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 مقدمة : 
  طفرة هائلة وغيرر سسرقو ة  ري نمرو و وروئ و رائ   خالل القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرينشهد المجتمع اإلنساني

 عصر السماوات ": اإلعالم وو ائ  اال صال ، لدئجة دعت القعض إلى إطالق سسميات ستعددة على العصر الذي نعيشه سث  
 رية ، وحولت و ائ  اال صال العالم إلى   قد  الشت الحدود الجغرا ية و قائبت المسا ات"  عصر الفضائيات "،  " المفتوحة
 . ويتابعون سا يحدث لحظًة بلحظة،  ، يعرف  كانها ك  سا يجري  ي أئجائها المختلفة صغيرة

  وكشررك كا ررة أبعادهررا ، اإلعررالم واال صررال وئصررد أبررر  سالسحهررا لررذا اهررتم كثيررر سررن علمرراا االجتمرراب المعاصرررين بدئا ررة  ضررية
 . وغيرهم وشرام،  وشائلز وايت،  وال ئ يلد،  وئوبرت سير ون،   ائد : وسن بين هؤالا العلماا،  وسؤثرا ها

 : املفاهيم األساسية :أواًل 
 ولك هرا ،  علم اجتماب اإلعالم العديد سن المفاهيم العلمية التي  د يقردو ااهريراً وجرود نروب سرن التشرابه بي هرا  ري المع رى يتضمن

ويعرد  حديرد المفراهيم العلميرة سرن الخوروات المهمرة  ري القحرن العلمري نظرراً ،   ختلك عن بعضها القعض كما   رى  يما بعرد
 :و تمث  أهم المفاهيم العلمية  ي علم اجتماب اإلعالم  يما يلي  اا ال ظرية العلميةي بالمفهوم يعد اللق ة االولى  ألن 

  
 . الــصــهوم االتــفـم (2 . مفهوم اإلعالم (5
 . مفهوم الرأي العام (7 . مفهوم الدعاية (0

 

 : مفهوم اإلعالم (5
  ي نفس الو ت سن المفاهيم الحديثة والمهمةيعد سفهوم اإلعالم   . 
  اإلعالم إلىويشير سفهوم  : 

والحصرول علررى ، عمليرة الحصرول علرى المعلوسرات سرن سصرادئها المختلفرة سرن خرالل التواجرد السرريع  ري سكران الحردث  -
 . ثم نق  هذه المعلوسات إلى اآلخرين سن خالل الو ائ  المتعددة وبالوريقة الم ا قة،  المعلوسات بصوئة ستعمقة

  يشير سفهوم اإلعالم إلى و: 
واإلحاطررة بالمعلوسرات الصراد ة التري   سراع إلررى عقرول األ رراد ووجردانهم  تر رع سررن  ،  هردف إلرى التثقيركسر ه  وعمليرة  -

و خلررم س اخرراً صررحياً  يألمكررن األ ررراد سررن االنسررجام ،  و ررد عهم إلرري العمرر  سررن أجرر  المصررلحة العاسررة،  سسررتواهم الفكررري
 .  والتكيك

  أن اإلعالم يتضمنيتضح سن التعريك السابم لإلعالم : 
 التثقيك . 
 نق  المعلوسات . 
 نق  األخقائ واألحداث . 
  شكي  الرأي العام . 
 التوجيه لتحقيم سصلحة المجتمع . 

 ( املفهوم واألهمية) علم اجتماع اإلعالم  :احملاضرة األوىل 
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  يلي  و تمث   لك الفروق  يما،  اإلعالم والتعليمه اك عدة  روق بين : 

 

  هرررري ا ررررتمرائ التررررراث العلمرررري  للتعلرررريمالوايفررررة األ ا ررررية
واألدبرري سرررن خرررالل  قديمررره ل جيررال بصررروئة س ظمرررة وسرررن 

 . خالل سؤ سات ئا خة عقر   وات طويلة
  ي أغلب األحوال بقضايا الساعة اإلعالميهتم  . 

  سعلوسات ثابتة وحقائم سؤكدة  التعليميقدم.    بالمشكالت التي  حتم   عدد وجهات ال ظر اإلعالميهتم . 
  التغير االجتماعي ي  حقيم يتكاسالن  التعليم واإلعالمكالً سن . 

 

 : مفهوم االتصال (2
 communication    

 

  إىل  مفهوم االتصاليشري: 
العواطرررك سرررن شرررخة أو جماعرررة إلرررى و ،  اال جاهررراتو ، ة انتقرررال المعلوسرررات واأل كرررائ عمليررر

 . شخة أو جماعة أخرى سن خالل الرسو 
 اال صال الذي يص  سن خالله المع ى الذي يقصده المر    بالفع  إلى المستقق  :و ـه الــعــفــالال ــصــتاال. 

 و ـه يـانـسـاإلنال ــصـاالت: 
 وأ رررا ،  جماعررات سرررن خرررالل ب رراا ئسرررزيعمليررة إنسرررانية  ر كررز علرررى التفاعررر  بررين األ رررراد وال

. المحوئ األ ا ي لال صال اإلنساني، و مث  اللغة  اال صال هو التفاع  الرسزي بين القشر
 

 : مفهوم الدعاية (0
 Propaganda   

  ي دعم  و همواعتمدوا على الدعاية  والقياصرة،  عر ها الفراع ة قد ، عألرٍ ت الدعاية س ذ اآلف الس ين  . 
  س ذ الحرع العالمية احت  سفهوم الدعاية سكاناً بائ اً  ي دئا ات اإلعالم واال صال و د حظي باهتمام واضح سن جانب القاحثين

 . لعقت الدعاية دوئاً بائ اً  ي هذه الحرعحين  االولى
 يشير سفهوم الدعاية إلى : 

 .و ي  سن سعين ،  سعين سحاولة التأثير  ي األ راد والسيورة عليهم ألغراض سحددة  ي سجتمع -
  والدعاية هي : 

سجموعة سن األ اليب الف ية والورق المسرتخدسة  ري الترأثير علرى ا جاهرات وأئاا وأ كرائ و رلوك ال را  سرن خرالل الرسرو   -
 والكلمات

  والدعاية هي : 
 ۔ طريقة لتوجيه  لوك ال ا  حي ما  كون ه اك سسائ  أو سوضوعات ستعائضة أو سح  خالف -
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  اإلعالن يهدف إلى: 
 هرو السرقي  للتسرويم ، التأثير  ي الجماهير واجتذابها نحو  لعة أو خدسة سعي ة بهدف الترروي  لتلرك السرلعة أو الخدسرة  -

يتوجره وإنما ، سا يخاطب المعلن  كر اإلنسان وعقله    ادئاً ،  الع صر األ ا ي  ي اإلعالن واإليحاا هو، وئ ع المقيعات 
 . ويسعى إلى إبرا  المغريات للمستهلكين،  نحو الغرائز واالنفعاالت والعواطك

  ويهدف اإلعالن إلى: 
 . وهو هدف  جائيللسلع والم تجات  التروي  والتسويم -

 : الرأي العام (7
  برالرغم سرن أن ارراهرة الررأي العرامPublic Opinion وجرردت س رذ أن وجررد  وإنمرا هرري اراهرة  ديمرة،  ليسرت ارراهرة حديثرة

 . لم  تقلوئ إال خالل ال صك الثاني سن القرن العشرين،  ، إال أن دئا ة الرأي العام كظاهرة اجتماعية اإلنسان  ي سجتمع س ظم
  بأنه  الرأي العاميمكن  عريك: 

 .  ، و كون صادئة عن ا فاق ستقادل بين غالقية أ راد المجتمع سجموب اآلئاا السائدة  ي المجتمع -
 : أهمية علم اجتماع اإلعالم :ثانيًا 

 :التطور يف جمال االتصاالت   (5
 ي نت  عن التقدم التك ولوجي إلىأدى التووئ الكقير  ي سجال اال صاالت والذ : 

  .  المعلوسات واأل كائ  ي العالم واختصائ الو ت الال م ل ق،   قريب المسا ات -
 والمتووئة  ي و ائ  اإلعالم إلى وأدت التق يات الجديدة : 

،  ونشرها،  و خزي ها،  وإ احتها أل راد المجتمع،  و حليلها،  و فسيرها،  والتعاس  سعها،   يسير جمع المعلوسات واألخقائ -
 .  و ت الحاجة إليها وإعادة ا ترجاعها،  و قادلها

 ري سجتمرع  مرا يألعرد حرديثاً ،  و ر قط بدئجرة  وروئ المجتمرع، بال سقية  تسم ،  ويعد  ووئ و ائ  اال صال ااهرة ستعددة األبعاد  
ولك ره  رد يألعرد ، يألعد سن الو ائ  التقليدية  ي المجتمعات المتقدسة   التلفزيون على  قي  المثال،   ي سجتمع أخر يألعد  قليدياً 

 .     ك ولوجيا حديثة  ي سجتمعات أخرى
 : ظهور أشكال جديدة لإلعالم (2
 إلرى أن ه رراك أشركال جديرردة «  ديانرا أويررن»  و«  ئيتشرائد ديفيررز»  صر يفات جديرردة لو رائ  اإلعررالم الجديردة ويررذهب  اهررت

 :لإلعالم  تمث   ي 
سجموعة سن األشكال الجديدة للقرراس   ري اإلعاعرة والتلفزيرون سثر  برراس  :  ويشير إلى بتك ولوجيا  ديمةاإلعالم الجديد  -

 . والمجالت اإلخقائية، المسائية والصقاحية  ي التلفزيون واإلعاعة  والقراس ،  األخقائ الحية
 .التقادل الحي والسريع للمعلوسات أجهزة الحا ب والتي أدت إلى :  ويتم سن خالل بتك ولوجيا جديدةاإلعالم الجديد  -
والجديد  لم يعد ه اك حردوداً صر اعية  قادل الم ا ع بين اإلعالم  القديم :  و يها يتم بتك ولوجيا سختلوةاإلعالم الجديد  -

 . بين القديم والجديد
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  ونظرًا لعدم  دئة علم االجتماب العام على اإللمام بجميع الموضوعات عات الوقيعة االجتماعية  قد نشأت  روب ستعددة لدئا ة
 :  الموضوعات المختلفة

،  ؛ على األنمرا  السرلوكية المتعددة التي يحدثها اإلعالمواآلثائ ،  و ووئ و ائ  اإلعالم،   قد أدى  ووئ عملية اال صال -
أدى علرك كلره إلرى أن ،  التري  ر قرت علرى  وروئ و رائ  اإلعرالموكذلك التغيرات االجتماعية ،  وعلى العال ات االجتماعية

 .  علم االجتماب علم اجتماب اإلعالم كأحد  روب وبالتالي اهر،  أصقحت العملية اإلعالسية سحوئ اهتمام علماا االجتماب
  
 د الظرواهر االجتماعيرة ويعد اال صرال أحر،  أن دئا ة الظواهر االجتماعية سن الموضوعات األ ا ية للدئا ة  ي علم االجتماب

 . أثيراً كقيراً  ي التفكير والسلوك والموا ك والعمليات االجتماعية التي أثرت 
  سن سوضوعات علم (  العمليات )وهى ، كالتعاون والصراب والت ا س والتوا م  تم عقر الفع  اال صالي االجتماعيةالعمليات إن

كما  ضم عملية اال صال  ي إطائها العمليات االجتماعية لذا وجب االهتمام بعملية اال صال التي  ضم  ي إطائها ، االجتماب 
 العمليات االجتماعية 

  وأهميرة و رائ  اإلعرالم وسرا يألمكرن أن  حدثره هرذه الو رائ  سرن  غيررات كقيررة  ري العرادات والتقاليرد ، أهمية الظاهرة اال صرالية
 . الرا خة  ي المجتمعات اإلنسانية 

  التي ال يمكن إهمالها أبعادها الثقا ية واالجتماعيةأن الظاهرة اال صالية لها .  
 الفضاا االجتماعي الذي  تعاس  سعه وا ساب  اإلعالم و ائ و ووئعملية اال صال   ووئ . 
 أكثر العواس   أثيراً  ي عملية الت شئة  و ائ  اإلعالمو عد ،  سن العواس  المؤثرة  ي السلوك االجتماعي أن الت شئة االجتماعية

 . االجتماعية
   واهوئ أشكال وأ اليب جديدة لإلعالم، التغيرات الكقيرة  ي ص اعة اإلعالم وأنما  ا تهالك المعلوسات 
 وسلكيررة هررذه ، لو ررائ  اإلعررالم أدى إلررى طررر  سواضرريع بحرروث ستعررددة وجديرردة حررول  ورروئ هررذه الو ررائ   أن التورروئ السررريع

 الو ائ  وا تخداسا ها   
 
 وللتررأثيرات المتعرددة الترري  حرردثها و رائ  اإلعررالم  رري ،  وألهميررة و رائ  اإلعررالم،  اال صررال وألهميررة عمليرة،  السررابقة ل  رقاع

الذي يهرتم بدئا رة عردد سرن  كان البد سن اهوئ علم اجتماب اإلعالموالموا ك االجتماعية   ،  والعمليات،   السلوك االجتماعي
وسضررمون الر ررائ   ،  وعمليررات اإلعررالم واال صررال،  دينوالمشرراه،   الموضرروعات الترري  تعلررم بالتحليرر  االجتمرراعي للمشرراهدة

    .وسدى  أثير اإلعالم على المجتمع والفرد ،  اإلعالسية
 
 
 
 
 

 



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  5  ]حسن أبو زيد                               ــــــــــــــــــــ/ د علم اجتماع اإلعالم  

 

 

 مقدمة : 
  عمليرررة   ررديم  رردم الوجررود اإلنسرراني عا رره ( بمع ررراه الوا ررع ) والمؤئخررون إلررى أن اال صررال اإلنسررانييررذهب علمرراا االجتمرراب  ،

  . ، ووجد اال صال س ذ أن وجد اإلنسان ونشأ سعه وائ قط با تخال ه  ي األئض  است عليها الجماعة اإلنسانية األولىاال صال 
   إشرعال ال رائ سثر   كان يستخدم االشائات والحركات واالصوات التعقير عما يريده سعفه لغته  ي  حي ما الوكان االنسان األول

  . ودق الوقول
  كان اال صال  ي الجماعة اإلنسانية األولى،  أولى خووا ه على دئع الحضائة الووي  و د خوى اإلنسان بوا وة هذه العملية  

  .و يلة اإلنسان  ي إشقاب احتياجا ه المقاشرة
   و جّمعهرم لمواجهرة ارروف  نتيجة لتحرك جماعات سن القشرر  ي المجتمع اإلنساني األول(  اال صال )اإلعالم اهرت و ائ ،

 . وعألر ت اللغة كو يلة للتعاس ،  الوقيعة القا ية واألخوائ التي اعترضتهم  ي الفترات األولى سن  ائيخ القشرية
   كمرا  ، ود رات الوقرول كانرت اإلعاعرات األولرى ،  إشائات الردخان المعلوساتطوئ اإلنسان طرق سقتكرة لتخزين المعر ة ونق ،

 . كانت اللوحات الحجرية المكتقات األولى
 ووئت بالتالي و ائ  اال صال بين أ راد المجتمع  ، واهوئ الحضائات اإلنسانية العريقة وسع  ووئ المجتمع اإلنساني  ،. 
  كانوا ي شرون أواسرهم إلى أ اصي األئض التي كرانوا يحكمونهرا   الفراع ة،  سهمة لإلعالموبمعر ة الكتابة غدت الر ائ  و يلة  ،

كما كرانوا يرأسرون بر قذ هرذه األواسرر علرى جردئان وير لونها إلى ك  سكان  ،   كانوا يكتقون أواسرهم وأخقائهم على وئق القردي
 . ليقرأها ال ا  ويكونوا على علم بها المعابد

   وإنمرا ،  ولرم يقتصرر اال صرال واإلعرالم علرى نشررر األواسرر.  وئوسرا واليونران الصرين ري قعت هذه الوريقة اإلعالسية بعرد علرك وا أل
  . عرداه إلى األخقائ العسكرية والرياضية

 حيرن كران يتجمرع  ، أيًضرا وئوسرا وأثي را سصر القديمرة دوئ إعالسي  ي ًياالتي كان ير ادها ال ا  أ قوع للحماسات العاسة و د كان
 . دوئ المعابد باإلضرررا ة إلى،  بها ال ا  ويتداولون األخقائ العاسة والخاصة

 ويقرة  علرى الجمراهير المجتمعرة  يره وهو إعاعة األخقائ  ي الميادين العاسرة،  لدى اليونان وثمة ا صال آخر سقاشر كان شائًعا ،
 . لكي يعلن للشعب األثي ي انتصائ ج وده على ثالثين كيلوستًرا جريًاأن إغريقًيا  وع سا يزيد علي ا  ائيخ العالم القديم 

  حين كانت  أل شر  يها األحداث صحك الحائط نوًعا سن الروسانو د عرف ، . 
  يعرد الو ريلة األكثرر  رأثيًرا لإلعرالم، حيرن كران الشرعر  دوئاً إعالسيراً هاسراً  يهرا للقصريدة الشرعرية قرد كران  الجزيرة العربيةأسا  ي 

  . ، وأشتم  الشعر العربي على سالحم  ي المد  والهجاا وأخقائ المعائك سما جعله  جالً حا ال باألحداث والدعاية الداخلية
 الثورة الصناعية وتطور وسائل اإلعالم : 
 و روض أ رس الحيراة االجتماعيرة  يهرا إحرداث  حرول هائر  أثرر  رأثيراً كقيرراً علرى المجتمعرات التقليديرة أدت الثوئة الص اعية إلرى 

 . ايجاد أأل س جديدة للحياة  ي  لك المجتمعاتوأدت أيضاً إلى 
 كمرا انتجرت ، اً ويرجع علك إلى أن الثوئة الص اعية لرم  كرن سجررد  قردساً  ك ولوجيراً  حسرب بر  شركلت نظاسراً اجتماعيراً سعقرد 

كمرا ، الم زليرة  واألجهرزة واألدواتالمجتمع سن المعدات الزئاعيرة  انتجت أيضًا ك  سا يمس حياة االنسان  يالمصانع والعدد 
  . انتجت أيضاً دوئ العرض والصحك

 تطور االهتمام االجتماعي باإلعالم  : الثانيةاحملاضرة 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  6  ]حسن أبو زيد                               ــــــــــــــــــــ/ د علم اجتماع اإلعالم  

  كمرا  راعد اهروئ ،  قد أدى التووئ التك ولروجي المتمثر   ري القورائات إلرى وصرول الصرحك إلرى س راطم بعيردة  ري اليروم نفسره
 . شقكات الها ك على وصول االخقائ الجديدة بسرعة

  ك ولوجيا اال صال سن التليفون إلى المذياب إلى التلفزيون إلى الحا ب اآللي ثرم التوروئ الهائر   ري نظرم اال صراالتو ووئت   ،
 .وشقكة المعلوسات ،  و ي األ مائ الص اعية

 يرراة و ررد أدت هررذه التورروئات إلررى أن يأخررذ اال صررال سكانترره سررن حيررن التررأثير واألهميررة والرردوئ والواررائك الترري يؤديهررا  رري الح
 .االجتماعية 

  تركهرررا علرررى و رررد د عرررت هرررذه التوررروئات إلرررى االهتمرررام بالدئا رررة والقحرررن  ررري الظررراهرة الجديررردة للتعررررف علرررى الترررأثيرات التررري 
 .المجتمعات اإلنسانية 

 مراحل تطور االهتمام االجتماعي باإلعالم : 
 وبالترالي  واضرع  أثيرهرا  ري ،  اإلعرالم  ري عصررهم نظراً لتواضع و رائ  لم يهتم سؤ سو علم االجتماب بقضايا اال صال واإلعالم

 لقد ا تربوا سرن سفهروم اال صرال واإلعرالم بصروئة ،  غير أن علك ال يع ي أنهم لم يلمسوا هذه القضايا على اإلطالق،  المجتمع
 ي الفتررات الالحقرة ، وأ هموا  ي صياغة العديد سن المفاهيم التي سهدت لتووئ بحوث اال صال واإلعالم ونموها  غير سقاشرة

  « و ائد« »  كايم دوئ« »  ال هام»  و  عرض بايجا 
  وهو يلمس بعداً هاسا سرن «  كايم دوئ» وهو سفهوم سركزي  ي  كر ،   ي سفهوم الضمير الجمعي«  كايم دوئ» ويتضح إ هام

  ( المستقق ) وهو الجمهوئ ،  أبعاد عملية اال صال واإلعالم
   إعا لم يكن لدى القائم باال صال  كررة جيردة  أن الجمهوئ هو سن أهم المتغيرات  ي عملية اال صال من الحقائم الواضحة  ،

،  سرروف يقلر  علرك سررن  دئ ره علررى الترأثير عليره وإ  اعرره سهمرا كانررت  عرن طقيعرة الجمهرروئ العقليرة والعاطفيرة وخصائصرره األوليرة
 . ، وسهم أ قن القائم باال صال  ي األداا   اختيائ الو يلة، وسهما أحسن القائم باال صال  الر الة سعدة بصوئة جيدة

  بمفهوم الضمير الجمعي«  كايم دوئ» ويع ي : 
ويزداد  أثير الضمير الجمعي  ي المجتمع القسيط ، سجموعة سن  التصوئات والعواطك الشائعة بين غالقية أ راد المجتمع  -

  . القائم على التضاسن اآللي
  لمزيرد سرن الدئا رات والررلى التري أ رهمت بردوئها  ري  وروئ دئا رات اإلعرالم واال صرال و رد «  كرايم دوئ» و د سهدت أ كائ

  .بعض الكتب لعلماا االجتماب وعلماا ال فس اهتمت بقضايا اإلعالم نهاية القرن التا ع عشر وسولع القرن العشريناهر  ي 
  يي العرام وو رائ  اإلعرالم الجمراهير الرذي يلعقره الررأ  قد  دم عدة إ هاسات سهدت الوريم إلدئاك الدوئ «  ائد» أسا Mass 

Media   واال صال  Communicationوعلك سن خالل دئا ا ه اإلسقيريقية   ي المجتمع ،. 
  مر سن خاللها أشكال السلوك وطررق التفكيرر والمشراعر سرن جماعرة االنتقاه نحو العمليات االجتماعية التي  «  ائد»  قد لفت 

على دوئ و ائ  اإلعرالم  ري  «  ائد» و د أكد خالل نظريته الشهيرة عن التقليد ، وعلك سن  وسن شخة إلى آخرإلى جماعة 
 .  ، عقر هذه الو ائ   فعي  عملية التقليد وسن ثم انتشائ العديد سن األ كائ الجديدة

  ي القرن التا ع عشر نشر عدوى االنحرافو ائ  اإلعالم  د لعقت دوئا سهما  ي : أن  «  ائد» و د اعتقد  . 
  رري دهررا وسؤثرا هررا سررن س ظرروئ اجتمرراعي وكشررك كا ررة أبعا، اهررر االهتمررام بدئا ررة  ضررية اإلعررالم واال صررال وئصررد أبررر  سالسحهررا 

 . وغيرهم«  وشرام « » وشائلز وايت« » وال ئ يلد» « ئوبرت سير ون» : أعمال سجموعة سن العلماا  وسن بين هؤالا العلماا 
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  االجتماعي بدئا ة  ضايا اإلعالم و د ئصد القاحثين سجموعة سن المراح   عكس  ووئ االهتمام. 
 

