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 اإلعالم المرئي وتشكيل الوعي في المجتمع المصري 
   " دراسة تطبيقية في مدينة الفيوم" 

 ةشيماء محمد محمد أحمد عرف

 com.gmail@shimaaarafa383 
 

   ة:المفتاحي الكلمات 
 . ري مصلاالمجتمع   –الوعي   –المرئي  اإلعالم وسائل  –اإلعالم 

 

 :الدراسة  كاليةشإ
، ودراساة تثثررهااا المرلياة موساال  اعلاا نتشاراأثر تتبع  هذه الدراسة  حاولت

 الشاابا   تعاار  بهاادا الوفااوا للااو الاتااالب المترتبااة للااو  ،الشاابا   للاااو ولاا 
 المردانيااااةولمليااااة للاااار الدراسااااة  ، وبمعااااا  أدت التولاااا  جلااااو نتااااالب للميااااةهااااال

 ةاالجتماعيااجوانااا الحيااا  للااو  المرليااة لاااماع ال وساا تااثثررا  ألهااا   والتحلرليااة
الفئة األكثار  بالتباره لدى الشبا ، والسياسية والثقافية والصحية والدياية واللرئية  

؛ والولااول جلااو نتااالب وتولاايا  للوسااال  التواولوجيااة الحديثااة واسااتادا ا   انفتاحااا  
 فاا  الممتمااع الشاابا   دىلاا ول بمسااتوتا  الاا لارتقااا لا ااة لتفعراا  دور اعلااام 

 .المصري 
 

 
  الفيومجامعة  –ب اآلداكلية  –علم االجتماع اإلعالم ُأْطروَحٌة ماِجستير في. 
 الفيومجامعة  –ة اآلداب كلي – باحثة دكتوراة. 

mailto:shimaaarafa383@gmail.com
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 أهمية الدراسة:
 همية العلمية: األ -1

هااو للاا  و  االجتماااعحااا العلماا  فاا  فاارع  اا  فااروع للاا  جثاارا   مااال الب -1
 لا  .اع الجتماعا

فاااراد فااا  المرلااا  فااا  تشااالر  ولااا  األلاااام رلاااد الااادور الاااذي يل بااا  اع -2
 الممتمع المصري.

 تاتب لا .الت   ا  غرر التلا   ف  ضو  تحلر  الوافع اع -3
 همية التطليقية:األ -2

لاااام هااا  السااالليا  الااتماااة لااا  اعساااهام فااا  تقااادق  تصاااور  قتااار  ألاع -1
 المرل  ف  الممتمع.

لتحقرااااف هاااادا سااااتراتيمية واضااااحة جلااااو جالتثكرااااد للااااو أهميااااة الولااااول  -2
يااة هادفااة تعماا  للااو تاميااة الفاارد لااام للولااول الااو سياسااة جلا أساساا  لإ

 ساسية.وعي  تماه فضاقاه األ  لقع و متموالم
بمساتوتا  الاول  لادى  لارتقاا تقادق  حلاول  قترحاة لتفعرا  دور اعلاام  -3

  أو أفساام دالا  ضارور  تاصايو وحاداأفراد الممتماع المصاري؛  ثا   
 - والتربوتاااة، تتاااول  رلاااد القاااواهر الثقافياااة ةاالجتماعيااا راكااال البحاااو  

والتقادم التواولاوج ،  ال جتمااالر غرتالمستمد ، المصاحبة لل  ةاالجتماعي
، الاااا  .راثيااااة.الو سااااة كالمعلو اتيااااة، واالنترنااااا، والهواتااااا الاقالااااة، والهاد 

واهر ولاالاااااار اللاااااااا  ة باااااار  تلاااااا  القاااااالااااااوتشااااااايو التااااااثثررا  المتباد 
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األفاااراد، وتقااادق  الحلاااول الفورتاااة لمواجهاااة  وللااا نعلاسااااتهاوا، االجتماااال 
 .استادا هاترشرد ل ياا حوانافة  توا لة المآثارها، ونشر ثق

 :  أهداف الدراسة
 : وهو تاطلف هذه الدراسة    هدا رليس 

التعرررف علررد الرردور الرر ي يلم ررم اإلعررالم المرئرري فرري تشرركيل الرروعي لررد   -1
 .الش اب في المجتمع المصري 

