
 - 1 - 

 ـ3112ـ/3112األوؿ الفصل الدراسي                                                 
                                        جديدةالئحة  األوليالفرقة :                                                 النوعية كمية التربية

                                             مدخؿ إلي االتصاؿ بالجماىير المادة :                                               عالم التربوي اإلقسم 
 ساعتاف الزمن:                                                                    
 ـ11/1/3112 التاريخ:                                                                       

 عؿ112كود المادة :                                                                     

 
 درجــة( 02)                       إجابة السؤال األول: 

 

  أمام العبارة الخاطئة مع التصويب ؟× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) -

 ؼ االتصاؿ القائـ عمي االشتقاؽ المغوي يجعؿ مف االتصاؿ ثنائي االتجاه مف الفرد إلي آخر أو آخريف. تعري .1

                                                                                                       ) × ( 

جعػؿ مػف االتصػاؿ أحػادي االتجػاه مػف الفػرد إلػي آخػر أو تعريؼ االتصاؿ القػائـ عمػي االشػتقاؽ المغػوي ي التصويب :
 آخريف.

يوضػػن نمػػوذج الم ئمػػة أو النمػػوذج المػػووفي أف المواوػػؼ االتصػػالية المتباينػػة ىػػي التػػي تحػػدد نػػوع األسػػالي  التػػي  .2
 ()     يمكف اتباعيا في كؿ مووؼ منيا .                                                                     

 غيا  ترجيع األثر يعني االحساس الفوري بواوع الكممات أو الرسائؿ االع مية عمي الجميور المستيدؼ .  .3
                                                                                                       ) × ( 

س الفػػوري بواوػػع الكممػػات أو الرسػػائؿ االع ميػػة عمػػي الجميػػور غيػػا  ترجيػػع األثػػر يعنػػي عػػدـ االحسػػا التصووويب :
 المستيدؼ .  

 ) × (التشويش ىو إدراؾ المستقبؿ لمرسالة بنفس المعني الذي يقصده المرسؿ .                                 .4
                                  التشويش ىو عدـ إدراؾ المستقبؿ لمرسالة بنفس المعني الذي يقصده المرسؿ .     التصويب : 

 ) × (يري النظريوف أف فمسفة االع ـ ىي جزء مف نظريات االتصاؿ .                                        .5
يػػػرل النظريػػػوف أف نظريػػػات امعػػػ ـ جػػػزء مػػػف فمسػػػفة امعػػػ ـم ألف فمسػػػفة امعػػػ ـ أعػػػـ واشػػػمؿ مػػػف  التصوووويب :  

 .النظريات
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                                                  درجــة( 62)                      لسؤال الثاني:اإجابة 
 ؟ كول مون اذكووووور - أ
 . عوامل قوة تأثير التميفزيون كأداة إعالمية  -

 االجابة : 
 درة عمى اموناع.            المصداوية والمق .1
 السرعة في نقؿ األخبار واألحداث.        .3
 مجانية الخدمة. .2
 تغير أنماط الترفيو والتسمية الجماعية .  .2
 سعة االنتشار.       .5
 القدرة عمى التحدث والمتابعة .  .6
 تعدد مصادر التغذية التمفزيونية.             .7
 التأثير امدماني لمتمفزيوف.         .8
 وع المادة الترفيييو المعروضة.تن .9

 

 .المراحل األساسية التي تشكل عممية االتصال بالجماهير -

 االجابة : 

القػػائموف باالتصػػاؿ المحترفػػوف يقومػػوف بصػػياغة أنػػواع عديػػدة مػػف الرسػػائؿ تقػػدـ فػػى النيايػػة إلػػى فئػػات متباينػػة مػػف  .1
 الجميور ألىداؼ مختمفة .

