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Abstract 

The new transformations in the field of media have led to the emergence of a new and global 

media system that transcends the local, and affects the sociocultural frameworks of societies, 

as it carries with it multiple cultural and social crises, including the identity crisis that we 

could not overcome, on the other hand, societies that rely heavily on cultures coming from 

societies with which we have radical differences at the level of language, religion and 

belonging, whose cultures were imposed thanks to their control over the contents of the media 

and their production without much resistance on our part, and thus formed an alternative to 

our cultural identity, which we have not resolved our dispute about, and therefore can we 

wonder about the impact that the media can have on the culture and values of society. 
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ه  عالموسائل ال   ا عىل ثقافة وقيم المجتمع وتأثير

 

 نعيمة براردي 

 جزائر ل، ا جامعة المسيلة ، د أ. 

 

 الملخص

ال إ مجال  ي 
ف  الجديدة  التحوالت  نظام    إىل  أدت   عالم ن  عىل  إعالمي بروز  ويؤثر  المحلية،  يتجاوز  وعالمي  جديد    األطر  

لم نستطع    السوسيوثقافية ي 
الت  الهوية  أزمة  ثقافية واجتماعية متعددة منها  أزمات  ي طياته 

للمجتمعات حيث يحمل ف 

ثقافات وافدة من مجتمعات نختلف معها اختالفات جذرية عىل  تجاوزها، بالمقابل مجتمعات تعتمد بشكل كبير عىل  

ي فرضت ثقافاتها بفضل سيطرتها عىل مضامير  وسائل ال 
ها دون مقاومة  إنتاجو   عالم مستوى اللغة والدين واالنتماء والت 

ي لم نحسم جدالنا حولها وعليه يمكن أن نتس 
اءل عن التأثير الذي  تذكر من جانبنا وبالتاىلي شكلت بديال لهويتنا الثقافية الت 

 . عىل ثقافة وقيم المجتمع عالميمكن أن تحدثه وسائل ال 

، الثقافة، القيم، المجتمععالموسائل ال : الكلمات المفتاحية  . ، التأثير

 

 : مقدمة

ورية لبقاء المجتمع كنظام مستقر ومستمر، و  هو أمر ممكن ألن أساس  تعد عملية التنشئة االجتماعية للفرد ض 

ي الذي يشارك    إىل  التنظيم االجتماعي والثقافة بشكل عام ينتقل
األجيال القادمة من خالل عملية التنمية االجتماعية للفرد ف 

أنشطته، ي 
المعلومات    ف  هذه  سواء كانت  عام،  بشكل  والحياة  القضايا  بعض  حول  والسلوكيات  المواقف  األفراد  يتبت  

أنه بعد االنتشار الواسع للقنوات الفضائية واتساع قاعدة المتابعير  لهذه الوسائل،    إىل  بالنظر  وجودهو م،  صحيحة أم ال

ي هذا اليوم وهذا العرص، رغم أننا  عالمأصبحت المؤسسات ال 
 قدرة عىل الوصول والتأثير عىل األفراد ف 

ية المختلفة أكير

ي العديد من وسائل ال 
ية عىل تنمية الجيل عالمالعربية واألجنبية تعمل المؤسسات ال   عالمنرى أدواًرا سلبية وضيحة ف 

وقيمه مشاكله ومجتمعه  عزله عن  ي 
ف  وتسهم  ي  تكون    العرب  قد  ي 

الت  ة  الخطير وتداعياته  الدور  بهذا  الوعي  يتطلب  وهذا 

ي مقاومته 
 الخطوة األوىل ف 

ي    عالمال تتمثل وظيفة وسائل  
ي تثقيف األفراد للحفاظ عىل هوياتهم وتقاليدهم وأصالتهم، والمشاركة بنشاط ف 

ف 

ي التغيير المباشر والفوري لألفكار والتصورات حول موضوع أو   عالم ال يتجىل تأثير وسائل ال  .الحياة المعاضة
اليوم فقط ف 

ي األنماط السلوكية والمواقف واالتجا
ا ف 
ً
تتعارض مع القيم السائدة،  )هات الخارجة عن المجتمع  قضية معينة، ولكن أيض

يجب أن يكون لها أساس أساسي هو مجموع العناض األساسية   ... ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية (سواء كان ذلك

ي تشهدها
الت  ات  للتغيير ا 

ً
الحفاظ عليها وفق ي يجب 

يكتسح قيم العالم من حولن .للثقافة والدين والهوية والتاري    خ والت  ا 

ي مجتمعهم المتناقض
ي حالة من الفصل بير  ما يريدون وما هو موجود ف 

  ،المجتمع به، أو يجعل األفراد يعيشون ف 

ي تكتسح  
ات الت  ي العالم من حولنا، والتغيير

ي تحدث ف 
ات الت  ي ضوء التغيير

إنه األساس الذي يجب الحفاظ عليه ف 

ي ح  ،قيم المجتمع
الة من الفصل بير  ما يريدون وما لدى مجتمعهم عىل الجانب المتناقض. من أو تجعل األفراد يعيشون ف 
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عىل قيم    عالممن هنا نتطرق لسؤالنا: ما هو تأثير وسائل ال  ... إلخ. خالل تغيير نمط حياتنا واستهالكنا وعاداتنا وسلوكنا 

 وثقافة المجتمع؟

ي تحقيق التنمية الفكرية واالجتماعية فرص الحضارة والتقدم كما تعرفها المجتمعات العربمع تضاؤل   
ية، والفشل ف 

ونه أو يبثونه، هو ما أدى   إىل   واالقتصادية، وتأثير هذه الوسائل عىل األفراد والجماعات من خالل المحتوى الذي ينشر

