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 " تضيات الحصول عـلي درجة الدكتوراهضمن مقـ"

    مقدمة من
 عوض عبد الحمید بربري حسن

  االجتماعيةالخدمة سبكالوريوحاصل على 
 حاصل على ماجستير الخدمة االجتماعية

  جامعة الفیوم-كلیة الخدمة االجتماعیة








  جامعة الفيوم-أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية




  جامعة الفيوم-األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية

 
 قسم مجاالت الخدمة االجتماعية                                            

 جامعة الفيوم-   كلية الخدمة االجتماعية                                       



د  


 "ضمن مقـتضيات الحصول عـلي درجة الدكتوراه "

    مقدمة من
 عوض عبد الحمید بربري حسن
 عوض عبد الحمید بربري حسن

  الخدمة االجتماعيةسحاصل على بكالوريو
 حاصل على ماجستير الخدمة االجتماعية

 الخدمة االجتماعـية   الفلسفة فىدكتوراهللحصول عـلي درجة 

 مجاالت الخدمة االجتماعية




:االجتماعيةأستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة - 
 جامعة الفيوم



 األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة

  جامعة الفيوم-االجتماعية


 
 ية قسم مجاالت الخدمة االجتماع                                             

 جامعة الفيوم-   كلية الخدمة االجتماعية                                          



ه  



 "ضمن مقـتضيات الحصول عـلي درجة الدكتوراه "

    مقدمة من
 عوض عبد الحمید بربري حسن

  الخدمة االجتماعیةسبكالوریوحاصل على 
 حاصل على ماجستیر الخدمة االجتماعیة

 للحصول عـلي درجة دكتوراه الفلسفة فى الخدمة االجتماعـیة 
 "مجاالت الخدمة االجتماعيةتخصص "

 وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها



 أستاذ متفرغ بقسم تنظيم المجتمع

  جامعة حلوان-كلية الخدمة االجتماعية


 لخدمة االجتماعية مجاالت اأستاذ متفرغ بقسم 
 الفيوم جامعة -كلية الخدمة االجتماعية


 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية

  جامعة الفيوم-كلية الخدمة االجتماعية



 األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية

  جامعة الفيوم-كلية الخدمة االجتماعية
 تاريخ الموافقة

/       /٢٠١١ 



و  

 تقدير شكر و
 ويسـأله مـن فضـله       ويثنى عليه أجل الثنـاء     سجد الباحث هللا شكرا وتقديرا،    ي

العظيم أن يلهمنا الهدى والرشاد، ويوفقنا إلى الصـواب والسـداد، فقـد كـان               
سبحانه وتعالى شأنه المعين فى وقت الشـدة، والمفـرج فـى وقـت الكـرب                
والهادى حين تتوه السـبل وتتفـرق، فإليـه جلـت قدرتـه وسـمت عظمتـه                 

 عبـده  الشكر من قبل ومن وبعـد، والصـالة والسـالم علـى سـيدنا محمـد              
 .   ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله، وعلى أهله وصحبه أجمعين

 إلى تقديريجزيل جزيل شكري وجميل  أن أسدي  وال يسعني في هذا المقام إالّ
ناصر عويس عبد التواب صاحب الخلق الرفيع  الدكتور  الفاضل األستاذأستاذي

 مة االجتماعية جامعة الفيوماألستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخد
الدائم على اإلطالع  في تشجيعي ىالذي يرجع له الفضل بعد اهللا سبحانه وتعال

 ولقبوله  موضوع الدراسةفىعلى كل ما هو جيد من أفكار ورؤى علمية 
مواصلته ل ولتوجيهاته وإرشاداته ومالحظاته القيمة و.اإلشراف على هذا البحث

 والذى تتلمذ في جميع مراحل البحثلي المشاورة  وأ التوجيهفي سواء الحثيثة 
الباحث على يديه أثناء فترة دراسته بالكلية فجزاه اهللا عنى خير الجزاء، كما أن 

 األستاذ الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز أستاذيالشكر وكلماته ال تفى 
تماعية جامعة األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االج

الفيوم لقبوله اإلشراف على الدراسة والذى كان من حسن حظ الباحث أن تتلمذ 
 أو مرحلة سعلى يديه أثناء فترة دراسة بالكلية سواء فى مرحلة البكالوريو