 ( : وبدأت يف القرن املاضي):  املرحلة األوىل 

  . الدئا ات اإلعالسيةوكان لها ين الكائثتين  أثيراً واضحاً على ،  وحرباً عالمية ثانية كساداً ا تصادياً  : والذي شهد -
وكرذلك  رأثير و رائ  اإلعرالم الجديردة  ري علرك ، و ادت  ي هذه الفترة الدئا ات الميدانية لقيا   أثير الدعاية بشك  عرام  -

 .الو ت سث  الراديو والسي ما 
 .  للتوجيه ولتحقيم أهداف المجتمع:   ي هذه المرحلةم و ائ  اإلعالم  م ا تخدا -
والترري  ررأثرت ،   لررك المرحلررة  ائمررة علررى التحليرر  العلمرري برر  كانررت  ائمررة علررى المالحظررات اإلسقيريقيررةلررم  كررن القحرروث  رري  -

    . بالزيادة التي حدثت  ي جمهوئ و ائ  اإلعالم
  ( يف منتصف القرن العشرين) :املرحلة الثانية :  

باال صرال الجمراهيري واإلعرالم  ري الواليرات المتحردة المتعلقة  نموًا هائاًل  ي الدئا ات السسيولوجية:  شهدت هذه المرحلة -
  .األسريكية

وخصوصاً  ي الواليات المتحدة  بدأ االهتمام  ي بقحوث اال صال الجماهيري  ي س تصك القرن العشرين دخول التلفزيونسع  -
  . بدئا ة  أثير و ائ  اال صال الجماهيري على جمهوئ المشاهدينوبدأ االهتمام ، األسريكية 

 . لتهتم بواائك اإلعالم  ووئت دئا ات علم االجتماب اإلعالسي -
سرررن حيرررن المزايرررا  بالدئا رررات المقائنرررة برررين خصرررائة و رررائ  اإلعرررالم المختلفرررة اهتمرررت دئا رررات علرررم االجتمررراب اإلعالسررري -

  .والعيوع
وجمراهير  ، الترأثير اال صرالي  ري هرذه المرحلرة سن الموضوعات األ ا ية التي أهرتم بهرا القراحثون  ري علرم االجتمراب اإلعالسري -

 . وسضمون الر ائ ، المتلقين 
  .والدوئ االجتماعي لإلعالم، وبألذلت الكثير سن الجهود لدئا ة العال ة بين عمليات اال صال والعمليات االجتماعية  -
  . لجماهيري و اعليته ي دئا ة  ضايا سعي ة  ر قط بتأثير و ائ  اال صال ا  وقيم س اه  القحن العلمي  م و ي  لك المرحلة -
اإل  اب الجماهيري لو رائ   عن  ي س تصك القرن العشرين«  ئوبرت سير ون» دئا ة  وسن الدئا ات المهمة  ي  لك المرحلة -

 .  دئا ة الحالة واعتمد  ي دئا ته على س ه ،  اإلعالم
  ( يف أواخر القرن العشرين) : املرحلة الثالثة : 

 

  . بشك  خاصوالصحا ة والتلفزيون  بشك  عام أثير و ائ  اال صال  االهتمام بدئا ة -
 . ب قد الم اه  المستخدسة  ي الدئا ات   ي المرحلة السابقة االهتمام -
ا تخدست و ائ  التحلي  الوايفي  ي  حلي  طقيعة ودوئ و ائ  اإلعالم واال صرال و أثيرهرا علرى  دئا ات وصفيةاهوئ عدة  -

 .الفرد والمجتمع 
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 (نهاية القرن املاضيبدأت مع يف ):  املرحلة الرابعة : 

  
  .ال ظام العالمي الجديد وانهيائ اال حاد السو يتيائ قوت بظهوئ  -
 . العولمة والقرية الكونية  كرةاهوئ  -
 .  وو ائ  اال صال،  هائ   ي و ائ  اإلعالم  ووئ  ك ولوجي حدوث -
  . التي ئصدت سالسح المجتمع العالمي الجديد والرلى ال ظريةاهر  ي  لك المرحلة العديد سن الدئا ات والقحوث  -
  .  ولعب اإلعالم دوئاً بائ اً  ي طر   كرة العولمة،  سن أبر  القضايا الموروحة اإلعالم والعولمةكانت  كرة  -
 .  نشر الثقا ة اال تهالكية ي   أثير و ائ  اإلعالمكما   اولت الدئا ات  -
 . الشركات ستعددة الج سيات ي التروي  لم تجات  دوئ اإلعالنو  اولت الدئا ات أيضاً  -

 

   
  ي سجال اإلعالم بين التووئات التك ولوجية ونمو و ائ  اإلعالم و يادة االهتمام بالدئا ات االجتماعية عال ةه اك  -
 التي حدثت  ي المجتمع اإلنساني  بالتووئات اال تصاديةائ قط التووئ  ي االهتمام االجتماعي باإلعالم  -
  د بدأ ستأخراً االهتمام االجتماعي بقضايا اإلعالم  ي المجتمعات العربية :  كما يجب اإلشائة إلى أن -
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 شتم  على سجموعة سن الع اصر األ ا ية هذه الع اصر ستداخلة  إلى أن عملية اإلعالم واال صال علماا اجتماب اإلعالم يذهب 
ونجررح اإلعررالم  رري  حقيررم  ،عمليررة اال صررال نجحررتسررن الكفررااة كلمررا  دئجررة عاليررةوكلمررا كانررت هررذه الع اصررر علررى  ،وسترابوررة 
 .أهدا ه 

 د ال وي هائول» حدد القاحن األسريكي  و د » H. Lasswell   عقائة شهيرة له سكونة  يالع اصر األ ا ية لعملية اال صال
و كشرك العقرائة عرن ع اصرر خمسرة "  ؟ ؟ وبرأي  رأثير ؟ كيرك ؟ لمرن سن يقرول سراعا : " وهذه العقائة هي،  سن األ ئلة عددسن 

  :  تكون س ها عملية اال صال
  .«  المصدئ المر   أو»    - Who ?؟  سن يقول (5
   .«  الر الة»  ? What -؟  ساعا يقول (2
   .«  الو يلة أو الق اة»  ? How -؟  كيك يقول (0
 .«  المستقق »  ? To Whom -؟  ولمن يقول (7
   .«  ال تيجة أو الهدف»  ؟وبأي  أثير (1
 حليالً للع اصر المكونة لال صالاإلجابات على هذه األ ئلة  و قدم  . 

 

 :من عدة عناصر(  عملية اإلعالم) تتكون 
 ( المر  ) القائم على عملية اإلعالم  (5
 ( المحتوى) الر الة  (2
 ( اإلعاعة، والتلفزيون) و ائ  اال صال الجماهيري  (0
 ( الجمهوئ )المتلقي  (7
 (  أثير و ائ  اإلعالم )التأثير  (1

 

 : املرسل (5
  ة  ير هو الم قع الذي  صدئ ع ه الر الة وهو الذي يقوم بصرياغتها بوريقرة سه ، المر   الحلقة األولى  ي العملية اإلعالسية يمث

  . سن أج  إحداث التأثير المولوع 
 

 . يمث  المر   ع صراً سهماً ال يمكن إغفاله  ي  حلي  عملية اإلعالم ألنه يقوم بدوئ أ ا ي وحيوي -
  . للحياة بعملية اال صال القائم تأثر العملية اإلعالسية ب ظرة  -
 . للمر  الثقا ية واالجتماعية  تأثر العملية اإلعالسية باالعتقائات  -
 . للمر  بالتجائع والخقرات الشخصية كما  تأثر    -
 يقوم المر   بعم  إيجابي يهدف إلى التأثير على الجمهوئ  -
 سن خالل الر ائ  اإلعالسية ع صراً سؤثراً  ي حياة الجماهيريمث  المر    -

 عناصر عملية اإلعالم :احملاضرة الثالثة 
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  ًأي يهرردف إلررى التررأثير علررى  واعررات كقيرررة سررن أ ررراد المجتمررع سررن المسررتمعين  ، ونظررراً ألن المر رر  يقرروم بعمررالً إيجابيررا وهاد ررا
ن لمعر ة سن هؤالا المر لون الرذيالمهم  هذا الع صر ىونظرًا ألهمية المر    ان األسر يتولب التعرف عل ،والقراا والمشاهدين

   ، وسعر ة العواس  التي  وثر عليهميديرون و ائ  اال صال الجماهيري ويعملون  يها باعتقائهم أدوات سؤثرة  ي حياة ال ا  
 العوامل املؤثرة على املرسل : 
 رال يخترائ عمرالً يصردم سرع  ريم  ،و قاليرده حيرن  لعرب  ريم المر ر  دوئاً سهمراً  ري  حديرد عملره  احملافظة علـى يـيم امتمـع    (5

 . المجتمع و قاليده
 .  بنية امتمععلى  والمحا ظة ،واال فاق  اإلمجاع  حقيم (2
 .  المر   يأخذ  ي اعتقائه نوعية الجمهوئ وسستويا هم االجتماعية والثقا ية باعتقائهم هدف العملية اإلعالسية ، اجلمهور (0
 . (  ي اإلعاعة والتلفزيون والزسن ،  ي الصحك المساحة) سث  االعتقائات الف ية  الضغوط املهنية (7
 .( االنتماا الوققي - التحيز) للمر    االعتبارات الذاتية (1
 و ًقرا ل ظرام كر  سجتمرع، وسرن سجتمرع إلرى آخرر، وعلرك  العواس  المرؤثرة علرى القرائمين باال صرال سرن دولرة إلرى دولرة و ختلك  ،

 ولكرن يققرى نجراحهم بالمسرئولية االجتماعيرة و صروئا هم عرن جمهروئ المسرتققلين، القائمين على عملية اال صرال  وسدى إحسا 
  . المستققلين  يهم ثقة  ي أداا ئ التهم سر قوًا إلى حد كقير بمدى (المر لون) 
 السمات الواجب توافرها يف املرسل : 
  وس ها الواجب  وا رها  ي المر  ه اك عدد سن السمات : 
، وبالترالي  إنره  ريكون سق ًعرا  ، وأن يتسرم براالحترام والصردق والشرفا ية أن يكون موضع ثقة الشخص الذي توجه إليهـا الرسـالة   (5

  . للجمهوئ
،  قد كشفت القحوث عن  أن سقدائ التغيرر  ري الررأي إلرى الوجهرة  وساد ه بعلمه و جائبه وثقا ته أن يكون متخصًصا يف موضوعه (2

  . ، ويعتقرونه خقيًرا  ي الذي يقدسه إليها المر   يزداد إعا كان ال ا  يثقون  ي عمله التي يسعى
،  ،  هذه المهائات  ؤدي إلى التعقير السليم ، والحدين واال تماب بالقرااة الجيدة والكتابةالمتعلقة  أن يتسم باملهارات الفنية (0

  . ن األسوئ و نًا  ليًما وستعقالً ، ويكون  ادئًا على و  ونق  األ كائ والمعلوسات بكفااة
، وا تمالة الجمهوئ وجدانًيا وشد  ، و قديم الحج  والقراهين الم وقية كالقدئة على اإل  اب،   أن يتسم ببعض السمات النفسية (7

  . ، والقعد عن الر ابة والمل  انتقاهه
،  وي قغري أن يردئك إسكانيا هرا المختلفرة(   ليفزيرون –ئاديرو  –صرحا ة  ) أن يكون على وعـي بوسـيلة االتصـال الـت يسـتخدمها      (1

  . ، وكذلك يعرف سا  د  واجهها سن سشكالت ، أو بصرية  معية سًعا ،  واا أكانت بصرية أو  معية وخصائصها
 : الرسالة (2
 الهدف األ ا ي لعملية اإلعالمهو  و وصي  المع ى ، عصب عملية اال صال واإلعالمهى  لر الةا  
 ال يتحقم إال سن خالل  وة الر رالة ووضرو  سع اهرا حترى  صر  للمتلقري بالكيفيرة التري  الهدف ال هائي لعملية اإلعالمهو  والتأثير

 . و ي كثير سن األحيان يصعب الفص  بين المر   والر الة ، يريدها المر  
 ويتو ع المر   أن  صر  إلرى  ، ( سسموعة / سرئية / سكتوبة  )ئ الة إلى المر   سعلوسا ه التي يريد  وصيلها إلى المتلقي  يحول

 .  ( المر   )المستقق  ب فس الصوئة التي أئادها 
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 مضمون الرسالة : 
 والرسرو  ، الرسرو  اللفظيرة عرن طريرم ا رتخدام ك  المعراني التري يريرد المر ر  أن ي قلهرا إلرى المسرتقق سضمون الر الة إلى   يشير 

 ، والحركراتواإلشائات المصوئة،
 

 . صياغة الر الة  ي ئسو  -
 .  ، واألخرى التي يستقعدها  حديد األدلة التي  يقدسها -
 .  ، والحج  التي يراها ضعيفة  يستقعدها  وضيح الحج  التي يجب أن يسهب  يها  -
 .  وسدى  و ها « ه  هي عاطفية أم عقلية»  حديد نوعية اال تمالة  -

 

 :إىل من حيث املضمونوتنقسم الرسالة 
 . التصويريالمضمون  (2 . اللغويالمضمون  (5

 

 :املضمون اللغوي  (5
 يعتمرد اإلنسرران علرى اللغرة  رري  قرادل المعلوسرات واأل كررائ سرع اآلخرررينو ،  علرى ا ررتخدام اللغرةاال صرال بصرروئة أ ا رية  يعتمرد ،

، بحيررن يألفهررم ويألرردئك بالد ررة  يع رريهم هررو سررا يحرراولون نقلرره ل خرررين،  ررإن أهررم سررا  والوا ررع أنرره حي مررا يررتكلم ال ررا  أو يكتقررون
  .المقصودة

  الر الة إال أنها  د ال  كون ناجحة  ي كثير سن األحيان  ي نق  سضرمون الر رالة  ي  حديد سضمون ( أية لغة) ئغم أهمية اللغة
  :وعلك لسققين

 . أكثر سن سع ىى ا تخدام كلمات  د يتضمن بعضها  عتمد اللغة عل : األول -
و ي هذه الحالرة يسرتعين اإلنسران  ،  ي بعض األحيان  د  عجز اللغة عن التعقير عن المعاني والمشاعر اإلنسانية : الثاني -

     . والحركات واإلشائات ،بو ائ   أخرى سساعدة سث   عقيرات الوجه 
 

 : املضمون التصويري (2
 

 رري سعر ررة الحضررائات القديمررة سررن خررالل  سررن أول و ررائ  اال صررال الترري اعتمررد عليهررا اإلنسررانالر رروم والصرروئ كانررت أن  -
 . الر وم وال قوش التي  ركتها  لك الحضائات القديمة 

  و ائ  اال صال الجماهيريدوئاً هاساً  ي  الصوئة  لعبأن  -
أكثر  أثيراً سن ، و كون الصوئ  ي أحيان كثيرة الصوئة أهم أدوات التعقير  ي و ائ  اال صال الحديثة وخاصة التلفزيونأن  -

 .  الصوئ التي   قلها و ائ  اإلعالم عن المجاعات سثالً أكثر  عقيراً سن سئات المقاالت  ي وصك األحداث اللغة 
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 العوامل املؤثرة يف الرسالة : 
  بعدة عواس  سن أهمها الر الة تأثر : 
نحرو سرا يريرد أن  وسهائ ه  ي صياغة الر الة وسدى استالكره ألدوات اإل  راب و دئ ره علرى ا رتمالة اآلخررين القائم بعملية اال صال (5

 .  يقثه  ي سضمون الر الة
 تولب جمهوئاً سن الذين يستويعون القرااة  والصحك  الو ائ  الموقوعة كالمجالت ، الو يلة المستخدسة  ي  وصي  الر الة (2

، أسررا  رري حالررة الر ررالة المقدسرررة  رري الو ررائ  السررمعية والمرئيرررة   يكرررون سحصرروئًا  رري جمهرروئ سعرررين ، لررذلك  ررإن  ررأثير الر ررالة
ال يتولرب األسرر اإللمرام حيرن .، ألنها  ص  إلى  واب عريض سن أ راد المجتمرع ،  إنها  كون أو ع نوا ًا كالتليفزيون واإلعاعة

 . بالقرااة والكتابة
 كلمررا  ادت الخقرررات المشررتركة بررين المر رر  والمسررتقق  كلمررا كانررت  رررص نجررا   والمسررتقق الخقرررات المشررتركة بررين المر رر   (0

، أسا ع دسا يت اول  ،  ع دسا يذيع التليفزيون برناسًجا عن الع اية باألطفال بوريقة سقسوة  ستفيد س ه ساليين األسهاتالر الة أكقر 
  . د س ه  واب بسيط للغاية،  المستفي برناس  آخر ال انو  ك ولوجي على  قي  المثال

حيرن يتو رك  رأثير الر رالة و عاليتهرا علرى هرذا المو رك وسرا يتضرم ه سرن  المو ك االجتماعي الذي يتلقى المسرتقق   يره الر رالة (7
كررذلك يختلررك  ررأثير   ، ررإعا كرران المتلقرري  رري سو ررك حررزين أو ستررو ر  رران ا ررتجابته  كررون ضررعيفة  ،جوانررب وجدانيررة أو عاطفيررة 

  . ، ويؤثر حجم هذه المجموعة أيًضا  ي سدى  أثر المتلقي بالر الة الر الة إعا كان المتلقي س فرداً أو و ط سجموعة
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 مقدمة : 
 وسحدودة اال صال بالم اطم األخرى  ،  ي  رى أو سدن سحدودة العدد  رون عديدة وال ا  يعيشون  ي سجتمعات صغيرة س ذ ،

، وكانرت عال را هم  سحوئهرا صرالت القربرى والصردا ة والمصرلحة المشرتركةوعاشت الغالقية العظمى سن ال ا   ي دوائرر صرغيرة 
  .نسقًياسقصوئة على نواق المجتمع الصغير المغلم 

  ويرجع علك لسققين،   غير الوضع  ماًسا القرن العشرينوسع  : 
  .  نشوع الحربين العالميتين وحدوث  حركات عسكرية ضخمة بين الدول:  األول هو -
  .  كالراديو والتليفزيون والصحا ةانتشائ و ائ  اإلعالم الجماهيرية  :  والثاني هو -

 م األ راد بشك  لم يسقم لره سثير ، وا سع أ المواط ين  ي جميع أنحاا العالم و د أحدث علك  غييرات جذئية  ي  صوئات   ،
 .  العالم اليوم هو  رية األسس.  ألن سا يحدث  ي أية بقعة سن بقاب العالم يترك آثائه على جميع األجزاا األخرى

  ًعا لترد م المعلوسرات وانسرياع المعر رة إلرى  ، و تحت المجرال وا ر و ائ  اإلعالم جزااً ال يتجزأ سن حيا  ا اليوسية أصقحتلقد
  . حضائة إنسانية جديدة وص عت،  و ربت المسا ات بين القشر،  ك  أنحاا العالم

 والقراحثون دئا رات سكثفرة ، أنجرز العلمراا ، وحدوث  وروئات  ق يرة هائلرة علرى هرذه الو رائ  وبسقب   اسي دوئ و ائ  اإلعالم 
  . ، و وف ن ا ذ أبر  القضايا المتعلقة بو ائ  اإلعالم  أثيرا هاحول دوئ هذه الو ائ  وسختلك 

 مفهوم وسائل اإلعالم اجلماهريي : 
  الجماهيري اإلعالمسصولح و ائ  يشير Mass Media غيرر الشخصرية (  األدوات أو الو رائ  ) بوجه عام إلى ك  الو رائط

، و شم  الراديو  بشك  سقاشر إلى الجماهيرأو بصرية أو كالهما سعاً   معيةبصوئة  ، التي عن طريقها   ق  المعلوسات لال صال
ستصر   والثاني،  ستص  بالو ائ  الف ية لل ق  واال صال األولهذا التعريك جانقين  يتضمنو والتليفزيون والصحك والمجالت ، 

لجمهوئ ليسوا كثيرين وغير ستجانسين ، و ي هذا الصدد يذهب بعض القاحثين إلى القول بأن األعضاا الذين يكونون ا بالجمهوئ
 .  ، ب  إنهم يستجيقون أيًضا لك  و يلة سن و ائ  اال صال كأ راد س فصلين  قط

 العملية التي يتم بوا وتها اال صال المر ظم والمردئو  والرذي يقروم علرى أ را  إئ رال إلى  سصولح اال صال الجماهيري ويشير
الجمراهيري  هردف إلرى إحرداث  غييرر  ري ا رتجابة الجمراهير السرلوكية الظراهرة ة وعاسة صادئة عن سؤ سرة لال صرال ئ الة عل ي
ال  تحقرم  يره التغذيرة العكسرية المر ردة إال ، ولكرن  عقرر و ريلة  خاطرب جمهروئ وا رع ويتحقم اال صرال الجمراهيري،  والكاس ة

 . بشك   لي 
 جو  قرج» على يد األلماني اختراب الوقاعة بر ت و ائ  اال صال الجماهيري س ذ  ولقد » . 
 تصنيفات وسائل اإلعالم اجلماهريي : 
  الجماهيري ب اا على بعض المؤشرات كالتالياإلعالم  ه اك عدة  ص يفات لو ائ:  
  : شكل الرسالةحسب  (5

  .والملصقاتكالصحك والمجالت :  ( أو الموقوعة ) المقرواة الو ائ  -
  . كاإلعاعة الم وو ة الو ائ  -
  .والسي ما،  كالتليفزيون التصويرية الو ائ  -

 ( الوسائل)  عناصر عملية اإلعالم تابع : الرابعةاحملاضرة 
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 : استعمال احلواس اإلنسانيةحسب  (2
  . (  هو يقوم أ اً ا على حا ة السمع ) كالراديو السمعية الو ائ  -
  . ( ألنها  قوم أ اً ا على القصر )كالموقوعات المختلفة  القصرية الو ائ  -
 .  كالتليفزيون والسي ما القصرية –السمعية  الو ائ  -

  :درجة األداءحسب  (0
  .كاإلعاعة والتليفزيون:   ريعة األدااالو ائ   -
  .، حين يستغرق الفرد و ًتا طويالً  ي التعاس  سعها و هم سضمونها كالمجالت والصحك:  بويئة األدااالو ائ   -
 وسائل اإلعالم اجلماهريي : 
  إال أن أهمها وأكثرها  أثيًرا وإ  اًعا يتمث   ي ثالث و ائ  أ ا ية لجماهيرياإلعالم ا يوجد العديد سن و ائ ، :  

  . (بشك  عام الصحا ة والموقوعات ) المقرواة الو ائ  -
  . ( الراديو ) المسموعة الو ائ  -
  . ( السي ما –التليفزيون  ) المرئية –المسموعة  الو ائ  -

 الو ائ  بالتحلي ت اول ك  و يلة سن هذه و وف ن  
 تطور الوسائل املقروءة : 
  ( املطبوعة )الوسائل املقروءة :  
 و رد الرت الكلمرة  اصررة إلرى حرد بعيرد حتررى  كانرت الكلمرة وسرا  رزال سرن الردعائم األ ا رية التري  عتمرد عليهررا عمليرة اإلعرالم ،

،  قلغرت الكلمرة الم وو رة  ابتكرائ اإلعاعرة، ثرم كران  ،  أعلت سرن شرأن الكلمرة المكتوبرة  ري اإلعرالم والتعلريم خترعت الوقاعةاأل 
  .، وخلصتها سن ك  سعو ات انتشائها  مة التأثير

 ( 8641 - 8931)«  يوح ررا جررو  قرج» ، حي مررا اخترررب   عررود إلررى س تصررك القرررن الخرراسس عشررر وبدايررة اال صررال الموقرروب
بداية ستواضعة حين كان صاحب الموقعة يكتب األخقائ  ي ، والوا ع أن بداية الصحا ة كانت  عات الحروف المعدنية الموقعة