ح نوع التأثير وعالقته بديناميكيات التفاعل االجتماعي عالماالهتمام بها. تأثير وسائل ال  كير  عىل شر
، بهدف تطوير  ، والي 

. واألنماط االجتماعية،  إعالمي محتوى   ي العرب  المجتمع  أفراد  وهذا ما سنحاول تسليط الضوء   واضح ومحدد يستهدف 

 . عليه

 

 : مفهوم القيم والتنشئة االجتماعية

ي 
الفرد وتحدد وتوجه رغباته واتجاهاته، وهي ف  ي يحملها 

الت  ي 
المعتقدات والمعاب  فالقيمة هنا هي مجموعة من 

ي تحدد له السلوك القديمال
، وللقيم   نهاية تحدد ما هو مقبول، وما هو غير مقبول، فهي الت  أو الصحيح أو السلوك الخاطئ

 كما    أنها تحدد   إىل  من هذا المنطلق وظائف متعددة. فبالضافة
ً
المقبول وغير المقبول داخل المجتمع، فإن القيم أيضا

 تهيؤ   : أنها تستعمل لتقيمإىل يشير غسان سنو 
ً
الذات، وتقييم اآلخرين المحيطير  حولنا وإصدار األحكام عليهم. وهي أيضا

أو دينية محددة عىل أخري، ويتم توظيفها لتوجيه عرض ذواتنا عىل اآلخرين بطريقة    الفرد لتقبل إيديولوجية أو سياسية 

ا مختلفة، وتعلمنا عىل اتخاذ مواقف محددة.  أننا نستطيع أن نقارن فيها بيننا وبير  اآلخرين بقضاي  إىل  مقبولة بالضافة

  (31-30، ص 1997)سنو، 

  : ي
 للقيم، إنها تساعد بشكل مباشر ورئيس كما يشير حسير  تكريت 

ً
عىل تماسك ووحدة    ومن الوظائف األساسية أيضا

ي المنظومة القيمية بير  كافة أفراده. فيشير 
تشابه بير  هؤالء األفراد، أنه كلما اتسع مدى ال إىل المجتمع من خالل التشابه ف 

اختالف بير  األفراد ونشوء الرصاع بير     إىل  كلما ازدادت وحدة المجتمع وتماسك أعضاؤه، واالختالف القيمي هنا يؤدي

، تفككه.  إىل أفراد المجتمع، وهو األمر الذي يؤدي ي
   (1999)تكريت 

ي مح
ي يكتسبها الفرد ف 

يط مجتمعه. وهناك بعض الدراسات االجتماعية ولعل هناك العديد من القيم االجتماعية الت 

 أن تحدد ماهيتها وطبيعتها. وقد حدد مقياس روكيتش للقيم  
ً
 لهذه القيم، وحاولت أيضا

ً
 عاما

ً
ي حاولت أن تقدم قياسا

الت 

ي قسمها 
والت  القيم  من هذه  تلك    إىل  مجموعتير   الغائية هي  القيم  فمن  الوسيلة.  وقيم  الغائية،  بالقيم  قسمير  سميت 

، والتناغم الداخىلي )االنسجام مع الذات(،  ا ام الذات، واألمن األشي، واألمن القومي ، واحي  ام االجتماعي لمتعلق ة باالحي 

الحر(،  القرار  )االستقالل،  والحرية  والجنس(،  واأللفة  )المودة  ي  الزواج  والحب  والخالص(،  األخرى    حياة  ي 
)ف  والجنة 

ا والحياة  المريحة،  والحياة  الحميمة،  والحكمة،  والصداق ة  حروب(،  بدون  )عالم  العالمي  والسالم  والسعادة،  لنشطة، 

والمساواة والمتعة،  واالستقاللية،   . والمشاركة  ،والجمال،  واألدب،  والخالص،  االبتهاج،  فهي  الوسيلية  القيم  أما 

والمحب والطموح،  والطاعة،  والشجاعة،  والخيالية،   ، والتفكير واالنفتاحية،  والمسامحة، واالنضباط،  والمساعدة،  ة، 

 ( 1997)سنو،  والمسئولية، والمقدرة، والمنطقية، والنظافة. 

ي  
يكتسبها ويتعلمها النسان من التنشئة االجتماعية، وعن طريق عملية هذه المجموعة من القيم االجتماعية الت 

  ، إال أن النسان يتعلم القيم من خالل عدة طرق أهمها المالحظة والمحاكاة والتقليد. فالفرد يالحظ  التفاعل االجتماعي
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. فالقيم هنا  ستكون إحدى أبرز مكونات  ويقلد ومن ثم يكتسب عن طريق عملية التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي

 شخصية الفرد. 

مع   انتماءه وعالقته  وتحدد  الوطنية،  بذلك تحدد شخصيته  فإنها  الفرد،  وتكون شخصية  تحدد  القيم  أن  وبما 

اآلخرين. فمقدار ما يكتسب من قيم ذات عالقة وارتباط، بمقدار ما تتكون شخصيته وتتحدد اتجاهاتها نحو اآلخرين ونحو 

امه للرأي والرأي اآلخر، األشياء من حوله.   ي مدى احي 
ي تحدد الشخصية الوطنية تنطلق من عدة أبعاد تتمثل ف 

فالقيم الت 

، وكذلك مدى التسامح  وتقبل اآلخرين مهما اختلف معهم. فعملية التفاعل بير  الفرد واآلخر تحددها ويرسمها الطار القيمي

ي تعزيز هذه القيمة مع  
ي يملكها الشخص ف 

حدود الخطأ والصواب    إىل  اآلخرين باختالفه عنهم، بالضافةأو المساحة الت 

ي شخصيات األفراد. وهناك  
والمقبول وغير المقبول من اآلخرين. وكذلك شيوع قيم المحبة والمودة داخل المجتمع وف 

