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 محاضرات مقياس: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال

 السنة الثانية ليسانس إعالم واتصال

Uالمحاضرة األولى 

المستقبل للرسالة اإلعالمية: 
واملقصود به الفرد أو اجلماعات أو اجلمهور املتلقي للرسالة، وبذلك يكون املستقبل للرسالة 

Reciever هو ذلك املستهدف من عملية االتصال والذي ينعكس فهمه وتفسريه حملتوى الرسالة على 
أمناط سلوكه، إذ إنه يقوم بالتفاعل مع املوقف االتصايل، ومن مث مع أحداث الرسالة اإلعالمية حملاولة 

إلدراك املضمون وفهم املعىن املقصود، وذلك من خالل حماولته فك رموز الرسالة املوجهة إليه وتفسريها وفقا 
إلطاره الثقايف االجتماعي. 

كما يعد املتلقي للرسالة أو اجلمهور أهم عنصر يف عملية االتصال، إذ إن العملية االتصالية أو اإلعالمية ال 
ميكن أن تتم دون مجهور، كما أن فاعلية االتصال تعتمد على كيفية استقباله للرسالة اإلعالمية ومدى 

إدراكه وفهمه وتفسريه ملضمو�ا، وذلك إىل جانب كيفية تفاعله مع املوقف االتصايل. 

أثبتت األحباث اليت أجريت لدراسة تأثري وسائل االتصال اجلماهريية أن هذه الوسائل نادرا ما تعمل كأداة 
وحيدة يف عملية التأثري، ولكنها تعمل مع جمموعة من العوامل الوسيطة اخلارجة عن عملية االتصال 

كاجتاهات اجلمهور، والعمليات االنتقائية واجلماعات املرجعية، وتأثري قادة الرأي واستعداد األفراد للتحول 
إذا خضعوا لضغوط متعارضة . 

ومعىن هذا أن املستقبل ال يتلقى الرسالة يف أغلب األحوال مباشرة كاحلقنة اليت تؤخذ حتت اجللد 
بل غالبا ما يتلقاها من خالل عدسة تصفية أقرب ما تكون إىل املرشح الضوئي الذي يوضع على عدسة 
 التصوير وهو ما خيتلف عما قصد إليه املصدر، أو قد ال تكتسب أي لون باملرة لو كانت مل توجه أساسا.

فاألفراد يدركون الرسالة على النحو الذي يتفم مع اجتاهاتم واهتماماتم يف وقت معني وقد تدرك مواد 

االتصال مشوهة بسبب هذه االجتاهات، وهو ما يعرف باإلدراك االنتقائي. 
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وميكن تقسيم مجهور وسائل اإلعالم إىل ثالث أنواع: 

- تقسيم اجلمهور على أساس خصائصه األولية املوضوعية مثل اجلنس والسن والتعليم والدخل، وهذه 
 املتغريات متصلة ببعضها البعض.

- تقسيم اجلمهور على أساس خصائصه السيكولوجية، أي دراسة شخصية أفراد اجلمهور بواسطة 
االختبارات الشخصية، أو قياس االجتاهات يف حماولة لتربير اختالف تأثر األفراد الذين يتعرضون لرسالة 

 معينة.
- تقسيم اجلمهور على أساس احتياجه للمعلومات واألساليب اليت حيصل مبقتضاها على املعلومات ودرجة 

غموض االتصال بالنسبة له. 

وملا كانت وسائل االتصال اجلماهريي أو اإلعالم تستهدف مجهورا عريضا يتميز بتباينه يف امليول 
واالجتاهات والثقافة ويف املستويني االجتماعي واالقتصادي، فإن تلك الوسائل تواجه مجهورا ال تعرفه أو ال 

تراه، لذا أببح من الضروري االهتمام بالدراسات العلمية اليت تتم بتحليل خصائص اجلمهور وظروفه 
 وذلك ملساعدة القائمني باالتصال على حتقيم ما يلي :

- حتديد اهلدف من عملية االتصال وفقا لطبيعة اجلمهور واليت من أمهها معرفة مرحلته العمرية ونوعية 
جنسه ومستواه التعليمي والتطبيقي والثقايف ومستواه االجتماعي واالقتصادي، وكذلك كل ما يرتبط مبيوله 

