبءد ٖٓ األكٌبس 

ٝاُضوبكبد، ٝاُز٤ٌٖٔ ُٔب رش٣ذ ٖٓ اُوؼب٣ب، ٝرؾ٣َٞ اُض٣ق ٖٓ خالٍ 

 اإلػالّ ئ٠ُ ٣و٤ٖ ال ٣وجَ اُشي.

ٓـجخ  ؿذا ٓؾبالً ئٌٓب٤ٗخ اٗزشبٍ األٓخ ٖٓاُٞاهغ ك٢ ظَ ٛزا       

اُزأصش اُغِج٢ ثبإلػالّ اُـشث٢ ،كٔب ثبُي ثا٣وبع اُزأص٤ش أُطِٞة ك٢ 

ؽبُخ ئؽبس اُذػٞح ُـ٤ش أُغ٤ِٖٔ ٝػ٤ِٚ ٝعت اُخشٝط ٝاُزؾٍٞ ٖٓ 

ٝرُي ثؼشٝسح االعزٜالى اإلػال٢ٓ ئ٠ُ ؽبُخ اُؼطبء ٝاُلبػ٤ِخ 

اُلٌش٣خ ٜٓ٘ب ٝاُزو٤٘خ  اُزؼبؽ٢ ٓغ ٓخشعبد اإلػالّ اُؼظش٣خ

أٛذاف ئٗغب٤ٗخ ٝكن أُزخظظٕٞ  ٛبؾذَّد٣ سؤ٣خ ٝاُل٤٘خ ٝكن 

ك٤ِظ عٔٞ اُـب٣خ ٝؽذٙ  ك٢ ًَ ٓغبٍ ُٞػغ سؤ٣خ ُِ٘غبػ،ٝعب٤ٓخ، 

ٝئٗٔب ؽٌٔخ االعزضٔبس ك٢ ٓجشساً أٝ ًبك٤بً ك٢ اُٞطٍٞ ُألٛذاف،

اُٞعبئَ ٝاُٞعبئؾ اٌُل٤ِخ ك٢ روذ٣ٜٔب ثبُشٌَ اُز١ ٣ؾون رِي 

ٔبٕ ػض١ ك٢ ٓوبُٚ األٛذاف ٝٛٞ ٓبػجّش ػ٘ٚ اُذًزٞس ػجذ اُشؽ

 أُز٤ٔض" رؼضش اُشعبُخ ك٢ ػظش اُٞع٤ِخ " 

ٝهذ كشع اُزطٞس اُٜبئَ ك٢ ٓغبٍ اُزٌُ٘ٞٞع٤بد أُؼبطشح      

ًـ٤شْٛ ٖٓ أُ٘شـ٤ِٖ ثبُؼِّٞ  ثأٓش اُذػٞحٖ ٤أُ٘شـِػ٠ِ 

ٓوٞٓبد ك٢ أُغزٔغ اإلعال٢ٓ ،ٝػغ ٝاُزخظظبد األخشٟ 

ُز٣ٞ٘ش أُغ٤ِٖٔ ثذ٣ْٜ٘ ٝئ٣ظبٍ اُخطبة اُذػ١ٞ اُّشعب٢ُ  ٘غبػاُ

ئ٠ُ ٓخزِق اُشؼٞة ٝاألع٘بط ٝٓٞاعٜخ اُخظّٞ ٝرؾ٤٤ذ رأص٤شْٛ 



اُغِج٢ ؽٔب٣خ ُِٔغ٤ِٖٔ ٝك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ُِٔغزٔغ اُجشش١ ٖٓ ٓـجخ 

اُزشد١ّ ٝاُلغبد  ،ٝرُي ثبالعزلبدح أُغزٔشح ٖٓ عذ٣ذ اُزطٞس ك٢ 

 ًَ صٓبٕ ٌٝٓبٕ 
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 11الوحاضرة رقن 

 نظرٌة األجندة واألولىٌات والفهرس الثقافً

 خطة الوحاضرة 

 ٓذخَ ر٤ٜٔذ١أوال : 

 ٝٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذحاُزؼش٣ق ثٔلّٜٞ صب٤ٗب :

 كشػ٤بد ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذحصبُضب : 

 ساثؼب : ٗشأح ٝٓشاؽَ رطٞس ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح

 خبٓغب : أ٤ٔٛخ ٗظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح "

 عبدعب: ٝظبئق ٗظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح "

  أُٞػٞع :  ٛٞآش 

 

