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مْ  َ  إِنه   أَْتقَاك  َخبِير    َعلِيم   َّللاه
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 ئلشاس ادلمَٛ اٌؼٍّٟ
 

عٛع١ٌٛٛخ١ا اإلػالَ اجلذ٠ذ/ اعرتاذ١د١اخ االلٕاع ٚصٕاػح أشيد بأف ىذه االطركحة المكسكمة )
في قسـ عمـ  خ١ًٍ زلغٓ( )عاسٖ( المقدمة مف قبؿ الطالبة دساعح يف ا٠ذ٠ٌٛٛخ١ا اإلػالَ_ اٌٛالغ 

 االجتماع قد جرل تقكيميا مف الناحية العممية بإشرافي.
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 ٔرباعا احل١اج ٚعشاخا اٌثصريج
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 شىش ٚاِرٕاْ
 

، ككؿ  ـٍ بسـ اهلل الحكـ العدؿ، كالحمد هلل ذم الجبلؿ كالنعـ، كالصبلة كالسبلـ مع كؿ دفقة د
، عمى خير مف عمـ بعدما كعي كعمـ، النبي االميف محمد الذم ليس ىناؾ مثمو مف البشر  سانحة فكرو

 بالرأفة كالرحمة كعمى الو الطيبيف الطاىريف.
كممات شكر كثناء اجدىا قاصرة عف ابداء حقيـ.. استاذم المشرؼ الدكتكر طالب عبد الرضا 
كيطاف كالى االستاذ الدكتكر طاىر ريساف دخيؿ المذاف تفضبل مشككريف باإلشراؼ عمى اطركحتي منذ اف 

ؿ الصعاب كانت فكرة حتى استكل عمى سكقو، منحاني الفكر النير كالمبلحظة الدقيقة كسعة الصدر لتذلي
 في خطكات الدراسة، لفضميـ ككرميـ جزيؿ الشكر كالثناء.

إليو.. صاحب الفضؿ الكبير مف اتاح لي المتابعة كالمشاركة الفعالة بيف االستاذ كتمميذه كاكالني 
جؿ اىتمامو كرعايتو االبكية االستاذ الدكتكر.. صبلح كاظـ جابر، حيث كاف عطاؤه نيرا ال ينضب، فمو 

 الحتراـ، كجزاه اهلل عني افضؿ الجزاء كامد في عمره كرزقو الصحة كالعافية. كؿ الشكر كا
 كالشكر مكصكؿ بالعرفاف كاالحتراـ كالتقدير الى أساتذتي في قسـ عمـ االجتماع.. كفقيـ اهلل لكؿ خير.   

في تسييؿ ككذلؾ كانت المساعدة القيمة التي ابدتيا الست جناف كالست فاطمة في مكتبة العتبة الحسينية 
كتكفير المصادر العممية كاالخكة في مكتبة جامعة بغداد كلكؿ االساتذة في قسـ االعبلـ في الجامعة 

 االسبلمية فجزاىـ اهلل خير الجزاء.
كلـ تكف ىذه االطركحة لتظير بالشكؿ االخير لكال النقاشات كالمقترحات ذات االلياـ الكبير التي 

ممساعدة في تكضيح المصادر المفيدة كالدقيقة ، فميـ جزيؿ الشكر ابداىا بعض االساتذة كالصحفييف ل
 كالثناء.

 المتكاصؿ المعنكم الدعـ ال لك الماضية المدة طيمة العممي العمؿ ىذا في التقدـ ممكنا يكف كلـ
 مف عائمتي الصغيرة رغـ تقصيرم معيـ ، اداـ اهلل كجكدىـ لي كحفظيـ مف كؿ مكركه.

 متناف لكؿ مف اعاف ىذه االطركحة لتخرج مف بكتقة الفكر، الى نكر الكجكد..فجزيؿ الشكر كعظيـ اال 
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 ادلٍخص
تتناكؿ الدراسة الحالية التأثيرات المعرفية لئلعبلـ الجديد في تحديد نمط ادراؾ الجميكر لمكاقع مع      

جديدا مف خبلؿ تكظيؼ مختمؼ بياف الكيفية التي تعتمدىا في االنتقاء مف الكاقع الفعمي لكي تصنع كاقعا 
الكسائؿ الخاصة بيا لتحقيؽ مصالحيا الخاصة ، كىك االمر الذم يفتح االبكاب اماـ الكثير مف التساؤالت 

 الميمة كيتطمب تكضيح العديد مف التفاصيؿ غير المعمكمة اماـ االغمبية .
الجتماعية ، زادت فاعميتيا بزيادة تعتبر كسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكاليا ذات اىمية كبيرة في الحياة ا    

اعية نتيجة التقدـ التكنكلكجي الذم حكؿ العالـ الى قرية صغيرة تغيرت مف خبلليا كؿ معالـ الحياة االجتم
في عمميات التغيير االجتماعي، لذا بات مف االمكر المسمـ بيا.. انو استحالو فيـ دكر كسائؿ  لفاعميتيا