 لد  أهداا فرعي : الرليس  تتفرع    هذا الهداو 
 . تمالاالج ول تشلر  الالتعرا للو دور اعلام المرل  ف   -1

 .السياس التعرا للو دور اعلام المرل  ف  تشلر  الول   -2

 .الثقاف التعرا للو دور اعلام المرل  ف  تشلر  الول   -3

 .الصح التعرا للو دور اعلام المرل  ف  تشلر  الول   -4

 .الديا التعرا للو دور اعلام المرل  ف  تشلر  الول   -5

 .اللرئ ر  الول  شل  ت  فم المرلالتعرا للو دور اعلا -6

مسرررتو ات ب لالرتقرراءدور اإلعررالم المرئرري تفعيررل ل استشررراةيةتقررد م رة ررة  -2
 .المصري  المجتمعفي   الش ابالوعي لد  

 

   تساةالت الدراسة:
 ل  تساؤل رليس : اعجابة جلوتسعو هذه الدراسة 

المرئري فري تشركيل بعرك أشركاع الروعي   اإلعرالمما هو الردور الر ي يلم رم   -1
 لمجتمع المصري؟                 ا رادألف
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 ل  تساؤال  فرعية: اعجابة   ث  و 
ألفااااراد  االجتمااااال المرلاااا  للااااو تشاااالر  الااااول   اعلااااامكيااااث ياااا ثر   -1

 الممتمع المصري؟

  :للو لد  تساؤال   اهاوذل     لال اعجابة       
 ة الت  قعان   اها الممتمع؟االجتماعيالمشلا  ه  أه    ا -

لمرلياة للاو تعرتاث أفاراد الممتماع المصاري ل  اعلاام اوساا    أثر كيث   -
 بهذه المشلا ؟

هااا  أكثااار وساااال  اعلاااام المرلااا  التااا  قعتماااد للرهاااا أفاااراد الممتماااع   اااا -
 ة؟االجتماعيالمصري لمتابعة القضاقا والمشلا  

ألفاااراد الممتماااع  السياسااا للاااو تشااالر  الاااول   المرلااا  اعلاااامكياااث يااا ثر  -2
 المصري؟

 اعجابة للو لد  تساؤال   اها:    لالل   ذ و    
ه  أه  القضاقا السياسية الت  يهت  أفراد الممتمع المصاري بمتابعتهاا    ا -

 للر وسال  اعلام المرلية؟

كيث أثار  وساال  اعلاام المرلا  للاو تعرتاث أفاراد الممتماع المصاري  -
 بهذ  القضاقا؟

أفاااراد الممتماااع  هااااللرماااد هااا  أكثااار وساااال  اعلاااام المرلااا  التااا  قعت  اااا -
 ف  التعرا للو القضاقا واألحدا  السياسية المارتة؟ المصري 
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ألفااااراد الممتمااااع  الثقاااااف المرلاااا  للااااو تشاااالر  الااااول   اعلااااامكيااااث ياااا ثر  -3
 المصري؟

  :للو لد  تساؤال   اهاوذل     لال اعجابة     
عتهاا اببمتري أها  القضااقا الثقافياة التا  يهات  أفاراد الممتماع المصا  ه    ا -

 للر وسال  اعلام المرلية؟

الممتماااع المصاااري  علو ااااته  وآرالهااا  حاااول هاااذه  أفاااراد  ااا  أيااا  قساااتق   -
 القضاقا الثقافية؟

ألفاااراد الممتماااع  الصاااح المرلااا  للاااو تشااالر  الاااول   اعلاااامكياااث يااا ثر  -4
 المصري؟

 وذل     لال اعجابة للو لد  تساؤال   اها:      
د الممتماااع المصاااري ة التااا  يهااات  أفاااراحيالصاااا  الموضاااول هااا  أهااا   اااا -

 للر وسال  اعلام المرلية؟ بمتابعتها

هاااا  تلعااااا اللاااارا ب الصااااحية دور فاااا  تشاااالر  الثقافااااة الصااااحية ألفااااراد  -
 الممتمع المصري؟

ألفااااراد الممتمااااع  الااااديا المرلاااا  للااااو تشاااالر  الااااول   لاااااماعكيااااث ياااا ثر  -5
 المصري؟