 واجتاهاته وخرباته .
- اختيار املادة اإلعالمية وكيفية بياغة مضمو�ا، وذلك يف ضوء حتديد العديد من املتغريات أو اخلصائص 

اليت ييز كل من الفاات املتعددة للممهور، اا يؤدي إىل حتقيم مبدأ الواقعية للرسالة نررا ملراعاتا خلصائص 
أو طبيعة اجلمهور، فقد يكون هذا اجلمهور من املفكرين أو األميني أو من املثقفني الرافضني ألي أفكار أو 

آراء ال تتمشى مع معتقداته أو آرائه أو مفاهيمه، أو قد يكون هذا اجلمهور من املؤيدين أو املعارضني أو 
احملايدين جتاه بعض املوضوعات أو القضايا اليت يعابرها التمع الكلي أو التمع الدويل. 

توقع القائم باالتصال ملدى استمابة اجلمهور للرسالة اإلعالمية ومدى تقبلهم لألفكار واآلراء اليت 
تتضمنها، ومن مث توقع مدى جناح االتصال يف حتقيم أهدافه، وكذلك توقع مدى تفاعل هذا النوع من 

 اجلمهور مع املوقف االتصايل .
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- تقدمي برامج وفقرات تشبع حاجات اجلمهور باحب االهتمامات املشرتكة ،وذلك كاجلمهور الذواق 

املهتم بالسياسة أو االقتصاد أو الرياضة أو الفنون أو بعض اهلوايات، إذ إن األفراد ينتقون التعرض للمواد 
اإلعالمية اليت تتفم وميوهلم واجتاهاتم وتشبع احتياجاتم، وذلك كما حيدث يف احلرص على متابعة إذاعة 

املباريات ومشاهدتا، أو احلرص على القراءة يف الصحافة ملوضوعات معينة يف الال الرياضي أو السياسي 
أو االقتصادي أو االجتماعي، أو احلرص على مشاهدة الربامج اليت تتم بعامل البحار أو بعامل احليوان، 

. Selective Exposureوهذا ما يعرف بالتعرض االنتقائي 

 الوسيلة:
تطورت وسائل االتصال يف القرن العشرين بسرعة فائقة، فقد بدأ هذا القرن قبل أن ترهر إىل الوجود 

الفعلي ثالثا من أهم هذه الوسائل، وهي الراديو والتليفزيون والسينما، وحىت الصحافة ذات التاريخ البعيد مل 

تتطور إىل بناعة ضخمة إال يف هذا القرن بعد أن تطورت آالت الطباعة تطورا سريعا مذهال، الصحيفة 
تطبع ماليني النسخ يف ساعات قليلة وتوزعها يف ساعات أقل، هذا التطور املذهل يف وسائل االتصال 

جعل الفرد حييا فوق شالل من الكلمات على حد تعبري الباحثان األمريكيان (كاتليب، وسنرت) اللذان 
) من ساعات يقرته يف االتصال الّلفري استماعا وحتدثا %70يعتقدان أن األمريكي العادي ينفم (

وكتابة وقراءة . 

وهناك مسائل واضحة عندما يأيت املستخدم لوسائل االتصال الدويل أو احمللي أو اإلقليمي لتحديد 
الوسيلة املناسبة للمهمة اليت هو بصددها، وال حيتاج الوبول إىل قرار باختيارها أي جهد وذلك لسهولتها 

وشدة وضوحها، فالوسيلة املطبوعة أو املكتوبة مثال ال تصلح كواسطة بني موجه الرسالة ومستقبلها احملتملني 
إذا كانوا أميني أو تشيع بينهم األمية احلرفية وتبل  نسبة كبرية جتعل نسبة املستفيدين من املستهدفني با 

قليال كما أ�ا ال تصلح حىت يف حالة اخنفاض نسبة األمية إذا مل تتوافر الوسيلة كالكتاب، الذي يصعب يف 
بعض األحيان انتشاره لعدم وجود مؤسسات ذات كفاءة عالية يف التوزيع أو لعدم وجود وسائل النقل اليت 