 مف خ ؿ الوسائؿ اآللية واملكترونية. يتـ بث ىذه الرسائؿ فوريًا وبشكؿ مستمر .3

 الرسائؿ تصؿ إلى عدد كبير مف المتمقيف المنتشريف . الذيف يتعرضوف ليذه الوسائؿ بطرؽ انتقائية.  .2

يفسر أعضاء جميور المتمقيف الرسػائؿ التػى اختاروىػا مػف خػ ؿ دالالت المعػاني التػى تعكسػيا خبػراتيـ التػى تتفػؽ  .2
 القائـ باالتصاؿ . فى كثير أو وميؿ مع دالالت

 نتيجة ليذا يحدث التأثير  بطريقة أو بآخري ومف ىذا نقوؿ أف ىذا االتصاؿ لو بعض التأثير . .5

 وظائف االتصال الجماهيري . -

 االجابة :
 الميمةم  امخبارية: تعني وياـ وسائؿ امع ـ الجماىيرية بنقؿ األحداث والقضايا الوظيفة أو امخبار : ـامع   -

 .ومتابعة تطوراتيا وانعكاساتيا عمى المجتمع     

  ىذه الوظيفة تتصؿ بتفسير ما يعمـ بو في الوظيفة األولي وتوجييو وجيو معينة بيدؼ الربط   التفسير والتوجيو :  -
 .بيف أجزاء المجتمع مف ناحية م والربط بينيا وبيف المجتمع كمو مف ناحية ثانية م والربط بيف المجتمع كمو     
 .تستيدؼ الدعاية استمالة الجماىير إلى األىداؼ أو االتجاىات أو اآلراء بشكؿ عمدي ومقصود  الدعاية :  -
 .ىدفو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائؿ امع ـ :التثقيؼ  -

  وسائؿ امع ـ فيما تقـو بو مف وظائؼ بميمة مؿء أووات الفراغ عند تقوـ  :الترفيو عف الجميور وتسميتو   -
  .بما ىو مسؿ ومرفو الجميور    
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   .وسائؿ امع ـ بوظيفة امع ف عف السمع الجديدة التي تيـ المواطنيف تقوـ  :امع ف -
    إلى تزويد األفراد بالخصائص الثقافية والمعرفية والتأكيد  وسائؿ االتصاؿ تيدؼ التعميـ والتنشئة االجتماعية : -
 اسؾ االجتماعي وامجماع حوؿ الرموز واألىداؼ الوطنية. عمييام حتى يتـ تحقيؽ التم   

 

 

 أهمية االتصال بالنسبة لمفرد والمجتمع . -

 االجابة : 

 -أوال : أىمية االتصاؿ بالنسبة لمفرد:
  يقوـ البناء امجتماعى داخؿ الجماعة أو داخؿ المجتمع عمى تحديد الدور الذل يقػـو بػو كػؿ فػرد داخػؿ ىػذا

 البناء .
 اآلخريف يساعده عمى االوتػرا  مػنيـ م ويػدعـ امحسػاس بػاألمف والطمأنينػة الناتجػة عػف التماسػؾ االتصاؿ ب

 امجتماعى . 
  تظيػر أىميػػة امتصػػاؿ لمفػػرد فػػى حاجتػػو إلػى المعمومػػات والمعػػارؼ الخاصػػة بالقضػػايا والموضػػوعات اليوميػػة

 التى تفيد الفرد فى اتخاذ وراراتو اليومية 
  د فػى كونػو العمميػة األساسػية التػى يكتسػ  بيػا الفػرد خصػائص وسػمات المجتمػع تظير أىمية امتصػاؿ لمفػر

 الذل يعيش فيو وينتمى إليو م وتدعـ بالتالى انتماءه إلى ىذا المجتمع . 
  الواوع اليومي . ع ءيتـ إتصاؿ الفرد بيذه الوسائؿ امع مية لتحقيؽ التسمية والترفيو لتخفيؼ 

 -لنسبة لممجتمع:ثانيا  : أىمية امتصاؿ با    
  يوفر امتصاؿ لألفراد فى المجتمع م والمجتمع الكؿ المعمومات الخاصة بالبيئة واألخطار المحيطة بيا م 

 .لتجنبيا وحماية المجتمع مف ىذه األخطار     
  يحقؽ االتصاؿ الترابط والتقار  بيف أفراد المجتمع وعناصره م ودعـ التفاعؿ بينيـ. 
 ة عمى اليوية الثقافية لممجتمع م بنقؿ تراثو مف جيؿ إلى آخريحقؽ امتصاؿ المحافظ. 