  :   اهااؤالتسد  للو لوذل     لال اعجابة      
المصاااادر التااا  قعتماااد للرهاااا أفاااراد الممتماااع المصاااري فااا   هااا  أهااا   اااا -

 الحصول للو المعلو ا  الدياية؟
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هاا  تقااوم اللاارا ب الديايااة المقد ااة للاار وسااال  اعلااام المرلاا  باادور فاا   -
 تشلر  الثقافة الدياية لدى أفراد الممتمع المصري؟

ألفااااراد الممتمااااع  لرئاااا لا ول الاااا المرلاااا  للااااو تشاااالر  اعلااااامكيااااث ياااا ثر  -6
 المصري؟

 وذل     لال اعجابة للو لد  تساؤال   اها:     
القضاااااقا اللرئيااااة التاااا  يهاااات  أفااااراد الممتمااااع المصااااري  أهاااا  هاااا  أهاااا   ااااا -

 بمتابعتها للر وسال  اعلام المرلية؟

هو الدور الذي تل ب  وسال  اعلام المرلية ف  تعرتث أفراد الممتمع   ا -
 ا  اللرئية وكيفية  عالمتها؟شلالمي بالمصر 

قا ه  العقبا  الت  تحول دون تعرتث أفراد الممتمع المصري بالقضا   ا -
 والمشلا  اللرئية؟

أفررراد برالوعي لرد   لالرتقرراءالمرئري  اإلعرالموسررائل  دور كير   مكرت تفعيرل -2
 المجتمع المصري؟

 وتتفرع    هذا التساؤل الرليس  لد  تساؤال  فرعي :
الول  باااااا لارتقااااااا دور وسااااااال  اعلااااااام المرلاااااا    راااااافعت ملاااااا كيااااااث ق -1

 ألفراد الممتمع المصري؟ االجتمال 

 السياسا الول  با لارتقاا كيث قمل  تفعر  دور وساال  اعلاام المرلا   -2
 ألفراد الممتمع المصري؟

 الثقاااف الول  باا لارتقااا كيااث قملاا  تفعراا  دور وسااال  اعلااام المرلاا   -3
 ؟ألفراد الممتمع المصري 
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 الصاح الول  با لارتقاا را  دور وساال  اعلاام المرلا  لا  تفعث قميك -4
 ألفراد الممتمع المصري؟

 الااديا الول  باا لارتقااا كيااث قملاا  تفعراا  دور وسااال  اعلااام المرلاا   -5
 ألفراد الممتمع المصري؟

 اللرئاا الول  باا لارتقااا كيااث قملاا  تفعراا  دور وسااال  اعلااام المرلاا   -6
 ي؟ألفراد الممتمع المصر 

 ة:لدراسنوع ا

 Descriptive الدراسرررررررات الو ررررررر يةتاتماااااا  هااااااذه الدراسااااااة جلااااااو نماااااا  
Research    والت  تستهدا دراساة الحقاالف الراهااة المتعلقاة بقااهر  أو  وفاا

أو  ممولة    األفراد، وتستهدا تقرتر لصالو ظاهر   عراة أو  وفا  عار  
تفساااااررها و  لهااااااحلرقغلاااااا للياااااة لااااافة التحدياااااد، وتعتماااااد للاااااو جماااااع الحقاااااالف وت

تاا  دالالتهااا، و اا  ثاا  تملااااا  اا  جلاادار تعميمااا  بشااثن القاااهر  ال السااتاا  
، وتهااادا هاااذه الدراساااة جلاااو ولاااا وتحلرااا  دور اعلاااام المرلااا  نقاااوم بدراساااتها

الهاااتا المحمااول  فاا   –اعنترنااا  –الفضاااليا   –بوسااالل  الماتلفااة لالتليفلتااون 
 –الصاااح   –الثقااااف   –سااا  السيا – االجتماااال تشااالر  بعااال أشااالال الاااول  ل

الاتااالب فاا   السااتاا  الفرااوم؛ وذلاا    دياااةاللرئاا   لاادى الشاابا  فاا   –الااديا  
 ضو  تساؤال  وأهداا الدراسة.
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 الدراسة:  منهج 

 :  االجتماعيمنهج المسح    -1

بالعراة حراا أن  متماع   االجتمال هذه الدراسة للو  اهب المسح    التمد  
واحادا   ا   االجتماال وتمث  المساح  ،شا ا   صرا  ه حالدراسة  متد وتصعا حصر 