بشكؿ شمكلي مف دكف التطرؽ الى نظـ المجتمع كمؤسساتو المختمفة ، فاليـك االعبلـ الجديد كايديكلكجيتيا 
كسائؿ االعبلـ الجديد ىي جزء مف عمميات البناء االجتماعي كام تطكر ليا ىك نتيجة طبيعية لعمميات 
التطكر االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالثقافي ككؿ االنساؽ االيديكلكجية كالتنظيمات السياسية التي 
تؤثر فييا في الكقت نفسو، بمعنى اف ام عممية تسعى لفيـ الكاقع االجتماعي تبدأ مف اكثر الجيات تأثيرا 
في افراد المجتمع اال كىي كسائؿ االعبلـ آيا كانت كجيتيا السياسية اك مستكاىا التكتيكي كليذه العممية 

القكؿ االغمبية المنغمسيف ضمف نطاؽ خطكرة بالغة في تكجيو افراد المجتمع بطريقة ال يعي الييا اف صح 
مغريات ىذه الكسائؿ كاساليبيا المتنكعة كالمختمفة لتتحكؿ عممية السيطرة عمى المجتمعات مف خبلؿ ىذه 
الكسائؿ بدال مف الحركب االستعمارية، فقكة الصكرة اليكـ اصبحت تكازم خططان كما يتبع مف استراتيجيات 

مف التكجيات االجتماعية كالنفسية لمتأثير كالسيطرة عمى كعي افراد قائمة عمى اثارة العكاطؼ كغيرىا 
المجتمع بإعادة انتاجو كتشكيمو بما يتفؽ مع مصالح الجيات االيديكلكجية الكبرل المييمنة عمى الكسيمة 

 االعبلمية كالممكلة ليا.
االعبلمية بمختمؼ  كمف نقطة التناقض ىذه، كغمكض االليات كاالستراتيجيات المتبعة في العمميات   

اشكاليا جاءت ىذه االطركحة كمحاكلة استقراء كاجابة عف امكانية التكصؿ الى رؤية عامة كشاممة تحسـ 
 بعض الجدؿ الدائر حكؿ سكسيكلكجيا االعبلـ الجديد كدكره في صناعة الكاقع. 

لية كالسرعة كالشمكؿ كقد تمثمت اىمية الدراسة في التعرؼ عمى دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في الفعا   
كتعميـ القيـ كخمؽ الكعي كقكلبة قكاعد السمكؾ كتكجيات الفرد االجتماعية كتكظيؼ الكقائع االجتماعية 
إلبعاد مختمفة تعكد بالنفع االيديكلكجي لصالح جيات معينة ، فضبل عف اىمية دكرىا في التعرؼ عمى 

ساطة جيات تعي اىمية المادة الفكرية المتداكلة طرؽ انتاج ىذه الكسائؿ لممعارؼ كالمعاني المستغمة بك 
 عبر ىذه الكسائؿ كبالسيطرة عمييا يتـ التحكـ بعقمية افراد المجتمع.
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كقد حاكلت الباحثة االجابة عف مجمكعة مف التساؤالت التي ارتأت اف يككف ليا ارتباط مباشر في ما 
كيفية التي اصبحت فييا كسائؿ االعبلـ يخص مكضكع الدراسة ىذا، المتعمؽ باستراتيجيات االقناع كال

تصطنع الكاقع بما ترسمو لنا مف صكر عبر كسائؿ االعبلـ االكثر استخداما كالمتمثمة بالجديد منيا كما 
 سكؼ ينتج مف كعي اجتماعي نتيجة ىذه العبلقة.

( 108عددىا)مف النخب االكاديمية االعبلمية كالبالغ قصدية اعتمدت الباحثة بالمسح الشامؿ عمى عينة 
مبحكث ممف يعممكف ضمف اقساـ االعبلـ في كمياتيـ المختمفة بيدؼ رصد االنعكاسات االجتماعية لدييـ 
في التعامؿ مع ىذه الكسائؿ ككف االغمبية منيـ عاشت حقبتيف مختمفتيف ما قبؿ السقكط كما بعده كتعي 

 جتماعي.بأىمية الدكر الذم اصبحت تأخذه ىذه الكسائؿ في صناعة كاقعنا اال
 التي تكصمت الييا الدراسة:   كمف اىـ النتائج

 بأشكاليا الجديد االعبلـ كسائؿ مع يتعاممكف ىـ العينة افراد كؿ اف الدراسة نتائج اظيرت .1
 .عاـ بشكؿ حياتنا في تأثيرىا حجـ عمى يدؿ ما كىذا المختمفة،

 إذٍ  ليـ الجديد االعبلـ كسائؿ قدمتيات التي االسيامات طبيعة حكؿ الميدانية الدراسة نتائج اظيرت .2
 العمؿ فرص تكفيرك  المصالح تبادؿك  المنفعة تحقيؽ تمثمت االسيامات ىذه بما طرح عمييـ مف