ي أي تصنيف نضعهم، وما هي  
ي كيف نقوم بالحكم عىل اآلخر، وف 

ي الشخصية الوطنية يتمثل ف 
 هام ف 

ً
 آخرا

ً
المساحة  بعدا

 ضد اآلخرين. وبالضافة
ً
ي تجعلنا ال نصدر أحكاما

ي مدى غرس مفاهيم وقيم   إىل  الت 
 وهو يتمثل ف 

ً
 آخرا

ً
 هاما

ً
ذلك فهناك بعدا

المجتمع.  نفوس األفراد داخل  ي 
تكون    االنتماء للوطن ف  ي مجموعة سلوكيات 

تتمثل ف  الوطنية  المواطنة والوحدة  فقيم 

سخة داخل أفراد المجتمع،   فعىل سبيل المثال،   ،فمدى ترسخ هذه القيم، يمكن من خاللها تحقيق الشخصية الوطنيةمي 

ام الرأي والرأي اآلخر  ،واالنتماء  ،والوالء  ،والتسامح ،المحب ة، والمودة ي  ،والعدل والمساواة ،والسالمة ،واحي 
واالنفتاحية ف 

ها من    ،واألدب والخالص  ،والمسئولية  ،التفكير  ي ترسم الشخصية الوطنيةوغير
وهي قيم مختارة من    ،هذه القيم هي الت 

ي الفرد داخل المجتمع، استطعنا 
ة مت  ما استطاعت المؤسسات االجتماعية بكافة أشكالها غرسها ف  منظومة قيمية كبير

ي الوحدة الوطنية وترسيخها بير  أفراد المجتمع
التنشئة االجتماعية، فهي قيم اجتماعية يتم تعلمها من خالل    . تحقيق معاب 

ي غرس مثل هذه المفاهيم،  
والمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، والذي تلعب األشة فيه الدور األول والرئيس ف 

تقوم به    -كما سبقت الشارة    -فالتنشئة االجتماعية   أنما دور هام  المجتمع الحديث فقط،  ي 
ليست مسئولية األشة ف 

 مؤسسات أخرى داخل المجتمع. 

 

ي غرس القيمعالمدور المؤسسات ال 
 
 : ية ف

، أي أطلعه عليه. وال   عالم يعرف ال  ء، فيقال، اعلمه بالخي  ي
: هو    عالملغة عىل أنه " االطالع عىل الشر

ً
اصطالحا

الحضارة   الحالة ظاهرة  ي هذه 
ف  بينهم وهو  فيما  اآلراء  ي 

ف  وتجارب  هم  الناس  بير   التفاعل  تنظيم  تقوم عىل  تفاهم  عملية 

ي عنها لدي الشعوب والحكومات عىل حد سواء.  الحديث
ة ودعمتها بإمكانات عظيمة حولها قوة ال يستغت  ة وجعلتها خطير

ي " المرسل عالمأما عن اض ال 
  (2001)الشناوي،  والرسالة.  ،واألداة ،والمستقبل ، فهي تتمثل ف 

ال  فإن  التعريف  هذا  خالل  مباشر   عالمومن  بشكل  يعتي   مفهوم   
ً
أساسا المرسل  هو  بير   التفاعل  عملية  عىل   

بإرسال رسالة يقوم  فالمرسل  الرسالة.  لنقل  أداة محددة  من خالل  أداة محددة.    إىل  والمستقبل  المستقبل عن طريق 

ها،عالموتختلف األدوات ال  تأثير باختالف   
ً
أيضا باختالف طبيعتها، وتختلف  القديم والجديد مجموعة متنوعة من    ية 

ها الوسائط الحديثة وال ي ذلك درجة أو قوة جاذبية األداة وتأثير
ا العتبارات مختلفة، بما ف 

ً
ي    ،قديمة وفق

والبيئة المحيطة الت 

التأثير  تقديم  فيها  والطبيعة   ،يتم  المحيطة  بالبيئة  ا 
ً
وثيق ا 

ً
ارتباط يرتبط  بها.  والتأثر  واستالمها  الرسالة  إيصال  يتم  حيث 

ات عديدة ومختلفة بحسب طبيعتها كأدوات   عالمأدوات ال  .الشخصية والسلوكية المستقبلية وأشكاله المختلفة لها تأثير

ي من خالل  عالمتلعب هذه الوسائل واألدوات ال  .ومستقبلها ي السلوك البشر
ي غرس القيم والتأثير ف 

ية دوًرا مهًما وحيوًيا ف 
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ي ما تقدمه هذه الوسائط، بحسب عالم النفس هوفمان عند الشارة
عند الحديث  ،  عليهم  عالمتأثير ال األطفال و   إىل  تلق 

أمام وسائل ال   عالمعن األطفال وتأثير وسائل ال  يكون األطفال  إنه عندما  الذي    عالمعليهم، قال  فإنهم مثل السفنج 

هذا ينطبق   .يمتص ما يالمسونه، وأضاف أنه أيضا ليست كل المحتويات المعروضة عىل هذه الوسائط مقبولة اجتماعًيا

ي تتعارض مع    بشكل خاص عىل 
المحتوى المعروض عىل القنوات الفضائية حيث يمكن إنشاء بعض القيم والمعتقدات الت 

اق القيم االجتماعية المتعددة ي اخي 
عىل سبيل المثال، ضع   .قيم المجتمع. تساهم الوسائط المتعددة بشكل كبير ومباشر ف 

ي الواليات المتح
ي اعتبارك برنامج وسائط تعليمية لألطفال ف 

كما تعلمون، فإن مجتمع الواليات المتحدة من أكير   .دةف 

ي العالم، ووجود هذا المزي    ج الرائع من الثقافات المختلفة هو نتيجة لحداثة هذا المجتمع  
ا للثقافات ف 