توبله إىل اجلمهور أو ارتفاع سعره يف جمتمع دخل الفرد فيه ضايل، وهكذا تتواىل احملاذير اليت تكتنف 
 الكلمة املطبوعة، والصحيفة ينطبم عليها أيضا ما ينطبم على الكتاب.
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والراديو ال ميكن أن يكون وسيلة لقائم باالتصال بأناس ال يصلهم اإلرسال، أو ال ميلكون الطاقة اليت تدير 

أجهزة االستقبال أو ال يستطيعون شراءها الرتفاع سعرها، أو أ�م مصابون بعاهة جسمانية تسببت يف 
حدوث الصمم وتعطيل هذه احلاسة اليت يكنهم من التقاط األبوات. 

أما التلفزيون فهو من أقوى الوسائل اإلقناع اليوم ولكنه أيضا مياثل الراديو يف كل ما ذكرناه عنه مع استبدال 

حاسة السمع بالبصر ويضاف إىل ذلك عدم قدرة حمدودي الدخل يف كثري من بلدان العامل الثالث على 
احلصول على جهاز االستقبال، وحىت لو استطاعوا يف بعض األحيان ويف بعض املناطم فإن الطاقة 

الكهربائية قد ال تكون متوفرة والطاقة الشمسية – وهي اليت ميكن احلصول عليها بيسر- ولكن تكلفتها 
االبتدائية تتماوز طاقة الغالبية العرمى من شعوب العامل اا جيعلها يف عداد األمر املعدومة. 

وختتلف الوسائل فيما بينها من حيث نوع اآلثار اليت ختلفها ونوع الرسائل اليت حتملها، ونوع 
اجلمهور الذي تتصل به، ويتوقف نوع الوسيلة على قدرات كل من املصدر املرسل واجلمهور املستقبل، وهلذا 
ختتلف وسائل االتصال القائمة يف الدول الصناعية عنها يف الدول اآلخذة بالنمو سواء يف إطار تطويرها أو 

 إطار املؤسسات املعنية با.
فالدول الصناعية اليت اعتمدت على االتصال باجلماهري اعتمادا كبريا منذ أوائل القرن العشرين تأخذ 

بوسائل اتصال متطورة تواكب تطورها العلمي والتقين، فقد تعاظم شأن النرم اإللكرتونية، وتقنيات 
االتصال بطريم األقمار االبطناعية، وأببحت وسائل االتصال يف هذه الدول جزءا من نرام اإلنتاج فيها 

مثلها مثل أي مشروع بناعي آخر، وهي يف التمع الصناعي القائم على نرام املشروعات احلرة قادرة على 
 توفري األرباح وعلى االحتكار يف حاالت، وهي قادرة على التأثري الواسع يف اجلماهري.

 

*********************************** 
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Uالمحاضرة الثانية 

 البحوث اإلعالمية وتطورها:

 تعريف البحث اإلعالمي:

هو اإلطار املوضوعي الذي يضم كافة األنشطة والعمليات اإلعالمية واالتصالية مع اجلهود املنرمة 

والدقيقة، وهدفها توفري املعلومات عن اجلمهور املوجه إليه الرسالة اإلعالمية وقنوات االتصال ووسائله اليت 
 تستخدم كأساس يف اختاذ القرارات وختطيط اجلهود اإلعالمية االتصالية.

وعرف البحث اإلعالمي بأنه استقصاء يهدف إىل اكتشاف حقائم وقواعد ميكن التحقم منها 

مستقبال عن طريم االختبار العلمي أو البحث، والذي هو طريقة للدراسة ميكن التوبل بواسطتها من 
 خالل التحري الشامل والدقيم يف مجيع األدلة اليت ميكن التحقم منها واليت هلا عالقة مبشكلة معينة.

كما عرف البحث اإلعالمي بأنه عملية تطويع لألشياء واملفاهيم والرموز بدف التعميم، فاملهندس 

امليكانيكي أو الطبيب يعترب باحثا عندما حياول التعميم عن مجيع السيارات أو مجيع املرضى يف قطاع معني 
أو مرض معني، كذلك الباحث اإلعالمي الذي جيمع معلومات عن كافة القضايا املتعلقة بالرسالة 

 اإلعالمية أو املرسل أو املستقبل.