 هدخل توهٍدي : أوال : 

هبد اُزجبد٤ُخ ثذساعخ اُؼالاُز٢ رٜزْ ٘ظش٣بد ا٢ُٛ ئؽذٟ "ع٘ذح األٗظش٣خ ٝػغ "

هذسح رِي ٖٓ عٜخ ٝاُز٢ رزؼشع ُٜزٙ اُٞعبئَ، اإلػالّ ٝاُغٔب٤ٛش ث٤ٖ ٝعبئَ 

عزٔبػ٤خ الاُٞعبئَ ػ٠ِ رؾذ٣ذ أ٤ٔٛخ ٝأ٣ُٞٝخ ثؼغ اُوؼب٣ب اُغ٤بع٤خ ٝا



هطبػبد أُغزٔغ، ًٔب رإًذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ   ًبكخرْٜ  ٝؿ٤شٛب اُز٢  ٝاالهزظبد٣خ

ٝثشٝصٛب ُذٟ اإلػالّ ، ٤ٖ ثشٝص هؼ٤خ ٓب ك٢ ٝعبئَ هخ اسرجبؽ ثالػ٠ِ ٝعٞد ػ

زش٤ًض ٛزٙ اُٞعبئَ ػ٠ِ ٓٞػٞػبد اُز١ ٣زؼشع ُٜب ،ك اُغٜٔٞس ٍؼبُْ ٖٓ خالاُ

بُٔٞػٞػبد ثٛزٔبّ اُغٜٔٞس  اٛٔبُٜب ُٔٞػٞػبد أخشٟ، ٣إصش ػ٠ِ ٝئثؼ٤ٜ٘ب 

بد ّ أداح ُ٘وَ أُؼِٞٓالػاإل، ٝثزُي ُْ رؼذ ٝعبئَ ػالّ اإلأُطشٝؽخ ك٢ ٝعبئَ 

كوؾ ثَ أطجؾذ ئؽذٟ اُؼٞآَ اُشئ٤غخ اُز٢ رإصش ك٢ أكٌبس اُغٜٔٞس ٝارغبٛبرٚ 

٤ٔٛزٜب ػٖ ؽش٣ن ألٍ ؽشؽٜب ُوبئٔخ ٖٓ اُوؼب٣ب اُز٢ رشرجٜب ؽجوبً الٝعًِٞٚ ٖٓ خ

إٔ هؼ٤خ  ؿلبٍ هظض أخشٟ ٝثزُي ٣ؼزوذ اُغٜٔٞسئاٗزوبء هظض ئخجبس٣خ ٓؼ٤٘خ ٝ

 .ثبعزٔشاس ّ رز٘بُٜٝبالػاإلٝعبئَ  ألٕٓب هؼ٤خ ٜٓٔخ 

-Theory Setting -رغ٠ٔ ك٢ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ة دساعبد ٝػغ األع٘ذح ٝ     

Agenda The –  ٝاُز٢ ٗزغذ ػٖ اُذساعبد أُزالؽوخ اُز٢ اٛزٔذ ثزشر٤ت

اُوؼب٣ب ك٢ اُٞع٤ِخ اإلػال٤ٓخ ٝٓذٟ ثشٝص االٛزٔبّ ثبُوؼب٣ب رارٜب ك٢ ٛزٙ اُٞع٤ِخ 

د دساعبد ٝػغ األع٘ذح ثٔشاؽَ رطٞس ٝهذ ٓشٝ اُٞعبئَ اإلػال٤ٓخ ػٔٞٓب ،أ

ٝاٗزوِذ ئ٠ُ ٓغز٣ٞبد ٓخزِلخ ث٘بء ػ٠ِ اُزشاًْ أُؼشك٢ اُز١ ٗزظ ػٖ اُغٜٞد 

اُؼ٤ِٔخ ٝاُجؾض٤خ ك٢ ٓغبُٜب ٝأطجؼ اُؾذ٣ش ػٖ ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح ثبُٔغزٟٞ 

ث٤٘ٔب ٣زْ اُؾذ٣ش ػٖ أُغزٟٞ  ،اُز٢ رٔضَ اُوششح اُخبسع٤خ كوؾ ُِٔٞػٞعاألٍٝ 

اُز٢ رٜزْ ثٔب ٛٞ أًضش ه٤ٔخ ٝأ٤ٔٛخ   "ث٘ظش٣خ رؾ٤َِ األؽش اإلػال٤ٓخ "ٜب اُضب٢ٗ ٓ٘

 (1)ك٤ٚ 

 وضغ األجندة:ونظرٌة التؼرٌف بوفهىم ثانٍا :