 

 وضوح كول مون  ؟                                                    -ب
 تصنيف " دينيس هوويت " لجمهور المتمقين  . -

 االجابة : 

ر أراء ومواوػػؼ واتجاىػػات ىػػو الػػذي ال يستسػػمـ تمامػػا لوسػػائؿ امعػػ ـ التػػي تسػػعى إلػػى تغييػػ الجميػػور العنيػػد : -
الجميور والسيطرة عميػو   ووسػائؿ امعػ ـ لػيس ليػا وػوة اوناعيػة كبيػرة لتغييػر عقػوؿ النػاس وذلػؾ بسػب  عوامػؿ 

 .االنتقائية التي تؤثر عمى فعالية وسائؿ االتصاؿ 

نما ىناؾ بعض األفراد يتأثروف بوسػائؿ الجميور الحساس : - امعػ ـ أكثػر  وسائؿ امع ـ ال تؤثر في كؿ فرد وا 
مف غيرىـ مثؿ األطفاؿ   المراىقيف والشبا  والنساء وكبار السف وىذا النوع مػف الجميػور يطمػؽ عميػو الجميػور 

 . الحساس

ىػػػو الجميػػػور الػػػذي ال يقػػػؼ مووفػػػا رافضػػػا مثػػػؿ الجميػػػور العنيػػػد وال موافقػػػا مثػػػؿ الجميػػػور الجميػػػور ال مبػػػالي :  -
 بإىماؿ تاـ وال مباالة. الحساس   يتعامؿ مع الرسائؿ امع مية
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 ؟كيف يمكن تقميص تأثير التأطير في وسائل االعالم  -

 االجابة : 

بواسػػطة عػػرض أكثػػر مػػف إطػػار تحميمػػي واحػػد لكػػػؿ حػػدث أو موضػػوع  وبػػذلؾ يبقػػى الجميػػور حػػر فػػي اختيػػػار  -1
 وتحميؿ الموضوع.

فػي إطػار األعػ ـ  وتػأثير التػأطير كمما كاف رأي المرسؿ موطد بموضوع معيف   بذلؾ يكػوف ىػو محمػي أكثػر   -3
 أوؿ.

 كمما كاف لإلنساف تجربة شخصية مع الموضوع المعروض في األع ـ -2
 كمما كاف المستقبؿ ذو إمكانية وراءة نقدية وتحميمية عالية بذلؾ يقؿ تأثير التأطير عميو. -2

 

 . العوامل التي تؤدي إلي حدوث عمميات التشويش أثناء عممية االتصال  -

 االجابة : 

ألسػبا  عديػدة وػد تػرتبط بآليػة أو ميكػانيـز عمميػة امرسػاؿ أو االسػتقباؿ أو تػأثير المنػاخ والبيئػة  عمميات التشويش ترجع
التشويش يمكف أف يكوف بتأثير عوامؿ عديدة و  .المحيطة ..... إلى آخره م ولكنيا فى النياية تعنى عدـ وضوح الرسالة 

دراؾ المعنػػى م عمػػى الػػرغـ مػػف وصػػوؿ  أو أحػػدىا تػػؤدل إلػػى عػػدـ وػػدرة المسػػتقبؿ عمػػى تفسػػير رمػػوز الرسػػالة االتصػػالية وا 
الرسالة واضحة سواء كانػت مرئيػة أو مسػموعة . وذلػؾ ألسػبا  أو عوامػؿ تعػود إلػى كػؿ عنصػر مػف عناصػر امتصػاؿ 

دخؿ الخػارجي الػذل يمنػع عمى حده أو عنصريف أو أكثر م أو بتأثير عوامؿ خارجية أخرل مثؿ التشويش البيئى وىو الت
 أطراؼ امتصاؿ مف است ـ الرسائؿ االتصالية أو است ميا بشكؿ منقوص .

وىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف األسػػػبا  التػػػى تمنػػػع أطػػػراؼ امتصػػػاؿ مػػػف إدراؾ معنػػػى الرمػػػوز فػػػى الرسػػػائؿ االتصػػػالية م تتصػػػدرىا 
المغويػة أو عػدـ القػدرة عمػى تنظػيـ األفكػار المشك ت الخاصة بداللػة الرمػوز م أو مشػك ت امعػرا  فػى بنػاء المفػردات 

وترتيػػ  المعمومػػات فػػى بنػػاء الرسػػالة . وكػػذلؾ التشػػويش الػػذل يحػػدث بتػػأثير العوامػػؿ االجتماعيػػة والنفسػػية عمػػى أطػػراؼ 
 الرسالة .

 

 عمميات الدفاع االدراكي لدي المتمقي التي  تقمل من فعالية تأثير وسائل االعالم . -

 االجابة : 

نتباه امختيارل أو امنتقائى أو النػوعي والػذي يتمثػؿ فػى اتجػاه المتمقػي إلػى وػراءة أو مشػاىدة التعرض أو اال -
أو سػػػماع وسػػػائؿ معينػػػة واالنتبػػػاه إلػػػى بعػػػض ىػػػذه الوسػػػائؿ م بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع ميولػػػو واتجاىاتػػػو واىتماماتػػػو 

 وثقافتو .

امدراؾ أو التفسػير الخػاطل لممعنػى  امدراؾ أو التحريؼ امختيارل أو امنتقائى أو النوعي والذي يتمثؿ فػى -
 .المقصود فى الرسالة مف وبؿ المتمقي بطريقة تجعؿ ىذا المعنى مختمفًا عف المعنى الذل وصده المرسؿ 

التذكر امختيارل أو امنتقائى أو النوعي م والذي يتمثؿ فى  ودرة المتمقي عمػى نسػياف أو تػذكر موضػوعات  -
وضوعات أكثر مف غيرىا بسب  تأثيرىػا فػى بعػض المفػاىيـ والحاجػات معينة أو أجزاء معينة مف بعض الم

 والقيـ امنسانية لديو .
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القػػػػرار امختيػػػػارل أو امنتقػػػػائى والػػػػذي يتمثػػػػؿ فػػػػى وػػػػدرة المتمقػػػػي لمرسػػػػالة عمػػػػى التػػػػأثر بمضػػػػمونيا بالطريقػػػػة  -
فػػإف درجػػة تػػأثرىـ واألسػػمو  الػػذل اسػػتيدفو المرسػػؿ م ونظػػرًا لوجػػود اخت فػػات متنوعػػة بػػيف أفػػراد الجميػػور 

 بالرسالة واستجابتيـ لمدعوة المتضمنة فييا تختمؼ بالتالي .

وعمػػى ىػػذا األسػػاس يمكػػػف القػػوؿ بػػأف المتمقػػي يمكػػػف أف يقػػاـو االتصػػاؿ الػػذل ال يتوافػػػؽ مػػع خبراتػػو ومفاىيمػػػو 
تضػػمنتو واتجاىاتػػو بعػػدة طػػرؽ تتمثػػؿ فػػى تجنػػ  ىػػذا االتصػػاؿ م وتحريػػؼ معنػػاه م ونسػػيانو م وعػػدـ التػػأثر بمػػا 

الرسػػػالة مػػػف دعػػػاول ومقاصػػػد . وتػػػؤدل ىػػػذه العوامػػػؿ إلػػػى التقميػػػؿ مػػػف وػػػدرة وسػػػائؿ االتصػػػاؿ الجمػػػاىيري عمػػػى  
 .إحداث التأثير اموناعى 

 