الوماا  وتقصااد باا   لمليااة جمااع الليانااا  بطرتقااة  االجتمااال أشااهر قاارت البحااا 
أدوا   اسااااتادام اقمااااة  اااا  جمهااااور  متمااااع  عاااار  أو لراااااة  ااااا  لاااا  قرتااااف 

للحصاول للاو المعلو اا   االجتماال وتمري المساح  ،والمقابلة وغررها  االستليان
فعالية نقرتة  اللتبار عراة أو  شللة تحتاج جلو ح  أو  يةفض  حولاعحصالية  

نتاالب حولهاا لتثكرااد  واساتاا  وهاذا قشام  للاو سيااا ظااواهر  اتلفاة  ، وجاود 
أحاد  التبارهف   االجتمال أهمية المسح   وتتمث   ،نم     لافة السلا والاتيمة

تقادق   لاوا جتهاد تلا  التا    ،فا  البحاو  الولافية  استادا هاالطرت الت  قفض   
كماااااا انااااا  قعتلااااار  ااااا  أبااااار  الماااااااهب  ،االجتماااااال لااااا  الموفاااااا لاااااور  كا لاااااة 

 المستاد ة ف   مال الدراسا  اعلا ية.

 اا  شاابا   لشااوالية لراااةللااو  االجتمااال  اااهب المسااح  اسااتاداموفااد تاا  
 سااة  اا  الاذكور واعنااا ، 35 – 18   فارد   اا  سا  150 ديااة الفراوم فوا هااا ل

ا ا ؛ بهدا التعرا للو  دى ا قصعا حصره حصرا  شبحال  تمعوذل  ألن  م
تثثرر وسال  اعلام المرلية ف  تشلر  ول  الشبا  ف  الممتمع المصاري. وتا  

المرحلاة هاا  التا  يتشاال  لالهاا الااول ؛ باعضااافة فئااة الشابا  ألن هااذه  التياار
ولوجياااة للوساااال  التوا واساااتادا ا   انفتاحاااا  جلاااو أن فئاااة الشااابا  هااا  الفئاااة األكثااار 

  الحديثة.
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   :منهج تحليل المضمون  -2

كان نولها، كما قعارا بثنا   أقا   اتصاليةوهو لملية تحلر   اق  ألي رسالة 
جسلو  للبحا يهدا جلو الولا الموضاول  المااق  والوما  للمحتاوى القااهر 

كاا  المعااان  التاا  قعلاار لاهااا بااالر ل أو الولمااة أو  باالتصاااللوتقصااد  لاتصااال
 اا  الاااذي ققاااول  : ثااا الصااو  أو الصاااور   وتهاادا جلاااو اعجابااة لااا  تساااؤال  

لمترتبااة للااو ذلاا ؟ ، وتشااتم  للااو ولااا هاا  ااثااار ا و اااذا ولماا  وكيااث و ااا
وترجاااع أهمياااة . وتحلرااا  المااااد  اعلا ياااة المقد اااة لوااا  قلشاااا لااا   ضااامونها

 تحلر  المضمون جلو تحقرف ثاثة أهداا رليسية وه :
و لا ااا  حااول حقيقااة األهااداا والسياسااا  التاا  تسااعو تقاادق   فاااتيح أ -1

 ة والقي  السالد .االجتماعيجلرها الاق  

نقا ااا   بعلاارا  لاا  حقيقااة  بالتبارهااافاا  قليعااة الرسااال  اعلا يااة يبحااا  -2
 التثثرر المتبادل بر  األفراد.