، ًِٔخ أع٘ج٤خ ٝرؼ٢٘ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ اُزشر٤ت ٝاُزظ٤٘ق ُأل٣ُٞٝبد  ح"األع٘ذ"

ُِٝ٘ظش٣خ ٓلب٤ْٛ ٝرؼبس٣ق ػذ٣ذح ٝػؼٜب أطؾبثٜب ُؼ٤ِٔخ ٝػغ  األع٘ذح ك٢ 

ثأٜٗب: "اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ثٞاعطزٜب رؾذد ٝعبئَ  ( Sanchez.M)اإلػالّ  كؼشكٜب  

 اإلػالّ ثٔب ٗلٌش ٝؽٍٞ ٓبرا ٗوِن"، ٣ٝشٟ إٔ أٍٝ ٖٓ الؽع ٛزٙ اُٞظ٤لخ ٛٞ"

Lippmann"(°)  ٝ ،أٝػؼ إٔ اإلػالّ ٛٞ ك٢ اُؼشش٤٘٣بد ٖٓ اُوشٕ أُبػ٢

اُز١ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ خِن اُظٞس ك٢ أرٛبٗ٘ب ٝإٔ سد كؼَ اُغٜٔٞس ٣ٌٕٞ رغبٙ رِي 

اُظٞس ٤ُٝظ رغبٙ األؽذاس اُلؼ٤ِخ، ُزُي كإ ٝػغ األع٘ذح ٢ٛ: "ػ٤ِٔخ رٜذف 

ئ٠ُ ئػبدح ط٤بؿخ ع٤ٔغ األؽذاس اُز٢ روغ ك٢ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ث٘ب ئ٠ُ ٗٔٞرط ثغ٤ؾ 

 (2)هجَ إٔ ٗزؼبَٓ ٓؼٜب

ثأٜٗب: "اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رجشص ك٤ٜب ٝعبئَ اإلػالّ  (Batroson Stephenًٔب ػشكٜب)

هؼب٣ب ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ أٜٗب هؼب٣ب ٜٓٔخ، ٝرغزؾن سدٝد اُؾٌٞٓخ ٝاُغٜٔٞس، ٖٓ خالٍ 

ئصبسح اٗزجبْٜٛ ُزِي اُوؼب٣ب، ثؾ٤ش رظجؼ راد أ٣ُٞٝخ ػٖٔ أع٘ذرْٜ، ٝإٔ اُلشد 

ئدساًٚ ٝكوب ُأل٤ٔٛخ  ُٜب كغٞف ٣ٌٕٞ ٣ٝزؼشع اُز١ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٝع٤ِخ ئػال٤ٓخ ٓب 



ٝٓٞػٞػبرٜب، ٝثشٌَ ٣زٞاكن ٝارغبٙ  أُ٘غٞثخ ُوؼب٣ب رِي اُٞع٤ِخ اإلػال٤ٓخ ٝ 

 (3) ٛزٔبّ أُٔ٘ٞػ ُٜب ك٢ رِي اُٞع٤ِخاالػشػٜب، ٝؽغْ 

٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثإٔ ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح ٓب٢ٛ ئال ئػبدح ط٤بؿخ األؽذاس ٝاُوؼب٣ب 

ذ٣ذ، ٣زْ رشر٤ت أ٤ٔٛزٜب ك٢ اُٞع٤ِخ اإلػال٤ٓخ ثٔب أُؾ٤طخ ثبُغٜٔٞس ثوبُت ع

٣ز٘بعت ٓغ اُغ٤بعخ اُزؾش٣ش٣خ ُِٔإعغخ اإلػال٤ٓخ ٝرُي ثٜذف ئه٘بع اُغٜٔٞس 

 ٝرـ٤٤ش ارغبٛٚ ثٔب ٣زٞاكن ٓغ اُزٞعٜبد اإل٣ذ٣ُٞٞع٤خ ُزِي اُٞع٤ِخ 

 فرضٍات نظرٌة وضغ األجندة ثالثا :

ًٌَ ٗظش٣خ ر٘طِن ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح ٖٓ كشػ٤بد ، ٝاُلشع اُشئ٤غ٢ ُٜزٙ 