 الفصل بين البحوث اإلعالمية والبحوث االتصالية:

هنالك جدل يدور بني الباحثني واملهتمني بالشؤون اإلعالمية واالتصالية الذي يطالب بفصل مصطلح 

اإلعالم عن االتصال يف جمال البحوث، وهناك فريم آخر يدعو إىل الفصل ما بني البحوث االتصالية 
والصحافية واإلعالمية، لكن الدراسات اخلابة املنهمية بحافيا واليت امتدت منذ العقد الثاين من القرن 

العشرين إىل سائر جماالت اإلعالم وعلى أساس أن هنالك وحدة أساسية جتمع ما بني فنون اإلعالم 
املختلفة، فمثال كليات اإلعالم والصحافة تتم بدراسات فنون الراديو والتلفزيون والصحافة واالتصال 

الشخصي، اا هيأ االحنياز إىل رأي أن األحباث الصحفية مقصورة على وسيلة واحدة، يف حني أن أحباث 
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اإلعالم أو االتصال تغطي جماالت االتصال كلها، فيما اعترب بعض الباحثني أن هذا الرأي غري مقبول، 

وبىن معارضته على اعتبار أن املنهج العلمي احلديث ربط مجيع األساليب االتصالية، وجعل منها وحدة 
 متكاملة تتالقى أبوهلا مع فروعها.

كما فرق بعض الباحثني بني األحباث االتصالية والصحافة على أساس املوضوع، مبعىن أّن األحباث 

االتصالية تسلط الضوء على االتصاالت ذاتا، أي على عملية االتصال، فيما شدد باحثون على أنه من 
الصعوبة مبكان الفصل ما بني اإلعالم واالتصال، فكالمها مكمالن لبعضهما البعض، لكنهما خيتلفان من 

حيث الدور والوظيفة، فأي حبث يتناول االتصال جيب أن يهتم باجلانبني معا، مع أن العالقة فيما بينهما 
هي عالقة تكاملية، فال ميكن فهم أن ما تنشره وسائل اإلعالم أو تبثه دون إغفال عملية االتصالية، وكيف 

 يؤثر مضمون وسائل اإلعالم على الرأي العام.

ومن أبرز الباحثني واملفكرين الذين تناولوا طبيعة العالقة بني اإلعالم واالتصال ولرب شرام، الذي حدد 
األبعاد الفلسفية لالتصال من خالل أنه ال ميكن فهم االتصال املباشر من شخص واالتصال داخل 

اجلماعة الصغرية، ال ميكن أن يتم فهمه عن طريم مؤسسات اإلعالم اجلماهريية أو أن تقدر تأثري الوسائل 
اجلماهريية، وأّن فهم هذه الوسائل هي باألساس مسؤولية تقع على عاتم علماء اإلعالم، ويشاركهم فيه 

علماء السياسة واالجتماع بشكل أساسي فقد يطرح السؤال التايل أين تكمن مسؤولية علماء االتصال أو 
بعبارة أخرى أين تنحصر هذه املسؤولية؟ ويشخص ولرب شرام هذه الفرضية قائال أن مسؤولية علماء اإلعالم 

 واالتصال تكمن فيما يلي:

 أوال: دراسة االتصال اجلماهريي.

ثانيا: معرفة تنريم مؤسسات االتصال وأساليب السيطرة االجتماعية عليها ومراكز املؤسسة يف التنريم 

 االجتماعي العام، ووظيفتها ومجهورها ومسؤولياتا وطرق قياس تلك املسؤوليات.

 ثالثا:دراسة طبيعة التأثري والسبيل إىل حتقيم فاعلية االتصال.