 ققدم لاا أساسا  عظهار  ا قسلب  الفع     نتالب قمل   باحقتها. -3

تحلرا  المضامون بهادا تحلرا   حتاوى راسة الحالية للو  اهب  الد   والتمد  
ة والثقافيااة والسياسااية االجتماعياااللاارا ب  لراااة  اا  الماااد  اعلا يااة المقد ااة فاا 

 اا  فلاا   التيارهاااالتاا  تاا  والديايااة والصااحية المقد ااة للاار الفضاااليا  المصاارتة و 
الادور الاذي لراة الدراسة بهدا التعارا للاو  ضامون هاذه اللارا ب للوشاا لا  

وهاااذه  تل بااا  فااا  تشااالر  ولااا  الممهاااور حاااول القضااااقا الماتلفاااة التااا  تتااولهاااا.
 ثانيًا: ، الستات ما عرفوش  كدبواوالثقاف    االجتمال اللرنا ب   أواًل:للرا ب ه   ا
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اللرنااا ب  رابعررًا: ، الرردكتوراللرنااا ب الصاح    ثالثررًا: ، كرل يرروماللرناا ب السياساا   
رأي تاا  قرحاا   اسااتطاعهااذه اللاارا ب باااا  للااو  التيااار؛ وتاا   وهللا أعلررمالااديا   

حرااا تعتلاار للاارا ب األكثاار  شاااهد  فاا  كاا   حااور، ا اللتيااارللااو لراااة الدراسااة 
هذه اللرا ب األكثر  شاهد     فل  لراة الدراسة وبالتال  األكثر تثثررا  ف  لملية 

  ألهداا الدراسة.تشلر  الول ؛ باعضافة جلو تاوع  ضا راها اعلا ية تبعا  
   : لدراسةا أدوات

 :Questionnaireاالستبيان   -1

التاا  تاا   األدا  فاا ن  االجتمااال بمااا أناا  الماااهب المسااتادم هااو  اااهب المسااح  
 للتعاارا للااو اسااتليان اسااتمار حرااا تاا  تصاامي   ،االسااتليان آدا  هاا   اسااتادا ها

هاداا الدراساة قبقاا  أل  دى تثثرر وسال  اعلام المرلية ف  تشلر  ول  الشبا  
 .وتساؤالتها وت  تطليقها للو لراة الدراسة

 تحليل المضمون:  استمارة  -2

تحلرا  المضامون كاةدا  لمماع اللياناا  الاالاة   باساتمار   االساتعانةكذل  ت   
فهاو آدا  ، التيارهاا ضمون الماد  اعلا ية المقد ة ف  اللارا ب التا  تا  بتحلر   

ن الصااارتح للمااااد  اعلا ياااة الماااراد تساااتادم لولاااا المحتاااوى القااااهر والمضااامو 
تحلرااا  المضااامون جلاااو  اساااتمار وتهااادا  ؛تحلرلهاااا  ااا  حراااا الشااال  والمضااامون 

_ والتا  بلا   لماتاار الوشا ل   ضا ر  الماد  اعلا ية المقد اة فا  اللارا ب ا
 اااا  حرااااا المضاااامون  حلقااااة_ 80فوا هااااا أربعااااة باااارا ب ب جمااااال  لاااادد حلقااااا  

 .اللغةواألهداا والشل  و  واألسلو  
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 نتائج الدراسة:
 جلاو أن اعلاام المرلا  يلعاا دورا  ها اا  فا  تشالر توللا الدراساة الراهااة   ▪

ولاا  األفااراد فاا  الممتمااع المصااري، وتعتلاار اعنترنااا أكثاار وسااال  اعلااام 
المرتبة األولاو باسابة   احت بر  جر  الشبا  حرا    واستادا ا    انتشارا  المرل   

 وولره . واتماهاته آراله   ثررا  للو تشلر تال  فهو أكثر تث%؛ وبال92
تاادن   سااتوتا  الااول  لاادى الشاابا  لالااة الااول  أكااد  الدراسااة للااو  كمااا ▪

الثقاف  واللرئا  للاو الارغ   ا  الثاور  المعلو اتياة الراهااة والتقادم التواولاوج  
 وتواولوجيا المعلو ا . االتصالف   مال 

عراااا  دور وسااااال  مية لتفرور  وضااااع جسااااتراتيكمااااا تولاااالا الدراسااااة جلااااو ضاااا ▪
 بمستوتا  الول  ألفراد الممتمع المصري. لارتقا اعلام الماتلفة 

 
 الدراسة:  تو يات

ضاااارور  العماااا  للااااو وضااااع جسااااتراتيمية جلا يااااة جديااااد  واضااااحة الماااااهب   -1
المقام األول جلاو بااا  الفوار وتعلتال الاول   ا  لاال والمبحتوى؛ تهدا ف   

