
علماء وتوارٌخ ومعلومات   (مادة علم اجتماع اإلعالم)

 21وبداٌة القرن20فً القرن شهد المجتمع االنسانً تطور فً وسائل االعالم \1

  عصر السماوات المفتوحة وعصر الفضائٌاتسمٌا العصر الذي نعٌشه ب \2

 شرام-شارزواٌت–الزرفٌلد -روبرت مٌرتون–تارد العلماء الذٌن اهتموا بقضاٌا اإلعالم \3

  ٌتكامالن فً تحقٌق التغٌر االجتماعًاالعالم والتعلٌم \4

 اعتمدا علٌها فً دعم قوتهم  هم الفراعنة والقٌاصرةاول من عرف الدعاٌة \5

 منذ الحرب العالمٌة األولىحظٌت الدعاٌة باهتمام من الباحثٌن \6

كانوا ٌنشرون أوامرهم الى أقاصً األرض التً كانوا ٌحكمونها فكانوا ٌكتبون بالورق البردي أوامرهم ثم \ 7

 روما-الٌونان–هم الفراعنة ثم تبعهم الصٌن ٌنقشونها على جدران المعابد 

   الٌونانكانوا ٌذٌعون االخبار فً المٌادٌن العامة على الجماهٌر\8

 الرومان عرفوا صحف الحائط حٌث كانوا ٌنشرون فٌها اإلحداث \9

وهو الجمهور المستقبل اسهم فً مفهوم الضمٌر الجمعً وهو ٌلمس بعد هاما فً عملٌة االتصال واإلعالم \10

  دور كاٌم

وبداٌة القرن 19فً نهاٌة القرن ظهرت بعض الكتب لعلما االجتماع وعلما النفس اهتمت بقضاٌا اإلعالم \11

20 

له عدة إسهامات مهدت الطرٌق  الدراك الدور الذي ٌلعبة الراي العام ووسائل االعالم الجماهٌري االتصال \12

  هو تارداإلمبٌرٌقٌةدراساته فً المجتمع من خالل 

   هو تاردنشر عدوى االنحراف فً القرن التاسع عشر اعتقد أن وسائل اإلعالم قد لعبت دورا مهما فً \13

   مراحل4باإلعالم مر مراحل التطور االهتمام االجتماعً \ 14

 20فً منتصف القرن دخل التلفزٌون \15

دراسة روبرت من الدراسات المهمه فً المرحله الثانٌة من مراحل التطور االهتمام االجتماعً باإلعالم \16

واعتمد فً دراسته على منهج دراسة , عن اإلقناع الجماهٌري لوسائل اإلعالم 20منتصف القرن فً مٌرتون

 الحالة

 عبارة شهٌرة له مكونة من ي العناصر األساسٌة لعملٌة االتصال فهارولد الزوٌل" حدد الباحث األمرٌكً  \17

 من ٌقول ماذا؟ لمن؟ كٌف؟ وبأي تأثٌر: " من األسئلة, وهذه العبارة هًعدد

   المضمون التصوٌري-المضمون اللغوي: وتنقسم الرسالة من حٌث المضمون إلى \18

 اختراع الطابعة على ٌد االلمانً جوتنبرجبرزت وسائل االتصال الجماهٌري منذ \19

 16-15القرنٌن ظهرت مكاتب إخبارٌة خالل \20

نجح فً أول إرسال على ٌد ماركونً 20وبداٌة القرن19فً نهاٌة القرن اول نقل صوتً عبر األثٌر \ 21

أالسلكً  



 م1920 لم تصبح اإلذاعة حقٌقٌة واقعٌة اال فً عام\22

 الوالٌات المتحدة ثم برٌطانٌا وفرنسا وألمانٌاتعد الدول األولى التً بدأت فٌها اإلذاعة  \23

  فرانك كونرادعلى ٌد 1920عام فً بنسلفانٌا  بدا اول تشغٌل اول محطة رادٌو \ 24

, وخالل األشهر األولى لتشغٌل المحطة 1920 نوفمبر 2فً  تذٌع برامج منتظمة  اإلذاعٌة بدأت المحطة\ 25

ا لمبارٌات فً المالكمة والبٌسبولأذاعت  ًٌ  وصًفا صوت

 مثل  هٌئة اإلذاعة القرن العشرٌنأوائل فً تم إنشاء مجموعة من اإلذاعات وبعد ظهور اإلذاعة فً أمرٌكا  \26