 رابعا:اختيار الوسائل املالئمة، وطبيعة كل وسيلة ونوع اجلمهور املستقبل هلا ومشكلة املعاين.
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 أهمية بحوث اإلعالم واالتصال:

شهدت العقود اخلمسة املاضية من القرن العشرين جدال واسع النطاق حول أمهية حبوث اإلعالم 

واالتصال اجلماهريي، وامتد هذا اجلدل ليشمل ذل العمال والوسائل واألساليب اإلعالمية واالتصالية حمليا 
ودوليا، وما ميكن أن تؤديه األحباث االتصالية من دور متميز يف ترشيد السياسات اإلعالمية اليت تنطوي 

 عليها هذه الوظائف والوسائل واألساليب، وتطوير طرائم املمارسة اإلعالمية املختلفة.

كما أّن التطورات التكنولوجية قد مكنت اإلعالم أن يأخذ مكانته االجتماعية من حيث األمهية 
 والتأثري، وقد دفعت هذه التطورات السريعة واملتالحقة إىل تعميم الدراسة والبحث يف هذا املضمار.

 

********************************* 
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Uالمحاضرة الثالثة 

 أهداف البحث اإلعالمي:

تشرتط العلوم على اختالف تصنيفاتا وجماالتا يف افرتاض ان هناك عالقات منرمة بني الرواهر  

املختلفة يف إطار كل علم أو فرع من فروع املعرفة، والبحث العلمي أيا كان جماله يف حماولته للكشف عن 
هذه العالقات بدف تفسري، وضبط العوامل املؤدية إليها، والتنبؤ مبستقبلها إذا ما سارت الرروف سريا 

معينا، فالبحث اإلعالمي كغريه من حبوث العلوم االجتماعية واإلنسانية، يسعى إىل حتقيم هذه األهداف 
 ولكنه بدرجات تتفاوت يف دقتها عن حبوث العلوم الطبيعية، وتتمثل أهم أهداف البحوث اإلعالمية هي:

 أوال: التفسري كهدف للبحث اإلعالمي.

 ثانيا: الضبط كهدف للبحث اإلعالمي.

 ثالثا: التنبؤ كهدف للبحث اإلعالمي.

 مقومات البحوث اإلعالمية:

 يف جمال البحث اإلعالمي، يتمه يف معرم أحواله إىل:

 الوبف والوبف التفسريي. -1
 التعرف على دور وسائل اإلعالم. -2

 قياس أثر هذه الوسائل. -3

منتهما اجتاهات ميدانية، أو حتليلية أو تطبيقية، أو جتريبية، أو خليط منها، وهي اجتاهات تتطلب استخدام 

بعض الطرق واألساليب واألدوات اليت ختتلف يف طبيعة التعامل معها عن وبيفاتا املستخدمة يف 
الدراسات النررية واملكتبية، وقد استعانت حبوث اإلعالم بعلوم اإلحصاء ومعامالتا، وبأساليب القياس 

وبالتمارب على اختالف أنواعها بياية، ومعملية، وميدانية، وهذا بدوره قد فرض على حبوث اإلعالم أن 
 تتلخص يف كثري من جوانبها من اللغة اإلنشائية خابة يف البحوث التحليلية وامليدانية والتمريبية.
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 وميكن تلخيص أبرز مقومات البحث اإلعالمي فيما يلي:

وجود مشكلة تستدعي الدراسة أو الفهم أو الشرح أو التفسري: يتحدد على طريقها نوعية الدراسة اليت  -1

سيقوم با الباحث "نررية، ميدانية، حتليلية، جتريبية"، واألسلوب العلمي الذي ستستخدم يف دراستها، 
 ونوع البيانات واملعلومات املطلوبة واألدوات الالزمة جلمعها وحتليلها وقياسها وما إىل ذلك.

 حتديد الاالت اليت سيمرى عليها البحث وتوضيحها وهي: -2
 جمتمع البحث: بشر، بحف،مطبوعات، أقسام. -أ

 مكان البحث أو بياته. -ب
 زمان البحث أي الفرتة الزمنية للبحث. -ت

حتديد األطر اليت سيعمل الباحث من خالهلا على معاجلة مشكلة البحث وهي:اإلطار املنهمي،  -3
 واإلطار النرري، اإلطار التحليلي، أو امليداين أو التمرييب.

تقدمي احلمج األولية اليت جتعل مشكلة البحث مسألة علمية مقبولة وذلك بتبيان إمكانية دراستها  -4
 وذلك عن طريم حتليلها وحتديد الفروض النابعة منها.