 .التطكر مف درجات الى الكصكؿمحاكلة  ابعدى مف جاء
 اجتماعية كظيفة حتؿت انيا النتائج اظيرت فقد المجتمع، في الجديد االعبلـ كسائؿ تأثيركفي  .3

 عف االبتعاد اضافة الى كىمي كاقع بصناعة تنجح ، كما انيااالرباح مف عالية مستكيات ؽكتحق
يـ كاشراكيـ تكظيفكما انيا زادت مف عممية السيطرة عمى االفراد ب الفكرم االيديكلكجي التكجيو

 كاعتبارىـ كمصادر. كاالخبار لمعمكماتا  بعممية نقؿ
 كسائؿ دكر تقكيـ عممية مف جكىريان  جزءان  تشكؿ الي االعبلمية العممية فعالية تبيف الرسائؿ أف .4

كال  قير، اك اجبار عممية ليس فاإلقناع االجتماعي، الفرد كاقع صناعة في تأثيرىا كمدل اإلعبلـ
 استراتيجيات عدة تكفير تستيدؼ متتالية جيكد خبلؿ مف يتـ انما القكانيف، إصدار بمجرد يحدث
 فعبلن  ليس اإلقناع أفٌ  ذلؾ يعنيك  مباشرة، غير بطريقة المستيدؼ الفرد لدل االقناع ىدؼ لتحقيؽ

 في تقؼ التي العكائؽ كافة عمى لمتغمب كالكقت كالجيد المسبؽ التخطيط يشترط إٌنو بؿ ميكانيكيا،
 .المجتمع افراد المستيدفة اإلقناعية العممية أىداؼ تحقيؽ سبيؿ

 قد االعبلـ كسائؿ تطكر اف عميو المتعارؼ فمف لمعكلمة الطكلى الذراع ىي االعبلـ كسائؿتيعد  .5
 اسيـ الذم االمر تذكر رقابة ام دكفمف  المعمكرة انحاء جميع الى ثقافةال ايصاؿ في ساىـ
 .صحيح كالعكس انشطتيا بكؿ كسيادتيا انتعاشيا في مباشر بشكؿ
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 تشكيمو اعادة اك العاـ الرام تغيرات اتجاىات تحديد في كاالبرز االىـ دكرهب الجديد االعبلـ ييسيـ .6
 حدة مف كالتخفيؼ التأييد حشد بغية كالدكلية المحمية االجتماعية القضايا مف قضية اية تجاه

 .القضايا ىذه مف ام في كفاعميتيا المعارضة
 اك الكاقع ىذا تشكه قد بحيث االجتماعي الكاقع يحدد ككسيط تعمؿ االيديكلكجيا افاظيرت النتائج  .7

 صياغة اعادة بقدرة تتمتع فيي االحياف بعض في الحقيقة تعكس اك القضايا بعض تطمس قد
 ما كاف فأف االيديكلكجيا، اليو تسعى الذم لمكاقع مماثؿ جمعي كعي لخمؽ االجتماعية الحقائؽ
 .تأثيرىا تحت المجتمع افراد عزؿ في القدرة ليا داـ ما المادم الربحىك  اليو تسعى

 االجتماعية االكضاع مختمؼ في كمستمر سريع اجتماعي تغير حالة في اليكـ المجتمعات اف .8
 في تغيير يصاحبيا اف الطبيعي مف تطكر اك تغيير خطكة كؿ في كبالتالي كالسياسية كاالقتصادية

 الجية مصالح يخدـ الذم بالشكؿ البشرم السمكؾ طبيعة في تغيير عنيا ينتج التي االفكار نمط
 مف الخضكع دائرة تكسعت كمما اكبر تأثيرا ىذا كيأخذ المجتمع افراد بقية حساب عمى المييمنة

 تأثيرا ذا اسمكبا اتبعت ما اذا خصكصا المييمنة الجماعة سيطرة تحت كاالنقياد المجتمع افراد قبؿ
 .اشكاليا بمختمؼ االعبلـ لكسائؿ استعماليـ مثؿ المجتمع افراد عمى كبير
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 أ٠ّٕا خيذع إٌاط ف١صغْٛ آسائُٙ مبٕأٜ ػٓ احلم١مح.. ٠رضر                                       
 أْ اخلغأ لذ ذغًٍ اىل ػمٛذلُ ػرب صٛس ِؼ١ٕح ذشثٗ ذٍه احلم١مح                                       

 عمشاط                                                                                                                
 ادلمذِح     
قديما كجديدا في اف كاحد، فاإلعبلـ باعتباره كسيمة لنقؿ المعارؼ تناقش الدراسة الحالية مكضكعان      

كالمعمكمات كاحداث المجتمع ، برز بكصفو اشكالية ذات بعد خطير تجاكز عممية النقؿ الى مرحمة 
 الصناعة كالسيطرة عمى تفكير الفرد كاعادة تشكيؿ كعيو عبر كسائمو المختمفة كالمتنكعة. 