، ثم  وروئ  عات ال فوع الكقير والمتعوشة إلى سعر ة أهم األحداث وئيقة أو عدة وئيقات ويو عها على بعض الشخصيات الغ ية
سس عشرر والسراد  ، وخالل القرنين الخا وخائجهاعيين سساعدين لهم  ي داخ  الدائ األسر حي ما أخذ أصحاع الموابع  ي  

  عشر اهرت سكا ب إخقائية
  و رد   ، وسشرى سعهرا ج قًرا إلرى ج رب ائ قط  ووئه بتوروئ الصرحا ة،  قد  دوئًا سؤثًرا  ي  ووئ الصحا ة إنشاا سر م القريدولعب ،

نظيرر أجرر  ، كان الغرض سن إنشاا علك المر م جمع الخوابات والصوئ  ي سكان سعين ونقلها بسرعة وانتظام إلى المر   إليره
 . ، وكان القريد ي ق  بوا وة  عاة سحددين لحساع أ راد سعي ين سعين

  الرا رخ ل شرأة علرك الق يران الضرخم والكيران الفرذ المسرمى الصرحا ة  إعن أن الوقاعة والقريرد كانرا بمثابرة األ را يتضحThe 
Press والصرر اعة  رري كرر  سرحلررة سررن  العلرروم والف ررون حرردث  رري، كررذلك كانررت ثمررة صررلة وثيقررة بررين الصررحا ة والتقرردم الررذي ،

  .المراح  التي سرت بها الصحا ة خالل  ووئها
  أشركال ،  قرد و ررت الثروئة الصر اعية   د كان لظهوئ الو ائ  العلمية الحديثة أثر كقير  ي انتشائ الصرحا ة برين األسرم و ووئهراو

،  ،  اد انتشررائها بررين العاسررة وئة علررى الخاصررة سررن ال ررا ، وبعررد أن كانررت الصررحك  رري برردا نشررأ ها سقصررستعررددة سررن الموررابع
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،  األنظمررة الحديثررة للتو يررع ت، واهررر  ، والتصرروير الفو رروغرا ي ، كالوقاعررة برراأللوان واهرررت أشرركال جديرردة سررن الفررن الصررحفي
 .وا تخدام الو ائ  السريعة كالوائرات  ي نق  الصحك 

  و يعها وانتشائها سن سما  اد،  أ عائها خفيض ا تغالل الصحك  ي اإلعالن إلى كما أدى   . 
  الصحافة: 

  والصرحيفة هرى سجموعرة صرفحات  صردئ  سه رة سرن يجمرع األخقرائ واآلئاا وي شررها  ري صرحيفة أو سجلرةبأنها  الصحا ة عرف ،
 . يوسيًا، أو  ي سواعيد س تظمة ، و تضمن أخقائ السيا ة واال تصاد واالجتماب، والثقا ة

 كلمة   و ستخدمpress ي االنجليزية بمع ى صحا ة ، و ع ي شيئاً سر قواً بالوقع ،وال شر ، واألخقائ والمعلوسات . 
 هي جمع األخقائ ونشرها ونشر المواد المتصلة بها  ي سوقوعات سث  الجرائد والمجالت ، والر ائ  اإلخقائية  والصحا ة 
  اجلريدةnewspaper  

  وهي ه اك عدة سعايير أو  مات للجريدةويرى بعض العلماا أن  بشك  دوئيو يلة إعالم وا صال سوقوعة  صدئ هي: 
 .على األ      شر أ قوعياً أن  (5
  .  وقع بآالت الوقاعةأن  (2
  .  ئات المجتمع ستاحة لجميعأن  كون  (0
  .  ي المجاالت عات الموضوعات المتخصصة   شر األخقائ عات االهتمام العامأن  (7
 .  لقى  عليما عادياً يستويع  راا ها ك  سن أن  (1
  .  كون سستقرة عقر الو تأن  (1
 مميزات الصحافة:  

،  هو يسرتويع أن يولرع علرى الموضروعات التري يرغرب  بالوريقة التي  الئمه (الصحيفة) يستويع القائئ أن يسيور على الو يلة (5
الو ريلة الوحيردة برين و رائ  اال صرال األخررى  يها، ويراجع سا يريد سراجعته  ي أي و ت يشراا، بمع رى أن الجريردة  مترا  بأنهرا 

  . التي  سمح للقائئ بالسيورة على اروف التعاس  سعها
، ولرذلك  رإن و رائ  اال صرال الموقوعرة  كرون س ا رقة دائًمرا ل شرر الموضروعات المعقردة،  يتا  للقرائئ أن يقراهرا أكثرر سرن سررة (2

  .عقدة سن األ ض   قديمها سوقوعة بدالً سن  قديمها شفويًا، و شير الدئا ات إلى أن المواد الم والدئا ات المفصلة
  . المتخصصة الو ائ  الموقوعة أ ض  بكثير للوصول إلى الجماهير عد  (0
، ألن الر رالة الموقوعرة  ال  تولقه و ائ  اال صرال األخررى  حتاج الموقوعات إلى سساهمة القائئ وبذل جهد إيجابي سن جانقه (7

 إن الو ائ  الموقوعة  ، ولهذا ، كما هو الحال  ي اإلعاعة والتليفزيون ال يواجه ستحدثًا سرئًيا أو سسموًعا،  القائئ  أ   اكتماالً 
  . التخي  و صوئ المعاني ي   تيح للقائئ حرية أكقر

التعلريم س تشرًرا  ، إع لم يكن  سن القرااكثير جد   بدأت هذه الو ائ  لم  ماحي و ،  اعدت الو ائ  الموقوعة على انتشائ التعليم (1
، ليتمك روا سرن  ررااة الموقوعرات المختلفرة التري  ررزودهم  كمرا هرو اآلن،  سرعى  وراب كقيرر سرن ال را  إلرى  علررم القررااة والكتابرة

  .بالكثير سن المعلوسات
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  عيوب الصحافة: 

الذي يقلغ  ي بعض الدول كالواليات   حتاج إلى احتياطي سالي كقير، ولذا  إنها   عد الصحا ة سن المشروعات باهظة التكاليك (5
،  ، وكانت سحدودة  وى بيع ال سخ أو اإلعالنات ولم  كن الصحا ة  ديًما  متلك سصدئًا للمال،  المتحدة ساليين الدوالئات

  .بسقب ال قة الكقير  ي ال واحي الماليةويالحظ  ي  ائيخ الصحا ة أن كثيًرا سن الصحك لم يكتب لها اال تمرائ 
، وبرذلك  رإن دوئ الصرحا ة  ري   ميرة الروعي العرام و غييرر الوا رع  يتراجع دوئ الصحا ة  ري المجتمعرات التري   تشرر  يهرا األسيرة (2

  .التي  عاني سن انتشائ األسية  يها بصوئة وا عة  عد سحدودة  ي دول العالم الثالناالجتماعي 
،  هررذه  يملكهررا الراديررو والتليفزيررون األخقررائ برر فس السرررعة الترريحيررن ال  سررتويع الصررحا ة سالحقررة ،  الررقطا  رري نقرر  األخقررائ (0

، و ررد يكررون  إال  رري أ رررع إصرردائ لهررا،  رري حررين ال  ررتمكن الصررحا ة سررن ستابعررة األخقررائ  الو ررائ    قرر  األخقررائ لحظررة و وعهررا
  .الخقر  د  مت  غويته بصوئة كاسلة عقر و ائ  اال صال األخرى

 امالت : 
 أو ئبرع  ر وي أو نصرك  ر وي أو  ر وي سصروئاً أو  هى سوقروب دوئي الصردوئ إسرا أ رقوعياً أو نصرك شرهري أو شرهرياً  المجلة ،

 غير سصوئ ، ويحوي سجموعة سن الموضوعات المت وعة 
 بين الجريدة والصحيفة هي أن واالختالف : 

 ، باألخقائ التي هى سوضوعها األ ا ي ، و تضمن إلى جانب علك سوضوعات ست وعة الصحيفة  هتم -
 عليها طابع الت وب  ي الموضوعات وليس األخقائ ،  أسا المجلة  يغلب -
، كما  سا  صدئ يوسيا وئبما  ي طقعات ستعددة ، و صدئ الصحك دون أغلفة خاصة بها وصفحا ها سفتوحة والصحك غالقاً  -

 .      سن صفحات المجالت أكقر حجماً أن صفحات الجريدة 
 أهمية امالت :  

  عررد المجلررة سررن الو ررائ  اإلعالسيررة والصررحفية المهمررة ألنهررا  أخررذ سررن الكترراع عمقرره ، وسررن الصررحيفة   رروب سررادة التحريررر  يهررا 
 وسجائاة هذا الت وب ل نشوة اإلنسانية وسالحقتها لتسجيلها و حليلها ، والتعليم عليها بالشر  والتحلي  

 هر ، وس ها الس وي وس ها ال صك   وي تراو  دوئية المجلة سا بين أ قوب ونصك شهر أو ش .  
  

 .  العاسةالمجالت  -
 .  اإلخقائيةالمجالت  -
 .  السيا يةالمجالت  -
 .  األ رةسجالت  -
 .  ال سائيةالمجالت  -
 . األطفالسجالت  -
 . المتخصصةالمجالت  -
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 الوسائل املسموعة : 
 نجح  بداية القرن العشرين، و ي  نهاية القرن التا ع عشرالتجائع األولى التي أجريت سن أج  نق  الصوت عقر األثير إلى   عود

  .8391ولكن اإلعاعة لم  صقح حقيقة وا عة إال  ي عام ،  إ مام أول إئ ال ال لكي ي «  سائكوني» 
  ونشروت ، وألمانيرا و رنسرا بريوانيراأألجريرت  يهرا أول  جرائع  ري هرذا الحقر  و قعتهرا  يالتر الواليات المتحدة الدولة األولرىو عد

  . ي هذا المضمائ  ي  ائيخ يعتقر سقكًرا نسقًيابعض الدول األخرى 
  كررونراد إعاعرررة المو رريقى المحليرررة واعترراد  ،  سحوررة ئاديررروأول بتشرررغي   رري ب سررلفانيا «   رانررك كرررونراد» بررردأ  8391 رري عررام و

، و د أثائ علك اهتماًسا شديًدا سن جانرب الصرحا ة التري كتقرت  قرائير صرحفية عرن علرك  ونتائ  المقائيات الرياضية ، المسجلة
 . ي علك الو ت ، و م ص اعة أجهزة ا تققال  االختراب

   أعاعررت وصررًفا األشررهر األولررى لتشررغي  المحوررة  ، وخررالل 8391نررو مقر  9و ررد برردأت هررذه المحوررة  ررذيع بررراس  س تظمررة  رري
  . لمقائيات  ي المالكمة والقيسقول صو ًيا
 اإلذاعة : 
 هيئة اإلعاعة القريوانية  سث القرن العشرينأوائ   م إنشاا سجموعة سن اإلعاعات  ي  أسريكااهوئ اإلعاعة  ي  وبعد  B. B. C

 . ، وكانت ه اك سحوة إعاعة واحدة على األ    ي ك  بلد ستقدم ألمانياو ي   رنساكما بدأ القن اإلعاعي  ي 
  ات اإلعاعررة  رري عرردد كقيررر سررن دول العررالم سحورر و ادتالعررالم  االنتشررائ حررول سحوررات اإلعاعررة  رريبرردأت  8391عررام س ررذ و،  

 حول العالم  أخذت سحوات اإلعاعة  ي االنتشائ 8341عام  وس ذ
  وسن ك  سا يعوق انتشائها ،  حرئ ها سن  يود المكان حتى اختراب اإلعاعة،  االنتشائسحدودة و د الت الكلمة الم وو ة ، ...

 رري التررأثير علررى   عررد سررن أ رروى الو ررائ ،  هرري  وس ررذ علررك الحررين أصررقح للكلمررة الشررفهية الم وو ررة  ررحرها و و هررا اإليحائيررة
، و ري   بإسكانية  سجيلها وإعاعتها أكثرر سرن سررة الةكما  تسم الر  ، أي سكان ، و ي، حين  ص  إليهم  ي ك   سان الجماهير

  .، سما يجع  لها  أثيرها الفعال على سستمعيها ك  سرة  كتسب  وة إضا ية
 مزايا اإلذاعة : 

،  هو يص  إلى  ،  الراديو سن و ائ  اال صال التي يمك ها الوصول إلى جميع السكان بيسر ستخوية ك  الحواجز سعة االنتشار (5
، والمتعلمرين واأل رر   عليًمررا وغيررر علررك سررن الجماعرات الترري يصررعب الوصررول إليهررا سررن  خاصررة كاألطفررال وكقررائ السررنجماعرات 

  ، والراديو حتى اآلن أو ع انتشائاً سن التلفزيون وأ    كلفة جانب و ائ  اإلعالم األخرى
،  اال صال عن طريم اإلعاعة ال يحتاج  ا  اال تققالالتي   ق  بها الر الة اال صالية سن جها  اإلئ ال إلى جه،  السرعة الفائقة (2

  .،  هي  ص  سقاشرة سن القائم باال صال اإلعاعي إلى المستمع إلى و يط
ــب املســتمع     (0 ــن جان ــو إىل أي جمهــود م ، وحيررن أن غالقيررة ال ررا  أصررقحوا سشررغولين ولرريس لررديهم و ررت للقرررااة أو  ال حيتــاا الرادي

  .الو يلة السهلة التي  ققيهم على علم بما يحدثالمشاهدة أصقح الراديو هو 
 قويرة الر رالة المذاعرة بالمو ريقى والمرؤثرات  ، حيرن يمكرن الرسالة املذاعة يد تكون أيوى من الرسالة الت تنقل باالتصـال املباشـر   (7

 قدم سن خالل الراديو يسره  و د أكدت التجائع أن المواد القسيوة التي .  التي  ترك انوقاعًا خاصاً لدى المستمعين الصو ية
  . ذكرها سما لو  دست سوقوعة خاصة بين األ راد األ    عليماً أو عكااً 

 ( الوسائل)  عناصر عملية اإلعالم تابع : اخلامسةاحملاضرة 
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جعلهرا علرك األكثرر انتشرائًا  ري كر   ، ، وإمكانيـة تشـغيلها بالبطاريـات اجلافـة     ، وضعف اسـتهالهها للكهربـاء   رخص مثن أجهزة الراديو (1
، حين يوجد أنا   ي أشد الحاجة إلى الثقا ة  ، والمساكن المتواضعة م الجقال، و م ، خاصة  ي الجزئ الم عزلة أئجاا العالم

  .والعلم والتر يه
، ويعررد علررك أحررد الع اصررر الجوهريررة  ، و عمرر  علررى إعكرراا الخيررال و  ميترره ، وبررذلك  إنهررا  رهررك الحررس ختاطــب اإلذاعــة األذن  (1

 . الضروئية  ي عملية التعلم وئ ع الوعي و  مية الشخصية
يفضــل هبــار الســن ومــن ال  نظررراً ألن الراديررو يعتمررد  قررط علررى حا ررة السررمع ، وعضرروها سفتررو  لال ررتققال بشررك  طقيعرري ، لررذلك  (1

 .  جييدون القراءة االستماع لإلذاعة
، و عوي  بإمكانه أن يستخدم الراديو  ويتما شاء وأينما هانسدى أئبع وعشرين  اعة ، ولذلك  المستمع  يقن الراديو إئ اله على (5

 هذه الميزة للراديو أن يقوع القن ويذيع اإلخقائ المهمة  ي أي سكان سن العالم و ي  اعة حدوثها   
 م ا رتخدام اإلعاعرة  ري عمليرات سحرو األسيرة ،  قد  و د أ احت المزايا السابقة  رصة كقيرة إل هام اإلعاعة  ي عمليات الت مية 

 : المثال  قد  م على  قي ،   ي دول العالم الثالن
، وكرران القا ررم المشررترك بي همررا هررو االعتمرراد علررى  كرررة اال ررتماب  إجررراا  جررربتين عررالميتين  رري أسريكررا الال ي يررة واله ررد -

عقررب كرر  دئ  سررن ي، و  ، لكرر  س هررا ئائررد أو سشرررف ، حيررن ي قسررم الدائ ررون إلررى سجموعررات ا ررتماب الجمرراعي الموجرره
  . إلى المحوة المر لة إلعانتها على  ووير براسجها و يادة ائ قا  المستمعين بهاقلغ نتائجها  أل  ثم الدئو  س ا شة جماعية

 عيوب اإلذاعة : 
، وبالترالي يتحرول  سهولة استخدامها جيعل الكثريين يتعاملون معها بال اهتمـام أو ترهيـز  وهو أن  عيب واحد بسيط عاني اإلعاعة سن  -

 . التثقيك ر يهية أكثر سن كونه سصدئاً للوعي و  أداةالراديو إلى سجرد 
  .، وا داد هذا التراجع بعد التووئات الهائلة  ي األ مائ الص اعية والق وات الفضائية تراجع دور اإلذاعة بعد اخرتاع التليفزيونو د   -
  ( السينما  –التليفزيون  ... ) املرئية :الوسائل املسموعة :  
  إحدى الردعائم األ ا رية  ري عمليرة اال صرال الصوئة، كانت  ا تخدام ال قوش والر وم كرسو  لال صالس ذ أن عرف اإلنسان  ،

  والت هذه الصوئة حقيسة س ذ أن نقشها اإلنسان القديم  ي الصخوئ والكهوف وجدئان المعابد
 روة الصروئة وئهقتهرا سرن خرالل  ، ثم اهررت السري ما  رزادت ،  أخرجت سن الصوئة الواحدة عدة نسخ ثم اخترعت آلة التصوير 

 ...  الحركة والكالم واللون
  ونظرًرا ألن التليفزيرون  أكسرب الصروئة سزيرًدا سرن الحيويرة والوا عيرةبرأن  علرى السري ما  تفروقجاا التليفزيون إلى حيز الوجود ثم ،

  .جماهيري  ي عصرنا أهم و يلة ا صال،  قد أصقح  ي  ترة وجيزة  يجمع بشك   ريد بين الصوئة والكلمة
 لهرا ين ، أن  المرئيرة كرالفيلم السري مائي والتليفزيرون –ا ضح سن التجائع والدئا ات التي أجريت علرى الو رائ  المسرموعة  و د

،  هررذه الو رائ   عتمرد علرى حا رتي السررمع  وا ترانهرا بالصروت المعقرر ، ، وحيويتهرا بحكرم وا عيرة الصرروئةالو ريلتين  رأثيًرا  ويًرا 
  . والقصر

  خاصرة األطفرال و د لوحظ أن ها ين الو يلتين  ستحوعان على اهتمام كاس  سن جانب الجماهير أكثر سن الو ائ  األخرى ،  ،
أغلب المعلوسات التي  ظهر  يميلون إلى أن يققلوا دون  سالل أن أغلب األطفال وكثيًرا سن الكقائ قد كشفت بعض الدئا ات 

  .ويتذكرون  لك المعلوسات بشك  أ ض ،   ي األ الم و قدو وا عية



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  19  ]حسن أبو زيد                               ــــــــــــــــــــ/ د علم اجتماع اإلعالم  

 التلفزيون : 
 جون بيرد»  لم القريوانيعاالتليفزيون إلى الاختراب  يرجع » J.Bird   ي القرن العشرينالذي  مكن سن اختراب  كرة التليفزيون  

 . التليفزيونيال اال تقق لفكرة اإلئ ال و حتى وص ، حين أجرى العديد سن التجائع   وقيًقا لعدة نظريات علمية
 غيرر أن «  بيررد» هيئرة اإلعاعرة القريوانيرة با رتخدام ا رتوديوهات سرن  8393  ري عرام أول إعاعة  ليفزيونية بريوانيرة وانولقت ،

ولرم  تجراو  سردة اإلئ رال ثرالث ،   ري بريوانيرا بداية أول إئ ال  ليفزيوني سر ظمهو  8394عام ، ويعد  لم  كن س ظمةالقراس  
 .  اعات

 8393سماثلة أدت الختراب التليفزيون  ي الواليات المتحدة األسريكية وبدأ القن التجريقي  ي عام  جائع  أجريت.  
  قد أخذ   د  اق ك  الو ائ  األخرى  ي االنتشائ والتأثير، إال أنه  التليفزيون هو أحدث و ائ  اال صال الجماهيريوئغم أن  ،

   .   تشر  ي ك  ئكن سن أئكان العالم، وأخذت أجهز ه  سكانه  ي ك  القيوت
 ويشرقه السري ما سرن حيرن  ،  هو أ ض  سن الراديو  ي هذه ال احيرة ، ويستغ  الصوت والصوئة وهو يجمع الم ظوئ بالمسموب ،

يوجره ئ رائله ، وهرو  ، وال يكلفهم سشقة االنتقرال إليره أن سا يعرضه لل ا  ي تق  إليهم:  إال أنه يختلك عن السي ما  ي،  التق ية
  . شقه الكاس  ر لتتم اإل ادة سن عروضه نه يتولب سن المشاهدين اال تغراق، كما أ الثقا ي –لل ا   ي إطائهم االجتماعي 

 مزايا التلفزيون : 
، وسع التوروئات الحاليرة  ، أي  د ال  مر  ترة  س ية بين و وب الحدث و قديمه يقدم التليفزيون مادة إعالمية يف نفس زمن حدوثها (5

 .  اعة حدوثها د ي ق  األحداث سقاشرة  إنه 
، ويسرمح بتوروير أ راليب و ق يرات ستقدسرة  ري  « اإلعـالن » يلعب التليفزيون دورًا أهـ  وأهثـر تـاثريًا مـن الصـحافة والراديـو يف عمليـة         (2

 . وجذبهم نحو الم ت ، وإثائة المشاهدين   قديم اإلعالن
ويسرتحوع علرى كاسر  اهتماسره سرن خرالل هرذه الخاصرية ، وهرا ين الحا رتين  حاست السمع والبصـر لـدى املشـاهد   خياطب التلفزيون  (0

يعتمد عليهمرا اإلنسران  ري  حصري  الكثيرر سرن سدئكا ره وسعلوسا ره العاسرة ، وبهرذه  الخاصرية وهرى الجمرع برين الصروت والصروئة 
 . يتفوق التلفزيون على سعظم و ائ  اإلعالم

، وعلرك جعر  التلفزيرون سولوبرا  ري المقراهي  ، وسع ى علك الرلية عن بعد  ألحداث  ري و رت حردوثها التليفزيون باآلنيةيتسم  (7
 .واألساكن العاسة والم ا ل 

 .  ي التعرف على ثقا ات الشعوع المختلفة  يلعب التليفزيون دورا حضاريًا وثقافيًا مهمًا (1
و وحيرد سروا فهم  جراه القضرايا واأل كائ والمشاعر بين أ راد الوطن الواحرد ،  وتوحيد اآلراءيلعب التليفزيون دورًا مهمًا يف التثقيف  (1

 . المختلفة
خصائة التليفزيون وسزاياه المتعددة  ان المتلقين على اختالف سراح  حيا هم العمرية ،وسستويا هم الثقا ية والتعليمية  وبسقب (1

 . المختلفة للتليفزيون ال امجيقضون أويات طويلة من عمرهم يف مشاهدة 
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 عيوب التلفزيون : 
 بالرغم سن جاعبية التليفزيون لمختلك الفئات العمرية إال أن ه اك بعض الجوانب السلقية للتلفزيون وس ها : 
 رررال يمكررن  يررا   رررأثير التلفزيررون وبراسجررره بسرررعة وبسررهولة إال سرررن خررالل اللجرررؤ إلررى ا رررتوالب أئاا  افتقــادإ إىل رجـــع الصـــدى  (5