حتديد املفاهيم وشرح املصطلحات الواردة يف مشكلة البحث وفروضها، ويعترب هذا املفهوم من  -5
 مستلزمات الدقة يف العلم، واملوضوعية يف البحث مهما بدت هذه املصطلحات بسيطة أو واضحة.

حتديد اهلدف من إجراء البحث، والذي يفهم من خالله السبب الذي قام من أجله الباحث بإجراء  -6
 الدراسة وما الذي ينبغي الوبول إليه.

 

*************************************** 

 

 

 



10 
 

Uالمحاضرة الرابعة 

 المشكالت التي تواجه البحوث اإلعالمية:

 أوال: عدم توفر بعض المقومات البحثية وقصور االتجاهات واألساليب البحثية المستخدمة: 

وتشمل بعوبة توفر مقومات الرأي العام مبفهوم البحث العلمي يف العديد من دول العامل الثالث اا 

يؤدي إىل بعوبة قياس الرأي العام للوبول إىل نتائج ذات داللة، املر الذي ينعكس على فعالية جزء هام 
 من البحوث اإلعالمية.

 ثانيا: االهتمام غير المتوازن باألبحاث اإلعالمية:

والذي انعكس أحيانا يف امليل إىل إجراء دراسات يف الاالت التطبيقية مع إغفال الدراسات النررية  

والفلسفية اا أدى إىل تباطؤ عملية استنباط النرريات يف جماالت اإلعالم املختلفة بالرغم من التطورات 
 النررية الصحيحة هي اليت تقود إىل التطبيم الصحيح وهي تستمد أبال منه.

ثالثا: نقص البحوث في مجال التأثيرات التي تحدثها وسائل اإلعالم في الجماهير ودور عملية 

 االتصال كعملية اجتماعية: 

وذلك على الرغم من أمهية هذا اجلانب من املعاجلة البحثية يف رسم وبياغة سياسية وإعالمية 
مستنرية، ويف تعبيد الطريم أمام فهم أعمم للرواهر املختلفة لدى وسائل اإلعالم مبخاطبة املشكالت 

 االجتماعية.

 رابعا: البطء في التوصل إلى نتائج ذات داللة تفيد المخططين والمنفذين في مجال اإلعالم:

والذين حيتاجون إىل نتائج سريعة تفيدهم يف اختاذ القرارات ورسم السياسات اإلعالمية واارسة العمل 
 اإلعالمي اليومي.
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خامسا: االتجاه نحو استخدام األسلوب النمطي في معالجة بعض المشكالت البحثية والتصدي 

 لها:

كما هي دومنا حماولة التعمم يف حتليلها وسرب أغوارها، اا قد يعطي نتائج تتعلم بالرواهر السطحية 

 والشكلية للمشكلة، وال تتناول ما تنطوي عليه من أبعاد موضوعية.

سادسا: االستعانة  في بعض الحاالت بنتائج البحوث التي أجريت سواء في الدول المتقدمة أو 

 النامية:

وهو ما يرتتب عليه عدم بالحية هذه النتائج للتطبيم نررا الختالف الرروف البياية والتمعية 

 والثقافية واحلضارية.

سابعا: التركيز على دراسة األثر السريع المباشر للمواد اإلعالمية دون التنبيه إلى دراسة اآلثار 

 التراكمية طويلة األجل:

وهذا يقيد من االستبصار األعمم للمشكالت اإلعالمية، ومن جهة أخرى يعترب عدم التعاون الفعال 

ما بني الباحثني واملمارسني يف جمال اإلعالم من أبعب املعيقات، ويتمثل هذا املعيم يف عدم اقتناع 
املمارسني باإلعالم اقتناعا كافيا بأمهية البحوث ودورها يف ترشيد السياسات اإلعالمية، وإمكانية رسم هذه 

السياسات وإعداد اخلطط على أساس علمي سليم، اا أدى إىل خلم درجة عالية من االنفصام بينهم وبني 
 الباحثني يف خمتلف أوجه هذه البحوث. 
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