 بما انتاجو كتعيد االنساف كيراه يسمعو ما كؿ في التحكـ عاتقيا عمى بلميةاالع الكسائؿ ىذه لتأخذ  
 محدد تكجو نحك المجتمع افراد ألخذ اىدافيا بعيد لمدل رسمت نافذة جيات كايديكلكجية سياسة مع يتناسب
 مف بأف الثابتة السياسة لترسـ كالزماف المكاف اختبلؼ عمى ليا المجتمع كخضكع الدكلة بكضعية اشبو
 العمماء مف الكثير قبؿ مف طرح ما مع الحاؿ ىذا ينطبؽك  ، السمطة يمتمؾ مف ىك كالكاقع بالمجتمع يتحكـ
 الفكضى لعمت كاال بالحكـ االحتفاظ لضركرة بيـ يتحكـ مف كجكد مف ليـ بد ال المجتمع افراد افبالقكؿ 
 الممتد السياؽ ذات الذىنية كصكرىا االعبلـ كسائؿ طريؽ عف المجتمع افراد بكؿ التحكـ ذلؾ يتـ ككيؼ

 تكجيو بحسب نمطيو لتحتؿ بمختمؼ اشكالو االعبلـ كيفيا كرمكز شيفرات كفؽ اليكـ لنعيش المجتمع في
 نقؿ ما ىك الكاقع بأف افراده إلقناع المجتمع بنية تحدد مف ىي كالصكرة الكاقع ىي الرمكز تصبحل مسبؽ
 .  ذاتو الحدث ال االعبلـ كسائؿ عبر
لـ تكف ىذه السردية امرا بيذا الحجـ مف الخطكرة عمى مجتمعنا العراقي، اال بعد سقكط النظاـ     

، إٍذ شكمت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي فضاءات حديثة يتردد عمييا اغمبية افراد 2003الدكتاتكرم عاـ 
لـ مف حكليـ، كبالتالي المجتمع باعتبارىا مصدرا لمكثير مف التمثبلت كالتصكرات التي يككنكىا عف العا

يمكف ليذه الفضاءات اف تشكؿ الصكرة الذىنية اك االتجاه المحدد مف قبؿ القائـ خمؼ العممية االعبلمية 
لنصؿ بالنتيجة الى تكظيؼ ىذه الكسائؿ بكؿ ابعادىا االجتماعية كالثقافية بشكؿ برغماتي استراتيجي ال 

ية محددة معتمدة عمى الرأسماؿ الرمزم كالمتمثؿ بكؿ غنى عنو في انتاج الكعي كاعادة تشكيمو ضمف رؤ 
 خصكصا الجديدة منيا.ي تقدميا كسائؿ االعبلـ المغريات الت

كاف المعارؼ كالمعمكمات مرتبطة بيا لتقكـ ىذه الكسائؿ بعمميا بعرض ظبلؿ الحقيقة المصدقة  السيما    
تخدمو رجاؿ الدكلة كالسياسيكف مف مف قبؿ المتمقي العتقاده بصدقيا كاحقيتيا كأنيا تشبو ما يس

مصطمحات لتثير عكاطؼ افراد المجتمع بمصطمحات ديمقراطية تأخذىـ في اخر المطاؼ لكىـ الحرية 
عبر مؤسسات محتكرة مف قبؿ ىذه القمة ، لذا اف لمحقائؽ التي يعرفيا االنساف بعدا اخر تظير تجمياتو 
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لدل الشعكب كتغيير تكجياتيا تجاه بعض القضايا مثؿ  في المجتمع كالعالـ كما ىك الحاؿ بزرع االفكار
 .الحركب بداعي السبلـ كالسبب بذلؾ الفكرة التي غرست في ذىنيتو كانيا التكجو الصحيح ال غير

اف االشكالية التي تبحث في مضامينيا الدراسة الحالية تتضمف في البحث كاالجابة عف تساؤالت ميمة    
االعبلـ الجديد كقدرتيا بتشكيؿ كعي جديد جعؿ مف افراد المجتمع ككأنيـ تسعى الى تكضيح الية كسائؿ 

أسرل لمكسيمة ضمف نمط ايديكلكجي محدد مسبقان، ككيؼ تداخمت العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية في 
 التأثير عمى تكجيات الفرد بشكؿ عاـ.