  . المشاهدين
  . ،  األ ر  قضي  اعات طويلة  ي سشاهدة براسجه يرى البعض أن التلفزيون ساعد على التفكك األسري (5
 . الحنرافنشر ثقافة ابعض براس  التلفزيون واأل الم التي  عرض  يه  ؤدي إلى  (2
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 مقدمة : 
  اإلعررالمككرر  ع اصررر   ، ، و ررد حظرري هرذا الع صررر المترابورة والمتداخلررة اإلعررالم ري  لسررلة عمليررة  الع صررر الرابررعهررو الجمهروئ 

 ، ويشرررير  الهررردف المتوجهرررة إليررره الر رررالة أن الجمهررروئ هررروعلرررى اعتقرررائ  اإلعرررالمباهتمرررام القررراحثين  ررري  و ررريولوجيا ، األخررررى 
  .أي لمن  وجه الر الة To Whom؟  إلى الجمهوئ بالسؤال لمن « ال وي » 
 مفهوم اجلمهور : 
 والمختلفين  ي سراكزهم وسه هم وثقا تهم،  األ راد الم فصلين عن بعضهم جغرا ياً سجموعة كقيرة سن إلى  يشير سفهوم الجمهوئ  

  . وليس لهم   ظيم،  وال يتفاعلون أو يتقادلون المشوئة والخقرة،  وال يعر ون بعضهم بعضاً 
  كمرا أن الجمهروئ  الثقا يةوالمستويات ،  والوققات االجتماعية واال تصادية أ راد سن سختلك األعمائ الجمهوئ  د يتكون سن ،

  . ،  إن أعضاا الجمهوئ يتصر ون كأ راد لعدم  و ر اال صال بي هم اً ونظر ،  اً غالق يتكون سن أ راد يجه  بعضهم القعض
  أو عواطرك أو ب راا  ، أو  واعد ، أو عادات و قاليد ثابتة ،  ليس له   ظيم اجتماعي  الجمهوئ ال  توا ر له سقوسات المجتمع ،

، أو  اً برناسجر،  هرو يخترائ  ، وهو الذي يختائ ويقرئ نوب الو ريلة ، والفرد  ي الجمهوئ يزداد شعوئه بالذا ية ل دوائ والمكانات
     . وهي اختيائات  تم على أ ا  اال تجابة لحوا ز ودوا ع  ردية باأل ا .  صحيفة

 هو   قم إلى أن جمهوئ و ائ  اال صال ونخلة سما: 
كقيرر  ري الحجرم بدئجرة ال ، ويكرون   يتعرض لهرذه الو رائ  لفتررة سعي رة سرن الرزسنالذي  الكقير جًدا سن األ رادعلك العدد  -

، يقرردئ  ،  علررى  ررقي  المثررال ، أي وجًهررا لوجرره سقاشررر أن يتفاعرر  سررع أعضررائه علررى أ ررا  يسررتويع سعهررا القررائم باال صررال
  . يتص  به بصوئة سقاشرة، وال  ، وال يعر ه المر   جمهوئ التليفزيون بالماليين

 وسائل اإلعالم واجلمهور : 
  وجعلتهم يعيشون  ي عالم  ، وجماعا هم المحلية ثقا ا هم األصليةدوئًا  ي ابتعاد ال ا  عن لعقت و ائ  اال صال الجماهيري ،

، وجعلتره أيضراً  بالوحردة والقلرمجديد كقيرر ، وهرذه الظرروف جعلرت إنسران العصرر الحردين  ري المجتمعرات الجماهيريرة يشرعر 
سن  وأصقحت هذه الو ائ  أدوات  عاونه على التخلة،  يلجأ إلى و ائ  اال صال الجماهيرية كقدي  لجماعات األه  والعشيرة

  .سشاعر التو ر والقلم
  اإلنسان سرثالً يقررأ الصرحيفة وهرو  ري  س فرًدا  ي أغلب األحوالوأصقح اإلنسان  ي العصر الحدين يتعرض لو ائ  اال صال  ،

 .، حتى وإن كان جالًسا و ط جمع سن ال ا   ي  وائ أو حا لة سزدحمة عزلة
 تصنيفات مجهور وسائل اإلعالم : 
 يرى العلماا أنه يمكن  قسيم جمهوئ و ائ  اال صال ب اًا على بعض المؤشرات :  
 : اخلصائص األولية (5
   على  قي   سترابوةوهذه الخصائة ،  خصائصه األولية كالج س والسن والتعليم والدخ  يمكن  قسيم الجمهوئ على أ ا  ،

 . اً يكون دخلهم أعلى سن األ    عليم اً كذلك  إن األ راد األئ ى  عليم.   ختلك الدخول باختالف الفئات العمرية المثال
  

 ( اجلمهور ) عناصر عملية اإلعالم تابع :احملاضرة السادسة 
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 : اخلصائص النفسية (2
 والقحرروث  االختقررائاتبوا رروة ، أي دئا ررة شخصرريات أ ررراد الجمهرروئ  ويمكررن  قسرريم الجمهرروئ علررى أ ررا  خصائصرره ال فسررية

 األ راد الذين يمائ رون أنشروة ستعرددة كونيئبما :  ،  على  قي  المثال لتفسير اختالف  أثر األ راد بالر الة اإلعالسية ال فسية
  .األ راد الم عزلينأ   سشاهدة للتليفزيون سن  ستعددة إل اسة عال ات م دئات نفسية  ؤهله ملديهوالذين 

  : االحتياا للمعلومات (0
   التررري يحصررر  بوا ررروتها علرررى هرررذه  األ ررراليب، وعلرررى أ رررا   احتياجا ررره للمعلوسررراتكمرررا يمكرررن  قسررريم الجمهررروئ علرررى أ رررا

،  األسي ي   مية سعلوسا ه أكثر سن  - اً غالق –لديه الرغقة   المتعلم،  اال صال بال سقة له وضو أو  غموض، ودئجة  المعلوسات
 ويستوعقهاالر الة  يفسر، كما أنه يستويع أن  ولديه و ائ  عديدة يمكن أن يستعين بها  ي الحصول على سا يريد سن سعلوسات

  . بصوئة جيدة أكثر سن األسي أو سحدود التعليم
 العوامل املؤثرة يف تلقي اجلمهور للرسالة : 
  يجمرع أ صرى سرا يمك ره سرن أن  يجرب عليره  قر  أن يقردأ عمليرة اال صرال والتخوريط لهرا أن القائم باال صاليجمع القاحثون على

، سث  الكشك عرن أبرر   أن يتعرف على الجوانب المختلفة لهذا الجمهوئعليه ،  يجب  سعلوسات عن الجمهوئ الذي يستهد ه
، وسعتقدا رره  ، وأهررم أحداثرره التائيخيررة و ولعا رره، وأسانيرره  ، ونظاسرره التعليمرري ، وب ائرره االجتمرراعي والثقررا ي  ررما ه الديموجرا يررة

 ، والحكررم واألسثررال واأل رروال المرررأثوئة  ، وأ ررلوع سلقسرره وأ يائرره ، وعررادات طعاسرره ، ونظررم  واجرره ، وعادا رره الموئوثررة الدي يررة
  . وغيرها سن الجوانب المتعلقة بالجمهوئ

 : Ageالعمر  (5
  القراس  المقدسةونوعية ،  والتعاس  سع و ائ  اإلعالمبين العمر  عال ة  ويةأثقتت الدئا ات أن ثمة .  
  و د  وصلت الدئا ات إلى  أن و ائ  اإلعالم  صقح جزًاا سن الظروف المحيوة بالوف  سن اللحظة التي يقدأ  يها إدئاك العالم

 . سن حوله
 حي مرا يوجرد التليفزيرون يقردأ الوفر   ري  ،  سيور و رائ  اإلعرالم علرى اهتماسره و ي المرحلة السابقة على  علألم الوف  للقرااة  ،

 . ا تخداسه سقكراً 
 ثم يقدأ الوف  بعد علك  ي ا تخدام الكتب المصوئة .  
 يقدأ  رااة سجالت األطفال الملونة بما  ضمه سن  صة  ثري خياله وحي ما يتعلم الوف  القرااة ، .  
  أكثر سن المواد الجادةوكشفت دئا ات أخرى أن صغائ السن يفضلون المواد التر يهية .  
   كما أكدت الدئا ات على  وجود ائ قا   لقي بين صغر السن واالهتمام بالشئون العاسة .  
 وأنه كلما  اد السن  اد االهتمام بالشأن العام و شير الدئا ات إلى أن الشقاع أ   اهتماًسا بالشأن العام ، .    
 عي يات سن العمر، و ق   ليالً  ي أواخر العمر بضعك ال ظر  ي  ن الشيخوخةو زداد  رااة الصحك إلى أ صى سداها  ي األئب.  
 سن ناحية أخرى يكسب التليفزيون ستفرجين أكثر سن بين كقائ السن .  
 ويرزداد اهتمراسهم بالشرئون العاسرة ، ويقحثرون عرن المرواد  ويزداد إ قال كقائ السن على سشاهدة القراس  اإلخقائية  ي التليفزيرون ،

  . الجادة  ي و ائ  اإلعالم
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 :  النوع (2
 ي التعاس  سع   قاين واضح بين الرجال وال ساا ثمة ،  أاهرت الدئا ات أن عاس  ال وب سن العواس  المهمة  ي عملية اال صال 

 .  و ائ  اال صال
  ي المجالت القصة الخياليةوأنهن أكثر سيالً إلى  رااة ،  سن الرجال أن ال ساا أ   اهتماًسا بالشأن العامو شير الدئا ات إلى    
   وغير الخيالية المواد الجادة يميلون إلى  رااة  الرجالأسا .  »»»»   سن أول  غير    
 كقيًرا سن  وجه سحوات اإلعاعة والتلفزيون  دئًا   لذلكو ،  والتليفزيون ،جمهوئ الراديو سن  بالوقع الغالقية العظمى و شك  ال ساا

  .، سث  المسلسالت اليوسية وبراس  اال تصاد الم زلي القراس  إلى ال ساا بصوئة خاصة
  وأوضحت دئا ات ستعددة عن بعض العواس  الديموجرا ية المؤثرة  ي التعاس  سرع و رائ  اإلعرالم أن  ررااة الرجرال ل خقرائ  ري

 الصحك  قدأ  ي  ن سقكرة عن  رااة ال ساا ل فس المادة 
  ويلعب التعليم دوئًا  ي  عميم هذا االختالف ، كذلك يؤثر المستوى اال تصرادي  ري هرذا الجانرب، ويع ري علرك أن عاسر  ال روب

  .يؤثر  أثيًرا واضًحا  ي القضية اإلعالسية
  : التعليم (0
 والو ررائ  المرئيررة ، بررين الو ررائ  الموقوعررة  يجررب أن نفرررق حي مررا نتحرردث عررن  ررأثير التعلرريم كمتغيررر أ ا رري سررر قط بررالجمهوئ

، و حتاج  رااة الو ائ  الموقوعة إلرى نروب  يحتاج األشخاص الذين يتعاسلون سعها إلى القرااة  الو ائ  الموقوعة،  والمسموعة
،  ، ولكن أي شخة  قريًقا يمكن أن يكون سن جمهوئ الراديو أو التليفزيون  دون االحتياج إلرى سهرائة  رذكر أو  دئ سن المهائة

  .د أن ه اك ائ قاطًا كقيًرا بين  رااة الجريدة أو المجلة ودئجة التعليمولهذا نج
 نظرر إليره ئجرال التعلريم بتفرالل علرى أ را  أنره الو ريلة التري يمكرن أن   لعرب دوئاً  ري التعلريم ،  قرد ئأى  وحي ما اهر الراديو ،

،   ررة لعرردم سقرردئ هم علررى اكتسرراع سهررائة القرررااةالررقعض أن األ ررراد الررذين كررانوا غيررر  ررادئين علررى التعلرريم والحصررول علررى المعر 
 . أصقحوا بفض  الراديو  ادئين على اكتساع المعر ة س ه باال تماب إلى القراس  الجادة والقراس  التعليمية

  ولكن هذا التو ع لم يتحقم  ي بعض المجتمعات ، وإن كان  د  حقم  ري بعرض الردول ال اسيرة خرالل ال صرك الثراني سرن القررن
  . ينالعشر 

 :  املويع اجلغرايف (7
 حديد الخصائة والسمات السيكولوجية واالجتماعية للجمهوئدوئًا هاًسا  ي  يلعب المو ع الجغرا ي   
  رإدئاك المر ر   ، وهو سا ي عكس بالضروئة على القرائم باال صرال المو ع الجغرا ي يلعب دوئًا  ي  حديد خصائة الجمهوئ  ،

   ميزه عن المجتمعات األخرى يإعالسية  ت ا ب سع طقيعة الجمهوئ و ما ه االجتماعية التلهذه الخصائة  جعله يعد ئ الة 
 : البناء االجتماعي  (1
 يتشررك  الق رراا االجتمرراعي سررن سجموعررة سررن الرر ظم االجتماعيررة المترابوررة والمتكاسلررة بحيررن  حقررم ا ررتمرائ المجتمررع و ورروئه  ،

  . سث  األ رة وال ظام اال تصادي والسيا ي والتربويويوجد  ي ك  سجتمع سجموعة سن ال ظم األ ا ية 
   بحيررن يمكررن سالحظررة طررابع  رروسي  الق رراا االجتمرراعي يسررهم  رري صررياغة شخصرريات األ رررادويرررى علمرراا التفاعليررة الرسزيررة أن ،

وال فسرررية  ، وبالترررالي  رررإن الق ررراا االجتمرراعي يلعرررب دوئًا ئئيسرررًيا  ررري  حديررد الخصرررائة االجتماعيرررة للشخصررية  ررري كررر  سجتمررع
  . ( أ راد المجتمع )للجمهوئ 
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 : الثقافة (1
  وإدئاك القرائم   مث  الثقا ة كاًل ستكاساًل يتضمن ك  سرا أبدعره اإلنسران  ري سختلرك سجراالت الحيراة علرى سردائ  ائيخره الووير ،

وأدوات اال صرال وو رائ  باال صال ل بعاد الثقا ية بما  ضرمه سرن عرادات و ريم وسعتقردات وس تجرات ساديرة كالمسراكن واأل يراا 
  .، و سهي  عملية التأثير المواصالت يسهم  ي  يسير وصول الر الة إلى الجمهوئ

 الشرعوع التري لرديها  و د كشفت الدئا ات أن العادات االجتماعية والمعتقدات والقيم  ؤثر على التعاس  سرع و رائ  اإلعرالم  ،
، كمرا أن  ،  ي حين  ؤدي األسية إلى  يادة التعاس  سرع الو رائ  األخررى قرواةعادات القرااة أكثر  عاسالً سع و ائ  اإلعالم الم

  .، أو ئ ضهم لهذه القراس   الدين يؤثر  ي اختيائ األ راد ل وعية القراس  المقدسة وسدى ا تجابتهم لها
 مكونات اجلمهور : 
  ي  جمعت  كون سا يعرف بالجمهوئ وه إلى أن ه اك ع اصر إعا«  بلوسر» يذهب: 

، ويمكن أن  ضم أنا  سختلفين  ي المه ة ، و ي التحصي   عضوية الجمهوئ  أ ي سن جميع الفئات والوققات االجتماعية -
   . ، والمستوى الثقا ي العلمي

 . الجمهوئ سكون سن أ راد سجهولي اال م  -
 . الجمهوئ سفكك جداً سن حين الت ظيم وال يملك القدئة على التصرف الموحد -
   . يوجد أي نوب سن التفاع  أو  قادل التجربة بين أعضاا الجمهوئ ال -
 أنواع اجلمهور : 
  العاماجلمهور  :  
 يتشك  حول  ضية سشتركة ، والجمهوئ الخراص وهرو الجمهروئ  وهو أكثر التجمعات حجماً ، وأ راده أكثر  قاعداً  ي المكان ،

   . اال جاهات المشتركة التي  ميز عضويتهم  ي هذا الجمهوئالذي يجمع أ راده بعض االهتماسات أو الحاجات أو 
  املفرتضوهناك اجلمهور :  
   هو سجموب السكان المستعدين ال تققال وحدة  ا صالية أي الذين يمتلكون الو ائ  الماديرة والتق يرة الال سرة ال رتققال الر رائ

متعرررض  وهررو الررذي يتلقررى الر ررالة اإلعالسيررة بصرررف ال ظررر عررن ، والجمهرروئ ال( الراديررو والتلفزيررون ) اإلعالسيررة لو رريلة سعي ررة 
 .وعن المو ك الذي يتخذه( الر الة)إدئاكها 

  الفعليوهناك اجلمهور :  
    وهو سجموب األشخاص الذين ا تققلوا  عالً العم  اإلعالسي 
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 مفهوم التاثري : 
 برين  الفكر والسلوك بقساطة إيجاد نوب سن  التشابه  ي، أو  أن  جع  اآلخرين يويعونك أو يذع ون لك يقصد بالتأثير اإلعالسي

كر  ، لك ره  رد يكرون   ، ويختلك التأثير عن التعليم والفهم واكتساع المعلوسرات والتفاعر  وجرذع االهتمرام المر   والمستقق 
،  ، وال  وجرد نظريرة  قردم  حلريالً كراسالً لترأثيرات اال صرال وحتى اآلن ال يوجد  هم كاس  لعملية الترأثير اإلعالسري،  هذه األشياا

 .وال يزال الجدل  ائًما بين القاحثين حول  أثير اإلعالم  ي الحياة المعاصرة 
  التأثير إعن هو ال تيجة سن عملية اال صال واإلعالم.  
  ويستخدم الو ائ  المالئمة التي ي ق  بهرا إلرى المتلقري  كرره  ، ويقوم بهذه العملية التخويط لال صال المر   ع دسا يقدأ  ي ،

  .الذي ا تهد ه باال صال  ئد  ع  سن المتلقي،  إنه يتو ع العائد سن هذه العملية  ي شك    ي شك  ئ الةأو سشاعره 
   إيجابًيا و د يكون ئد الفعPositive لقًيا لتأثير المقصود، و د يكون ئد الفع  ويع ي علك  حقيم ا Negative  أي أن

 .  التأثيرات المولوبة سن عملية اال صال لم  تحقم
  ويتضرح علرك  ري حردوث  غييررات  ري  رلوك  هو المحصلة ال هائيرة لعمليرة اال صرال إن التأثيروا ت اًدا إلى علك يمكن القول ،

 .   المتلقي نتيجة ا تققاله الر الة
  المرؤثر"وسن ثم  إن ا حي ما نتحدث عن اال صرال الفعرال أو "Effective  الرذي ير جم ع ره  غييررات  ري  إن را نقصرد اال صرال

  .  كان يقصدها المصدئ   لوك الجماهير
 أشكال التاثريات : 

  .عملية اال صال أي الزيادة  ي ئصيد  المعلوسات والتي يحص  عليها نتيجة ، ( الجمهوئ ) سعلوسات المتلقي غييرات  ي  -
  .، أو  لوكه الكاسن ا جاهات المتلقي غييرات  ي  -
  .، سث  شرائه س تًجا سعيً ا، أو االلتزام بقواعد المروئ أو   اول الغذاا الصحي لقيالسلوك العل ي أو الفعلي للمت غييرات  ي  -
 تطور حبوث التاثري اإلعالمي : 
  بداية العشري يات سن القررن لم  قدأ إال  ي  التجريب والم اه  العلمية األخرىيمكن القول إن بحوث التأثير التي اعتمدت على

حين أصقحت خووات القحوث وا ترا يجيا ها وأدوا ها ستو رة نتيجة التووئ  ي العلوم االجتماعية وخاصة علم ال فس  الماضي
   .  وعلم االجتماب

  و د  اد االعتقراد بالترأثير الضرخم لو رائ  ،  و ي القرن العشرين صألممت بحوث و يا ات وطرق إحصائية لدئا ة آثائ اإلعالم
    .  « بالرصاصة السحرية»  اإلعالم على الجمهوئ أو سا يعرف

  وكان الدائ ون سن ئجال اإلعالم وعلماا االجتماب وغيرهم  األ راد كأ رادو د ا  االعتقاد طويالً بأن اال صال يؤثر  أثيًرا على ،
   .   أثير الحق ة التي يحقن بها المريض  تحدث  أثيرها المقاشر والسريعيعتقدون أن سضمون اال صال و أثير و ائله يشقه 

 كأنه دسية  ، ي فذ سا يتلقاه سن أواسر شخة ال حول له وال  وة، وكأنه  وكانت ال ظرة إلى اإلنسان المتلقي . 
   غير   ستويع أن  غير اال جاهات و سيور على  لوك ال ا و اد االعتقاد  ي ا  هذه ال ظرة بأن و ائ  اال صال الجماهيري ،

أن الدئا ات التي أألجريت أثقتت أن و ائ  اال صال  عم   ري العرادة كرأداة لتردعيم اال جاهرات واأل كرائ أكثرر سمرا  عمر  كرأداة 
  . لتغيير اال جاهات

 ( التاثري)  عناصر عملية اإلعالم تابع :احملاضرة السابعة 
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 و راجرع االعتقراد ، ، وبدأت المعر ة بو ائ  اإلعرالم  رزداد   في نهاية القرن الماضي  وصلت بحوث التأثير إلى اكتشا ات سهمة
 . نتيجة ا ساب نواق القحوث اإلسقيريقية«  الرصاصة السحرية» بصحة نظرية 

 حرول  رمات الشخصرية واالختال رات الفرديرة علرم الر فس وعلرم االجتمراب ونظريرات  بحوث الترأثير سرن نترائ  بحروث وا تفادت
وشكلت االختال ات الفردية والفئات االجتماعية س ظوئًا جديرًدا لدئا رة الترأثير بردأ يحر   والفئات االجتماعية والق اا االجتماعي

  . « بالرصاصة السحرية» سح  نظرية التأثير الهائ  لو ائ  اإلعالم 
  و است جماعات بحن ستووئة للغاية  ا توالعات الرأي العاموسع الحرع العالمية الثانية ا داد االهتمام بقحوث التأثير وخاصة ،

 .  بت فيذ هذا القحوث أكاديمية و جائية
 اال صرال الجمراهيري لرم يعرد طلقرة  ري «  بالرصاصرة السرحرية» ،  راجعت كثيرًرا نظريرة  و ي أواخر األئبعي يات والخمسي يات  ،

 . ال يمكن سقاوستهماالجمهوئ ، ب  لم  عد ه اك حاجة للقول بأن اإلعالم والدعاية 
  لم يعرد نشراطًا خائ ًرا اإلعالم، كما أن  لم يعد هد ًا  لقًيا  المتلقي،  و ائ  اإلعالم  أثير ي عملية  المتغيراتودخلت كثير سن 

  . للعادة
  صرك  عاسرر  اهررت سفرراهيم جديردة  ري نظريررات اال صرال (  دخرول كثيرر سررن المتغيررات  ري عمليررة الترأثير )ال ظرررة ونتيجرة هرذه 

 :، سث   سع و ائ  اإلعالم المتلقي
إلررى  نفسررهسررن  الواثررم المتلقرريالررذي  حرردث ع رره علمرراا الرر فس االجتمرراعي إلررى  الع يررد والمتلقرري،  غيررر المتعرراون المتلقرري -

  . ال شط المتلقيالمستقق  أو 
  ضررمن سصررادئ  كمصرردئ  رروة إلررى سفهرروم اإلعررالم،  ال يمكرن سقاوستهررا سررن سفهرروم  رروة اإلعررالم الترريكمرا  حولررت نظريررة اال صررال

 .  أخرى يتفاع  سعها
  سرا لقثرت أن وهكذا سرت بحوث التأثير اإلعالسي بتووئات عديدة  ادت  ري كر  س هرا أدوات بحثيرة وس راه  وسفراهيم ونظريرات