الدراسات العليا لتشجيعه الدائم للدراسة وكان مثاال للخلق والعطاء العلمى واليد 
 ون والتوجيه الدائم فجزاه اهللا عنى خير الجزاء،الجادة التى قدمت للباحث الع

ويتقدم الباحث يالشكر والقدير الى العالم الجليل األستاذ الدكتور محمد رفعت 
ومؤلفاته العلمية القيمة مناقشة قاسم الذى أثر المكتبة العربية العربية بدراساته 



ز  

ل األستاذ الدكتور هذه الدراسة  ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى العالم الجلي
والمفكر االنسانى مصطفى أحمد حسان الذي أثرى بدراسته ومؤلفاته العلمية 

 كما أن العرفان بالفضل ال المكتبة العربية القيمة لقبلوه مناقشة هذه الدراسة
 الفاضل الدكتور يوسف محمد أستاذيينسى الباحث أن يقدم الشكر والتقدير إلى 

 هذه الدراسة فكان نعم فين اإلشراف على الباحث  قطع جزء مالذيعبد الحميد 
العون والمرشد فجزاه اهللا عنى خير الجزاء كما أدعو اهللا عز وجل أن يتغمد 

 الفاضل العالم الجليل األستاذ الدكتور كمال عبد المحسن البنا الذى أستاذيروح 
ى اشرف على الباحث فى مرحلة الماجستير فكان نعم األب ونعم األستاذ والذ

ساهم فى تشكيل شخصية الباحث العلمية واإلنسانية كما ال ينسى الباحث أن يقدم 
 الفاضلة الدكتورة منال احمد الطيب التى أشرفت أستاذتيالشكر والتقدير إلى 

على الباحث فى مرحلة الماجستير فكانت نعم األستاذة الفضلى كما أن الشكر 
لجليل األستاذ الدكتور سالم صديق  الفاضل العالم اأستاذيوالتقدير محفوظ إلى 

على أستاذ خدمة الفرد قسم طرق الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية 
طف األبوة جامعة الفيوم الذى ساهم فى تشكيل شخصية الباحث العلمية وشمله بع

ونصائح العالم الفاضل، كما ال يفوت الباحث أن يتقدم بالشكل والتقدير إلى العالم 
الفاضل أستاذى األستاذ الدكتور جمال شحاتة حبيب أستاذ بقسم تنظيم المجتمع 
كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان والذى كان المشجع الدائم للباحث أثناء 

ية، ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى أستاذى الفاضل فترة تلمذته على يديه بالكل
األستاذ الدكتور عادل مصطفى أستاذ خدمة الفرد بقسم طرق الخدمة االجتماعية 
كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم لتشجيعه الدائم للباحث أثناء فترة دراسة 

 الفاضل األستاذ أستاذيبالكلية، وال ينسى الباحث أن يقدم الشكر والتقدير إلى 
الدكتور شحاتة سيد صيام لتشيعه الدائم للباحث أثناء فترة دراسته بالكلية، ويتقدم 
الباحث بالشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل محمد عبد السالم عبد العليم الذى 

 عشر عاما بالمدن الجامعية جامعة الفيوم وال ينسى أثنىعمل الباحث معه 



ح  

يعه الدائم للباحث، ويتقدم الباحث بالشكر الواجب إلى آخى وقفاته اإلنسانية وتشج
وصديقى األستاذ حسام محمد محمود الشريف المدرس المساعد بقسم طرق 
الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم فكان نعم األخ ونعم 

ن وتحمال م..  فى الحياةوجوديالصديق، والشكر كل الشكر لمن كان سببا فى 
والدى الحبيب والذى ال املك له إال ..اجلى الكثير والكثير من المتاعب والمشاق

كما أدعو اهللا عز وجل أن يتغمد والدتى .. أن أدعو له بدوام الصحة والعافية
كما أتقدم فكم وسهرت وتعبت من اجلى . بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته

  لى يد العون والتشجيعوقدم كل من ساعدني إلىبخالص شكري وتقديري 
 .ولي التوفيقهو ز والكمال، واهللا  من له الِعوسبحان

                                             