الفصؿ االكؿ كضمف المبحث كمف اجؿ االجابة عف ىذه التساؤالت، كاف البحث في بادئ االمر في    
االكؿ معالـ رئيسة لمدراسة مف حيث التساؤالت االساسية كاالىمية كاالىداؼ ، كفي المبحث الثاني عرضنا 
المفاىيـ االساسية لمدراسة كىي: السكسيكلكجيا، االعبلـ ، االعبلـ الجديد، االستراتيجيات، االقناع، 

 ؤية تكضيحية شاممة ليذه المفاىيـ.الصناعة، الكاقع كااليديكلكجيا، بما يحقؽ ر 
كباالنتقاؿ الى الفصؿ الثاني في مبحثو االكؿ تناكلنا عينة مختارة مف اىـ الدراسات التي تناكلت     

المكضكع بما يحقؽ رؤية سكسيكلكجية في تكضيح االشكاالت التي انطكت عمييا ىذه الدراسات كاىـ 
مف اختبلؼ عنيا مف نكاحي عديدة. اما في المبحث الثاني فقد انجازاتيا فضبل عما تشكمو الدراسة الحالية 

استيؿ بالنظريات المفسرة لمدراسة كالتي تناكلنا فييا نظريات اعبلمية كاجتماعية لكي يتـ تحقيؽ نظرة 
 متكاممة عف مكضكع الدراسة. 

اما الفصؿ الثالث المقسـ عمى مبحثيف، عمدنا الى اقتراح المبحث االكؿ منو لمحديث عف استراتيجيات   
االقناع االعبلمي كالتفصيؿ عنيا بالجانب االجتماعي كالكيفية التي يتـ بيا االقناع كما يكرس مف 

 استراتيجيات لذلؾ.  
ي صناعة الكاقع لما ليذا المبحث مف اىمية كبيرة كفي المبحث الثاني عف العكامؿ االجتماعية المؤثرة ف  

كخصكصية سكسيكلكجية في تكضيح العكامؿ المتداخمة في صناعة كاقعنا االجتماعي، كالمقصكد بالعكامؿ 
 ىنا)السياسية/ االقتصادية/ التربكية/ االسرية/ الدينية(.

بيف الصناعة كاالصطناع في  جاء الفصؿ الرابع مف الدراسة بمبحثيف شمؿ االكؿ منو لتكضيح الكاقع 
تفصيؿ ميـ عف التطكرات التي اجتاحت الحياة االجتماعية كككنت نسخة متحركة عف الكاقع الذم يعيشو 
مميئة بالرمكز كالمعاني الذاتية. اما الثاني، فيك لبياف العكامؿ النفسية المؤثرة في صناعة الكاقع كبالنتيجة 

 تؤثر في تشكيؿ الية الكعي لديو.
الفصؿ الخامس ، االيديكلكجيا بيف االشكالية كالدكر الكظيفي ىك ما تـ تكضيحو في المبحث االكؿ  ثـ  

منو باعتبارىا نسقا مف التمثبلت ذات كظيفة اجتماعية تفكؽ المعرفية، اما الثاني فقد شمؿ عمى ابعاد 
 تمبية مصالح جيات معينة.االيديكلكجيا كانكاعيا عمى اعتبار انيا نظاـ فكرم قادر عمى تحقيؽ التماسؾ ك 
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 اما الجانب الميداني فقد تكزع عمى ثالثة فصكؿ مترابطة كىي:

الفصؿ السادس المقسـ عمى ثبلثة مباحث، االكؿ منيا لتكضيح نكع الدراسة كمنيجيا كمجاالت الدراسة   
حث الثالث كمف ثـ الفرضيات. اما المبحث الثاني لتكضيح مجتمع الدراسة كالعينة االحصائية ، كالمب

 ادكات جمع البيانات كالكسائؿ االحصائية.
الفصؿ السابع كاف بمبحثيف: االكؿ لتحميؿ البيانات االكلية ، كالمبحث الثاني كاف مخصص لتكصيؼ  

 الظاىرة.
كفي الفصؿ الثامف كىك الفصؿ االخير المقسـ الى ثبلث مباحث: المبحث االكؿ شمؿ مناقشة فرضيات  

الدراسة كنتائجيا، اما المبحث الثاني فقد تـ فيو تكضيح نتائج الدراسة الميدانية ، كالمبحث الثالث كاالخير 
لمصادر كالمبلحؽ كممخصا فقد تضمف االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات. ثـ اخر ما جاء قائمة با

 بالمغة العربية كاالنكميزية.
 
 االستشارات مف الكبير الكـٌ  ال فمك معزكؿ، فردم عمؿ نتاج يكف لـ الدراسة ىذه في انجز ما اف  

  .االكتماؿ الى طريقو يشؽٌ اف  العمؿ يذال كاف ما كتابتيا، مدة طيمة تمقيناىا التي كالمساعدات
 ىذه اف ادرؾي  فإني ذلؾ، كؿ مف الرغـ كعمى ذلؾ، عمى ساعدني مف لكؿ االمتناف كعظيـ الشكر فجزيؿ
 لي شفيعان  االقرار ىذا يككف اف عسى كحدم، مسؤكليتيا اتحمؿ كاخطاء، مشكبلت مف تخمك ال الدراسة

 .الكريـ القارئ أماـ
 

 ٚاهلل ٚيل اٌرٛف١ك                                                                                             
        اٌثازثح                                                                                                  
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 اٌثاب االٚي
 
 

 اجلأة إٌظشٞ
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 اٌفصً االٚي
 االعاس اٌؼاَ ٌٍذساعح  

 
 
 
 