، وبذلك  قد ا تمرت عجلة التووئ  ي بحوث التأثير حتى الو ت  لتفسح المجال الكتشا ات ونظريات عديدة بدوئهااختفت 
  . الراهن

 األسس السيكولوجية لعملية التاثري : 
  التأثيرعملية ، و لعب دوئًا سؤثًرا  ي  والعواس  التي  تحكم  ي  لوك اإلنسان دم علم ال فس العديد سن ال تائ  حول الع اصر  ،

   . سحاولة التأثير على  لوك اإلنسانولما كان اال صال هو 
  (المتلقي ) رإن  هرم ،  ، وعلك سن خالل إثائة دوا رع سعي رة لردى اإلنسران نحرو  رلوك سعرين ، و وجيه هذا السلوك وجهة سعي ة 

  .واال صاللتحلي  عملية اإلعالم   يعد ع صًرا ضروئيًا وال ًسااأل س ال فسية لعملية التأثير 
  وهي  حقيقة هاسةإلى   وص  علماا ال فس واالجتمابلقد: 

نفهرم  رلوك ، بحيرن أنره لكري  بر  هرى سرن األسروئ المعقردة . ليسرت براألسر اليسرير أو القسريطأن دئا ة السلوك اإلنساني  -
   هم الدوا ع التي  تص  بوريقة سقاشرة أو غير سقاشرة بما يحيط بهبد سن  ،  ال اإلنسان

  نتاج  فاع   كوي ه القيولوجي ،  اإلنسان و لوكه وب اا شخصيته هو  ، أو بمع ى أدق الدوا ع هي أ ا  السلوك اإلنسانيوهذه
  .الموئوث سع العواس  المادية واالجتماعية التي  حيط به طوال حيا ه سن ك  جانب وال فسي
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  . ضوا الوعي الكاس   ييستعيدها  -
  . ، أو الالوعي أو العق  القاطن يستعيدها  ي ضوا الالشعوئ -
  . ي ظر إليها سن وجهة نظر التقاليد التي نشأ عليها -
  .التي يؤسن بها المعتقدات الدي يةيفحصها  ي ضوا  -
  .السابقةيقائنها باأل كائ  -
  .، والسلوك الذي يسلكهالحياة التي يحياهايوائمها سع نوب  -
  .التي يسعى إلى  حقيقها التولعاتيزنها سن ناحية  -
  .التي يتوخاها  ي  لوكه الخاص بال واحي اإلنسانيةيربوها  -
 عملية التاثري اإلعالمي : 
 و رجرع  الورابع الشخصري لال صرال كلمرا  اد  رأثيرهالتي أجريت على الترأثير  ري عمليرة اال صرال أنره كلمرا  اد  أكدت الدئا ات ،

، كمررا انرره يكررا د الفرررد علررى  قولرره،   إلررى أنرره ا صررال أكثررر سرونررة  رري التغلررب علررى التررأثير المضرراد رروة  ررأثير اال صررال الشخصرري 
 ر اال صال الشخصي أكثر  وة ويشعره بالثقة  ي سصدئ اال صال ولذلك  إن  أثي

  سا  وصلت إليه دئا ات أخرى سن أن  أكدت  لك ال تيجةو د : 
 اعليررة  ررأثير و ررائ  اإلعررالم الجماهيريررة  زيررد ع رردسا  رردعمها اال صرراالت الشخصررية المقاشرررة الترري يقرروم بهررا عررادة األ ررراد  -

  . المؤثرون الذين يؤثرون  ي الجماعات التي ي تمون إليها
  خالل أ راد ي تشرون برين سختلرك الفئرات االجتماعيرةلك ها  ؤثر سن سقاشرة إن الر ائ  اإلعالسية ال  ؤثر على أ راد الجماهير  ،

 ، ويقدسونها إلى الجمهوئ بالوريقة التي  تمشى سع سقادئ و يم الجماعرة وهم الذين يشكلون الصيغة ال هائية للر ائ  اإلعالسية
 ، سا هي إال ا جاهات  شكلها الجماعات والشخصيات المؤثرة  ي الجماهير     صةوسا يألظن أنها آئاا خا

  أن ا جاهرات الفررد  حيرن اكتشرفوا،  و سالاه «  ال ائ  فيلد» ويرجع الفض   ي دئا ة عملية التأثير  ي اإلعالم واال صال إلى
   تأثر با جاهات وآئاا الجماعة التي ي تمي إليها الفرد

  وخلصوا إلرى أن و رائ  اإلعرالم  أكثر  أثيًرا سن و ائ  اإلعالم على  وجهات األ رادوأن الم ا شات التي  دوئ داخ  الجماعة ،
 لعب دوئًا سحدوًدا  ي التأثير المقاشر على اهتماسات و لوك أ راد المجتمع، وأن ه اك بعض األ راد داخ  ك  سجتمع أهم سا 

  . ائ  اإلعالميميزهم أنهم أكثر  عرًضا لو 
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 مقدمة : 
 وسا ي شأ ع ه سن سشكالت  ؤثر  ي دئجة  ما ك المجتمع ير قط اإلعالم ائ قاطًا وثيقاً بالتغير االجتماعي ،  . 
  قررد نررال اهتمرام غالقيررة علمرراا االجتمرراب بمختلررك  االجتمررابو رد احترر  سفهرروم التغيررر االجتمراعي سكانررة ستميررزة  رري  ررراث علرم  ،

، وخاصرة بعرد ال ترائ  التري   قرد حراول بعرض علمراا القررن التا رع عشرر  حديرد عواسر  التغيرر االجتمراعي وا جاها ره وجها هم ، 
لترري  كشررك عررن  رروانين ، أو األبعرراد االجتماعيررة ا وأصررقح القحررن عررن نظريررة للتغيررر االجتمرراعي مخضررت ع هررا الثرروئة الصرر اعية 
كمرا كران اهروئ المجتمرع  ، يمث  ال قرا  المحوئيرة  ري اهتمرام علرم اجتمراب القررن التا رع عشرر، التغير والحركة  ي المجتمعات

  .الدا ع األ ا ي للتحلي  االجتماعي للتغيرهو  الرأ مالي
 مفهوم التغري االجتماعي : 
  نابعرة سرن  ، وئكرز كر  سر هم علرى أبعراد سعي رة ستعددة  لمفهروم التغيرر االجتمراعيو د طر  العديد سن علماا االجتماب  عريفات ،

  . ، وسوا فهم الفكرية أطروحا هم ال ظرية
  ويمكرن سالحظرة علرك خرالل  تررة سعي رة سرن الرزسن التحول أو التقدل سن حالة إلى حالرة : بوجه عام إلى"   غير " شير كلمة ،  ،

  .على حدوث التغيرأن الزسن هو المؤشر الدال أي 
  وأدوات المجتمع   ، والعادات على الق اا االجتماعي  ورأأوضاب جديدة  : " بأنه  اسو  علم االجتماب التغير االجتماعييعرف ،

  " ، أو جانب سن جوانب القيئة الوقيعية أو االجتماعية ك تاج لتقدل إسا  ي ب اا  رعي سعين
  خرالل  تررة ، أو  ي واائك هرذا الق راا   حول يقع  ي الق اا االجتماعيهو ك   االجتماعيبعض علماا االجتماب أن التغير ويرى

،  ، و رري أنمرا  العال ررات االجتماعيررة  غيررر يقرع  رري التركيررب السركاني للمجتمررعكرر    والتغيرر بهررذا المع ررى يتضرمن،   س يرة سعي ررة
وأدوائهم االجتماعية  ي سختلك الت ظيمات االجتماعية التي  ، والتي  حدد سكانتهم والقيم والمعايير التي  ؤثر  ي  لوك األ راد

 .  ي تمون إليها
 أن التغير االجتماعي يشير إلى أن أعداًدا كقيرة  ) ي كتابه المجتمع والثقا ة  «  رانسيس سيري » األسريكي  ويرى عالم االجتماب

 ".  سائ وها هم وآبالهم سن  ق  ختلك عن  لك التي  سن ال ا  يمائ ون أعماالً ويقوسون بأنشوة اليوم
 خصائص التغري االجتماعي : 
 ويعتقد علماا االجتماب أن ه اك جملة سن الحقائم االجتماعية المر قوة بالتغير االجتماعي ي قغي على القاحن الواعي أن يردئكها 

  :أبر  هذه الحقائم سا يلي، وسن  وهو بصدد  حلي  هذه العملية
، ويكمرررن  ، بوضررو  وا ررتمرائ ، و رري أي ثقا رررة ،  هررو يحرردث  ررري كرر  سجتمررع اجتماعيرررة عاسررةالتغيررر االجتمرراعي ارراهرة  -

  .  ي سدى  رعة التغير  قطاالختالف بين المجتمعات اإلنسانية 
،  هرري  حرردث  رري صرروئة  لسررلة ستصررلة الحلقررات  ال يمكررن عررزل عمليررة التغيررر االجتمرراعي عررن  رريا ها الزسرراني والمكرراني -

  وستعا قة  س ًيا
، وكرران علررك نتيجررة عواسرر   بصرروئة أكقررر وأو ررع سررن أي و ررت سضررى  ادت  رررعة التغيررر االجتمرراعي  رري العصررر الحرردين -

، وكانت و ائ  اال صال إحدى  جليات هذا  ستعددة أبر ها التقدم العلمي والتك ولوجي  ي كا ة سجاالت الحياة اإلنسانية
  .التقدم

  اإلعالم والتغري االجتماعي : الثامنةاحملاضرة 
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، ولكررن يررأ ي هررذا الرردوئ  رري سرحلررة  اليررة لتررأثير العواسرر   دوئاً سررؤثراً  رري التغيررر االجتمرراعي العواسرر  القيئررة الوقيعيررة لعررب  -
  .االجتماعية والثقا ية

 اإلعالم والتغري : 
 عال ة اإلعالم بالتغير  يما يلي و تجلى :  
 و عردي  سسرائها و وجيههرا بحيرن ،   عقر عن الوجردان االجتمراعي والثقرا ي السرائدالتي   دعيم ا جاهات التغير االيجابية :األول

  .، و حقيم أهداف المجتمع والحفاظ على  ما ك المجتمع  صقح  وة سدعمة لتقدم المجتمع
 والرررذي يررررى  يررره األ رررراد حاضررررهم  إحرررداث الخلررر  والتصررردب بق ررراا القررريمالتررري سرررن شرررأنها  سقاوسرررة ا جاهرررات التغيرررر :الثـــاني ،

  . وسستققلهم الذي يتولعون إليه
 حتررى يكررون أ ررراد ، والكشررك عررن ا جاهررات التغيررر  ، وأنماطرره الداخليررة والخائجيررة  فسررير ا جاهررات التغيررر المختلفررة :الثالــث

 . التي  حدث  ي المجتمع المجتمع على وعي بعمليات التغير االجتماعي
،  و ي   مية الوعي االجتماعي لإلعالم دوئًا بالغ األهمية  ي إحداث التغير االجتماعي: األبعاد الثالثة السابقة أن   كشك -

   . وبالتالي  إنه يسهم بصوئة  اعلة  ي نجا  عمليات الت مية االجتماعية واال تصادية
 اإلعالم والتوعية : 
  ، سرن   راإلعالم يقروم ب شرر األخقرائ والحقرائم علرى األ رراديعد اإلعالم  س ه  وعملية  هدف إلرى التثقيرك واإلحاطرة بالمعلوسرات

   .  وعية بين هؤالا األ رادأج  إحداث 
  ساعد على   مية سدائكهم وإنضاج وعيهمالتي  يساعد األ راد على اإللمام بالحقائم،  هو  أهم سصادئ التوعيةاإلعالم ويعد   . 
 س حرى وا خراع  ، إيجاد الوعي وإكسابه ل  راد والجماعات لحملهرم علرى اال ت راب بفكررة سعي رة أو ئأي سحردد:  ويقصد بالتوعية

  . اإلدئاك واإلحاطة،  ويقصد بالوعي  ي هذا المجال،   حقيم نتائ  يهدف إليها القائم بالتوعيةبقصد   لوكي سعين
 إنره يقروم بمجموعرة سرن المهرام واألنشروة التري  تكاسر   ري  حقيرم هرذا الردوئ ولكي يؤدي اإلعالم دوئه  ي  وعية المجتمرع  ،  ،

  :سا يلي وسن هذه األنشوة
   

 . إبرا  الشخصية القوسية وإنمائها (2  . سقاوسة الشائعات والقضاا عليها (5
 .   ووير القيم االجتماعية (7 . ضقط ا جاه الرأي العام و وجيهه (0

 

  :مقاومة الشائعات والقضاء عليها (5
 يتعرف على هذه القيئة، وسن الال م ال تمرائ حيا ه أن  ، يأخذ س ها ويعويها سن الثابت أن اإلنسان يعيذ  ي بيئة يتفاع  سعها  ،

  News، و شك  هذه األحداث سا يسمى باألخقائ  ، وسا يحدث  يها سن و ائع وأحداث وأن يدئك سا يتم  يها سن  غير
  واإلنسان  ي بحثه عن الخقر سد وب بدوا ع نفسية واجتماعية داخلية  هدف إلى  عر ه على القيئة والمجتمع الذي يعيذ  يه 
  ثم يت اول سا يدوئ حوله بإدئاكه و فكيره وخياله ليصر   ري ال هايرة إلرى سردلوالت  يستولع سا يجري حوله ك  إنسان يحب أن ،

  . جديدة  ضيك إلى سعر ته بما حوله
 سمرا يرؤثر علرى  ، إع بدونره ال يسرتويع أن يتعررف علرى سرا يجرري بمجتمعره وإعا كران الخقرر بمرا يجرري ال م لإلنسران لرزوم حيا ره ،

  . ، و ي كثير سن األحيان  د ال يوجد الخقر ،وه ا يكون سجال اإلشاعة سجتمعه دئجة  كيفه سع
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 وهي غالًقا سا  ستهدف  رًدا  سعلوسات   تق  بين األ راد دون أن  كون سست دة إلى سصدئ سوثوق يشهد بصحتها واإلشاعة هي ،
بقطا انتشائًا سر وًسا ، كما  د   تشر  ي أو عالمي،  قد يكون لإلشاعة طابع سحلي أو  وس سعيً ا وئبما  ستهدف المجتمع بأ ره

  . اً وسحدد
 وإعا كانت اإلشاعة  ، كما أن لك  سستوى اجتماعي وثقا ي إشاعا ه الخاصة به و ؤثر العواس  ال فسية على  وة انتشائ الشائعة ،

  إنها سن ناحية أخرى هد ها نفسي  و ساعد عليها،  غذيها العواس  ال فسية 
 إنها  ختلك كذلك  ي المدي ة  نمط الشائعة  قًعا الختالف الفئات والمستويات االجتماعية واال تصادية والثقا ية وكما يختلك  ،

 . ،  قد دلت الدئا ات على أن المدي ة بت وعها وا دحاسها و رعتها و عقدها بيئة خصقة النتشائ الشائعات ع ها  ي القرية
 وال يمكرن  حقيرم هرذه المواجهرة بكفرااة ونجرا   حرع الشرائعات بو رائلها المختلفرة و تحم  العملية اإلعالسية سشقة سواجهة ،

، والكشررك بالتررالي عررن أنسررب الورررق  دون   رراول  حليلرري ودئا ررة عميقررة ال جاهررات الرررأي العررام القائمررة وطقائعهررا وع اصرررها
 . ، و وجيه أ راد المجتمع نحو خووئ ها واألدوات لتعدي  الشائعات وسقاوستها

  حيرن  قروم   قم على ئج  اإلعالم أن يكون سلًما بالع اصر واألبعاد المؤثرة  ي كيان المجتمرع الثقرا ي واالجتمراعي يفرض ساو ،
  .المواجهة اإلعالسية  ي ضوا سدخ  ستكاس  يحقم لخوة العم  اإلعالسي أكقر  دئ سن الفاعلية والتأثير

  دوئًا سهًمررا  رري نشررر الرروعي الصررحي سررن خررالل  قسرريط المعلوسررات الوقيررة و ررد كشررفت الدئا ررات عررن أن و ررائ  اإلعررالم  لعررب
، وسقاوسة األ كائ والمعلوسات غير الصحيحة المتداولة بين األ راد سث  الشائعات المر قوة بخووئة بعض األسراض  و صحيحها

  وو ائ  انتشائها
 سرن أجر  ئ رع سسرتوى الروعي االجتمراعي  ري كا رة  اإلعرالمإعن  مث  هًما  وسًيا ي قغي أن  تصدى له و ائ   إن سقاوسة الشائعات

  المجاالت
 اإلعالم والشخصية : 
 وغيرهرا سررن  علرك ال سررم المر ظم للسرلوك واال جاهرات والمعتقردات والقريم: أن الشخصرية هري  يررى علمراا الر فس االجتمراعي ،

 . السمات والخصائة التي  ميز الفرد
  جوهرها نقًتا و رجمة وا عيرة لكيران ، وهي  ي  ع اصر بيئته االجتماعية والثقا ية والوقيعيةنتاج  فاع  اإلنسان سع والشخصية هي

  .المجتمع وثقا ته القائمة
   ،ثقا ة المجتمع هي التي  مد الفرد ب سم  يمة األ ا ي بما يتضم ه سن أ كائ وا جاهرات وإطرائات سرجعيرة وعرادات اجتماعيرة 

العررادات واللغررة واإلشررائات والحركررات وغيرهررا سررن الورررق  -  يمررا  تضررم ه –، و تضررمن  كمررا  مررده بأنماطرره األ ا ررية للتعاسرر 
 .  الظاهرة

 الشخصية القوسية»  علماا االجتماب، وهي سا يولم عليها   ي  شكي  شخصية الفرديلعقان دوئًا   الثقا ة والق اا االجتماعي  » ،
  .«  الوابع القوسي للشخصية»  االنثربولوجيون ويسميها

 مفهوم الشخصية القومية : 

  سن الع اصر  سجموعة الخصائة المميزة للشخصية ال ا جة: ويمكن  عريك الشخصية القوسية أو الوابع القوسي للشخصية بأنه
 .   كفي لتمييز سجتمع عن غيره سن المجتمعاتالتي  الثقا ية والق ااات ال ظاسية
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  المحاوالت الرائدة التي برذلت لدئا رة الفرروق واالختال رات القوسيرة دئا رة علميرة و عد الجهود التي  ام بها علماا السيا ة سن
  . «  ئوث ب دكت» ، و د  ووئ المصولح بعد علك سن خالل دائ ات عالمة األنثروبولوجيا الشهيرة  س ظمة

 ترة  ي  بها جماعة سن ال ا سجموعة القواعد السلوكية التي  سلم  ، ويقصد باألخالق الشخصية القوسيةجوهر  و مث  األخالق 
  .  أخال ه الخاصةلك  شعب سن الشعوع و   ائيخية سعي ة

 وسن هذا الم ولم يتعين على المتعاسلين سع الشخصية القوسية لمحاولة إبرا ها جلية  كيان حضائي وأخال ي والشخصية القوسية ،
 . ، بحين ي ظر إليهما كوحدة ستكاسلة سن ع صرين سترابوين وإنمائها و قويتها أن يدئكوا هذين القعدين الحضائي واألخال ي

 واألهم أيًضا سخاطقة الجانب الدي ي واالجتماعي  يها ،  مخاطقة الجانب الحضائي أسر هام وهذا هو جوهر العم  اإلعالسي ، 
  . ،  هو الذي يشك   لوك األ راد ويولد  يمة االنتماا للوطن

 قوميةوسائل اإلعالم وإبراز الشخصية ال : 

 نشرر سرن خرالل  ؛ ، والكشرك عرن سعرالم  ميزهرا و فو هرا و رائ  اإلعرالم دوئًا سهًمرا  ري إبررا  الشخصرية القوسيرة و  ميتهرا و لعرب
و قديم الشخصية اإليجابية للمواطن الصالح سن خالل ك  القراس  واألعمال   قدير  يمة الو ت واإليجابية ، سث  القيم االيجابية

  .الدئاسية 
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 مقدمة : 
 وخاصرة علرك الترراث المتعلرم  سوضوب الت مية وأهدا ها وسعو ا ها سن أكثرر الموضروعات شريوًعا  ري الترراث السو ريولوجي يعد ،

و د أضحى سوضوب الت مية يمث  سركرز الصردائة  ، بكيفية االئ قاا بالمجتمع اإلنساني  ي عموسه أو بعض المجتمعات المتخلفة
، و زداد أهمية هذا الموضوب بال سقة لمجتمعات العالم الثالن التي أصقحت  عتمد على الت مية   واالهتمام  ي العلوم االجتماعية

  كأ ا  للتقدم والتحدين
 مفهوم التنمية : 
 اختلك العلمراا حرول  حديرد سصرولح الت ميرة  و دDevelopment قًعرا الخرتالف  خصصرا هم العلميرة وأطررهم المرجعيرة   ،

  .  رلية علماا االجتماب  ختلك عن ئلية علماا اال تصاد والسيا ة واالنثربولوجيا والتربية
  واحًدا سن أهم هذه التعريفات والذي يرى أن هيئة األسم المتحدةالتعريك الذي  دسته ويعد  : 

 ري المجتمعرات المحليرة  الظرروف االجتماعيرة واال تصرادية لتحسرينالت مية هي العملية التي بمقتضراها يرتم  وجيره الجهرود  -
  . واإل هام  ي  قدسها بأ صى سا يمكن االندساج  ي حياة األسة لمساعد ها على

 ي قغي أن يتم   مية  دئات  االجتماعية والثقا ية، ب   تعداها إلى الجوانب  إن الت مية ال  قك ع د الجوانب اال تصادية وحدها  ،
 . االهتمام بمستوى التعليم والصحة واإل كان والمرا م والقيئة ال ظيفة ويتمث  علك  ي،  األ راد وإسكانيا هم المتعددة

   ي عملية الت مية وإ هاسه  ي نجاحها سن خالل الع اصر التالية دوئ اإلعالمويتمث : 
 

 . اإلعالم و ضية األسية (2  . الوعي بأهمية الت ميةاإلعالم و حقيم  (5
 .  اإلعالم والت مية اال تصادية (7 . اإلعالم و ضية الوعي الصحي (0

 

 دور اإلعالم يف عملية التنمية : 
 اإلعالم وحتقيق الوعي باهمية التنمية  (5
 هري بمرا  قدسره  شقه إجماب بين العلماا على أن و ائ  اإلعالم يمكن أن   هيد الم اخ الصرالح والصرحي للت ميرة والتغيرر ه اك  ،

 : سن سعلوسات  لعب عدة أدوائ س ها
  .  تيح االنفتا  على العالم و قر  سا أحر  ه الدول المتقدسة  سن  قدم  ي كا ة المجاالت (أ
 . سن حصيلة سعلوسا هم و دئ ثقا تهم ، و زيد  و ع سن أ م األ راد (ب
  . . عم  على إكساع األ راد القدئة على  صوئ الذات  ي صوئة سشر ة (ت
  . كما  لعب و ائ  اإلعالم دوئًا هاًسا وسؤثًرا  ي عملية اإل  اب وا خاع القرائ (ث

  أي أن اإلعررالم أداة للمخاطقررة سررع  ، اإلعررالم  عقيررًرا سوضرروعًيا عررن عقليررة الجمرراهير وسيولهررا وا جاها هررا  رري نفررس الو ررت يمثرر
 : المستويات العقلية المختلفة ، ولكي ي جح اإلعالم  ي  حقيم الوعي بأهمية الت مية ي قغي أن يراعى األ س التالية

 