ً
المجتمعات تعدد

، الذي شكل هجرات متعددة، هو مزي    ج .الذي يعتمد عىل بنيته االجتماعية من ثقافات    من المعروف أن المجتمع األمريكي

اآلسيويون واألمريكيون  األصليون،  واألمريكيون  األفارقة،  األمريكيون  ذلك  ي 
ف  بما  امج  .واألوروبيون  ،مختلفة،  الي  ولعل 

ي المجتمع ككلعالمال 
 لتحقيق هدف خلق االنسجام ف 

ً
ي تستهدف األطفال تلمس هذا المزي    ج تحديدا

برامج األطفال  .ية الت 

يس  وقيمة  تعليمية  برامج  من خاللها هي  فون  المشر بالضافة   إىل  ىع  الحياتية  المهارات  األطفال  مثل    إىل  تعليم  قيم  بناء 

ام والتعاطف واللطف والحب ونشر التسامح  .االحي 

ي مكان مختلف، تعلم بشكل 
ي العملية التعليمية. لكن من ناحية أخرى، ف 

ة ف  امج األساليب المباشر تستخدم هذه الي 

 .. غير مباشر 

ي سلوك األفراد. وقد حدد عالما االتصال الزر  عالمفالوسائل ال 
القيم ف  تؤدي وظيفة هامة للمجتمع ولغرس  ية 

تون بعض الوظائف الخاصة بوسائل ال  هو تبادل األفكار    عالمأن من أهم وظائف وسائل ال   إىل   . فقد أشار عالمسيفلد، ومير

 التحذير الذي  واآلراء بير  أفراد المجتمع، وتدعيم المعايير االج
ً
ا ، وأخير تماعية من خالل معاقبة الخارجير  عن هذه المعايير

 ( 2006)الهنداوي،  يقصد به تجنب اآلثار غير المرغوب فيها للمجتمع. 

اآلراء   تبادل  فإن  الوطنية،  والوحدة  المواطنة  قيم  الوظائف عىل غرس  من هذه  العالمان  إليه  أشار  ما  ولتطبيق 

ائح االجتماعية المختلفة هو من أبرز الوظائف ال واألفكار عىل سبيل الم ية، عالمثال بير  أفراد المجتمع الواحد وبير  الشر

ي تقرب وجهات النظر المرتبطة بالوحدة الوطنية إذا تمت أدارتها بطريقة علمية. 
ي الت 

 ف 

ي فالعملية تحتاج بشكل عام عىل تحديد هدف واضح، وسوف يخلق هذا التواصل والتبادل الفكري و    اليديولوج 

ية متسعة تناقش هذا الموضوع ويتبادل حوله  إعالمتحقيق الهدف المنشود. فهناك حاجة ماسه لوجود قنوات وبرامج    إىل

 هو " تدعيم المعايير االجتماعية من خالل معاقبة الخارجير  عن هذه المعايير ".  عالمالرأي. وكذلك وظيفة ال 

 عن دعم ا عالمفال  
ً
 لمعايير االجتماعية. يجب أن يكون مسئوال

ي المجتمعات. فهي تمنح المجتمعات عظمة   عالمان وسائل ال 
 لصياغة الثقافة والقيم الموجودة ف 

ً
 حيويا

ً
تلعب دورا

ي القيام باألعمال ووضع القيم، فال 
 لثقافة ذات قيم    عالماآلراء عن كيف ينبىع 

ً
واستخدامه السليم يمكن أن يكون استثمارا

ة وعامة.   متحرص 

ي    عالم تخدم وسائل ال كما تس 
كوسيلة لنشر األفكار الجديدة، وقد وفرت التكنولوجيا الحديثة الوسائل التقنية الت 

ية لالطالع والتواصل والتعبير عن ذاتهم. وبالتاىلي فمنذ تأسيس  عالمتسمح لألشخاص والمجتمعات باستخدام الوسائل ال 

 م  عالمالحياة االجتماعية، ال 
ً
 مهما

ً
 كان جزءا

ً
لها تأثير عىل  دائما ي 

. وبفضل التطورات التكنولوجية الت  ي ن المجتمع العرب 
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ي والبناء المجتمىعي    عالممسارات التواصل العالمية والدولية، كما أن وسائل ال 
ي تشجيع السهام البشر

يمكن أن تساعد ف 

ا صياغة  ي 
ف   
ً
فعاال  

ً
دورا يلعب  بها. كما  المجتمع  يهتم  ي 

الت  القيم  وتعزيز  توضيح  خالل  وذلك  من  والثقافات  لمجتمعات 

ي التقدم الذي يضمن الحقوق الكاملة لكل أفرادها. 
   سيساعد المجتمعات ف 

 

 : االنساق االجتماعية والتغير 

ات كل إىل  بالضافة الفرد  سلوك يتأثر ي  الداخلية المتغير
ات ذكرناها، الت   الجماعة تأثير  نابعة من خارجية بمتغير

 المرجعية الجماعات وتأثير  االجتماعية، الطبقة وأثر واألشة، الفرد بير   العالقات تتفاعل   حيث باألخرين، الفرد وعالقة

ي الوقت نفسهالحضاري،    والسياق
وجود نقاط    إىل  وتعد األشة الخلية األساسية والنظام االجتماعي الذي يعكس ويؤدي ف 

ة، ذلك أن األشة هي البنا  ي البنية االجتماعية الكبير
ي المجتمع، وهي مسؤولة بصورة أساسية  القوة والضعف ف 

ء الرئيشي ف 

التنشئة والتثقيف ينطلقون   ،عن عملية  العائلة ومنها  ي 
أثناء نشأتهم ف  ي 

ي يكتسبونها ف 
الت  التجارب  يتعلمون من  فاألبناء 

ي تجارب  هم المجتمعية
 . الستخدام ما تعلموه ف 

 تؤدي أنها  حيث  من  األكي   االجتماعية ألنظمة ا عن تختلف فإنها وتستهلك تكسب  أولية جماعة األشة أن  وحيث 