 ادلثسث االٚي: اتؼاد اٌذساعح
 اٚال: اشىا١ٌح اٌذساعح
 ثا١ٔا: أ١ّ٘ح اٌذساعح
 ثاٌثا: أ٘ذاف اٌذساعح

 
 ادلثسث اٌثأٟ
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 االلٕاع .5

 صٕاػح .6

 اٌٛالغ .7

 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا .8
 

 
 
 

 



 

7 

 ٚيادلثسث اال
 اٌذساعحاتؼاد  

 اٚال: اشىا١ٌح اٌذساعح
منذ المحظة التي بدأت فييا المعارؼ سمعة تيصنع كتباع اصبحت لكسائؿ االعبلـ الجديدة افاقا 
ككنية امتدت عبر مساحات كبيرة غير محدكدة خاضعة الستراتيجيات اقتصادية كايديكلكجية سياسية 

ىذه الكسائؿ التي تسعى جاىدة لتحديد الكاقع لمسيطرة عمى الكاقع االجتماعي في مختمؼ المجتمعات عبر 
االجتماعي كفؽ مصمحتيا كغاياتيا كالمستيدؼ ىنا ىك.. المستيمؾ ليذه الصناعة بخمؽ مجاؿ ال يمكف 

 التمييز فيو بيف قطبيو يدخؿ ضمف اطار االصطناع كالتبلعب المطمؽ كخمط السمبي باإليجابي.
ارؼ فيك بالنتيجة ال يعني اف كؿ ما ىك معركؼ كلطبيعة االنساف الفطرية في البحث عف المع

لدل االنساف ىك الحقيقة كال يشترط اف تككف الحقيقة ىي كؿ ما ىك كاقع ، الف الفكرة الشائعة في ذىنية 
الفرد عف الكاقع ىي المتككنة مف معرفتو بما يحيط بو مف اشياء تعتمد عمييا افكاره كمعتقداتو حتى يتككف 

 لمعالـ ، لنصؿ الى حقيقة اساسية بالنتيجة لديو نظرية
كىي اف االنساف يبقى اسيرا ألم كسيمة تساعده في تحصيؿ المعرفة فكيفما يككف الحاؿ اذا كانت  

ىذه الكسيمة ذات تقدـ تكنكلكجي كمتيسرة الحصكؿ لدل الجميع تقدـ معارؼ جاىزة تنقؿ الى مختمؼ 
يديكلكجية عميو اينما حمت ، فبل يمكف تكذيب ما المجتمعات لتضفي لمساتيا بكؿ سيكلة كتأثيراتيا اال

تسمعو اذانيـ كال ما تراه اعينيـ مف صكر ككممات تشكؿ ليـ الكاقع عمى انو الحقيقة ال غير، خصكصا 
كاف المعارؼ كالمعمكمات مرتبطة بيا لتقكـ ىذه الكسائؿ بعمميا بعرض ظبلؿ الحقيقة المصدقة مف قبؿ 

قيتيا كأنيا تشبو ما يستخدمو رجاؿ الدكلة كالسياسيكف مف مصطمحات لتثير المتمقي العتقاده بصدقيا كاح
عكاطؼ افراد المجتمع بمصطمحات ديمقراطية تأخذىـ في اخر المطاؼ لكىـ الحرية عبر مؤسسات 

  في:مسارىا الدراسة  اشكالية لتأخذمحتكرة مف قبؿ ىذه القمة ، 
 ىي ميمة كظيفة الجديد االعبلـ فيو احتؿ ، االجتماعية الحياة في حيكم مفصؿ االعبلـ يمثؿ .1

 العممية الدراسات انتجتيا التي االستراتيجيات مف مجمكعة استخداـ طريؽ عف كاقع بصناعة القياـ
 اخرل جية كمف ، جية مف المتمقي في تأثير كاعمؽ ممكف قدر اكبر لضماف كاالجتماعية النفسية
 .المعرفية سمطتيا الكسائؿ ىذه عمييـ تبسط المتمقيف مف ممكف عدد اكبر جذب

 لذا شيء، كؿ فكؽ الربح كجعمت اكلكياتيا سمـ تنظيـ اعادت الكسائؿ ليذه الخاصة الممكية اف .2
 .اكثر يدفع مف بو يرغب ما تركج مأجكرة كسيمة باتت
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 عمى كاف كلك الربح ايديكلكجيا ىك منيا تبقى كما الكبرل االيديكلكجيات ماتت العكلمة عصر في .3
 .االنساف انسانية حساب

 مراقبة عمى قدرتياعدـ ك  الدكلة سيطرة غياباف  :لتتضح بالنتيجة مجمكعة مف التفاصيؿ الميمة كىي
 ثكرة، كما اف  المعمكرة في نقطة ابعد الى كالكصكؿ العمؿ حرية اعطاىا كاالتصاؿ االعبلـ كسائؿ