 .التحلي بالموضوعية  ي عرض الحقائم -  .  قديم الحقائم التي  دعمها األئ ام واإلحصااات -
 .  التعقير الصادق عن الجمهوئ الذي يتوجه إليه اإلعالم - سن سصادئها األصليةالصدق واألسانة  ي جمع القيانات  -

 اإلعالم والتنمية :احملاضرة التاسعة 
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 و ائ  اإلعالم التقليدية والحديثة يجب أن   عم  سن أج   هيئة المجتمع وأ راده على  قول براس  الت مية والتكيك سعها . 
 ويررتم علررك بررالجمع بررين و ررائ  اإلعررالم الجماهيريررة  ،  لتلررك الو ررائ  دوئ سهررم  رري التوعيررة بأهميررة المشررائكة  رري الت ميررة ويكررون

، والو ررائ  المقاشرررة عررن طريررم اال صررال الشخصرري وبخاصررة  رري المجتمعررات التقليديررة والمسررتحدثة الترري  كررالراديو التليفزيررون
  . خضع لعملية الت مية

  :اإلعالم ويضية األمية (2
 عرف بعضهم األسي بأنه الشخة الذي ال يعرف القرااة والكتابة،  اختلك المشتغلون بمكا حة األسية حول  حديد سع ى األسية  

، وسر هم سرن عررف األسري بأنره الشرخة الرذي لرم يكمر   وعر ه القعض اآلخر بأنه الشخة الذي لم يكم  أئبع   وات دئا رية
 . ، وكذا س هم سن يكتفي باإلشائة إلى عدم اإللمام بالقرااة والكتابة  ت   وات دئا ية

 أو برال  رااة والكتابة والحساع أسر ضرروئي لإلنسران  ري العصرر الحردين ، وسحرو االسيرة يجرب  أال يرتم   ري  ررا و سعر ة الق ،
 ، أو خالًيا سن المضمون اال تصادي واالجتماعي ب  يجب أن  ير قط بأولويات الت مية  هدف

 حيرن  قرع المسرئولية  المجتمعري والمحلري يقوم اإلعرالم بردوئ سسراعد ر وسهرم ر  ري سجرال التعلريم وسحرو األسيرة علرى المسرتوى ،
 .الر مية على أجهزة التعليم والتدئيب

 

 . نشر المشكلة والتعريك بأبعادها وخووئ ها على الت مية (5
 . حن المثقفين والمتعلمين على المشائكة والتووب  ي العم   ي براس  سحو األسية (2
  . أنفسهم على السعي نحو التعلم والتخلة سن األسيةحن األسيين  (0
 إن و ائ  اإلعالم  ساهم  ي  وجيه براس  سحو األسية وإ  اب المواط ين بجدوى التعليم والتدئيب وباإلضا ة إلى علك  ،. 
 ي إعداد سجتمع الت مية  ،  إن الخووة األولى ، وبخاصة  ي المجتمعات الريفية ولما كانت نسقة األسية سر فعة  ي القالد ال اسية 

  بالعم  على إعداد براس  س ا قة للتعليم وسحو األسية ، ويزداد بذلك دوئ و ائ  اإلعالم  ي الدول ال اسية  كون
  :اإلعالم ويضية الوعي الصحي (0
    االهتمرام بالجانرب الصرحي،  رال يمكرن أن  قروم برراس    مويرة حقيقيرة دون  الصحة ئكً ا أ ا ًيا وسهًما سن أئكران الت ميرة مث  ،

،  ، وهرؤالا األ رراد ي قغري أن يتمتعروا بصرحة جيردة  الذين ي فذون براس  الت مية رر ويستفيدون س ها  ي نفس الو ت ررر هرم األ رراد
 . ويع ي علك ضروئة وجود وعي صحي عاٍل لديهم بأ قاع األسراض وكيفية سواجهتها

 وإنمررا الصررحة هرري حالررة  ،  هررذا  صرروئ  اصررر ة ليسررت سجرررد الخلررو سررن المرررضوالصررحة و ًقررا لتعريررك س ظمررة الصررحة العالميرر ،
، إال أنره يقردم  صروئًا  رليًما وستكراسالً  ، وئغرم ا سراب هرذا التعريرك السالسة الكاسلة سن ال واحي الجسمية والعقلية واالجتماعيرة

  للصحة
 اإلعالم  لعب دوئًا هاًسا  ي ئ ع الوعي الصحي بين المرواط ين،  إن و ائ   وانوال ًا سن أهمية الصحة ودوئها  ي عملية الت مية 

وه اك كم كقير سن الدئا ات التي   اولرت دوئ و رائ  اإلعرالم  ري ئ رع الروعي الصرحي ، وأشرائت الدئا رات إلرى أن الحمرالت 
ر اال جاه نحوالتوعيم و ادت اإلعالسية التي  قوم بها و ائ  اإلعالم وخصوًصا التليفزيون والخاصة بالتوعيم  د أ همت  ي  غيي

 سن اإل قال على آخذ التوعيمات  ي بعض القلدان ال اسية
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  . نشر الوعي الصحي  ي المجتمع (5
 . التوعيم ضد األسراض، وعلك  ي  ضايا ستعددة س ها   يادة المعلوسات الصحية السليمة لدى األ راد (2
  . التوعية بتج ب اإلصابة باألسراض المعدية (0
 . االهتمام بالصحة العاسة ونظا ة القيئة التي  تضمن ال ظا ة الشخصية ،ونظا ة الم زل والشائب (7

  

  :اإلعالم والتنمية االيتصادية (7
    وعلررك سررن خررالل  ، و يررادة سسررتوى دخررولهم األ رررادالجانررب اال تصررادي  رري الت ميررة بعررًدا هاًسررا  رري ئ ررع سسررتوى سعيشررة يمثرر ،

 في سجال الزئاعة يمكن أن يلعب أدواًئ  االهتمام باألنشوة اال تصادية كالزئاعة أو الص اعة أو المشروعات التجائية المتعددة ،
  : ستعددة س ها سا يلي

يمة المتعلقرة بالزئاعرة التري يمكرن أن يسرتفيد ويمكن أن  لعب و ائ  اإلعالم دوئًا سهًما  ي  قديم األ كائ الجديردة والسرل -
  . س ها المزائعون  ي الدول ال اسية

 . التوعية بمقاوسة اآل ات واألسراض الزئاعية -
، وإ  اعهم بترك  ، وضروئة  علم طرق ا تخداسها وإدائ ها التوعية بأهمية ا تخدام اآلالت واألدوات الجديدة  ي الزئاعة   -

 .الو ائ  التقليدية القديمة 
  

 

  .، وسحاولة القضاا على الجوانب السلقية  دوئ اإلعالم  ي نق  التراث الشعقي و  ميته، وإبرا  الجوانب اإليجابية وإضاا ها (5
 .، وا ترا  الحلول لها  ويمكن أن يساهم اإلعالم  ي ئصد المشكالت االجتماعية التي  عاني س ها المجتمعات (2
 

 يتكشك ل ا بوضو  الدوئ المهم الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم  ي  ضايا الت مية االجتماعية واال تصادية . 
 الذي ي قغي اإلشائة إليه  ي هذا الصدد هو  واألسر المهم: 

، سرن أجر  التخوريط  ضروئة أن يكون ه اك  عاون علمي س ظم بين ئجال اإلعالم وعلماا االجتماب وال فس واألنثروبولوجيرا -
 السليم لكي  ؤدي الر الة اإلعالسية دوئها  ي   مية المجتمع 

  ال يمكن أن  ؤدي هذه الر الة دوئها بدون أن : 
، وهرررذا سرررا يقررروم بررره العلمررراا االجتمررراعيون  ررري سختلرررك  والثقرررا ي للمجتمرررعيكرررون ه ررراك وعررري بوقيعرررة الق ررراا االجتمررراعي  -

  . خصصا هم العلمية
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 مقدمة : 
  التوررروئ الرررذي حررردث  ررري و رررائ  اإلعرررالم واال صرررال كشرررفت الدئا رررات المتعرررددة التررري دائت حرررول  وررروئ و رررائ  اإلعرررالم أن

ًعا سهًمررا ، وأدى علرك إلرى أن أصرقحت وارائك اإلعرالم سوضرو   وروئًا سمراثاًل  ري وارائك و ررائ  اإلعرالم رد صراحقه  الجمراهيري
الدائ رين والقرراحثين  ري المعاهرد والجاسعرات أوسرن جانررب العراسلين برالمراكز القحثيرة اإلعالسيرة التابعررة للدئا رة  رواا سرن جانرب 

ويرجررع علررك االهتمررام بواررائك و ررائ  اإلعررالم إلررى الرردوئ الرروايفي الكقيررر الررذي  لعقرره  لررك للمؤ سررات اإلعالسيررة المختلفررة ، 
  . الو ائ   ي المجتمعات اإلنسانية على اختالف أنواعها ودئجة  ووئها

 اإلعالم عند هارولد الزويل وظائف : 
  سعالجتره وعلرك سرن خرالل  واال صرال الجمراهيريالدوئ الوايفي لو رائ  اإلعرالم  أن يدئ  بصوئة عاسة طقيعة«  ال وي » حاول

و رائ  اال صرال واإلعرالم وعمليا ره  مثر  عمليرات وب رااات ، وعلرك باعتقرائ أن  للعال ة التي  ربط هذه الو ائ  برالمجتمع ككر 
لتي يقوم بها اإلعالم وسؤ سرا ه إلى أن ه اك عدد سن الواائك ا«  ال وي » ، وبالوقع لها واائفها ، ويذهب  وانساق اجتماعية

  . واائك عاسة وشاسلة«  ال وي » ويرى  يها 
   « ال وي  » 
 : السيطرة على البيئة أو مبعنى أخر مرايبة البيئة (5
   حين  و ر عمليات المرا قة التي  قوم بها و ائ  اال صال الجماهيري المعلوسات التي  قوم بجمعها ونشرها عن طريرم شرقكات

، التري  ألعلرم المجتمرع بكر  سرا يجرري سرن و رائع  الم دوبين والمرا رلين المحليرين والخرائجيين عقرر  قرائيرهم الصرحفية المسرتمرة
، و عد هذه الوايفة إعالسية  تولى  يها و رائ  اإلعرالم  زويرد المجتمرع وأ رراده بالمعلوسرات على المستويين الداخلي والخائجي 

 . واألخقائ
  : وحدة امتمع أو ما ُيعرف بالرتابط (2
  و فسرير المعلوسرات  أجر   وحيرد اال رتجابات برين أ رراد المجتمرع  جراه األحرداث المحيورةأي الربط برين أجرزاا المجتمرع سرن ،

يئة و حليلها و وضيح المو ك الذي يجب أن يألتخذ حيالها ، أي العم  على  حقيم الترابط بين ا رتجابات  أ رراد الوائدة سن الق
،  تررولى  يهررا  ، وهرو سررا يع رري  شرركي  الررأي العررام ، و عررد وايفرة الترررابط بهررذا المفهرروم وايفرة اجتماعيررة المجتمرع إ اا  ضررية سررا

سحرددة وسحاولرة  وحيرد ا رتجابات أ رراد المجتمرع  جراه هرذه القضرية التري  هرم  األ كرائ  جراه  ضرية و ائ  اإلعالم  ق ري بعرض
  .المجتمع

  : نقل الرتاث االجتماعي (0
  سرن جير  إلرى جير  وسرن سكران إلرى والقريم والتقاليرد االجتماعيرة  معر رة والثقا رةللنشرر أو نقر  أي سا  قوم به و رائ  اإلعرالم سرن

 .آخر
 برين أ رراد  سرن المعر رة  و ير ئصيد سشرترك  تمث   يالتي و ،  الت شئة االجتماعية سنلتحقيم أهداف المجتمع بالت شئة  والتعريك

والروعي االجتمراعيين، ويردعم التكاسر   ، سن أن يعملوا كأعضاا عوي  عالية  ي المجتمرع الرذي يعيشرون  يره يمك هم  المجتمع 
  . ة الفعالة  ي الحياة االجتماعيةمشائكويؤدي إلى ال

 وظائف اإلعالم :احملاضرة العاشرة 
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   هذه الوايفة  ي إطرائ الوارائك االجتماعيرة والتعليميرة لو رائ  اإلعرالم ، وهري وايفرة  هرتم بتأهير  الفررد و  شرئته   شرئة  و دخ
  .ستسقة سع أهداف المجتمع وسثله و يمه 

   « ال وي »  
  يشر إلى وايفتين أ ا يتين سن واائك اإلعالم  ي المجتمع وهما  لمأنه : 

 ،  اإلعالنووايفة  التر يهوايفة  -
  لرم يشرهد العصرر الرذهقي لو ررائ  «  ال وير » بروايفتي التر يرره واإلعرالن إلرى أن «  ال وير » ويرجرع بعرض القراحثين عردم إهتمرام

 . اإلعالم
 وظائف اإلعالم عند  تشارلس رايت : 
  بعض المحاوالت واهر بعض القاحثين  ت يادة اال جاه نحو التخصة  ي بحوث اإلعالم وو ائ  اال صال الجماهيري اهر سع

، و رد «   شرائلز ئايرت» الذين اهتموا بخصائة و ائ  اإلعالم و رما ها العاسرة ، وسرن ابرر   لرك المحراوالت سحراوالت العرالم 
 :  وحددها  ي عدة واائك هيبدئا ة واائك االعالم «   شائلز ئايت» اهتم 

 

 اال صال الجماهيري س ظم (0 اال صال الجماهيري عام وعاج  وعابر (2  . المهمة التوجيهية (5
 

 :املهمة التوجيهية  (5
  حين  قوم و ائ  اإلعالم واال صال الجماهيري بمهمة التوجيه لجمهوئ كقير وست روب سرن حيرن الفئرات العمريرة والميرول الثقا يرة

اال فاق  إيجادواالنتمااات وعلك بهدف التأثير  يهم بصوئة أ ا ية  ويقع علك  ي إطائ التوجيه أل راد المجتمع  و واال جاهات 
 .العام بي هم 

 :االتصال اجلماهريي عام وعاجل وعابر (2
  لمعلوسراتو ررعة  وصري  ا،   يادة الجمهوئويع ي علك أن اال صال يتميز بهذه الخصائة التي  ؤدي أهدا ًا سحددة  تمث   ي 

باعتقائ أن هذه المعلوسات  ر قط باألحداث اليوسية والحيا ية والتي  عد نوًعا  بالتغير السريعاو الر ائ  االعالسية ، كما انه يتميز 
    .سن اال تهالك اليوسي 

  :االتصال اجلماهريي منظم (0
  قسيم العم  الرذي  قوم على أ ا   و  ظيمية وسه يةسؤ سات إدائية ويع ي أن و ائ  اإلعالم واال صال الجماهيري أصقح لها 

، كما  ختلك سهام وادوائ المتخصصين والمهتمين بو ائ  االعالم  يعد سن أهم خصائة الت ظيمات الحديثة  ي العالم المعاصر
  . واال صال الجماهيري عن سهام الهواة

  إلى أن «   شائلز ئايت» و د عهب أيضا: 
 .و ائ  اإلعالم واال صال الجماهيري  قدم التر يه أل راد المجتمع بغض ال ظر عن ال تائ  االجتماعية المتو عة  -
 وظائف اإلعالم عند  شرام : 
  أن واررائك اإلعررالم األ ا ررية كانررت دائًمررا  ررربط األ ررراد والمجتمعررات بقعضررها الررقعض ويرررى أن و ررائ  اإلعررالم «  شرررام» يرررى

  : الجماهيري  قوم بعدة واائك وهيواال صال 
 . واائك  تعلم بالمتلقي (2 . واائك  تعلم بالمر   (5
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 : وهي«  باملرسل» وظائف تتعلق 
 . التعليم (2 . اإلعالم (5
 . اإل  اب والوصول إلى اإلجماب (7 . اإلستاب (0
 

 : وهي«  باملتلقي» وظائف تتعلق 
 . التعلألم (2 . الفهم (5
  . القرائاال ت اب وا خاع  (7 . اال تمتاب (0

 

  ومريتون، وظائف اإلعالم عند  الزارسيفلد : 
  هائولرد » لى أن واائك اإلعالم  تمثر   ري الوارائك التري  حردث ع ره ع«  ئوبرت سير ون»  و«  بول ال ائ يفلد» يتفم ك  سن

التري  حردث ع همرا  ة إلرى وايفتري التر يره واإلعرالن والتي  تمث   ي سرا قة القيئة ، ووحدة المجتمع ونق  التراث إضرا« ال وي  
  . بعض العلماا اآلخرين

  والتي أضاف إليها آخرون  «  ال وي » وايفتين جديد ين للواائك السابقة التي عكرها «  ال ائ فيلد و سير ون» ويضيك ك  سن
 :  وهما

  . نشرات األخقائ  ي المجتمع يؤدي إلى ئ ع المكانةويقصد بالم زلة أن عكر أ ماا األشخاص  ي المجتمع  ي  س ح الم زلة ، (5
  .  رض األنما  االجتماعية (2
 وظائف اإلعالم ووسائل االتصال  حسب اليونسكو : 

 

 . الت شئة (2 . اإلعالم  (5
  . الم ا شة والحوائ (7 . الحفز (0
 . التثقيك (1 . التعليم (1
 . التقائع االجتماعي  (5 . التثقيك (1

 

 مسئوليات اإلعالم والتزاماته : 
  : تزويد اجلماهري باملعلومات:  أواًل
 زويد الجماهير بالمعلوسات الصحيحة والمصدا ية المتعلقة بالشئون العاسة وإاهائ الحقيقة والكشك ع ها بموضوعية  . 

 

  

   . والتأكد سن صد ها ود تها التأكد سن صحة األنقاا والمعلوسات التي  قدسها للجماهير (5
 . المحا ظة على الحياد ع د سعالجة القضايا المختلفة التي يكثر الجدل والخالف حولها (2
  . اختيائ القضايا واألنقاا التي  هم الجمهوئ والتي  خدم سصالحه (0
  . واألحداث التي   قلها لجماهيرها  قديم التحليالت الشاسلة ل نقاا (7
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   : اإلعالم جتاإ القيممسئوليات  : ًاثاني
  لك  سجتمع  يمه الخاصة به والتي  ميزه عن غيرره و عويره الخصوصرية ، واإلعرالم سوالرب بالمحا ظرة علرى  ريم المجتمرع وعردم

سوالررب بالتأكيررد علررى هررذه القرريم الترري  مرر ح المجتمررع الخصوصررية والترري  سرراعد علررى  ما ررك  واإلعررالماغفررال هررذه القرريم ، 
  . المجتمع

    : املسئوليات األخاليية : ًاثالث
  ، و تمثر  المسررئوليات األخال يررة لإلعررالم وو ررائ  اال صرال الجمرراهيري  رري أنرره يرردعم السريورة االجتماعيررة علررى أ ررراد المجتمررع

  . وعلك بعرض أنما   السلوك الم حرف و وضيحه ، وسقاوسته
  . االرتقاء بالذوق العام ألفراد امتمع:  ًارابع
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 مقدمة : 
 الفررروب علرم االجتمرراب العررام عردد سررن أن  الضررروئة ا تضررت أن يتفررب عررن  إال، تمراب بدئا ررة الظرراهرة االجتماعيرة يهرتم علررم االج

المتخصصررة الترري  هررتم بدئا ررة الجوانررب المختلفررة للظررواهر االجتماعيررة ، ويحرردد كرر   رررب سررن هررذه الفررروب المرر ه  والموضرروب 
  . الخاصين به

  بقعض أو ك  العلوم االجتماعية األخرىاألخرى لعلم االجتماب كما ير قط ووجد أن كال سن هذه الفروب ير قط بالفروب .  
  علم اجتماب اإلعالم  ي دئا ته لمجتمع اإلعالم والظاهرة اإلعالسية ، باعتقرائه  رعرا أ ا ريا سرن  رروب علرم  وي وقم سا  قم على

  .االجتماب العام 
  دئا ررة المجتمررع برررالتركيز علررى الكيرران الكلرري لجوانرررب الحيرراة االجتماعيررة كدئا ررة الررر ظم  يتحرردد سوضرروب علررم االجتمررراب  رريو

  .المتشابكة التي  كون نسي  المجتمع  ي أب ية  ؤدي واائك ستكاسلة ودئا ة العال ات االجتماعيةاالجتماعية باعتقائها الخاليا 
  وعلررم اجتمراب اإلعرالم يرر قط بالضرروئة بدئا رات  رروب علرم االجتمرراب ، يهرتم علرم اجتمراب اإلعرالم بدئا رة اإلعرالم كموضروب لره

 . غيرها  ال ات أوأو ع األخرى  أثيرا و أثرا بموضوعا ها ،  واا كانت نظماً 
 علم اجتماع اإلعالم وعاليته بفروع علم االجتماع العام : 
 : علم اجتماع اإلعالم وعاليته بعلم االجتماع السياسي (5
 ويهررتم علررم االجتمرراب السيا رري بدئا ررة السررلوة   المسررئولية  رري أي نظررام اجتمرراعي  أللقرري علررى عررا م المسررئولين  رري المجتمررع ،

، كمرررا أنررره ال يغفررر  بالترررالي األسرررراض االجتماعيرررة التررري  رررد  صررريب الضرررقط  أدوات للضرررقط االجتمررراعيوالمسرررئولية باعتقائهمرررا 
  . االجتماعي

  علم اجتماب اإلعالم بعلم االجتماب السيا ي سن خالل عال ةو ظهر : 
  . إليهادئا ة السلوة والمسؤولية والقيادة وسا  ي  علم اجتماب اإلعالم وعلم االجتماب السيا يبين التداخ   -

   الضرررقط ، كمرررا يمثررر  علرررك أيضررراً دوئاً  ررري   يرررادة غيرررر سقاشررررةواإلعرررالم يقررروم بررردوئ الموجررره لجمررراهير المسرررتققلين وهرررذا  يمثررر
  .  علم اجتماب االعالم وعلم االجتماب السيا يبين   دخ   ي إطائ الموضوعات المشتركة، وهذه القضايا  االجتماعي

  : االجتماع الريفي علم اجتماع  اإلعالم وعاليته بعلم (2
 االجتمراب العرام ، وعلرم االجتمراب الريفري أحرد  رروب علرم االجتمراب الرذي يهرتم معات المحلية  ي نواق دئا ة علرم  دخ  المجت

كأحد أهم أنما  المجتمعات المحلية ويتميز المجتمع الريفي   ال شا  الزئاعيبدئا ة المجتمعات الريفية والتي  قوم أ ا ا على 
، والعال رات المقاشررة التري يتسرم بهرا أ رراده ، والشرعوئ الجمعري الرذي يرربط بير هم ، وسحرا ظتهم   ي ب ائه االجتماعيبالقساطة 

  على القديم ، وغير علك سما يميزه عن غيره سن المجتمعات المحلية االخرى
  ونظراً ألن إحداث أي  غيير  ي هذا المجتمع  يقاب  بالمقاوسة والر ض سن جانب أعضاا هذا المجتمع ، والتي  قك عائقا أسام

، سرع  ردعيم الثقا رة المرعيرة حترى ال يرؤدي التفكرك  ويتولب األسر سزيرد سرن االئشراد للتعريرك بجردوى الجديردسسايرة التقدم ، 
 .  ب السيورة عليها  يما بعدالمصاحب للتجديد الى سشكالت يصع

 

 علم اجتماع اإلعالم والعلوم االجتماعية األخرى :احملاضرة احلادية عشر 
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  اإلعالم سع علم االجتماب الريفي  يعلم اجتماب  يشتركوبذلك : 
ووضع األ س االعالسية  ري كا رة الو رائ  المختلفرة ،  الدئا ة المفصلة لك  أبعاد الحياة االجتماعية  ي المجتمع الريفي -