اُ٘ظش٣خ ٛٞ ٝػغ اإلرلبم ث٤ٖ رشر٤ت أع٘ذح ٝعبئَ اإلػبُْ، ٝرشر٤ت أع٘ذح 

ٝعٞد  " اُغٜٔٞس ُالٛزٔبّ ثبُوؼب٣ب ٝأُٞػٞػبد اإلػب٤ُٔخ ، ٝٛٞ ٓب ٣ؼ٢٘ 

ٞس، ٓٔب ٣ش٤ش ئ٠ُ دٝس اسرجبؽ ا٣غبث٢ ث٤ٖ رشر٤ت االٛزٔبّ ٌَُ ٖٓ اُٞع٤ِخ ٝاُغٜٔ

 ٝعبئَ اإلػالّ ك٢ رشر٤ت أ٣ُٞٝبد اٛزٔبّ اُغٜٔٞس ثبُوؼب٣ب ٝأُٞػٞػبد

 (4)أُطشٝؽخ ث٘لظ اُزشر٤ت اُز١ رؼط٤ٚ اُٞعبئَ ُٜزٙ اُوؼب٣ب ٝأُٞػٞػبد 

ثبُزش٤ًض ػ٠ِ اُزٞؽ٤ذ اُغٔؼ٢ ك٢ رش٤ٌَ اُخطبة ّ الػاإلٝعبئَ  ٜزْٝر 

رُي ؽذاس اُؼبٓخ ٝاُوؼب٣ب ُزؾو٤ن ألاالعزٔبػ٢ ٖٓ خالٍ رشر٤ت ٝرظ٤٘ق ا

اٗزٜذ ًض٤ش ٖٓ اُجؾٞس ئ٠ُ إٔ اُظؾبكخ ر٘غؼ أًضش ٖٓ هذ اُزٞؽذ اُغٔؼ٢ ، ٝ

، رُي إٔ اُزِلض٣ٕٞ ٣ٜزْ أًضش ٝأ٣ُٞٝبرٚ  اُزِلض٣ٕٞ ك٢ اُزأص٤ش ػ٠ِ أع٘ذح اُغٜٔٞس

ًضش رخظظب اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رٜزْ ثٜب اُظؾق، األثبُوؼب٣ب اُؼبٓخ ٤ُٝظ اُلشػ٤خ 

 .ٛزٔبّ ثبُزلبط٤َزْ اُظؾق ثبُؼٔن ٝاالؽ٤ش رٜ

ٝرزٛت ٓ٘بٍ أُضاٛشح ئ٠ُ إٔ ٛ٘بى اكزشاػبد أخشٟ ُ٘ظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح 

 "ٝرُي ػجش ٗوبؽ ؽذدرٜب ك٢ 

 .اكزشاع إٔ ُٞعبئَ اإلػالّ رأص٤ش ه١ٞ ػ٠ِ اُؼبٓخ أٝ اُغٜٔٞس -أ 

 إٔ االرظبٍ ٣جذٝ ًؼ٤ِٔخ رشًض ػ٠ِ أُشعَ ًٔؾٞس سئ٤غ٢ ثٜب -ة 

اُظؾل٤٤ٖ ٝٓظبدسْٛ أُخزِلخ ٝاُغٜٔٞس ٣لغشٕٝ اُخجش أٝ اُوؼ٤خ ث٘لظ  إٔ -ط 

 .(5) اُطش٣وخ أٝ ثطش٣وخ ٓشبثٜخ رٔبٓب

 : نشأة وهراحل تطىر نظرٌة وضغ األجندةرابؼا : 

 نشأة  نظرٌة وضغ األجندة : -أ 

ظٜشد ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح ٓغ ثؾٞس ًٝزبثبد  اٌُبرت ٝاُظؾل٢ ٝأُؼِن 

، ٝخبطخ ٖٓ خالٍ ًزبثٚ "اُشأ١ ( Lippmann Walter)ع٤بع٢ األٓش٢ٌ٣ 

اُؼبّ " اُز١ ػٔ٘ٚ كٌشرٚ ؽٍٞ " إٔ ٝعبئَ اإلػالّ رغبػذ ك٢ ث٘بء اُظٞس اُز٤٘ٛخ 



ُذٟ اُغٜٔٞس ، ٝك٢ ًض٤ش ٖٓ األؽ٤بٕ روذّ ٛزٙ اُٞعبئَ ث٤ئبد صائلخ ك٢ ػوٍٞ 

اُوؼب٣ب اُز٢ ب٤ٛش ٖٝٓ صْ ك٢ٜ رؼَٔ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ اُشأ١ اُؼبّ ٖٓ خالٍ روذ٣ْ ٔاُغ

