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  مالاإلععلماء علم اجتماع 
وروبرت ، تارد

، والزرفیلد، میرتون
  وشرام، وشارلز وایت

وكشف كافة ، اھتم كثیر من علماء االجتماع المعاصرین بدراسة قضیة اإلعالم واالتصال ورصد أبرز مالمحھا 
  .وغیرھم................ ومن بین ھؤالء العلماء؛ ، أبعادھا ومؤثراتھا

  ریتشارد دیفیز و
  دیانا أوین

 إلى أن ھناك أشكال جدیدة لإلعالم تتمثل في  ......ظھرت تصنیفات جدیدة لوسائل اإلعالم الجدیدة ویذھب
  )اإلعالم الجدید بتكنولوجیا مختلطة ،  اإلعالم الجدید بتكنولوجیا جدیدة،  إلعالم الجدید بتكنولوجیا قدیمةا( 

ً ھاما من أبعاد ، في مفھوم الضمیر الجمعيھ إسھام    دوركایم وھو مفھوم مركزي في فكر دوركایم وھو یلمس بعدا
 )المستقبل( وھو الجمھور ، االتصال واإلعالمعملیة 

  ویزداد تأثیر ، بمفھوم الضمیر الجمعي مجموعة من  التصورات والعواطف الشائعة بین غالبیة أفراد المجتمع
 الضمیر الجمعي في المجتمع البسیط القائم على التضامن اآللي 

  ي تطور دراسات اإلعالم واالتصال وقد لمزید من الدراسات والرؤى التي أسھمت بدورھا ف ه مھدت أفكار
ظھر في نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین بعض الكتب لعلماء االجتماع وعلماء النفس اھتمت 

   .بقضایا اإلعالم
 واالتصال العام ووسائل اإلعالم الجماھیري قدم عدة إسھامات مھدت الطریق إلدراك الدور الذي یلعبھ الرأي   تارد

 في المجتمع، وذلك من خالل دراساتھ اإلمبیریقیة 
  االنتباه نحو العملیات االجتماعیة التي تمر من خاللھا أشكال السلوك وطرق التفكیر والمشاعر من فقد لفت

على دور أكد جماعة إلى جماعة ومن شخص إلى آخر، وذلك من خالل نظریتھ الشھیرة عن التقلید  وقد 
  . عملیة التقلید ومن ثم انتشار العدید من األفكار الجدیدة، عبر ھذه الوسائلوسائل اإلعالم في تفعیل 

   وقد اعتقد أن وسائل اإلعالم قد لعبت دورا مھما في نشر عدوى االنحراف في القرن التاسع عشر  
دراستھ على منھج واعتمد في ، عن اإلقناع الجماھیري لوسائل اإلعالمن في منتصف القرن العشریدراستھ   روبرت میرتون

  .دراسة الحالة
حدد الباحث األمریكي العناصر األساسیة لعملیة االتصال في عبارة شھیرة لھ مكونة من عدد من األسئلة، وھذه   ھارولد الزویل

  "من یقول ماذا؟ لمن؟ كیف؟ وبأي تأثیر؟: "العبارة ھي
  ...........برزت وسائل االتصال الجماھیري منذ اختراع الطباعة على ید األلماني   جوتنبرج  
  ١٩٢٠نجح في إتمام أول إرسال السلكي، ولكن اإلذاعة لم تصبح حقیقة واقعة إال في عام   ماركوني

المحلیة المسجلة، ونتائج إذاعة الموسیقى ..... واعتادفي بنسلفانیا بتشغیل أول محطة رادیو ، ......  بدأ  فرانك كونراد
  المباریات الریاضیة

یرجع اختراع التلیفزیون إلى العالم البریطاني الذي تمكن من اختراع فكرة التلیفزیون في القرن العشرین تطبیًقا   جون بیرد
  . لعدة نظریات علمیة، حیث أجرى العدید من التجارب حتى وصل لفكرة اإلرسال واالستقبال التلیفزیوني

  .أي لمن توجھ الرسالة To Whom  یشیر إلى الجمھور بالسؤال لمن؟  یلالسو
 إلى أن ھناك عناصر إذا تجمعت تكون ما یعرف بالجمھور وھى .........یذھب  بلومر