ي  الوسيط وظيفة
 .األشة أفراد إىل المرجعية( الجماعة االجتماعية، الطبقة )الحضارة، االجتماعي  النظام قيم توصيل ف 

. ومن هذه القيم،   ي مجتمع معير 
ي يتبادلونها بير  أناس ف 

وعىل اعتبار أن الثقافة هي مجموعة من القيم واألخالق الت 

ي مجتمعهم، فقد يمثل النظام ال 
  إىل   الحاىلي السبيل للوصولعالمي يساعدون عىل تشكيل والعادات األخرى الموجودة ف 

هم بالقيم والثقافة. كما أنه يساعد  ي كل من مجتمعاتهم والوسائل..  الناس وتأثير
ي يتصلون بها ف 

ي تحديد العالقات الت 
 ف 

نا، وترصفنا، وإدراكنا للعالم من حولنا.    عالمتعد وسائل ال  ي مجتمع اليوم، فهي تؤثر عىل طريقة تفكير
قوة مؤثرة ف 

، ولل   إىل  من التلفزيون نت ووسائل التواصل االجتماعي نتعرض لكمية   .مجتمع وقيمهتأثير هائل عىل ثقافة ال  عالمالني 

، من القصص الخبارية . إنها عالمالعالنات، ومن الصعب تجنب تأثير وسائل ال   إىل  هائلة من المعلومات بشكل يومي

اء منتجات معينة   تشكل آرائنا ومعتقداتنا، وكذلك سلوكنا وموقفنا تجاه أشياء معينة. غالًبا ما يتم استخدامه لقناعنا بشر

ي ننظر بها  عالموسائل ال  .رات معينةأو اتخاذ قرا
امج  إىل لها تأثير عميق عىل الطريقة الت  الثقافة والقيم. غالًبا ما تصور الي 

. يمكن أن يؤدي ذلك  ي ي أو سلت  ي ضوء إيجاب 
ي المشاهدين    إىل  التلفزيونية واألفالم بعض أنماط الحياة والقيم والسلوك ف 

تبت 

. يمكن أن يكون هذا صحيًحا بشكل خاص بالنسبة للشباب الذين ربما    لتلك السلوكيات أو المبادئ، إما بوعي  أو بغير وعي

 لم تتح لهم الفرصة بعد لتكوين آرائهم وقيمهم. 
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 : تأثير مضامير  القنوات الفضائية عىل التغيير االجتماعي 

ية فقد تلفت الرسالة انتباهه  عالمبعض التغير الذي يطرأ عىل مستقبل الرسالة ال يحدد مفهوم التأثير عىل انه:"  

معلوماته معلومات جديدة، وقد تجعله يكون اتجاهات جديدة، أو يعدل من اتجاهاته القديمة،    إىل  ويدركها وقد تضيف

، وقد تجعله يترصف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق "".  ي
  (1971)رشت 

ي مجال ال   ويعتي  
ات وسائل ال   عالمالباحثون والعاملون ف   : عالموالعلوم االجتماعية أن هناك تباين فيما يخص تأثير

        (2009)السيد، 

ي نقل معلوماتها   عالملوسائل ال يون أن  عالم  يرى ال 
ة وهذا لكونها أدوات فعالة ف  ات سياسية واجتماعية كبير تأثير

ات األفكار واألفعال ولكن الن وسائل ال  ي تغير
تعتي  ناقلة لألخبار السيئة وعاكسة   عالمفاالتصال المواجهي أكير فعالية ف 

ا من اللوم يوجه إل ات االجتماعية الراهنة فان كثير ي ال يستطيع أن نتحكم بها. للتغيير
ات االجتماعية الت   يها وللتغيير

ال  لوسائل  أن  األكاديميون  يعتمدون عىل    عالم ويرى  العاديون  فالناس  حياة كل شخص،  ا عىل  ومباشر قويا  ا  تأثير

بشكل مكثف جدا ومستعدون لنقل موضوعاتها كحقائق كما أنهم يقضون معظم وقتهم أمام موضوعات    عالم وسائل ال 

 فيهية ال قيمة لها. تر 

ات عىل بعض أنواع الناس تحت بعض الظروف   عالم كما يرى الباحثون االجتماعيون أن لوسائل ال  بعض التأثير

ات وسائل ال  تأثير تزيد من احتماالت  ي 
الت  ثم فان وسائل ال   عالمويخلق األفراد والمجتمع الظروف  ذاتها    عالمومن  ي 

ف 

 ات. ليست السبب وراء ما تحققه من تأثير 

هي مهمة ذات أبعاد فهي تتضمن بكل وضوح ما هو أكير من مجرد   عالموعليه فان مهمة تقييم تأثير وسائل ال 

وتشمل هذه  يتلقونها  من  ومواقف وسلوكيات  معتقدات  الرسالة عىل  بها مضمون  يؤثر  ي 
الت  الطرق  الكتشاف  محاولة 

ي شكلت وسائل ال المهمة أيضا التساؤالت المنتظمة والمستمرة حول طبيعة األحد
  عالماث التاريخية وقيمة األنظمة الت 

ي مجتمع ما وأدت بها 
ي   إنتاج  إىل  ف 

ي وجود جوهر وطبيعة االتصال النساب 
نموذجها الخاص من المحتوى وتشمل التحقيق ف 

ة  عالمعىل مستوى األفراد لمعرفة ما إذا كان دخول وسائل ال  ي هذه العملية بدرجة كبير
ات ف  كما تشمل    ،قد أحدث تغيير

ي يستطيع ال 
من خاللها عادة تشكيل األوضاع االجتماعية والثقافية وقواعد وقوانير    عالمهذه المهمة دراسة السبل الت 

   (1996)روكيتش،  . المجتمع ولغته

   (2003)طلعت،  : قسمير   إىل يشكل االتصال احد مظاهر التغيير االجتماعي حيث ينقسم هذا األخير  كما

ة تحدث عىل    ت1 ات كثير ، التثقيف،   المستوى الفرديغير ي
ي يشار إليها بعبارات مختلفة مثل االنتشار، التبت 

وهي الت 

 التعليم، المشاركة أو االتصال. 