 (6)رْٜ أُغزٔغ "

٠ُ ث٘بء اإلعشاءاد اُزطج٤و٤خ ٝا٤ُٔذا٤ٗخ  ُٜزٙ اُ٘ظش٣خ ، ئٝارغٜذ اُجؾٞس ثؼذٙ    

،ٝاُز٢ رؼذ األ٠ُٝ ك٢ أُٞػٞع  (Maxwell McCombsكوذ ظٜشد دساعخ )

، ٝهبٓذ  اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ إٔ  ّ خالٍ اُؾِٔخ اإلٗزخبث٤خ ُِشئبعخ االٓش٤ٌ٣خ 1968ع٘خ 

ػالّ ر٘غؼ ثٌلبءح ًج٤شح ك٢ رؼش٣ق اُ٘بط ك٤ٔب ٣لٌشٕٝ، رُي ألٕ ُٜب "ٝعبئَ اإل

رأص٤شا ً ًج٤شا ك٢ رش٤ًض اٗزجبٙ اُغٜٔٞس ٗؾٞ االٛزٔبّ ثٔٞػٞػبد ثؼ٤ٜ٘ب أٝ أؽذاس 

ٝهؼب٣ب ثزارٜب، كبُغٜٔٞس ال ٣ؼِْ ٖٓ ٝعبئَ اإلػالّ ػٖ ٛزٙ أُٞػٞػبد كؾغت، 

بى ػالهخ اسرجبؽ٤خ ا٣غبث٤خ ه٣ٞخ ثَ ٣ؼشف ًزُي رشر٤ت أ٤ٔٛزٜب، ٝاٗز٠ٜ ئ٠ُ إٔ ٛ٘

 (7). "ث٤ٖ أ٤ٔٛخ أُٞػٞع ك٢ ٝعبئَ اإلػالّ ٝأ٤ٔٛزٚ ُذٟ اُغٜٔٞس

 وهراحل تطىر نظرٌة وضغ األجندة : -ة 

( ، ٝٛٞ اُز١ ٣ؼٞد االػزشاف ُٚ كإ "ٗظش٣خ Maxwell McCombsؽغت )

اإلرغبٛبد ٝػغ  األع٘ذح " هذ ٓشد ثأسثؼخ ٓشاؽَ ٝأشٌبٍ سئ٤غ٤خ رؼٌظ رطٞس 

، أُشؽِخ اُخبطخ ثٜزٙ اُذساعبد ك٢ أُٞػٞع ، ٝرٔضَ " ٝػغ األع٘ذح  " ك٤ٜب 

 اُشاثؼخ ، ٝٛزٙ أُشاؽَ رٔذ ًٔب ٢ِ٣ : 