ط  





 الصفحةرقم  الموضوع               






  ٥ . الدراسةمقدمة مشكلة  :أوال
 ٣٢ . أهمية الدراسة :ثانيا
 ٣٢ .أهداف الدراسة  :ثالثا
 ٣٣ .تساؤالت الدراسة  :رابعا

 ٣٣ .الموجهات النظرية للدراسة  :خامسـا
 ٣٤ .مفاهيم الدراسة :سادسا


 السابقةعرض وتحليل الدراسات 

١١٠ - ٤٩  

 ٥١ . مقدمة
 ٥٣  :أوال

 :ثانياً 


٧٢ 

 ٧٢ صورة مهنة الخدمة االجتماعية في المجاالت المهنية المختلفة -١
 العالقة بين مهنة الخدمة االجتماعيـة ووسـائل اإلعـالم           تحليل صورة  -٢

 الجماهيري ودورها في تسويق الدور المهني لمهنة الخدمة االجتماعية
٧٦ 

تحليل الصورة المهنية لمهنة الخدمة االجتماعية عبر وسائل اإلعالم    -٣
 المرئية 

٨٨ 

تحليل صورة مهنة الخدمـة االجتماعيـة عبـر وسـائل اإلعـالم              -٤
 اهيرية المطبوعةالجم

١٠٢ 



ي  

 


 .االتصال اإلنسانى من خالل وسائل اإلعالم الجماهيرى

 مقدمة  

٢٥٥-١١١ 
 

١١٣ 
 ١١٤ .ة نظرة تحليلياإلنسانياالتصال  أوال

 ١١٦ .تحليل مضمون العملية االتصالية -١
 ١٢٤ .أهمية االتصال فى المجتمع -٢
 ١٢٦ .ع المجتمفي ل االتصاوادوار وظائف  -٣
 ١٣٠ .أنواع وأركان العملية االتصالية فى المجتمع -٤

 ١٣٧ .أهمية وتطور وسائل اإلعالم الجماهيرى "ثانيا
 ١٤١ .أنواع وسائل اإلعالم الجماهيرية ثالثا
 ١٥٧ . الجماهيرىاإلعالم ادوار ووظائف وسائل  :رابعا

 ١٦٣ .ة الجماهيرياإلعالم  تأثير وسائل  :خامسا
 ١٦٦ . الجماهيرى والعولمةاإلعالمسائل و :سادسا
 ١٧١ . الجماهيرية وثورة االتصاالتاإلعالموسائل  :سابعا
 ١٧٩ . الجماهيرية ومجتمع المعلوماتاإلعالموسائل  :ثامنا
 ١٨٣ .جمهور وسائل اإلعالم الجماهيرية :تاسعا
 ١٨٦ .العام ىأ الجماهيرى والراإلعالموسائل  :عاشرا

 ١٩١ .ى العامأالصحافة والر -١
 ١٩٢ .ى العامأ والراإلذاعة -٢
 ١٩٣ .ى والعامأ التليفزيون والر -٣
 ١٩٤ .ى العامأشبكة المعلومات الدولية والر -٤
 ١٩٤ .ى العام فى صنع سياسة الرعاية االجتماعيةأالر  دور -٥
 ١٩٦ خاتمة 



ك  

 

  


 مقدمة 

٢٥٥-١٩٧ 
 

١٩٩ 
 ٢٠٠ . الجماهيرى وتشكيل الصورة الذهنيةاإلعالموسائل  :أوال

 ٢٠٠ . الصورة الذهنية المفهوم والماهية -١
 ٢٠٠ . خصائص الصورة الذهنية -٢
 ٢٠٠٢ . الجماهيرى و تشكيل الصورة الذهنيةاإلعالم وسائل  -٣

 اإلعالمهنة الخدمة االجتماعية عبر وسائل      الصورة المهنية لم   :ثانيا
 .الجماهيرية

٢٠٥ 

 ٢٠٥ .مفهوم المهنة -١
 ٢٠٧ . البناء المهنى فى المجتمعات المعاصرة -٢
 الجماهيرى و تشـكيل صـورة المؤسسـات         اإلعالم وسائل   -٣