ات تحدث عىل مستوى2 ات التنمية أو التميير  أو التكامل أو التأقلم. النظام االجتماعي    تغير  ، تسم هذه التغيير

ات. وج إىل وتجدر الشارة  ود ترابط بير  هذين النوعير  من التغيير

ي تغيير أراء واتجاهات األفراد حول الحياة واألفراد من حولنا من خالل ما    عالمفوسائل ال 
اليوم تلعب دورا مهما ف 

ي مما ينمي الشع   عالمتبثه، أي تغيير المواقف تجاه األشخاص والقضايا )مثال ما تبثه وسائل ال  ور  حول قضايا الوطن العرب 

 . القومي بير  الشعوب العربية.. الخ(
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من خالل   السلوك،  أنماط  وبعض  القيم  يشمل  بل  والقضايا  األفراد  من  مواقفنا  يقترص عىل  ال  المواقف  وتغيير 

تعرضنا لسلسلة من المواضيع والقيم والتصورات المضادة والقيم المتناقضة والثقافات، ويبق  لوسائل العالم دورا هاما  

الت ي عملية 
الرسائل ال ف  ي  عالمحول والتغيير من خالل 

نبت  ي عىل أساسها 
أو خاطئة والت  )المعلومات( صحيحة كانت  ية 

 مواقفنا تجاه القضايا والموضوعات. 

 كما أن هذا التأثير عىل حياة األفراد له وجهان: 

ي  - بية والتعليم.  عالم: التثقيف، ال ايجاب  فيه، الي   والمعلومات والمعارف، التسلية والي 

ي  -  .: االستهالك، النمطية، التأثير والتوجيهسلت 

ي الذي تحدثه وسائل ال 
اشمل من تغيير المواقف أو االتجاهات، فالمعرفة )مجموع المعلومات   عالمفالتغيير المعرف 

ي المواقف  
ي حياة النسان، الن التغيير ف 

ل  شعان ما يزو   عارضواالعتقادات والمواقف واآلراء والسلوك( وهي أعمق أثر ف 

ء ويحتاج ي فهو بطي
ي أما التغيير المعرف   وقت أطول.  إىل بزوال المؤثر أو ربما يكون له تأثير ايجاب 

ي   ام" إن استعمالنا لكلمة ثورة عند الحديث عن التفاعل االجتماعي مع االتصال الجماهير ي هذا الصدد يقول "شر
وف 

ي   عالملم تكن من محض الصدفة. ومنذ وجود وسائل ال 
 كل تغيير اجتماعي ذي أهمية مثل الثورات وهي تشارك ف 

ال  علمنا  لقد  والقيم.  والتطلعات  الذوق  ي 
ف  تحدث  ي 

الت  والثورات  والصناعية،  والسياسية  القاعدة    عالم الفكرية 

 األساسية التالية:  

ء يقوم بخلق المعلومات فان ي
ه حيث أن االتصال هو العملية االجتماعية الجوهرية وحيث أن النسان وقبل كل سر

االتصال.  لوسائل  ورئيشي  أساسي  استخدام  مع  المعلومات  نوعية  ي 
ف  تغيير  الرئيشي  االجتماعي  التغيير  يصاحب    عادة 

 ( 2003)طلعت، 

ي تؤديها وسائل ال  إن الحديث عن التغيير االجتماعي 
ي المجتمع حديث ال يجب أن يغفل األدوار الت 

ويرجع   ،عالمف 

ي خلق إىل ذلك 
ي عىل  ،تحوير و تعديل القيم والسلوكيات ، إسهامها ف 

حيث لم يعد المجتمع هو المصدر الوحيد الذي يضق 

ي يمكن أن يكون األفراد عىل أساسها مواقفهم واتجاهاتهم،
يحدد األفراد سلوكياتهم و اتجاهاتهم بناء    القيم معانيها و الت 

ي يكونها  
ي تقدمها وسائل ال   ،هؤالء حول العالم من حولهمعىل الصور الذهنية الت 

لهذا    عالموتشكل الصورة الرمزية الت 

 . مصدرا أساسيا لذلك، دون إغفال درجة تماثل الصورة الرمزية مع الواقع كما هو موجود فعال  العالم 

ي خاصة مع هذا الكم الكبير من ال قنوات الفضائية  ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة إذا تعلق بعالمنا العرب 

تلعب أدوارا  عالمالعربية عىل اختالف مضامينها وتوجهاتها الفكرية والسياسية، ليس ألننا عرب فقط ولكن الن وسائل ال 

ي تغيير القيم العربية، وال يتعلق األمر هنا بوسائل ال 
ة ف  ي   عالمكبير

ة الت  الغربية فحسب وإنما بمثيالتها العربية، هذه األخير

نسبة   نسبة  تتعدى  فيها  الغربية  امج  ال    60الي  من  امج    40%وجزء كبير  لي  األصل  طبق  نسخ  بمثابة  هي  المتبقية   %

 غربية..... 