 مهما كانت دقة نموذج االتصال فإنه يؤخذ عميه بعض السمبيات ...... وضح ذلك ؟  -

 االجابة : 

أو يقػدـ عمميػة االتصػاؿ فػي الحالػة السػاكنة م أي  و يعػرضميما كانت دوة النموذج وصحتو فإنو يؤخذ عميو أنػ
ال تجسد حركة العناصر وتفاع تيا مع بعضيا م حيػث ال تزيػد عػف مجػرد شػكؿ  ةالوظيفي جأنو حتي في النماذ

أو صػػورة تحتػػاج إلػػي مزيػػد مػػف الشػػرح والتفسػػير لتجسػػيد الع وػػات بػػيف المتغيػػرات وحركتيػػا م وترتيػػ  أىميتيػػا م 
 .مغفاؿ أي مف العناصر أو المتغيرات أو إغفاؿ تأكيد أىميتياوذلؾ تجنبا 

 

 ؟ االتصال الجماهيري واالتصال المباشربين الفرق بين  -ج

 االجابة : 

يتمثؿ االخت ؼ الرئيسي بيف عممية االتصاؿ الجماىيري وعممية االتصاؿ المباشر في أف االتصاؿ الجماىيري أكثر 
الكبيرة التي تدخؿ في سمسمة االتصاؿ مثؿ الجريدة أو محطة امذاعػة تتميػز بػأف ليػا  تعقيدًا : فالمنظمة أو المؤسسة

 .مشاكؿ اتصاؿ خاصة بيا ألف ليا اتصااًل داخميًا خاصًا 
فػػي رجػػع الصػػدل حيػػث يكػػوف رجػػع  االتصػػاؿ الجمػػاىيري واالتصػػاؿ المباشػػروكػػذلؾ يكمػػف أساسػػًاًت االخػػت ؼ بػػيف 
بينما يكوف فػي االتصػاؿ الجمػاىيري بسػيطًا. بينمػا مػف النػادر أف يتحػدث أو يػرد الصدل في االتصاؿ المباشر كبيرًا 

عمى جياز التميفزيوف أو جياز الراديو أو يكت  خطابًا إلى صحيفةم ويمكف معرفة رجػع الصػدل مػف خػ ؿ البحػوث 
 الميدانية التي تجري عمى المستمعيف أو المشاىديف أو القراء.

 

 ؟االعالم عمي المتمقي شروط تأثير اشرح بايجاز  -د

 االجابة :
 فيما يمي عرض سريع ألىـ ىذه الشروط : 
 : العوامل التي لها عالقة بمصدر الرسالة اإلعالمية وهي( 1)
 نفوذ وخبرة المصدر: ويقصد بو مدل معرفة صاح  الرسالة بالموضوع الذي يتحدث عنو م فكمما كاف  - 

 يره أكبر والعكس صحين .الشخص متمكنًا مف موضوع رسالتو كاف تأث  
 الصدؽ : فمصدر المعمومات الذي ُيعرؼ عنو الصدؽ يكوف أبمغ في التأثير عمى المتمقي م بينما المصدر الذي  -
 تتدنى مصداويتو تضعؼ ودرتو عمى التأثير حتى تت شى .   

 دة عوامؿ م و يأتي التمفاز الوسيمة امع مية : تتفاوت وسائؿ امع ـ في درجة تأثيرىا عمى الجميور بفعؿ ع - 
 .بمقدمة وسائؿ امع ـ مف حيث ودرتو اليائمة عمى التأثير    
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احتكار وسائؿ امع ـ : حيث يؤدي ذلؾ إلى أحادية في مصدر التمقي م تؤثر في الفرد مف حيث أنيا تمغي التنوع  -
طرؽ مختمفة وأشكاؿ متنوعة م دوف أف في اآلراء و األفكار و وجيات النظر م وتعرض لنفس الرسالة امع مية ب