 ةاالجتماعياا حترفااة فاا  كافااة التاصصااا  لاااالة جلا يااة  جنتاااج  اقو ااة
واللرئيااة والصااحية واأل ايااة.....؛ وذلاا  لمااا  واالفتصااادقةوالسياسااية والثقافيااة 

تمتلوااا  هاااذه الوسااااال   ااا  أهميااااة وفاللياااة فااا  الاهااااو  بالمساااتوى الفوااااري 
 Soft Power القاو  الاالماة بالتبارهااالحضااري ألفاراد الممتماع والثقااف  و 
ر للاااو فاالاااا  و بااااد  الممهاااور  ااا  لاااال وساااال  لاهاااا أن تااا ثالتااا  قم
الماتلفة الت  تمتلوها لالة فا  ظا  التطاور التواولاوج  وظهاور   االتصال
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الااذي ألاابح قمثاا  تطااورا  كلراارا  و تفوفااا   Digital Mediaاعلااام الرفماا  
 وسال  اعلام التقلردقة األلرى لالة بر  جر  الشبا .للو 

تغ  اعلااام المماااهرري بوسااالل  الماتلفااة تثكرااد للااو أهميااة أن قمااا ال  -2 قسااب
لتوعيااة الشاابا  بقضاااقا  مااتمعه  المعالاار ، وتحفرااله  للااو المشاااركة فاا  

 تامية  متمعه .
كذل  تول  الدراسة بثهمية جفا ة لط  وإستراتيميا  تعاونية بر  الهرئاا   -3

ار  اللرئاااااااة...   _ و  والماقماااااااا  الحلو ياااااااة  ثااااااا   و ار  الصاااااااحة والسااااااالان 
للو الممتمع  ا  أجا   لانفتا رها، وبر  القالمر  للو وسال  اعلام  وغر

 ها.  تحسر  ول  أباا ه بالقضاقا الصحية واللرئية واأل اية وغرر 
آليااة تعماا  للااو الحااد  التبارهاااالحمااا  التولوتااة  تلااا  سلساالة  اا  ضاارور  -4

بساي  قملا   ا   و  ب سالالسالوكيا  الساللية  ا  لاال لرضاها    انتشار    
للفيااااته  الثقافياااة  باااالتاالااا  جقصاااال المعلو اااة لوافاااة شااارالح الممتماااع لا

ا  لتحقراف هاذه ، وتعتلر وسال  اعلام المرل   اصةاالجتماعيو والتعليمية  
 الغاقة.
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Visual Media and Awareness Formulation in the 

Egyptian Society 

‘’An Applied study in Fayoum City’’ 

Shimaa mohammed mohammed arafa  

 

This study seeks to trace the effect of means of visual 

media, and its effect on people`s awareness. It aims to find 

out the results of getting detached to these means of media, 

In other words, reaching scientific and effective results 

through objective and field study for measuring the effect of 

mass media on people`s ‘’Social – Political – Cultural – 

Health – Religious –Environmental’’ awareness, and 

reaching general results and recommendations about the role 

of media to increase people`s awareness effectively. 

 

The study aims to identify some types of awareness in 

the Egyptian society and the role of visual media in forming 

this awareness, through revealing the role of different means 

of visual media such as ‘’Television – Satellite – Internet – 

Social Media – Smart Phone’’ in forming different types of 

awareness such as ‘’Social – Political – Cultural – Health – 

Religious – Environmental’’ awareness of Egyptian youth. 

This study although aims to present a future vision to make 

the role of visual media effective in increasing the Egyptians 

awareness. 
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Methodology:  

This study is a descriptive one that aims to study the 

relation between means of visual media and people`s 

awareness. This study is conducted through survey method 

using questionnaire tool on a random sample of 150 person 

of both gender from 18-35 years old. Content analysis is also 

used to analyze Media content presented in the programs 

which are the sample of study. 

 

Results:  

• The study finds out that visual media has an important 

role in formulating awareness in the Egyptian society. 

Internet is the most popular mean of media among youth 

as it comes in the first place by 92%, so it has more effect 

on forming their opinions, approaches, and awareness. 

• The study also shows the decline of youth awareness 

particularly the cultural and environmental awareness, 

despite of the information revolution and technological 

progress in communication field.  

• The study also shows the importance of making a strategy 

to improve the role of mass media effectively to increase 

the Egyptian awareness.              

 
 
 

 