 الربح لتحقيؽ محددة استراتيجيات خبلؿ مف االعبلـ كسائؿ تستثمرىا اداة اصبحت كالمعمكمات االتصاالت
 المكارد كسعة كالسيطرة المراقبة انعداـ، كاف  اعبلمية ككسيمة مادة الى كالكسائؿ الثكرة ىذه فحكلت

 اك بكجكد االقتناع عمى الفائقة كالقدرة ..اكال كاقعال صناعة عمى قدرة االعبلـ كسائؿ منح كالمدخبلت،
 جديد لكعي بتشكيميا لمكعي المغيبة المكاد تأثير مركز احتمت ككأنياثانيا،  الحاكـ الكاقع ىذا ايجاد امكانية
 مف محدد لنمط كليس لمكسيمة اسرل البشرم المجتمع افراد غالبية مف جعمت ، تصدؽ ال بسرعة متغير
 مكت عصر بانيا العكلمة عصر في االعبلـ كسائؿ فاعمية عف العمماء عبر لذلؾ( ايديكلكجيا)الكعي

 .بعيدان  امبلن  االنساف تعطي حالمة عكالـ تخمؽ التي االيديكلكجيا
 ٟٚ٘: رغاؤالخٚ٘زا ادلغاس عشذ ٌٍثازثح رلّٛػح ِٓ اٌ   

 االقناع؟ استراتيجيات ىي كما الجديد؟ باإلعبلـ المقصكد ما .1
 عنو؟ مطابقة صكرة تنقؿ حتى الكاقع االعبلـ كسائؿ تدرؾ كيؼ .2
 ؟ المصطنع كما تداعياتو عمى الفرد كالمجتمعما مبلمح الكاقع االجتماعي  .3
 االجتماعية؟ الفرد تكجيات خمؽ بإعادة االعبلـ كسائؿ ساىمت كيؼ .4
 شركط؟ اك قيكد دكف مف ثقافية مضاميف االعبلـ كسائؿ تنتج ىؿ .5
 االجتماعي؟ الكاقع صناعة في كالنفسية االجتماعية العكامؿ تدخؿ اثر ىؿ .6

 ثا١ٔا: ا١ّ٘ح اٌذساعح: 
لعؿ مف نافؿ القكؿ التذكير بأف الدراسة النظرية العممية لكسائؿ االعبلـ اىمية كبيرة تتمثؿ بأىمية   

التعرؼ عمى قدراتيا اليائمة في الفعالية كالشمكؿ كالسرعة كتعميـ القيـ كخمؽ الكعي كقكلبة التفكير كقكاعد 
بالنفع لصالح جيات محددة ، فضبل السمكؾ كتكظيؼ الكقائع االجتماعية إلبعاد مختمفة المجاالت تعكد 

عف اىمية التعرؼ عمى طريقة انتاج ىذه الكسائؿ لممعنى كاالفكار كالتصكرات كالكعي التي استغمت مف 
قبؿ جيات مختمفة تعي اىمية المادة الفكرية التي تطرحيا ىذه الكسائؿ الناجمة عف التفكير لسحب افراد 

كار اك مف يقؼ خمفيا كيطكرىا ليتبدل االنتاج الفكرم في المجتمع مف عناء البحث عف مصدر ىذه االف
لغة القكانيف كالسياسة كالديف كاالخبلؽ ككؿ اشكاؿ العقيدة كالكعي ككؿ ما ىك متعمؽ بمغة الحياة الكاقعية 
لتصبح فاقدة لبلستقبلؿ الذاتي الف ىناؾ مف حكؿ كاقعيـ كمنتجات فكرىـ الى ايديكلكجية محددة يتكقؼ 
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التأمؿ النظرم المجرد فيصبح عمؿ االعبلـ ىنا الصراع مف اجؿ السيطرة عمى الرمز كالصكرة  كفؽ سياقيا
 كالمعنى.  

 اما تطبيقيا تنبع اىمية الدراسة مف خبلؿ ما يأتي: 
 االجتماعية التنشئة عممية في تدخؿ لككنيا كالجديدة القديمة اشكاليا بكؿ االعبلـ كسائؿ اىمية .1

 .االفراد تربية في االخرل المجتمع مؤسسات بقية تشارؾ كاصبحت
تأتي الدراسة ضمف تخصص ميـ في عمـ االجتماع متمثؿ بعمـ اجتماع االعبلـ ، الذم يكتسب  .2

اىميتو المتزايدة نتيجة تصاعد تأثير كسائؿ االعبلـ بكاقع الحياة االجتماعية كتطكرىا المستمر اخذ 
 المجتمع.صداه الكاسع كتأثيره الكبير عمى كؿ افراد 

التعرؼ عمى اىـ استراتيجيات االقناع التي تقكـ عمى الطرؽ كاالساليب التي يستخدميا القائمكف  .3
 بالعممية االعبلمية كتحديد ايديكلكجيتيـ المتبعة في اقناع الجميكر بمحتكل المادة االعبلمية.