 تفسن لو المجاؿ ل ختيار بنفسو .
إذ تشػكؿ البيئػة  العوامل التوي لهوا عالقوة بالبيئوة ) أي المحويط االجتمواعي الوذي تبوث فيوه الرسوالة اإلعالميوة (( 3)

 عامً  مساعدًا مف خ ؿ طريقتيف : 

لنػػػاس بطبيعػػػتيـ يقيمػػػوف اعتبػػػارًا لػػػرأي بعػػػض األفػػػراد الػػػذيف دور أصػػػحا  الػػػرأي والمكانػػػة فػػػي المجتمػػػع : فػػػإف ا أواًل :
  .يتمتعوف بمكانة خاصة في المجتمع بسب  المكانة العممية أو االجتماعية أو المالية أو شيرتيـ في وسائؿ امع ـ 

وػػدرة الرسػػالة التػػي عمييػػا المجتمػػع : فحالتػػو االجتماعيػػة أو االوتصػػادية أو السياسػػية يػػؤثر كػػؿ ذلػػؾ فػػي  ةالحالػػ ثانيووًا :
 امع مية عمى التأثير م ألف مضموف الرسالة امع مية كي يؤثر البد أف يعكس واوع المتمقي وحالتو .

م إذ يتأثر الجميور بالمضػموف امع مػي إذا مػا تػوفرت فيػو العوامل التي لها عالقة بمضمون الرسالة اإلعالمية (2)
 الشروط التالية :

 .ع مية يتعمؽ بقضية تشغؿ الرأي العاـ أف يكوف مضموف الرسالة ام -
 تكرار عرض الرسالة بأكثر مف ثو  بشكؿ مستمر . - 
 عرض الرسالة امع مية بشكؿ فني وجذا  وممفت لمنظر ليكوف ووعو في األذىاف أشد . - 

بطريقة مؤثرة ذكية طريقة صياغة الرسالة امع مية ويقصد بيا ) السيناريو ( م فيج  أف تصاغ الرسالة امع مية  - 
 م بمغة بميغة و بترتي  منطقي لألحداث .

:الجميػور خمػيط متبػايف مػف األفػراد م ولتحقيػؽ اليػدؼ المنشػود واألثػر المتووػع العوامل التي لها عالقة بوالجمهور( 2)
 مف وسائؿ امع ـ ينبغي أف تتوفر في الجميور المتمقي العوامؿ التالية :

يتأثروف أكثر مف الكبار م و الرجاؿ يختمفوف عف النساء بالكيفية التي يتمقوف فييا الرسالة نوع الجميور : فاألطفاؿ  -
وىكػػذا م فينبغػػي لمرسػػالة … امع ميػػة م واألميػػوف يختمفػػوف عػػف المثقفػػيف فػػي مػػدل تػػأثير الرسػػالة امع ميػػة عمػػييـ 

 امع مية أف تراعي مستول كؿ شريحة و خصائص كؿ طبقة مف ىؤالء .

 ووع االجتماعي لمفرد : فإف المكانة االجتماعية لمفرد تؤثر عمى كيفية تفاعمو مع الرسالة امع مية وتأثره الم - 
 .بيا   

 معتقدات الجميور : فإف كانت الرسائؿ امع مية وريبة مف معتقدات الجميور ومنسجمة مع ما يؤمف بو كاف  - 
 وبوليا لديو أشد وأوول م والعكس صحين .   

راؾ المتمقػػي لمرسػػالة : فتفػػاوت األفػػراد فػػي مػػدل إدراكيػػـ لمرسػػائؿ امع ميػػة وفيميػػا يجعػػؿ مػػووفيـ منيػػا مختمفػػًا م إد - 
وىػػػذا االخػػػت ؼ يػػػؤثر فػػػي كميػػػة التػػػأثير مػػػف فػػػرد آلخػػػر بسػػػب  المرجعيػػػة الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة وطبيعػػػة شخصػػػيتو 

                                          ومصالحو وأىوائو .
 

             
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،،                                                

 د/ السيد محمود عثمان                                                                   
 د/ محمد أحمد عبود