  ، عضویة الجمھور تأتي من جمیع الفئات والطبقات االجتماعیة، ویمكن أن تضم أناس مختلفین في المھنة
  والمستوى الثقافيوفي التحصیل العلمي، 

  الجمھور مكون من أفراد مجھولي االسم  
 من حیث التنظیم وال یملك القدرة على التصرف الموحد ً   الجمھور مفكك جدا
 ال یوجد أي نوع من التفاعل أو تبادل التجربة بین أعضاء الجمھور  

االتصال حیث اكتشفوا أن اتجاھات الفرد الفضل في دراسة عملیة التأثیر في اإلعالم و ولزمالئھ  یرجع إلیھ   الزار سفیلد 
 .تتأثر باتجاھات و آراء الجماعة التي تنتمي إلیھا الفرد 

  من وسائل اإلعالم على توجیھات األفراد وخلصوا إلى ً و أن المناقشات التي تدور داخل الجماعة أكثر تأثیرا
ً في التأثیر المباشر على اھتمام ات وسلوك أفراد المجتمع وأن ھناك أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا محدودا

ً لوسائل اإلعالم    .بعض األفراد داخل كل مجتمع أھم ما یمیزھم أنھم أكثر تعرضا
أن التغیر االجتماعي یشیر إلى أن أعداًدا كبیرة من ) المجتمع والثقافة( في كتابھ رى عالم االجتماع األمریكي ی  فرانسیس میریل

   ".بأنشطة الیوم تختلف عن تلك التي مارسوھا ھم وآباؤھم من قبلالناس یمارسون أعماًال ویقومون 
حاول أن یدرس بصورة عامة طبیعة الدور الوظیفي لوسائل اإلعالم واالتصال الجماھیري وذلك من خالل    الزویل

معالجتھ للعالقة التي تربط ھذه الوسائل بالمجتمع ككل، وذلك باعتبار أن  وسائل االتصال واإلعالم 
 اتھ تمثل عملیات وبناءات وانساق اجتماعیة،وعملی

 السیطرة على البیئة أو بمعنى أخر مراقبة البیئة: (تمثل أھم الوظائف التي یقوم بھا اإلعالم من وجھة نظرهت ،
 ) نقل التراث االجتماعي، وحدة المجتمع أو ما ُیعرف بالترابط

 اإلعالم في المجتمع وھما وظیفة الترفیھ ووظیفة أنھ لم یشر إلى وظیفتین أساسیتین من وظائف :  ویالحظ
  . اإلعالن
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االتصال الجماھیري عام ، المھمة التوجیھیة (: اھتم  بدراسة وظائف االعالم وحددھا في عدة وظائف ھي   تشارلس رایت
  ) االتصال الجماھیري منظم، وعاجل وعابر 

 دم الترفیھ ألفراد المجتمع بغض النظر عن وقد ذھب أیضا إلى أن وسائل اإلعالم واالتصال الجماھیري تق
  النتائج االجتماعیة المتوقعة 

  : ویرى أن وسائل اإلعالم واالتصال الجماھیري تقوم بعدة وظائف وھي   شرام
 اإلقناع والوصول إلى اإلجماع،  اإلمتاع،  التعلیم، اإلعالم: وظائف تتعلق بالمرسل    
   ،ُم ، الفھم : وظائف تتعلق بالمتلقي   االقتناع واتخاذ القرار، االستمتاع ، التعل

  بول الزارسیفلد 
  روبرت میرتون

  ھارولد الزویل(على أن وظائف اإلعالم تتمثل في الوظائف التي تحدث عنھ ....... و.....یتفق كل من( 
والتي تتمثل في مراقبة البیئة ، ووحدة المجتمع ونقل التراث إضافة إلى وظیفتي الترفیھ واإلعالن  التي 

 تحدث عنھما بعض العلماء اآلخرین
  وظیفتین جدیدتین للوظائف السابقة التي ذكرھا الزویل والتي أضاف إلیھا  ....و.....ویضیف كل من

  : آخرون  وھما
منح المنزلة ،ویقصد بالمنزلة أن ذكر أسماء األشخاص في المجتمع في نشرات األخبار في المجتمع  .١

 یؤدي إلى رفع المكانة 
  فرض األنماط االجتماعیة  .٢

 