 ( القنوات الحكومية )  إخبارية   ترفيهية   التعبئة  :فمضامير  القنوات الفضائية العربية ال تخرج عن هذه المواضيع

اتها من حيث المضمون.والدينية    (2006صبع، )ا : ..وأما تأثير

ي الشؤون العامة
 .  التأثير عىل مستوى المعرفة وخصوصا ف 
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 بتقديم الواقع للعالم المتصور.   عالمالواقع: تقوم وسائل ال  إنتاج  

تيب األولويات للجمهور.     وضع األجندة )ترتيب األولويات( للمجتمع: تقوم بي 

   التأثير عىل القيم. 

   التأثير عىل السلوك. 

ي 
ي أعدها الدكتور ياس خضير البياب 

والعالقات العامة بجامعة    عالممن كلية المعلومات وال   ،وأظهرت الدراسة الت 

ال  الغزو   " عنوان  تحت  أن وسائل  عالمي عجمان   " العربية  الفضائيات  امج  لي  تحليلية  دراسة  ي 
ف  االجتماعي  واالنحراف   

بد  عالمال  الغزو ال العربية شاركت  تعميق  ي 
ي عالمي ور أساسي ف  لمواد    ، األجنت  البث المخصصة  من خالل مدة ساعات 

فيهية  ،أجنبية امج القنوات الفضائية العربية هو المادة الي  ك لي 
وأفالم الجريمة    ،كما الحظت الدراسة أن القاسم المشي 

اب  أي أن ثقافة الصورة تطىع  عىل هذه األفالم  ،والعنف والرعب والجنس ي االغي 
امج مسببة ظاهرة سلبية تتمثل ف    ، والي 

الغريزة والفردانية والعدوانية وحب االستهالك والتمرد   ،القلق أن  . وإثارة  المحتمل  انه من  الدراسة من  ..... وقد حذرت 

العامة االجتماعية، وت العالقات  ي 
العربية االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار ف  الفضائيات  برامج  الفردية  تخلق  نمية 

ي عىل حساب الهوية   والروح االستهالكية والهروب من الواقع وإضعاف الروابط األشية وقيمها واالنبهار بالنموذج األجنت 

 . الثقافية العربية

ي النواجي التالية: أويظهر 
   (1996)بوجالل، ثر التلفزيون وعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي ف 

ي كافة المجاالت تناسب جميع األعمار. أ   نشر معلومات م
 تنوعة ف 

الحاجة مثل  النفسية  الحاجات  إشباع  ودعم    إىل  ب    العامة  والثقافة  والمعارف  واألخبار  فيه  والي  والتسلية  المعلومات 

 االتجاهات النفسية، وتعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها والتوافق مع المواقف الجديدة. 

ي الظروف المختلفة، كما يوفر للنسان معلومات  ج   تعليم أفراد المجتم
ي السلوك الفردي واالجتماعي ف 

ع أساليب مختلفة ف 

ه من األفراد الذين يتعامل معهم.  ة مع غير ي عالقاته المباشر
ي حياته العادة، وف 

 ال تتوفر ف 

ال  وسائل  تعتي   عىل  عالموعليه  تعمل  أنها  للفرد كما  وتعليم  ثقافة  اال  مصدر  السلوك  والعادات  تغير  جتماعي 

هم وترصفاتهم سلبا وإيجابا.  االجتماعية القابلة للتغير بسبب االنفتاح عىل ها عىل سلوك األفراد وتفكير  العالم، وينعكس تأثير

لخدمة مصالح   أدوات  تكون مجرد  ال  وان  المجتمع  أهداف  وفق  أهدافها  تحديد  الفضائية  القنوات  ومنه فعىل 

وعها الخاص للوصولوتروي    ج أفكار األنظمة القائم مجتمع المعلومات والذي بإمكانه مواجهة    إىل  ة، إنما يكون لها مشر

ي شت  مجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية. وال يخق  علينا اليوم أن وسائل ال 
  عالممختلف التحوالت وف 

ي صنع القرار  تشكل صناعة قائمة بذاتها فهي تعرض الخدمات ومنتجات المؤسسات صناعية  
أو تجارية ولها تأثير كبير ف 

ي حياة األفراد 
فيه، وهي بذلك تلعب دورا هاما ف  جانب المؤسسات    إىل  السياسي وتوجيه الرأي العام وصنع الثقافة والي 

ي كثير من األحيان. 
 األخرى كالمؤسسة التعليمية بل تكاد تتفوق عليها ف 

فال نقيس تقدمنا بعدد القنوات الفضائية بل بما تقدمه من مضامير   ية عالمكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات ال   

ي تطوير المجتمعات العربية. 
 وبما تنتجه ومدى مساهمته ف 
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ي مجال ال 
امج والمضامير    عالمفإبراز الهوية الثقافية ال يتأب  من خالل امتالك التكنولوجيا ف  واالتصال أو محاكاة الي 

ية ووضع سياسات  عالمقات البداعية ورفع مختلف أشكال الرقابة عىل المضامير  ال األجنبية، بل من خالل تحرير الطا

 ( 2006)شطاح،  نابعة من هذا المجتمع. 

ي وتكريس القيم العربية  عالمالمضامير  ال   إنتاجوالمطلوب اليوم هو عملية   ي تتماسر والواقع االجتماعي العرب 
ية الت 

ي أبدا االنغالق والتقوقع،السالمية من خالل االهتمام أكير بانتق
ي تجسد ذلك وهذا ال يعت 

امج الت  بالعكس االنفتاح    اء الي 

ات  عىل الثقافات األخرى واالحتكاك يسمح لنا باكتساب المعارف والمعلومات بما يفيدنا كمجتمعات تعرف تحوالت وتغيير

ي شت  مجاالت الحياة ويسمح لنا بتوعية األفراد بشكل صحيح بعيدا عن التنم
يط ووضع قوالب جاهزة وهذا يتطلب ف 

جهود الباحثير  واألكاديميير  لصياغة برامج وأفكار تحافظ عىل هويتنا من جهة وتسمح لنا بالتعامل مع الثقافات األخرى 