 .االجتماعية
٢٠٧ 

 ٢٠٩ . الجماهيرىاإلعالم مع وسائل األخصائيين تعامل أساليب  -٤
 ٢١١ . متطلبات الصورة المهنية لمهنة الخدمة االجتماعية -٥
 ٢١٤ .مصادر تكوين الصورة المهنية لمهنة الخدمة االجتماعية -٦
 ٢١٥ .الصعوبات التى تواجه الصورة المهنية لمهنة الخدمة االجتماعية -٧
االجتماعيـة   العامة للتطـوير مهنـة الخدمـة         ةاالستراتيجي  -٨

 .ية الصورة المهننوتحسي
٢٢٠ 

 ٢٢٣ .االتصال الجماهيرى ومهنة الخدمة االجتماعية :ثالثا
 ٢٢٣ .  خصائص االتصال الجماهيرى -١
 ٢٢٧ . االتصال الجماهيرى والمهن اإلنسانية -٢
 .مهنة الخدمة االجتماعية ومجتمع المعلومات -٣

 
٢٢٨ 



ل  

         Inter Netمهنة الخدمة االجتماعية وشبكة المعلومات الدولية -٤

٢٣١ 
 ٢٣٦ .المؤسسات االجتماعية واالتصال الجماهيرى -٥
 ٢٤٤ .مهنة الخدمة االجتماعية فى محيط الرعاية االجتماعية -٦

االعتـراف المجتمعـى لمهنـة      تدعيم  االتصال الجماهيرى و   :رابعا
 .الخدمة االجتماعية

٢٤٧ 

 ٢٥١ .مهنة الخدمة االجتماعية فى المجتمع المعاصر -١
 ٢٥٣ .ات تحقيق االعتراف المجتمعى لمهنة الخدمة االجتماعيةآلي -٢

 







 ٢٦٢ .نوع الدراسة     :أوال
 ٢٦٢ .منهج الدراسة     :ثانيا

 ٢٦٢ .أدوات جمع البيانات     :لثاثا
 ٢٦٢ .مجاالت الدراسة     :رابعا

 ٢٦٣ .شروط اختيار عينة الدراسة     :خامسا
 ٢٦٥  الصدق والثباتإجراءات 

خطوات بناء استمارة تحليل المحتوى للمادة الصحفية عينـه           :أوال
 .الدراسة

٢٦٥ 

) الفيلمية(ة المرئية خطوات بناء استمارة تحليل المحتوى للماد     ثانيا
.عينه الدراسة

٣٠٣ 



م  

 




 ٤٥٥-٣٩٧ .جدولة وتحليل وتفسير المادة المقروءة :أوال
 ٦٣٥-٤٥٦ .جدولة وتحليل وتفسير المادة المرئية :ثانيا




 ٦٣٨  .للدراسة النتائج العامة    :أوال 
 ٦٤٠ .توصيات الدراسة   :ثانيا
 ٦٤٤ . التصورى المقترح للدراسةاإلطار   :ثالثا

 مراجع الدراسة
 ٦٤٨  .اجع العربيةالمر     :أوال
 ٦٦٣  .األجنبيةالمراجع      :ثانيا

 ٧٥١ -٦٧٣ .مالحق الدراسة   
 ٦٧٥  .استمارة تحليل محتوى المادة المقروءة) ١(  ملحق رقم   -١
 ٦٨٥  .استمارة تحليل محتوى للمادة المرئية ) ٢(   ملحق رقم  -٢
 ٧٢٢ .صحيفة األهرام عينة الدراسة أعداد) ٣( ملحق رقم   -٣
 ٧٢٩ . صحيفة المصرى اليوم عينة الدراسةأعداد )٤(   ملحق رقم  -٤
 ٧٣٥ . خريطة مشاهد شخصية االخصائى االجتماعى)٥( ملحق رقم    -٥
 ٧٣٩ .اإلنسانية خريطة مشاهد الشخصية )٦( ملحق رقم    -٦
 ٧٤٣ . الخبراء والمتخصصيندليل) ٧(   ملحق رقم  -٧
 ٧٤٩ . المحكمينجدول السادة) ٨(    ملحق رقم  -٨

  ملخصا الدراسة 
 ٧٥٥ .اللغة العربيةب  الدراسة  ملخص : أوال
 ٧٦٥ . باللغة اإلنجليزيةالدراسة   ملخص  : ثانيا
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