: ٝرؼزجش اُذساعخ األط٤ِخ اُز٢ اخزجشد اُلشع اُشئ٤ظ اُخبص  الورحلة األولى

 ا٤ٓٞ٤ُخثإٔ ٗٔٞرط اُزـط٤خ اإلخجبس٣خ ٣إصش ك٢ ئدساى اُغٜٔٞس أل٤ٔٛخ اُوؼب٣ب 

: ٝاُز٢ اخزجشد اُششٝؽ أُالئٔخ اُز٢ رؼضص أٝ رؾذ ٖٓ ٝػغ الورحلة الثانٍة

 األع٘ذح ٝاألدٝاس أُوبسٗخ ُٞعبئَ ُإلػالّ أُخزِلخ

: ٝهذ اٛزٔذ ثبٌُشق ػٖ طٞس أُششؾ٤ٖ ٝاٛزٔبٓبرْٜ اُغ٤بع٤خ   الورحلة الثاثة

 ًجذ٣َ ُألع٘ذح

٤٘بد ػ٠ِ اُجؾٞس ٓظبدس أع٘ذح : اُز٢ سًضد ثؾٍِٞ اُضٔب٤ٗ  الورحلة الرابؼة

اُٞع٤ِخ االرظب٤ُخ ٗلغٜب ، ٝثزُي رٌٕٞ اٗزوِذ ثؾٞس األع٘ذح ٖٓ ٓزـ٤ش ٓغزوَ ئ٠ُ 

ٓزـ٤ش ربثغ ٝاعزجذُذ اُغإاٍ ٖٓ ٣ؼغ أع٘ذح اُغٜٔٞس ٝرؾذ أ١ ظشٝف؟ ثبُغإاٍ 

 (8)  ٖٓ ٣ؼغ أع٘ذح اُٞع٤ِخ؟

غبٛبد رغزغ٤ت ٝهذ رٞاُذ ٝرطٞسد اُجؾٞس ؽٍٞ "ٗظش٣خ ٝػغ األع٘ذح  " ك٢ ار

ُألٛذاف اُز٢ ٣زٞخبٛب أطؾبثٜب ٝػٖٔ اُزشأًبد اُجؾض٤خ ٝاألدث٤بد اإلػال٤ٓخ 

 اُز٢ أٗزغزٜب ٣ٌٖٝٔ ٓالؽظخ أٜٗب سًضد ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ ٓزـ٤ش٣ٖ ٛٔب :



أٝال : أعِٞة أُؼبُغخ اإلػال٤ٓخ ُألؽذاس ٖٓ ؽ٤ش اخز٤بس أُظبدس ٝٗوبؽ  

ُؼ٘بطش اُز٤جٞؿشاك٤خ ك٢ اُٞعبئَ اُظؾل٤خ اُزش٤ًض ٝاُغبٗت أُشئ٢ ك٢ اُشعبُخ ٝا

  ٤ٓخالٝؿ٤شٛب ٖٓ أعب٤ُت أُؼبُغخ اإلػ

 .صب٤ٗب : رٞع٤ٚ اٗزجبٙ اُغٜٔٞس ٗؾٞ عبٗت ٓؾذّد ٖٓ اُوؼ٤خ ػ٠ِ ؽغبة عبٗت آخش

ُِظشاػبد اُذ٤ُٝخ، ًٔب  ثذساعخ اُزـط٤خ ٝػغ األع٘ذح  "ٗظش٣خ  "اسرجطذ  ٝ

٤ٓخ الػاإلرطٞسد اُ٘ظش٣خ ثشٌَ ًج٤ش ُزٞع٤ٚ اُجؾٞس أُؼ٤٘خ ثأصش أُؼبُغبد 

  .عزٔبػ٤خااله٤ِبد ػ٠ِ اُشأ١ اُؼبّ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُوؼب٣ب األُوؼب٣ب 

 

 :خبٓغب : أ٤ٔٛخ ٗظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح "

 

٤ٓخ، ٝػ٠ِ اُشؿْ الػاإلك٢ ٓغبس اُذساعبد  الرؾٞ"ٝػغ األع٘ذح "ٗظش٣خ رغغَ 

أٜٗب اعزطبػذ  ئالّ، الػاإلٖٓ أٜٗب راد ٓ٘ظٞس كشد١ ك٢ دساعخ رأص٤شاد ٝعبئَ 

 ٝرُي ٖٓ ؽ٤ش : إٔ رزطشم ُغٞاٗت عذ٣ذح ك٢ ٓغبٍ ثؾٞس اُزأص٤ش، 

كشاد ٝؽش٣وخ رؼبِْٜٓ ٓغ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثْٜ، ؽ٤ش رج٤ٖ األهخ الدساعخ ػ - 1

رغبػٜب ٝر٘ٞػٜب ٝشذح رؼو٤ذٛب، ٝ ظشا الكشاد ٓغ اُج٤ئخ ٓجبششح ٗألاطؼٞثخ رؼبَٓ 

روذ٣ْ ٛزٙ اُج٤ئخ ثظٞسح رظ٣ٞش ًٝجش ك٢ ئػبدح األّ اُذٝس الػاإلرإد١ ٝعبئَ 

ٓجغطخ، ٝرُي ثبخز٤بس ثؼغ اُوؼب٣ب ٝاُزش٤ًض ػ٤ِٜب ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ ئدساى 

٤ٔٛخ ٛزٙ اُوؼب٣ب ٝرشر٤جٜب ثٔب ٣ز٘بعت ٝؽش٣وخ روذ٣ٜٔب ك٢ ٝعبئَ ألاُغٜٔٞس 

 .ّالػاإل

رغبم ث٤ٖ هبئٔخ أ٣ُٞٝبد ٝعبئَ االأصجزذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ٝعٞد دسعخ ػب٤ُخ ٖٓ  - 2

  .ّ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝهبئٔخ أ٣ُٞٝبد اُغٜٔٞس ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟالػاإل

ّ ٝاُغٜٔٞس، ٝعبءد الػاإلهخ ث٤ٖ ٝعبئَ الدسعذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ارغبٙ اُؼ  - 3

 :اُ٘ز٤غخ ٓإًذح ػ٠ِ ؽو٤وز٤ٖ ثبسصر٤ٖ ٛٔب

 رؼغ أ٣ُٞٝبد اُغٜٔٞس ّاإلػالإٔ ٝعبئَ   -أ 

 ّ ثطش٣وخ ؿ٤ش ٓجبششح ٝؿ٤ش ظبٛشحالػاإلإٔ اُغٜٔٞس ٣إصش ك٢ ٝعبئَ  -ة 

ٍ الٖٓ خ اإلػالّاٛزٔذ اُ٘ظش٣خ ثأعِٞة ر٘بٍٝ ٝػشع اُوؼب٣ب ك٢ ٝعبئَ   - 4

، اُوشة اُغـشاك٢ أٝ اُؼبؽل٢ اإلػالّ ػذح ٓؾبٝس، ٓضَ: ٓٞهغ اُؾذس ك٢ ٝعبئَ 

  .ُِؾذس، ٗٞع اُوؼ٤خ ٝؽج٤ؼزٜب



ُْ رزغبَٛ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ اُخظبئض اُذ٣ٔٞؿشاك٤خ ُِغٜٔٞس، ٝاُز٢ رج٤ٖ أٜٗب   - 5

 ٣ُٞٝبداألرإد١ دٝساً ك٢ ػ٤ِٔخ ٝػغ 

ٛزٔبٜٓب ثذساعخ رأص٤ش الرؼذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ٖٓ اُ٘ظش٣بد أُزٌبِٓخ ئ٠ُ ؽذ ًج٤ش   - 6

 (9) رظبٍ اُغٔب٤ٛش١االرظبٍ اُشخظ٢ ئ٠ُ عبٗت اال

،  خ أخشٟ ُ٘ظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح "أ٤ٔٛ( ئ٠ُ   ( Gleckler Mattٝهذ أشبس  - 7

ٛٞ رُي اُغٜٔٞس اُز١ ّٝ الػاإلبُغٜٔٞس اُز١ ٣زأصش ثأع٘ذح ٝعبئَ ٢ٛٝ اُخبطخ ث

ّ أكٌبسْٛ ٣ٝؾزبعٕٞ ئ٠ُ رٞع٤ٚ ثشٌَ ٓغزٔش، ْٝٛ الػاإلُذ٣ٚ سؿجخ ك٢ إٔ ٣شٌَ 

 اإلػالّعبئَ خجبس، كْٜ ٣زأصشٕٝ ثٔب روذٓٚ ٝاالأُٝئي اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ كؼٍٞ ُٔؼشكخ 

رلغ٤شاً ُزأص٤شاد ٝعبئَ اإلػالّ ػ٠ِ ع٤ٔغ روذّ  ال ٣ٝلٌشٕٝ ك٤ٚ، ٢ٛٝ ثبُزب٢ُ 

 10) عجبة اػزوبد اُغٜٔٞس ك٢ هؼب٣ب ٓؾذدحرلغ٤شاً ألٗٔب روذّ أٗٞاع اُغٜٔٞس، ٝئ

) 

 

   (Sanches)  كوب ُـكٞ، ٝأػبف ثؼؼْٜ ٝعٞٛب أخشٟ أل٤ٔٛخ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ  - 8

خجبس اُز٢ ٗغٔؼٜب أٝ ٗشاٛب ٝٓب ٢ٛ األخز٤بس اك٢ اُوٞح  اإلػالّؼط٢ ٝعبئَ أ ك٢ٜ ر

 األخجبساُغٞاٗت أُٜٔخ ك٢ ٛزٙ 

ٍ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ٣ٌٖٔ إٔ رغزخذّ ك٢ ٝػغ أع٘ذح الٖٓ خ اإلػالّإٔ ٝعبئَ  -ة

 .د ػذ٣ذحالاُغٜٔٞس ك٢ ٓغب

ع٘ذح ْٜٓ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُغ٤بع٤خ، ؽ٤ش ئٕ أع٘ذح اُغٜٔٞس اُز٢ األ٣ؼذ ٝػغ  -ط 

