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 .مهنة الصحفًسوسٌولوجٌا مدخل مفاهٌمً عام حول  :01البحث رقم  

من خالل هذا البحث قمنا و طلبة الفوج بتناول أهم المفاهٌم و المصطلحات التً ٌجب معرفتها و 

 :استٌعابها من طرف الطلبة لفهم هذا المقٌاس و حٌثٌاته حٌث تناولنا بالشرح و التفصٌل مفاهٌم مثل

 السوسٌولوجٌا  و غٌرها من ، الظاهرة االجتماعٌة، الظاهرة اإلعالمٌة، المؤسسة اإلعالمٌة،الصحفً

. المفاهٌم األخرى

. و مناقشته مع الطلبة عرضهالبحث تم : مالحظة

 

 .دراسات التأثٌر من أبحاث دافٌد واٌت إلى ٌومنا :02البحث رقم  

 المصالح  علٌهاتهٌمنشبكات ضخمة عبارة عن  مؤسسات االتصال واإلعالم الجماهٌرٌة اصبحت

صحفً فٌها  المؤسسات اإلعالمٌة ودور الهامن الصعب دراسة ما ٌحدث داخلفصار ، بالدرجة األولى

، ألن وسائل اإلعالمجتماعٌة ، والظروف والعوامل التً تؤثر على اختٌار مضامٌن االوظٌفة خاصة ال

 David Manningات اهمها دراسات دراسالعدٌد من الاألخبار ٌصنعها الصحفٌون، وهنا برزت 

White  و كذلكKurt Lewin  و اٌضا Melvin Lawrence DeFleurوغٌرهم من الباحثٌن  

. و مناقشته مع الطلبة عرضهالبحث تم : مالحظة
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دراسة  )وسائل اإلعالم كأنظمة و ظاهرة اجتماعٌة  04البحث رقم  + 03البحث رقم  

  (دراسة فٌزٌولوجٌة+ مورفولوجٌة 

 (دراسة مورفولوجٌة و دراسة فٌزٌولوجٌة)تناولنا من خالل هذا البحث الذي قسمناه إلى جزئٌن أساسٌٌن 

مدى تأثٌر المؤسسة اإلعالمٌة باعتبارها نظام اجتماعً و الصحفً على وجه الخصوص بالظروف 

فالمؤسسة اإلعالمٌة عبارة عن نسق اجتماعً ٌؤثر و ٌتأثر بكل . االقتصادٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة

و كذلك عناصر النظام  ( Emile Durkheimدراسة )كما تناولنا أٌضا تقسٌم العمل فٌها . هذه العوامل

 فً هذا السٌاق Melvin Lawrence DeFleurاالجتماعً لوسائل اإلعالم و بالخصوص دراسات 

. و مناقشته مع الطلبة عرضهالبحث تم : مالحظة

 

 

. تأثٌر العوامل االدٌولوجٌة و العمل الصحفً: 05البحث رقم  

من خال هذا الموضوع قمنا بتناول موضوع االٌدٌولوجٌا و عمل الصحفً بالتحلٌل و الدراسة نظرا لما 

تحمله الرسالة اإلعالمٌة من أفكار و توجهات و عقائد و مٌوالت و ظهر ذلك جلٌا مع التدفق اإلعالمً 

الذي تسٌطر علٌه خاصة الدول الغربٌة حٌث أن اإلعالم و ما ٌحمله من اٌدٌولوجٌا موجهة عبارة عن 

 .أداة تأثٌر كبٌر على الوعً و السلوك

. و مناقشته مع الطلبة عرضهالبحث تم : مالحظة

 

 

 

. المسؤولٌة االجتماعٌة و نظرٌة الواجب األخالقً للصحفً ووسائل اإلعالم :06البحث رقم  

من خالل هذا البحث قمنا بتاطير عمل الصحفي و دوره االجتماعي من الناحية النظرية العلمية و أحسن 

 ،مثال نظري أكاديمي هو الدراسة و التحليل الذي جاءت به  نظرية المسؤولية االجتماعية في اإلعالم

حيث أن الفكرة األساسية للنظرية أن الحرية خاصة حرية الصحفي البد لها من مسؤوليات والتزامات، 

وأن وسائل اإلعالم باعتبارها تتمتع بوضع متميز في ظل المجتمع ملزمة بأن تكون مسؤولة إزاءه و 

  (.Hutchins Commissionلجنة هوتشنز )يكون ذلك بتحقيق وظائف معينة 

. و مناقشته مع الطلبة عرضهالبحث تم : مالحظة

 

 



 .(صناعة توجٌه الرأي العام )الصحفً و الرأي العام  :07البحث رقم  

 عبر وسائل اإلعالم من خالل هذا البحث سنتناول دور وأهمٌة الصحفً فً صناعة و توجٌه الرأي العام

 فالصحفً فً النهاٌة فرد من .و هذا من خالل  التأثٌر و التأثر بمختلف العوامل االجتماعٌة. المختلفة

 مختلف تجاه اأفراد الُمجتمع الذي ٌؤّثر وٌتأّثر به، لذا ٌجب علٌه التأثٌر بموضوعٌة بما ٌرفع من وعٌهم 

على حساب  الشهرة أو ٌسعى وراء ، أصحاب النفوذأو،  معٌنةاز لمصالحينحا دون أي  .القضاٌا

 .أخالقٌات المهنة

 

 Powerpoint+ PDF)) 6+5لطلبة الفوج " فيسبوك"عبر المجموعة الخاصة البحث   يتم تقديم:مالحظة

 

 

. (شبكات التواصل االجتماعً )التأثٌر االجتماعً لوسائل اإلعالم الجدٌدة  :08البحث رقم  

 نيالباحثالعدٌد من اختالف أهمٌه هذا البحث تكمن فً تسلٌط الضوء على نقطة جد مهمة ال تزال محل  

. فرادحدثها االنترنت على العالقات االجتماعٌة لألي التأثٌر التً ٌمكن أن و المتعلقة بطبٌعة و االكادمٌٌن

 التواصل االجتماعً عمل على تقوٌة و تعزٌز ت و وسائل اإلعالم الجدٌدة ٌرى أن االنترنتفهناك من

تدمٌر  ٌرى أن استخدام االنترنت ٌؤدي إلى ،وهنالك رأي مخالف تماما.  بٌن األفرادتوطٌد العالقاتو

 . هذه العالقات و تخرٌبها و تنمٌطها بشكل سلبً تماما

 Powerpoint+ PDF)) 6+5لطلبة الفوج " فيسبوك"عبر المجموعة الخاصة البحث   يتم تقديم:مالحظة

 

 

الصحفً المهنً و االجتماعً فً الجزائر واقع  :09البحث رقم  

ن خالل هذا البحث سنقوم بالتطرق الى االوضاع المهنٌة و االجتماعٌة التً ٌعٌشها الصحفً فً م

الجزائر و المشاكل التً ٌعانً منها و تعٌقه فً اداء مهامه على احسن وجه و كذلك التركٌز على 

 الضغوطات التً تواجهه خاصة تلك التً تعلق بالقوانٌن و التشرٌعات

 Powerpoint+ PDF)) 6+5لطلبة الفوج " فيسبوك"عبر المجموعة الخاصة البحث   يتم تقديم:مالحظة
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