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علم النفس التحليلي

إحدى مدارس علم النفس •

)مدرسة فرويد(يختلف عن علم التحليل النفسي •

و هو عالم نمساوي  Carl Jungأسسه كارل يونغ •

الهدف منه هو الوصول إلى حالة الكمال عن طريق دمج قوى ودوافع الالوعي الكامنة وراء السلوك •
البشري

دراسة تفاعل اإلنسان مع وعيه الكامن•

األمراض النفسية تنجم عن عدم االنسجام بين الالوعي و الوعي•

األمراض النفسية تنجم عن عدم القدرة على قبول الواقع و التأقلم معه•

الذنب و االستغفار•



بدايات نظريات التواصل



حتى ثالثينات القرن الماضي

قوة تأثير اإلعالم•

قدرة اإلعالم على تقوية أو تقويض روابط المجتمع•

تأثير اإلعالم على حركات التنوير سلبا أو إيجابا•



قوة تأثير اإلعالم

القوة السياسية•

القوة التجارية•

الصحافة بارونات•

الحرب العالمية األولى و الثانية•

البروباغاندا•

النازية•



اإلعالم و ترابط المجتمع

زمن التحوالت الكبيرة في المجتمع الغربي•
الثورة الصناعية و االستهالك–

مجتمع قروي إلى مجتمع مدني –

الحياة السريعة–

)كتب، أفالم، موسيقى، مجالت، جرائد(ربط اإلعالم •



اإلعالم و ترابط المجتمع

تغييرات مرافقة في سلوك المجتمع الغربي•
زيادة الجرائم–

هبوط القيم األخالقية–

الفردية و الوحدة–

تواصل أكبر بين األفراد–

قدرة أكبر لحركات اإلصالح االجتماعي–

تخفيف الضغوط النفسية على األفراد –



اإلعالم و ثقافة المجتمع

لألفراد األفكارو المعلومات  اإلعالم وسيلة جبارة في إيصال•

كشف الفساد و نشر ثقافة العدالة و القانون•

مشاكل استبدال العلم و الثقافة بالتسلية و المتعة•



رأس المشاكل أم كبش الفداء؟

هل اإلعالم هو السبب الرئيسي وراء التغيرات؟•

ما هو الدليل؟•

ماذا عن المجتمعات التي تغيرت قبل أن يخترقها اإلعالم؟•

أليس اإلعالم مرآة للمجتمع؟•

لماذا كان لإلعالم أثر إيجابي و أثر آخر سلبي؟•

هل اإلعالم يغير المجتمع أم أن المجتمع يغير اإلعالم؟•



ثقافة الجموع أو القطيع

أفراد المجتمع معرضين للتأثير المباشر للبروباغاندا•

تستطيع البروباغاندا أن تحرك الجموع إلنجاز أفعال متطرفة•

اإلعالم قوي و له تأثير شامل و يردي إلى نتائج اجتماعية سلبية•



ماذا نعني بالجموع أو القطيع؟

أعداد كبيرة من األشخاص غير المعروفة •
ال تعرف بعضها•
ال يوجد بينها عالقة•
ال يجمع بينها عادات أو تقاليد مشتركة•
تصرفاتها متقلبة و مزاجية•