 .   حقيم التقدمالمجتمع الريفي سن اج   ي  الكفيلة باحداث التغير المقصود
 : علم اجتماع  اإلعالم وعاليته بعلم االجتماع احلضري (0
 المدي رة أيررا كران حجمهررا أو أو  بدئا ررة الجماعرات والعال رات االجتماعيررة  ري المجتمررع الحضرري يهرتم علرم االجتمرراب الحضرري

على أ ا   أ ا    ووئ المدي ة ، أو واا كان االهتمام بدئا ة المدي ة على أ ا  التص يك المه ي للسكان أو على و ، نوعها 
 . التعرف على سشكال ها ، أو على أبعاد التغير التك ولوجي

  ًان االعالم ك ظام اجتماعي  ائم على عال ات اجتماعية سقاشرة أو غير سقاشرة يشرم  العديرد سرن األبعراد التري  لعرب دوئاً سرؤثرا 
 .  هاساً  ي كا ة نواحي الحياة الحضرية

  رركان الحضررر يشررغلون أو ررات  ررراغهم بصررحقة و ررائ  اإلعررالم ، بمررا يجعرر  علررم االجتمرراب الحضررري سلزسررا كمررا أن الكثيررر سررن 
 . الى آثائها حتى ولو كان هاسشيا  باإلشائة

 سسرتقلة أو  أسا علم اجتماب اإلعالم  يعتقر و ائ  اإلعالم لب دئا ته  أثيراً و أثراً داخ  هذا المجتمع سن س ولرم كونهرا ستغيررات
  .  ابعة

 : علم اجتماع اإلعالم وعاليته بعلم االجتماع الصناعي (7
 وسن بي ها المجتمع الص اعي الذي .  أن  أثير اإلعالم الجماهيري باألخة بك  و ائله ال ي كر  ي أية نوعية سن أنواب المجتمع

خاصة داخ  سجال هذا المجتمع ، الص اعي ، و  ، ويركز  ي أحد  روعه على اإلعالم سوضوعا لهيتخذه علم االجتماب الص اعي 
 ي المؤ سات الص اعية الفرصة لتعليم الرأي العام والتأثير  يه بما يخدم سصالح  ات العاسة كو يلة  عوي للمسئولينى العال عل

  .سن عم  ك  سص ع أو س شأة ص اعية  وهاساً  حيوياً  العال ات العاسة جزااً  المؤ سة ، ولذا  عتقر
 علم اجتماب اإلعالم علم االجتماب الص اعي ويشائك : 

،  رواا كانرت هرذه األبعراد داخليرة ؛ كالعال رات العاسرة ،   ري سجتمرع المصر ع لإلعرالمالتركيز على األبعراد السو ريولوجية   -
 ، أو خائجية كو ائ  اال صال الجماهيري  وصحك الم شأة

  : علم اجتماع اإلعالم وعاليته بعلم االنثربولوجيا (1
  وعلك عن طريم  حلي  الق اا االجتماعي للمجتمعرات القدائيرة أو شرقة القدائيرة  االجتماعية بدئا ة الثقا ة هتم األنثروبولوجيا ، ،

وان كانت  تجه  ي سراحلها المعاصرة الى عدم اال تصائ على هذه المجتمعات ، والتو ع بدئا ة المجتمعات المتحضرة صغيرة 
غيرهررا سررن سوضرروعات  وأتلفررة بالمرردن الصرر اعية الكقيرررة ، الصررغيرة المسررتحدثة ، أو األحيرراا المخالحجررم كررالقرى ، أو المرردن 
 .  الدئا ة  ي علم األنثروبولوجيا

  ويعد األعالم كأحد أنما  الت ظيمات االجتماعية أحرد اهتماسرات األنثروبولوجيرا للتعررف علرى أشركاله المختلفرة بسريوة كانرت أو
سركقررة وخصررائة كرر  س هررا داخرر  سختلررك أشرركال المجتمعررات  ، وأثررر علررك  رري الرر ظم االجتماعيررة األخرررى الداخلررة  رري نورراق 

القرائم علرى اال صرال وسررا  لإلعرالمعرالم بردوئه للتعررف عليهرا بهردف وضررع سعرايير المجتمرع ، وكلهرا أسروئ يسرعى علرم اجتمرراب اال
 .  يشتم  عليه سن أبعاد اجتماعية
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 : علم اجتماع اإلعالم وعاليته بعلم النفس (1
 يسرتفيد سرن وعلرم االجتمراب بردوئه ، التري يعريذ  ري نوا هرا  حول الفرد  ي  فاعله سع القيئرة يركز علم ال فس اهتماسا ه األ ا ية

 : دئا ات علم ال فس وسوضوعا ه سن ناحيتين
 

 التعرف على أعماق ال فس القشرية لما يكت ك العال ات االجتماعية سن أبعاد  يكولوجية   : يـاألوىل ه 

 ي الثانية ه:   
التعرراون الضررروئي بررين العلمررين  رري دئا ررة سوضرروعات سحررددة وان اختلفررت طريقررة المعالجررة ، كموضرروعات 
دي اسيات الجماعة ، والت شئة االجتماعية ، والشخصية و د اهر  رب يجمع بين علمي ال فس واالجتماب وهو 

 علم ال فس االجتماعي
 

 علم اجتماب اإلعالم باعتقائه أحد  روب علم االجتماب العرام خاصرة  ري  ياسره  على و  وقم عال ة علم ال فس بعلم االجتماب العام
، وسرررا يتولقررره هررذا سرررن التركيرررز علرررى الت شرررئة االجتماعيرررة والمسررراهمة  ررري  كررروين  لإلعرررالمبررالتعرف علرررى أبعررراد الوايفرررة التربويرررة 

 رري   والتفكيررر وسرا الررى علررك ، سمرا يسرراهم ئاكواإلدالشخصرية و لقررين الثقا رة ، بمررا يسررتلزم التعررف علررى الرردوا ع واال رتجابات 
  . حقيم التآلك السو يو يكولوجي  ي دئا ة االعالم 

 : علم اجتماع اإلعالم وعاليته بعلم االيتصاد (1
  بالجانب المادي سن المجتمع والثقا ة علم اال تصاديهتم .   
  المفاهيم على ناحية سعي ة  حدد أبعاد العلم ،  يعر ه القعض و د  عددت المفاهيم العاسة لهذا العلم سن حين  ركيز ك  سن هذه

بوريقة شمولية بأنه علم الثروة ، والقعض اآلخر يت اول بالتعريك القعد المجتمعي  يقرئ أنه العلم الذي يهتم بدئا ة ال ا   رادى 
ر ونرره بأنرره العلررم الررذي يهررتم بدئا ررة وجماعررات  رري حيررا هم العمليررة والعاديررة ، وي ظررر آخرررون الررى الهرردف العملرري سررن العلررم  يع

   . العمليات اال تصادية سث  اإلنتاج واال تهالك والتقادل والتو يع والقضايا المتعددة المر قوة با تصاد المجتمع
  ويهتم علم اال تصاد  بدئا ة أهم دوا ع الحياة المتمثلة  ي الحصول على ضروئيات  الحياة  سرن خرالل إنتراج هرذه الضرروئيات

ا ة إلى الكماليات بالعم   ي وحدات اإلنتاج والخدسات التي  شرقع الحاجرات المختلفرة ، علرى أ را   قسريم العمر  الرذي إض
 رض نفسه  ي عالم  عقدت  يره  وحردات العمر  و  ظيما ره، ثرم سرن خرالل  و يرع و سرويم هرذه السرلع والخردسات ، وأخيررا سرن 

اد على سوضوعات سميزة كالتشغي  والعرض والولب وال قد واالئتمان واالنتاج خالل اال تهالك ، وإ اا علك يركز باحثو اال تص
 .  وغيرها

  والجماعات االجتماعية التي  تولى عمليات اإلنتاج والتسويم واال تهالك  لها ا جاها ها المتعددة والمختلفة ، وهذه اال جاهات
جتماب العام ،  وعلم االجتماب اإلعالم والرذي يتركرز سوضروعه سعرضة للتغير وليست ثابتة  وهذه القضايا  دخ   ي اطائ علم اال

االعالم ير قط  األ ا ي  ي االعالم القائم على اال صال الذي يعتقر سؤثرا وستأثرا بك  نواحي الحياة اال تصادية ،  علم االجتماب
  .إعن بعلم اال تصاد  ي عال ة  أثيرية ستقادلة 
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 مقدمة : 
  يتحدد سجال الدئا ة  ي أي علم سن خالل الميدان األ ا ي الذي   دئج سوضوعات علك العلم  ي نوا ه العام بغيرة التحديرد

   . الموضوعي لهذه الموضوعات
  التجمعات اإلنسانية  ي  جمعها على وجه العمروم  ري سجتمعرات و ري  فردهرا علرى يتخذ  –كأحد هذه العلوم   –وعلم االجتماب

   . وجه الخصوص  ي جماعات ، سيدانا أ ا يا وسجاال لدئا ته
 جمال الدراسة يف علم اجتماع اإلعالم : 
 اإلعالسيرة باعتقائهرا ا صراال ، ويهرتم أ ا را بدئا رة العمليرة  علم االجتماب العرام   روب وسن س ولم كون علم اجتماب اإلعالم أحد

يقوم بين األ راد والجماعات االجتماعية الذين يمائ رون سرن خاللهرا العديرد سرن األ عرال االجتماعيرة المحرددة  ري إطرائ الت ظريم 
   . االجتماعي القائم

 قسم بدوئها إلي شقين  لذا  إن علم اجتماب اإلعالم يهتم بتلك الجزئية المحددة لمجاله سن خالل سوضوعا ه األ ا ية ، والتي  
 . أ ا ين يشكالن  ي سعا سجال الدئا ة  ي هذا العلم ، وهما المجال الداخلي والمجال الخائجي

  امال الداخلي: 
  يهتم علم اجتمراب اإلعرالم أ ا را بدئا رة العمليرة اإلعالسيرة التري  رتم عرن طريرم اال صرال برين  وقرين أحردهما المر ر  الرذي يعرد

   . و يلة سعي ة ، والثاني المستقق  الذي يتلقى المادة سن خالل الو يلة ويتأثر بأبعادها  لقا أو إيجابا وير   المادة عقر
  وسشرررتمالت المجتمرررع وب ائررره ( المر ررر )ويتحررردد المجرررال الرررداخلي  ررري دئا رررة علرررم اجتمررراب اإلعرررالم باالهتمرررام بالقورررب األول

ق هررذا الق رراا ، وسررا يتر ررب عليهررا سرن آثررائ  رري كا ررة  واعررات المجتمررع االجتمراعي ، والعمليررات االجتماعيررة الترري  رردخ   رري نورا
   . با تخدام المقادئ والمفاهيم اال ا ية لعلم االجتماب

  وعلم اجتماب اإلعالم علم نظري يع ي با تخدام المقادئ السو يولوجية  ي دئا ة وحدات الق اا االجتماعي واإلعالسي وسا يورأ
بها سن  يم وايديولوجيات  واا كان علك على المستوى المجتمعي العام أو على المستوى المحلي  عليها سن  غيرات وسا ير قط

 أو على سستوى العال ات الداخلية الممثلة للعمليات االجتماعية المعقرة  لقا أو إيجابا عن أدوائ وسراكز أعضاا هذا الق اا 
  لضررروا علرررى الم ظررروئ اإلعرررالم علرررى عررردة أبعررراد يمك هرررا أن  لقررري اويركرررز المجرررال الرررداخلي األ ا ررري  ررري دئا رررة علرررم اجتمررراب

  :ي السو يولوجي وه
 : البناء االجتماعي (5
  يعتقر الق راا االجتمراعي  ر يقرا ل وضراب أو المراكرز أو شرقكة سرن العال رات برين األشرخاص أو الفراعلين ، وسرا المؤ سرة أو الهيئرة

ضم داخلها كا ة العاسلين  ي المجال اإلعالسي ، خاصة بعد التقردم التك ولروجي اإلعالسية إال ب اا اجتماعي أو ئابوة اجتماعية  
الكقير الذي حدث  ي العصر الحردين وأدى الرى  يرادة وضرو  اراهرة  قسريم العمر  التري  عتقرر سرن أهرم نتائجهرا ضرروئة ايجراد 

 .  التما ك والترابط بين الواائك والتخصصات  ي سجتمع العم  على اختالف أنماطه 
  و تحدد ا جاهات العلماا والقاحثين والمهتمرين بدئا رة اإلعرالم سرن ال احيرة االجتماعيرة  ري التعررف علرى أبعراد الق راا االجتمراعي

 . وأوضاب وأدوائ أعضاا هذا الق اا للم ظمة اإلعالسية بهدف التعرف على سراكز

  جمال الدراسة يف علم اجتماع اإلعالم :والثالثة عشراحملاضرة الثانية عشر 
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  و دئا ررة الق ررراا االجتمرراعي لمجتمرررع اإلعررالم أو المؤ سرررات اإلعالسيرررة علررى اخرررتالف أنواعهررا باعتقائهرررا أحررد أنمرررا  الوحررردات
 . االجتماعية أو الت ظيمات التي يتكون س ها المجتمع عا ه 

  وهذه المؤ سات اإلعالسية هى أحد أشكال األب ية الموجودة  ي المجتمع . 
  :العاليات الداخلية  (2
  اإلعالم نسقا اجتماعيا له ب اا سعين  تضح أبعاده سن خالل ع اصره أو سكونا ه بحين  ؤدي ك  س ها وايفة سعي ة  ي ضوا يعتقر

   . الوايفة الكلية لل سم
  وسن المالحظ أن أعضاا أية جماعة اجتماعية يتجمعون ويتفر ون  ي آن واحد ، وسن ه ا كان لزاسرا علرى علرم االجتمراب أو أحرد

 .  روعه المهتمة بهذه الجماعة أن يتدخ  لقحن أ قاع التجمع والتفرق باعتقائها األ ا   ي الدئا ات السو يولوجية 
 عالم عن طريم اال صال سجاال خصرقا إع س رذ أن يقردأ التفكيرر  ري إئ رال سرادة  أثيريرة و عد عواس  التجمع والتفرق  ي سحيط اإل

  .، ونموها وا دهائها ، وحتى  كوين الفكرة آلخرين أ رادا كانوا أو جماعات  ظهر سث  هذه العواس 
  
 :التعاون  -أ
   وهو العملية االجتماعية التي  ربط بين أعضاا الجماعة االجتماعية لتحقيم الهدف أو األهداف المشتركة لها ، و رد يكرون هرذا

الهدف ساديا كالحصرول علرى شرد سعرين أو الحفراظ علرى سروئد سرا أو سرا الرى علرك ، و رد يكرون ال سرادي كالرد اب عرن هردف أو 
 لحفاظ على  قليد سحدد أو  يمة  عم   ي نوا ها هذه الجماعة إنماا  كرة أو عادة سا أو ا

  والتعاون بالمع ى السابم يألفترض أنهأل السرمة المميرزة لمجتمرع اإلعرالم أيرا كران نموره أو نوعره ، ولكرن ال  وجرد جماعرة أو سجتمرع
يكشك  ي ثقا ته عن  عاون كاس  ، لذا ئلى أن يدخ   ي سجال الدئا ة  ي علم اجتماب اإلعالم القيا  السو يولوجي لمدى 

 . ماعي للمؤ سات اإلعالسية التعاون داخ  ع اصر الق اا االجت
  :التنافس  -ب
   وهو العملية االجتماعية التي يستخدسها بعض أعضاا الجماعة االجتماعية للحصول على سكانة سعي رة أو التميرز  ري سعاسلرة سرن

ضروب المعاسالت ،  ومو  ئجال اإلعالم داخ  سؤ سا هم اإلعالسية الى س اصب أعلى يجعلهم يسيرون علرى س روال ال ظرام المو 
 والمستمد سن القيم السائدة  ي المجتمع 

  وسن ه ا يلرزم علرى القاحرن  ري علرم اجتمراب اإلعرالم أن يرولي سثر  هرذه العمليرة اهتماسا ره حترى يصر  إلرى األهرداف األوليرة التري
نما  السلوكية  واأل، يت ا س سن أجلها أعضاا الق اا االجتماعي اإلعالسي ، وأثر علك  ي الفع  االجتماعي داخ  هذا المجتمع 

  .الثابتة والمتغيرة لهؤالا األعضاا 
 :الصراع  -ت
  وهو العملية االجتماعية التي  ختلك عرن عمليرة الت را س  ري أن األخيررة  أخرذ  ري العرادة سظهررا  رلميا حترى إعا سرا  غيرر الوضرع

  .وأخذت سظهرا عدائيا  ميت صراعا 
  دئا ة علم اجتماب اإلعالم الصراب الشخصيويأخذ الصراب عدة أشكال ، ولكن سا ي دئج  ي سجال .   
  ويمكن القول أن عواس  التو ر أو الصراب داخ  المؤ سات اإلعالسيرة  رد  عرود إلرى أ رقاع شخصرية أو أ رقاع اجتماعيرة ، سرع

     . األخذ  ي الحسقان أن الصراب  كعملية اجتماعية ال ي شأ أبدا نتيجة لعاس  واحد
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  :وظائف اإلعالم  (0
  المجال الداخلي  ي دئا ة أي نظام أو عال ة أو جماعة اجتماعية الواائك التي يمكن أن يؤديها أو الواجب المفرروض يتضمن

    . القيام به وسدى القيام بهذا األداا  لقا أو إيجابا
  اإلعالم باعتقائه ويمكن إجمال واائك ، وأثر علك على المجتمع الذي يدخ   ي نوا ه هذا ال ظام أو  لك العال ة أو الجماعة

   .   ظيما اجتماعيا  ي عدة أبعاد يتولى القاحن إحداها ليدئ ها  ي الوا ع
  الوايفة األخال ية يتم  حديدها سن خالل التعيرين االجتمراعي آلداع السرلوك والمعراسالت التلقائيرة ألي عضرو سرن أعضراا الق راا

 . االجتماعي
 ثر   ري المسراهمة الفعالرة  ري  رو ير اال رتقرائ واألسرن والحمايرة لكا رة أ رراد الق راا يتولى اإلعالم وايفة  يكولوجية أو نفسرية  تم

 . االجتماعي
 يقوم اإلعالم بقن  يم التوحد االجتماعي بين أ راد المجتمع .   
 يقوم اإلعالم بوايفة المحا ظة على أعضاا المجتمع ، كما يساهم  ي إعدادهم للعم  والتفاع  االجتماعي .   
  قرروم و رررائ  اإلعرررالم عموسرررا بترررو ير أغلررب المعلوسرررات المتعلقرررة برررالظروف المحيورررة بررالمجتمع و جميعهرررا  ررري نشررررات األخقرررائ 

  .السيا ية والف ية والرياضية وغير علك 
 
 

 مقدمة : 
  والعال ات  االجتماعي للعملية اإلعالسيةالق اا  دئا ات علم اجتماب اإلعالم يركز على ي  المجال الداخليالتركيز  ي إعا كان ،

  يركز على العال ة التأثيرية التي  ربط اإلعالم بالمجتمع المجال الخائجي، والواائك التي يقوسون بها ،  ان  القائمة بين أعضائه
 ، ًسرن س ولرم أن كليهمرا يرؤثر ويترأثر  و يما يلي عرض ل بعاد التي  حكم العال ة بين اإلعالم والمجتمع  واا كران سحليراً أو عاسرا

براآلخر ، وال يمكررن للقاحررن السو رريولوجي  رري المجررال الخررائجي لدئا ررة االعررالم أن يغفرر  العال ررة بررين االعررالم والمجتمررع  رري 
  . دئا ته

  اخلارجيامال : 
 : األسرة (5
    عرد األ رررة الوحرردة األ ا ررية  رري المجتمررع  تررأثر برره  و ررؤثر  يرره ، و قرروم األ رررة بالعديررد سررن الواررائك الترري  جعلهررا بحررم أ ررا 

المجتمررع والترري  حرردد كا ررة أبعرراده الثقا يررة واالجتماعيررة ، وإعا كرران االعررالم  يهرردف أ ا رراً إلررى بررن سررواده بهرردف التررأثير  رري 
يمكرن إجمالهرا  ري سجموعرة سرن  الع اصرر التري  حردد أهرم  اعتقرائاتي اأَلولرى برذلك لعردة  جماعات المجتمرع ،  رإن األ ررة هر

   . ، أو التعدي  أو التغيير سجال خائجي لعملية اإلعالم التي  تولب إسا التدعيم
  
يهررردف اإلعرررالم إلرررى الترررأثير  ررري جمررراهير المسرررتققلين بهررردف  حقيرررم التما رررك  ررري المجتمعرررات التررري انخفرررض  يهرررا التما رررك  (أ

للتفر ة بين األ رة التقليدية القديمة واأل رة الحديثة ، وسع اهوئ العديد سن  المعيائ االجتماعياالجتماعي ، إع يعتقر التما ك 
 على التغيير سرن أثرائ يتر بال رة التقليدية إلى اال رة الحديثة ،واهوئ الرغقة  ي التغيير وسا المشاك  التي  تعلم باالنتقال سن ا

. 