قيمنا  عىل  يؤثر  ال  وظيفته كاألشة،بشكل  حسب  االجتماعية كل  المؤسسات  مساهمة كافة  أيضا  المدرسة    ،ويتطلب 

ي ظل ثقافتنا العربية. والتلفزيون طبعا 
ي التغيير االجتماعي ف 

ي من شانها المساهمة ف 
ي المؤسسات والهيئات الت 

أي أن    ،.وباف 

  عالم المسالة ال ترتبط فقط بالمحافظة عىل قيمنا وهويتنا وإنما هي مرتبطة أيضا بقدرتنا عىل التكيف مع طبيعة وسائل ال 

   . نما نتكيف مع التغيير بما يخدم مصالحنا وأهدافنا فال يمكن أن نوقف رياح التغيير وإ ،ومضامينها 

ي لوسائل ال  ي والتكنولوج 
ي أي التطور التقت  كير  عىل الحل التكنولوج 

ي  عالمواليمكن أن يتم فقط الي  ي وطننا العرب 
ف 

ات غير حقيقية  ،أو الحديث عن الكم الكبير من القنوات الفضائية العربية ات الحقيق  ،فهذه مؤشر ية هو ماهي  الن المؤشر

ات اجتماعية عىل الصحة ي اجتماعيا كان   ،التعليم  ، نتائج مضامير  هذه الوسائل عىل إحداث تغيير الوعي لدى الفرد العرب 

   . ية نحو المضامير  وليس الوسائل فقطعالمأي أن تتوجه السياسات ال  ،أو سياسيا 

ع وان ال تكون مجرد أدوات لخدمة مصالح  ية تحديد أهدافها وفق أهداف المجتمعالمومنه فعىل المؤسسات ال 

وعها الخاص للوصول  والذي بإمكانه مواجهة مختلف متطور  مجتمع    إىل  وتروي    ج أفكار األنظمة القائمة، إنما يكون لها مشر

ي شت  مجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية. وال يخق  علينا اليوم أن وسائل ال 
تشكل    عالمالتحوالت وف 

ي صنع القرار السياسي 
صناعة قائمة بذاتها فهي تعرض الخدمات ومنتجات المؤسسات صناعية أو تجارية ولها تأثير كبير ف 

ي حياة األفراد 
تلعب دورا هاما ف  بذلك  فيه، وهي  الثقافة والي  العام وصنع  الرأي  المؤسسات األخرى   إىل  وتوجيه  جانب 

ي 
 كثير من األحيان.   كالمؤسسة التعليمية بل تكاد تتفوق عليها ف 

البد أن نتحدث بشكل أساسي عن الدور األساسي لوسائل   عالمكما ان الحديث عن العالقة بير  الثقافة ووسائل ال 

هو عملية نقل كل ما يتعلق بحياة المجتمعات واألفراد، طبعا من خالل التعريف بكل ما يتعلق بهذه المجتمعات    عالمال 

ي 
ي كل أنماطه وأشكاله، فالعالقة هنا بير  الثقافة ووسائل ال   واألفراد خاصة موروثها الثقاف 

ة هي    عالمف  هي أن هذه األخير

معينة،   أنماط  أو  بسلوكات  األمر  تعلق  الشعوب سواء  ثقافة  وواقىعي عن  بشكل صحيح  يعي   أن  بإمكانه  الذي  الوسيط 

 قافة المجتمع وقيمه. تأثير قوي عىل ث  عالمفل .... . ممارسات معينة، طقوس معينة، احتفاالت معينة

 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

96  

 

www.rimakjournal.com 

 

 الخاتمة:  

ي عالم حيث وسائل ال 
ي كل مكان، من التلفزيون  عالم نعيش اليوم ف 

ها    إىل   ف  ، وتأثير عىل  وسائل التواصل االجتماعي

ي نشاهدها 
ي نراها، تلعب وسائل ال   إىل  الثقافة والقيم ال يمكن إنكاره. من األخبار الت 

ي تشكيل   عالمالعالنات الت 
دوًرا مهًما ف 

ي    عالميمكن استخدام وسائل ال  .ثقافتنا وقيمنا
ي ربما تم التغاض 

لزيادة الوعي حول الموضوعات المهمة وبدء المحادثات الت 

ا للتأثير عىل الرأي العام حول قضايا مختلفة، مثل عندما تغطي وسائل ال عنها. يمكن استخدام
ً
حملة سياسية   عالم ه أيض

ة للجدل. بهذه الطريقة، يمكن أن يكون لوسائل ال  تأثير قوي عىل قيم وثقافة مجتمعنا، حيث يمكنها    عالمأو قضية مثير

الناس وترصفهم تفكير  ي .تشكيل طريقة  أن  يمكن  ذلك،  لل عالوة عىل  لمجموعات    عالمكون  تصورنا  تأثير عميق عىل 

ي وسائل ال 
ي يتم بها تصوير مجموعة معينة ف 

عىل    عالممختلفة من الناس. عىل سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الطريقة الت 

نا بها وموقفنا تجاههم. هذا يمكن أن يؤدي ،    إىل  طريقة تفكير تشكيل   الخبارية  عالميمكن لوسائل ال   كما التحير  والتميير 

ي يمكن أن تؤدي
ي وكيف ننظر   إىل   آرائنا حول القضايا السياسية والسياسات العامة الحالية، والت  ي سلوكنا االنتخاب 

ات ف    تغيير

جزًءا رئيسًيا من ثقافتنا وكيف نرى    عالمتأثير عميق عىل قيمنا ومعتقداتنا. أصبح ال   عالم يمكن أن يكون لل  .مجتمعنا  إىل

 أنفسنا واآلخرين. 
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