ًٍ ٣ؾبٍٝ أُششؾٕٞ إٔ  األع٘ذحرإصش ك٢  اإلػالّشٌِزٜب ٝعبئَ  اُغ٤بع٤خ، كٔضب

  (11ثبٛزٔبٓٚ  ) ئ٠ُ عٔبػٜب ٝرؾظ٠ ٣شًضٝا ػ٠ِ اُوؼب٣ب اُز٢ ٣ؾزبط اُغٜٔٞس

 عبدعب: ٝظبئق ٗظش٣خ "ٝػغ األع٘ذح "

 

 :ع٘ذح، ك٤ٔب ٢ِ٣ األ٢ رإد٣ٜب ٗظش٣خ ٝػغ ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذ اُٞظبئق اُز

ُوؼ٤خ ٓؼ٤٘خ ٣ض٣ذ ٖٓ ٝػ٢ اُغٔب٤ٛش ُزِي اُوؼ٤خ،  اإلػالّ إٔ ػشع ٝعبئَ  

اإلػالّ ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ ر٤٤ٔض اُوؼ٤خ اُٜبٓخ ٖٓ ث٤ٖ اُوؼب٣ب اُز٢ رؼشػٜب ٝعبئَ 

 روّٞ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ثزشر٤ت أ٣ُٞٝبد اُغٜٔٞس، ٝرُي ُِزش٤ًض ػ٠ِ هؼب٣ب ٓؼ٤٘خ دٕٝ

 :أخشٟ، ٓضَ



: ً ٣غؼ٠ أُغزٔغ دائٔب ُِزؼشف ػ٠ِ ٓب ٣غش١ ك٢ اُج٤ئخ اُذاخ٤ِخ ٓشاهجخ اُج٤ئخ -أ

دائٔبً  اإلػالّٝاُخبسع٤خ، ٝ رُي ُٔٞاعٜخ ًبكخ اُظشٝف أُزـ٤شح، ٝروّٞ ٝعبئَ 

 د أُغزٔغ، ٝٓؾبُٝخ روذ٣ْ اُؾٍِٞ أُخزِلخ ُٜبالثبُزؼشف ػ٠ِ ٓشٌ

اُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ٛٞ ٓؾبُٝخ ئ٣غبد سأ١  اإلػالّ: ئٕ أْٛ ٓب رؾبٍٝ ٝعبئَ اُزشاثؾ -ة

ٓب ٣إد١ ئ٠ُ ٝطٍٞ  األخشٟػبّ ٓٞؽذ ٝٓزشاثؾ رغبٙ هؼ٤خ ٓؼ٤٘خ دٕٝ اُوؼب٣ب 

 ئ٠ُ ارلبم ػبّ رغبٙ اُوؼب٣ب أُخزِلخ

ػجش اُغ٘ٞاد أُخزِلخ ثبُزش٤ًض  اإلػالّ: روّٞ ٝعبئَ االعزٔبػ٢ٗوَ اُزشاس  -ط

اُلزشاد أُخزِلخ، ٢ٛٝ رؼذ  الٍاد ٝاُزوب٤ُذ اُغبئذح ك٢ أُغزٔغ خػ٠ِ أْٛ اُؼبد

ٓؼ اُؼظٞس ٓالكشاد ٖٓ اُزؼشف ػ٠ِ األثزُي ٓٞسٝس صوبك٢ ٝاعزٔبػ٢ ٣ٌٖٔ 

 (12) أُخزِلخ

 

 (تؼرض فً الحصة سابؼا : تقدٌن نواذج تىضٍحٍة لالستدالل والتحلٍل  )
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- (10) Matt Gleckler: Agenda Setting Function of Maxwell 

MCcombs & Donald Shaw, at: http://oak.cats.ohiou.edu, 

available at: 15/4/2013. 

 

(11 )  - M. Sanchez: Agenda Setting, Op. Cit. P.2. 

 

ثبسػخ شو٤ش، "دٝس اُزِلض٣ٕٞ اُِج٘ب٢ٗ ك٢ رشر٤ت أ٣ُٞٝبد ؽِجخ اُغبٓؼخ  -(  12)

ائُؼبُْ ثغبٓؼخ اُوبٛشح، ٓ٘شٞسح، (اُوبٛشح: ٤ًِخ  4اُِج٘ب٤ٗخ"، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش 

ًٍ ػٖ سشب ػبٓش، "اأُ٘شطخ ااُزظب٤ُخ ك٢  20،(ص  1995هغْ ائُزاػخ،  ،ٗوب

دساعخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ خبَُ اُلزشح ٖٓ -أُ٘ظٔبد ائُو٤ٔ٤ِخ
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