 الثالثة عشراحملاضرة  بداية
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 ويتخذ سرن الو رائ  التري  حرا ظ علرى جوانرب التما رك  ري األ ررة ويدخ  اإلعالم سن هذه الزاوية إع يخاطب أ راد األ رة ،  ،
والجماعات أو  عديالً لجزئيرة أو أكثرر س هرا أو  غييرراً كليراً  يهرا ، وسرن  وبالتالي يحقم التأثير المولوع  دعيما ال جاهات األ راد

  . الال م على القاحن  ي المجال الخائجي لإلعالم أن يولي سث  هذه األسوئ اهتماسه
  األ ررة إن  يام األ رة بوايفة إنماا الرو  األ رية يؤثر  رأثيراً سلحواراً  ري التضراسن االجتمراعي  ري المجتمرع ككر  ، ولعر  عمر (ب

القروية  ي اإلطائ الزئاعي وسا ير قط به سن شؤون ولَد سث  هذه الرو  اال رية  ، بحين  عتقر األ رة القروية  ريقاً انتاجياً بمع ى 
 . الكلمة

 سما يجع   ويأ ي دخول و ائ  اإلعالم الحديثة وخاصة اإلعاعة والتلفزيون والصحا ة الى أعماق هذا المجتمع عاسالً سؤثراً  يه ،
 رري علررم اجتمرراب  االهتمرامالقاحرن  رري علررم اجتمراب اإلعررالم سلزسرراً بوضرع سثرر  هررذه األسروئ نصررب عي يرره ، كمجرال سررن سجرراالت 

   . اإلعالم
 يادة الرو  األبوية  ي المجتمعات التقليدية وشقة القدائية والقروية المتمسكة بالقيم القديمة ، يسود سجتمع المدي ة  ي سقاب   (ت

ربوية يعم  اآلباا علرى غر رها  ري الصرغائ حترى أصرقحت  رمة سرن  رمات هرذا المجتمرع ، و تمثر   ري  عويرد األب راا علرى نزعة  
سرن أخرذ ئأيهرم  ري نوعيرة الوعرام الرذي يفضرلونه  –علرى  رقي  المثرال  –و خلم شخصيا هم المستقلة ، ويتضرح علرك تيائ االخ

الزاسيرة أو ابتدائيرة أو ستو روة أو ثانويرة الرى أخررى  خصصرية أو جاسعيرة يسراهم ، وع د انتقالهم سرن سراحر   عليميرة  ليوهي لهم
، وبالرغم سن علك  ان القديم  االب اا  ي المدي ة  ي اختيائ سا ي ا قهم سن  خصصات ، وغير علك سن األسوئ التي يرغقون  يها

   . جوانقه يدخ  ضمن سجال دئا ة علم اجتماب االعالم سا  الت له آثائ ، إال أن هذا التغير  يما يتعلم بفرص االختيائ سن كا ة
الحضررية الحديثررة ، و تمثر   رري الترأثيرات التري  حرردث  ري سجررال اال ررة وخصوصراً بال سررقة للرزوجين  و تضررح  ري ضررعك   رأثير (ث

التصر يع ، بر  يرؤثر الضوابط غير الر مية التي يفرضها األ ائع ، وهذا المجال  ي حد عا ه ليس أثرراً  قرط سرن آثرائ المدنيرة أو 
بدوئه  ي سجاالت الحياة داخ  المجتمع ، ويؤدي الرى  غييررات  ري بعرض القريم السرائدة والثقا رات المرعيرة  ري المجتمعرات ،  

وسرن ه را يكرون هرذا  المجرال  ري  وقيقره وثقا ره أو  غييرره سرن األسروئ الهاسرة  ري . كما يواَجره بالمقاوسرة سرن جانرب المجتمعرات  
   . ماب اإلعالمدئا ات علم اجت

 عم  الجماعة االجتماعية على إشرقاب حاجرات األعضراا المكرونين لهرا سهمرا كران نوعهرا ، وكانرت األ ررة  تميرز باال رتقاللية  ري  (ا
هذه ال احية ، وسا  الت األ رة  ي بعض المجتمعات الحديثة  تميز بهذه الخاصية كاأل ررة القرويرة والقدويرة ،إال أن األ ررة  ري 

لذا كان على القاحرن  ري علرم اجتمراب اإلعرالم أن يشرم  . الص اعية أو األكثر حضرية  غير وضعها سن هذه ال احيةالمجتمعات 
  .هذه الجزئية سن المجال الخائجي باالهتمام 

يمائ ها  ، وأثرها  ي العمليات االجتماعية التي يهتم القاحن  ي علم االجتماب باأليديولوجية السائدة  ي المجتمع أيًا كان نوعها (ح
أعضاا المجتمع ، ويعتقر هذا القعد سجاال أ ا يا  ي دئا ة علم اجتماب اإلعالم إعا سا أخذ  ي االعتقائ الثقا ات المتراكمة عن 
طريرم األجيررال السرابقة و ربيررة الر ذا عليهررا سرن جهررة ، وانتشرائ و ررائ  اإلعرالم الحديثررة سرن إعاعررة و ليفزيرون وصررحا ة وغيرهررا، 

وسسرايرة و رائ  اإلعرالم للقريم الموجرودة  ري المجتمعرات  أو  ، لى ك   رد سرن أ رراد المجتمرع سرن جهرة أخررىوإ احة وصولها إ
إضررا ة و ررائ  اإلعررالم لقرريم جديرردة  أو  رردعيمها ال جاهررات سوجررودة أو  غييرهررا  ررد يكررون علررك سجرراالً خصررقاً  رري الدئا ررات 

  .السو يو إعالسية 
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بع صريها المادي والالسادي على  خفيك كثير سن األعقاا التي كانت  قوم بها األ رة  ي لقد  اعدت الثقا ة المتقدسة الحديثة  (خ
ولكررن باحرن علررم اجتمرراب . الماضري عررن طريرم ا ررتخدام اآلالت الم زليررة الحديثرة ، وهررو سررن االثرائ االيجابيررة للع اصرر الماديررة 

ولي اهتماسه أيضاً للمشاك  التي  د   شأ عن هرذا المظهرر اإلعالم  ي دئا ته لهذا القعد ألمجالي ال يقك ع د هذا الحد ، ب  ي
للحياة الحضرية ، كمشكلة و ت الفرا  سثالً التي أصقحت  هدد أعضاا الجماعات االجتماعية باالنحراف والدخول  ي االسروئ 

 غير األخال ية التي وجدت لها سجاالً خصقاً  ي بعض المجتمعات 
 : املدرسة (2
  بالوايفة التربوية بوريقة  لقائية إضا ة إلى واائفها األخرى الم اطة بها  ي شرتى المجراالت واال جاهرات ، إعا كانت األ رة  قوم

 ررإن الوايفررة التربويررة سررن الواررائك اال ا ررية للمدئ ررة أو المعهررد العلمرري الررذي يقرروم بهررذه الوايفررة بوريقررة ئ ررمية  تكررا ك سررع 
 . التعليمية  ي ث ائية ستشابكة ال يمكن  ص  إحداهما عن األخرى الوايفة األخرى للمؤ سات التعليمية وهي الوايفة

 مرؤثر  ري عرالم اليروم بكر  سرا وير قط االعالم  ري عال رة حتميرة بكر  سرن األ ررة والمدئ رة بإعتقرائ أن االعرالم العاسر   الرئيسري ال
   . العديد سن و ائله المختلفة سن سواد  ؤثر  ي كا ة  ئات الجماهير المستققلة له  ي كا ة اال جاهات  ر له

   و د  كون التربيرة سرن الوارائك األ ا رية لإلعرالم علرى أ را  أن التربيرة أو الت شرئة االجتماعيرة  شرم  اإلنسران  ري كا رة سراحر
إلى  التأثير ( اإلعالم)ية والتعليم سن سهام االعالم الرئيسية التي يسعى سن خاللها حيا ه سن المهد إلى اللحد ، وبالتالي  إن الترب

    .  ي الجماهير  المستققلة له
  وسن ه ا  عتقر العال ة بين اإلعالم بو ائله المختلفة وبين المدئ ة أو المعهد العلمي سن أهم أبعاد المجرال الخرائجي  ري دئا رة

   . يةاالعالم سن ال احية االجتماع
  و عد العال ة بين اإلعالم بو ائله المختلفة وبين المدئ ة أهم أبعاد المجال الخرائجي  ري دئا رة علرم اجتمراب اإلعرالم

 : 
 عرد المدئ رة و ريلة لتحقيرم هردف  ربيرة الر ذا سرن س ولرم كونهرا   ظيمراً اجتماعيراً  توروئ بداخلره أنمرا  سرن العال رات الووعيررة  (أ

 والصدا ة وعادات  لقي الدئو  وسمائ ة األنشوة و ق  اال صال بالمعلمين والقائمين باألدوائ اإلدائية 
  علررى هررذه األهررداف والمسرراهمة  ررري  حقيقهررا ، ويرردخ  هررذا  رري سجرررال ويمكررن أن يسرراعد اإلعررالم بكا ررة و ررائله  ررري التركيررز

  .اهتماسات الدائ  أو القاحن السو يولوجي  كجزا سن المجال الخائجي  ي دئا ة اإلعالم 
ي ووي التعليم على  عدي   لوك ستلقي العلم وإعادة   ظيم هذا السلوك بما يشم   ي سحتويا ه سن إعادة  عدي  ادئاكه وصوئ ه  (ب

 . ذا ية وغير علك سما يكون له  أثير على السلوك  ال
  و تكا ك المؤ سات التعليمية المختلفة سع و ائ  االعالم  ري القيرام بهرذا الردوئ الهرام ، بر  إن كلتيهمرا  رؤثر  ري األخررى حترى

  .التربوي، والذي يعد بدوئه أحد سجاالت االهتمام للقاحن  ي علم اجتماب اإلعالم -يتحقم الهدف ال فسي
يعد وجود العلماا واالكادييمين  ي المجتمع سن سقاييس  قدم المجتمعرات اإلنسرانية ، ولرن يكرون هرؤالا العلمراا علمراا لمجررد  (ت

، ولكن أيضاً بمجائاة المجتمع سن ال احية الثقا ية حتى  الئم ابتكائا هم اروف وحاجات المجتمع  التحصي  المكثك للمعائف
أيضاً هد اً لو ائ  اإلعالم  سعي لتحقيقه سن خالل بن المواد المختلفة ، وسن  مات اإلعالم  ويمث  هذا، الذي يعيشون  يه 

أنه يساهم  ي العملية التعليمية سن خالل بن الراس  والدئو  عقر و ائله المختلفة ، ويمث  هذا الدوئ سشائكة ايجابية لإلعالم 
 التعليمية     ي العملية
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  ن نشر الثقا ة السائدة ، بما يجع  المؤ سة التعليمة ونظير ها االعالسيرة سشرتركين  ري  حقيرم سثر  بجانب سا يقوم به اإلعالم س
 هذا الهدف 

  سما يجع  لزاساً على القاحن  ي علم اجتماب اإلعالم أن يهتم بمث  هذا القعد ع د  حديد المجال الخائجي لدئا ة علم اجتماب
  .اإلعالم 

 : األمن االجتماعي (0
  أحررد أهررم أبعراد المجررال الخررائجي  رري دئا رة علررم اجتمرراب اإلعررالم  ري األسررن االجتمرراعي الررذي يتحقرم عررن طريررم الضررقط  يتمثر

  :عالم ،وهى والذي يمكن سن خالله أن يحقم عدة أغراض ال  غيب عن إهتماسات القاحن  ي علم اجتماب اإل ،االجتماعي 
  إليه أي سجتمع  ما ك الق اا االجتماعي باعتقائه الهدف الذي يسعى (أ
  . فادي الصراعات والتو رات التي  حدث  ي المجتمع لسقب أو آلخر  (ب
  .سواجهة التغيرات غير المألو ة والتي  تولقها بعض سراح  نمو المجتمع  (ت
  .سواجهة األ سات الوائئة المتو عة أو غير المتو عة  (ث
   كون  اعليتها سؤثرة  ي أداا الواائك المختلفةعالج و عدي  الحاالت غير السوية  ي الت ظيمات االجتماعية حتى  (ا
 : اجلمهور (7
  يهدف اإلعالم إلى التأثير  ي الجماهير المستققلة للر رالة اإلعالسيرة ، ويتولرب إعرداد الر رالة االعالسيرة التعررف علرى ا جاهرات

ع  أثيرًاو أثرًا، و تخذ هذه العال ة صوئاً وسيول الجماهير حتى  تقق  هذه المواد اإلعالسية نظراً ألن اإلعالم ير قط باعضاا المجتم
ستعررددة  ررد  ظهررر  رري سررواد سعي ررة بصرروئة سقاشرررة أوغيررر سقاشرررة سمررا يسررتوجب ان يضررع  القاحررن  رري علررم اجتمرراب اإلعررالم هررذا 

 المجال  ي اعتقائه 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمال الدراسة يف علم اجتماع اإلعالم

 الداخلي المجال

 

 الخائجي المجال

 

 الق اا االجتماعي

 العال ات الداخلية

 واائك اإلعالم

 التعاون
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  المدئ ة
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 مقدمة : 
  إن القحررن  رري أهررداف علررم االجتمرراب بصررفة عاسررة ، يقودنررا الررى  لررك المحرراوئات الترري دائت حررول إسكانيررة وصرروله الررى سرحلررة

    .  أكيد صفة العلمية لعلم االجتمابالعلمية ، والتي انتهت الى 
  ثرم  ردئ ها المؤكردة علرى  وصرفا و فسريراو ختلك طقيعة علم االجتماب عن غيره سن العلوم التري نجحرت  ري   ظريم سوضروعا ها ،

  .الت قؤ وهو غاية سا  هدف اليه العلوم بصفة عاسة 
  و حرري  الوا عيرة المسرتمدة سرن المالحظرة الد يقرةو تحدد طقيعة علم االجتماب على أ ا  سن خاصيته األ ا ية المتمثلة  ري ،

 .  األ قاع والمسققات سن وا ع سا هو كائن بالفع 
  أيضاً التراكمية بمع ى  يام ال ظريات الحديثة ب قد وا عي للقديم إسا بالتأييرد أو برالر ض طققرا لحالرة وسن خصائة علم االجتماب

، وهررذا لريس سع راه إلغراا القرديم  ماسرا وإنمرا   قيتره بمرا يسرراير   ختلرك عرن حالرة أو حراالت المجتمعرات األخررىالمجتمرع التري 
 . التقدم العلمي  ي سراحله المختلفة 

  وسن خصائة علم االجتماب ، الموضوعية بمع ى  قرير العال ات الوا عيرة دونمرا نظرر أو انحيرا  إلرى وجهرة نظرر دون أخررى ، أو
 قريرررر أبعررراد هرررذه العال رررات  رررلقا أو ايجابرررا نسرررقة الرررى سعيرررائ أيرررديولوجي يحكرررم القاحرررن ، وسحاولرررة وصرررك و فسرررير الظرررواهر 

 .  ؤدي بدوئها الى الت قؤ الذي يعد الهدف ال هائي ألي علم  االجتماعية ، للوصول إلى التعميمات التي
 أهداف علم اجتماع اإلعالم : 
  وبال ظر لعلم اجتماب اإلعالم باعتقائه  رعاً سن  روب علم االجتماب العام ، يمكن إيجا  أهم  أهدا ه  يما يلي: 
  : الوصف الوايعي (5
 المراد  يا رها بكر  د رة ، علرى أن يرتم علرك بشرك   أبعادها، ووصك كا ة  الظاهرة سوضوب بحثه يقوم القاحن العلمي بمالحظة

 . يمكن التحقم س ه ، والتأكد سن وا عه ، ولكن هذا يصعب  ي العلوم االجتماعية بشك  عام
  ن كي على اختيائ عي ة للدئا ة ، ويتولب اختيائ العي ة  سهائة سن القاح – ي أغلب األحيان  –وسن جهة أخرى يعتمد القاحن

  . يجع  هذه العي ة سمثلة لمجتمع الدئا ة
 

، وسرا  تررأثر بره ، وسرا  رؤثر  يرره  ري كا رة سجرراالت  الوا رع االجتمراعي لموضرروعه األ ا ري المتمثر   ري العمليررة اإلعالسيرةوصرك  -
 .  التفاع  االجتماعي

كمررا هررو، ودون وضررع أيررة  قررديرات سعيائيررة يمكررن أن  ميررز جانقررا سعي ررا علررى  قريررر أبعرراد الوا ررع االجتمرراعي للعمليررة اإلعالسيررة    -
 . جانب أو جوانب أخرى

 الموضروعية هرى  ري المجتمرع ، وحترى  ري الدئا رات المقائنرة  عقرر الزسران والمكران ،  الثقا ة المرعيرةسع الوضع  ي االعتقائ  -
أو برين  ترررات  س يررة سختلفرة  رري سجتمررع (  أ قيرراً  )الزس يرة   رري  قريرر المقائنررة  ررواا برين سجتمعررات  عريذ نفررس الفترررة األ را 
 . ( ئأ ياً  )واحد 

 

 أهداف علم اجتماع اإلعالم :احملاضرة الرابعة عشر 
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التي  شم  المجال اإلعالسري  ري ائ قاطهرا بالحيراة االجتماعيرة العاسرة كمرا هري ، وبالصروئة  الحقائم االجتماعيةوصك و حلي   -
( وصرك الحقررائم االجتماعيررة)هرذا الوصررك  التري  وجررد بهرا  رري الوا رع ، ال كمررا ي قغري أن  كررون ، بشرر  إسكانيررة خضروب سثرر 

. سجتمع الدئا ة  مثيال صاد اً للتحقم سن كا ة أبعاده ، واحتواا هذا الوصك على سا يمكن أن يمث  
  : التعرف على مكونات البناء (2
  يهتم القاحن  ي علم االجتمراب بإيضرا  كيفيرة نشرأة الق راا االجتمراعي وسكونرات هرذا الق راا ووحدا ره األ ا رية ، وكيفيرة حردوث

 ، أي  مييز الق اا عن الوايفة  أثائها ونتائجهاالتكاس  بين هذه الوحدات ، بهدف  مييز أشكال وصوئ العال ات االجتماعية عن 
 األ ا ية لعلم اجتماب اإلعالم ضمن الموضوعاتعي لم ظمات اإلعالم ويدخ  سوضوب الق اا االجتما .   
 ولكرن يتعردى علرك إلرى التعررف  وال يقك علك ع د حد التعرف علرى سكونرات هرذا الق راا سرن حيرن األدوائ والمراكرز  حسرب ،

استرررداداً لهرررذا الق ررراا االجتمررراعي علرررى دوئ األب يرررة األخررررى لكا رررة الت ظيمرررات والمؤ سرررات والم ظمرررات والجماعرررات باعتقائهرررا 
   . للمجتمع كك   تأثر به و ؤثر  يه اجتماعيا وثقا ياً 

  
   . الق اا االجتماعي لم ظمات وسؤ سات اإلعالم التعرف على سكونات -
، على أ ا  أن ك  سجتمع يختلك  ي  حديرد هرذا الردوئ والتعرف على دوئ بقية الق ااات الثابتة والمتغيرة  ي هذا الق اا  -

  .ب  أنه يختلك كذلك  ي المجتمع الواحد عقر األ س ة المختلفة ، أو  ي الزسن الواحد بين المجتمعات المحلية المتقاي ة 
  : دراسة الوظائف االجتماعية للبناء اإلعالمي (0
  يعررف باال جراه الروايفي الرذي  أجرزاا  تقرادل االعتمراد ،  ري إطرائ سرايهتم علم االجتماب بدئا ة سكونات ال سرم االجتمراعي سرن

   . يدئ  الوايفة باعتقائها ال تيجة المتر قة على نشا  اجتماعي سعين أو  لوك اجتماعي سحدد
  ال سرقي ، كمرا و ر قط الوايفة باألنما  الثقا يرة السرائدة  ري المجتمرع والتري  ميرز ثقا رة سرا ، والتري اكتسرقت  ردئا سرن اال رتقرائ

  .ولع  أهم سا يمكن التركيز عليه هو التفاع  بين األشخاص  أثيرا و أثرا . واال جاهات ،  ر قط بالق اا االجتماعي 
  ويتضمن الموضوب األ ا ي لعلم اجتمراب اإلعرالم بالضرروئة األبعراد الثقا يرة المختلفرة واألنمرا  الثقا يرة والتفراعالت  ري سجاليره

   . على حد  وااالداخلي والخائجي 
  بدئا ررة الواررائك االجتماعيررة للق رراا اإلعالسرري ويهرتم علررم اجتمرراب االعررالم سررن خررالل سوضرروعا ه المختلفررة ، وسجاال رره المحررددة

علررى أ ررا  أن الواررائك االجتماعيررة ال  ألررؤدى اال عررن طريررم ب رراا أو نظررام اجتمرراعي   باعتقائهرا سررن اهررداف علررم اجتمرراب اإلعررالم
  . حديدها اال بالتعرف على أبعاد علك الق اا سعين ، وال يمكن 

  البحث يف الظاهرة االجتماعية (7
   اال صرال الرذي و عد الظواهر االجتماعية بمثابة الو ائع االسقيريقية التي يمكن سالحظتهرا  ري الحيراة االجتماعيرة لإلنسران ، ولعر

سرن حيرن كونهرا نمراعج للسرلوك والفكرر برين يقوم عليره اإلعرالم هرو العمليرة األ ا رية التري  سرهم  ري نشرأة أيرة اراهرة اجتماعيرة 
أعضاا الق اا أو األب ية االجتماعية ، ويتولب القحن  ي علم اجتماب االعالم ضرروئة الكشرك عرن أبعراد هرذه ال مراعج ونتائجهرا 

  .السو يولوجية 
   :هررم الظررواهر االجتماعيررة الترري  ررر قط بالجماعررات والت ظيمررات االجتماعيررة  

   . والظواهر االجتماعية  ي سجتمع اإلعالم هي أحد األهداف التي يسعى علم اجتماب اإلعالم للتعرف عليها
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  التري  حردد سجراالت الظرواهر االجتماعيرة  بهردف الوصرول الررى ويسرعى علرم اجتمراب اإلعرالم أيضراً إلرى وصرك األبعراد المختلفرة
    . الحقائم والقوانين التي  حكم  لك الظواهر

  : التغري التكنولوجي واإلعالم (1
  بمرا  يهرا التك ولوجيا سن وا ع كونها المعائف الم ظمرة التري  تصر  بالمقرادئ العلميرة واالكتشرا ات واالختراعرات المختلفرة  شير

 . ، إلى أ لوع اإلنسان  ي التعاس  سع الوقيعة المحيوة  ي  قي   دعيم ا تمرائ حيا ه وا دهائها  ئله المختلفةاال صال وو ا
  ولقد أثرت التغيرات التك ولوجية الحديثة  ي كا ة نواحي الحياة االجتماعية ، ب  كانت سدعاة لتغيرات اجتماعية وثقا ية سلحواة

، و قردلت نظررا لردخول اآلليرة  ري كر  ا رتخداسات اإلعرالم ،  أن كا ة سجاال ه  رد  غيررات  في سجال اإلعالم  حديداً يألالحظ ؛
ولم يعد المستقِق  ي تظر و تاً طرويال ليتعررف علرى المعلوسرة ، بر   يعر هرا  ري الحرال ، وسرن جهرة أخررى  رد يتعجر  المر ر  برن 

، وسن جهة ثالثة  د  كون التك ولوجيا االعالسية عاسال  واإل  اب التأثيرساد ه لسهولة االئ ال المتاحة دون أن يحسب حسابات 
  .سعو اً وسقلقال ل  كائ  ي بعض االحيان 

  هكرذا يمكرن القرول إن المتغيررات الحديثرة ، وخاصرة التك ولوجيرا المتوروئة  ري كا رة المجراالت الماديرة أحردثت  غيررا جرذئياً  ري
 . جتماعيةالحياة االجتماعية ، وأدت إلى  غير سجرى الحياة اال

  ويخضع سجتمع اإلعرالم خضروعا  اسرا لهرذه التحروالت نظررا لضرروئة ا رتخدام سرا أنتجتره هرذه المتغيررات الحديثرة ، وسرا ا رتتقعه
 . علك بالتالي سن  غيير  ي األبعاد الفكرية والمه ية

  الررى التعرررف علررى األبعرراد  –وهررو يرردئ  سجتمررع اإلعررالم بمجاليرره الررداخلي والخررائجي  –وسررن ه ررا يهرردف علررم اجتمرراب اإلعررالم
 . المختلفة للتغير ال اشد عن المتغيرات الحضرية الحديثة  ي التفاعالت االجتماعية داخ  وخائج ال واق اإلعالسي 

  : اإلعالم واملشكالت االجتماعية (1
  المشكالت االجتماعية بعداً جوهرياً  ي الدئا ات السو يولوجية بصفة عاسة دئا ة عد .   
   والمشكالت اإلعالسية التي يهتم بها علم اجتماب اإلعالم  عد جزا ال يتجزأ سن المشكالت االجتماعية ، وهي المشكالت التي

 ررؤثر بالضررروئة  رري المجتمررع ، و رر عكس  ررلقيا ها علررى أغلررب الرر ظم االجتماعيررة الموجررودة بررالمجتمع ، والترري يسررعى القرراحثون 
     . ى دئا تهاوالعلماا  ي علم اجتماب اإلعالم إل

 سما  و ظهر هذه المشكالت  ي اإلعالم المعاصر الذي خضعت و ائله للتغيرات الحادة والسريعة ، و عددت أدوائه وسؤ سا ه ،
   . أثر  لقاً أو إيجابا  ي العملية اإلعالسية

 عات اإلعالسية وعواس  التو رات ك  هذا وغيره أدى إلى اهتمام علم اجتماب اإلعالم بالتعرف على المشكالت والتو رات والصرا
 .  ، واعتقائها هد ا سن أهدا ه التي  ؤدي إليها

 
 ..وهلل الحمد والم ة  م االنتهاا سن إعداد الملزسة 
 ..ك  الدعوات لكم بالتو يم بآعلى الدئجات 

 وال   سوني سن صالح دعوا كم 
 