   , كما بدأ البث اإلذاعً فً فرنسا وفً ألمانٌا B. B. Cالبرٌطانٌة 

 م1935بدأت محطات اإلذاعة فً االنتشار \27

 م1960 أخذت محطات اإلذاعة فً االنتشار حول العالم\28

 التلفزٌون اهم وسٌلة اتصال جماهٌري فً عصرنا \29

 20جون بٌرد فً القرن ٌرجع اختراع التلفزٌون الى العالم البرٌطانً \30

  بٌرد من هٌئة اإلذاعة البرٌطانٌة باستخدام استودٌوهاتم1992فً انطلقت اول إذاعة تلفزٌونٌة برٌطانٌة \31

 1936عام  فً. هو بداٌة أول إرسال تلٌفزٌونً منظم فً برٌطانٌا, ولم تتجاوز مدة اإلرسال ثالث ساعات\32 

 .1939فً عام  وبدأ البث التجرٌبً  التلٌفزٌون فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةاخترع \33

 لم تبدأ إال فً بداٌة العشرٌنٌاتإن بحوث التأثٌر التً اعتمدت على التجرٌب والمناهج العلمٌة األخرى \34

 , وقد ساد االعتقاد القرن العشرٌنفً  ُصممت بحوث وقٌاسات وطرق إحصائٌة لدراسة آثار اإلعالم \35

  بالتأثٌر الضخم لوسائل اإلعالم على الجمهور أو ما ٌعرف بالرصاصة السحرٌة

  اتساع نطاق البحوث اإلمبٌرٌقٌةتراجع االعتقاد بصحة نظرٌة الرصاصة السحرٌة نتٌجة  \36

 اتيات والخمسٌنيفً أواخر األربعٌنتراجعت كثًٌرا نظرٌة الرصاصة السحرٌة  \37

 أو الٌسٌرتوصل علماء النفس واالجتماع إلى حقٌقة هامة وهً أن دراسة السلوك اإلنسانً لٌست باألمر  \38

بل هى من األمور المعقدة, بحٌث أنه لكً نفهم سلوك اإلنسان, فالبد من فهم الدوافع التً تتصل بطرٌقة . البسٌط

 مباشرة أو غٌر مباشرة بما ٌحٌط به

 الزار سفٌلدٌرجع الفضل فً دراسة عملٌة التاثٌر فً االعالم واالتصال \ 39

  المجتمع الراسمالًكان ظهوره الدافع االساسً لتحلٌل االجتماعً للتغٌرهو \40

  السوسٌولوجًمن اكثر الموضوعات شٌوعا فً التراث تعد موضوعات التنمٌة واهدافها \ 41

 ت األفراد من وسائل اإلعالم على توجهاأكثر تأثًٌراأن المناقشات التً تدور داخل الجماعة  \42

  هارولد الزوٌلوظائف االعالم عنده عامه وشامله \ 43

ٌُعرف  - السٌطرة على البٌئة أو بمعنى أخر مراقبة البٌئة -وظائف االعالم عنده \44 وحدة المجتمع أو ما 

 هارولد الزوٌل – نقل التراث االجتماعً  -بالترابط



 لم ٌشهد العصر الذهبً لوسائل اإلعالمعدم إهتمام الزوٌل بوظٌفتً الترفٌه واإلعالن إلى أن الزوٌل \ 45

االتصال الجماهٌري - االتصال الجماهٌري عام وعاجل وعابر - المهمة التوجٌهٌة - هوظائف اإلعالم عند\ 46

 تشارلس راٌتمنظم  

   شراموظائف تتعلق بالمتلقً-   وظائف تتعلق بالمرسلهوظائف اإلعالم عند \47

فرض األنماط  - منح المنزلة- نقل التراث - وحدة المجتمع -  مراقبة البٌئة , -وظائف اإلعالم عند  \48

 الزارسٌفلد ومٌرتون  االجتماعٌة

 –  التثقٌف– التعلٌم–   المناقشة والحوار -الحفز–  التنشئة– اإلعالم - وظائف اإلعالم ووسائل االتصال \ 47

 حسب الٌونسكو التقارب االجتماعً - الترفٌه

 الداخلً والمجال الخارجًالمجال مجاالت الدراسة فً  علم اجتماع اإلعالم \ 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمتىن لكم التوفيق  
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