االعبلـ الجديد  تكتسب الدراسة الحالية اىميتيا مف ككنيا تطرقت الى اىـ التحكالت في كظيفة .4
ككيفية تعامؿ افراد المجتمع معو بما يحتكم مف سمبيات كايجابيات كانتشار ىائؿ لممعمكمات مف 

 دكف تساؤؿ االفراد عف اسباب ضخ كتكفر ىذا الكـ اليائؿ منيا كنجاحيا في جذب االفراد.
كسياسية في رسـ يمعب االعبلـ الجديد ادكارا عديدة ميمة نفسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية  .5

كتحديد فمسفية الكاقع االجتماعي كطريقة ادارتو بما يضفي عميو مف رمكز كقيـ تناسب جيات 
 محددة مف مصمحتيا اعادة صناعة الكاقع في المجتمعات.

 ثاٌثا: ا٘ذاف اٌذساعح 
 تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ تتمركز بالنقاط التالية: ىذه الدراسة  تسعى  

 لنظرية لتأثيرات االعبلـ الجديد.المداخؿ اكمناقشة متابعة  .1
 .ادراؾ الجميكر لمكاقعتحديد نمط في  بياف اىمية التأثيرات المعرفية لئلعبلـ .2
 بياف الكيفية التي تعتمدىا كسائؿ االعبلـ في االنتقاء مف الكاقع الفعمي لتصنع كاقعان جديدان. .3
تكظيفيا لصالح تحقيؽ اكبر قدر ممكف  بياف اىـ الكسائؿ التي تعتمد كسائؿ االعبلـ الجديد عمى .4

 مف الربحية.
بياف اعتماد كسائؿ االعبلـ عمى تكظيؼ المحددات المعرفية النفسية كاالجتماعية في تسكيؽ اك  .5

 تسميع القضايا االجتماعية عمى اختبلؼ اىميتيا.
عة ىذه بياف دكر االعبلـ الجديد في فتح افاؽ المصادر المعرفية باشراؾ الجميكر العاـ بصنا .6

 المعرفة االنتقائية. 
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 ادلثسث اٌثأٟ
 ِٚصغٍساذٙا اٌؼ١ٍّحاٌذساعح فا١ُ٘ ِ

 تمييد
ذىنية مستقرة  في كؿ مكضكع عممي.. يقتضي بناؤه التسمح بعدة مفاىيمية، عبارة عف تمثبلت

مكضكعية كمجردة عامة يعتمد عمييا الحامؿ المفظي في التفكير العممي ألنيا تشكؿ مكضع صراع كرىاف 
المفيـك  لتعطي مضاميف متجددة تتجدد بيا كؿ معانييا، فيي شرط اساسي لكؿ نقاش كتفكير نقدم ليككف

Concept  ىك كممة مشتقة مف المفظة البلتينيةConcipere يتصكر ام بمعنىTo conceive   تستخدـ
، حيث تعرؼ المفاىيـ بأنيا بناءات منطقية.. تجريدية تتميز بقربيا مف (1)لفيـ كتفسير كتكضيح معنى ما

الكاقع الذم ترمز لو ، قد تشير الى بعض الصفات مثؿ الصغر اك الكبر، السكاد اك البياض بينما نجد 
الي مف التجريد كاإلشارة الى الحكادث اك العبلقات البعض االخر منيا يمثؿ استنتاجات عمى مستكل ع

 . (2)لتسمى بالبناءات الفرضية مثؿ الدكر اك العدالة اك الصداقة
فيي تشكؿ بحد ذاتيا صكرة ذىنية ادراكية متككنة عف طريؽ المبلحظة المباشرة لكاقع البحث 

. (3)افراد البحث اك سمككيـكتحديد مؤشراتو ، ام كضع رمكز مجردة تعكس الفكرة كمضمكنيا اك مكقؼ 
لتأخذ المفاىيـ الجزء الجكىرم بحد ذاتو في البحث االجتماعي كتعطي ايضاحان مناسبان لممختص كغير 
المختص في االنتقاؿ مف المجرد الى ما ىك محسكس ، كما داـ عنكاف الدراسة يركز عمى اكثر مف 

 مصطمح فسيتـ تكضيحيا بالتفصيؿ كىي كاالتي:
  Sociological اٌغٛع١ٌٛٛخ١ا .1
 Media  االػالَ .2
 New mediaاالػالَ اجلذ٠ذ  .3
 Strategiesاالعرتاذ١د١اخ  .4
 Persuasionااللٕاع  .5
 Industrialismصٕاػح  .6
 Realityاٌٛالغ  .7
 Ideologyاال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا  .8

                                                                                                     

اكيس، المشركع القكمي : النقد الثقافي)تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية(، ترجمة كفاء ابراىيـ، رمضاف بسطآرثر ايزابرجر - 1
 . 35، ص  2003، القاىرة ، لمترجمة 

 . 96، ص  2012ناىدة عبد الكريـ حافظ: مف الميثكلكجيا الى العمـ ، دار كمكتبة البصائر ، بيركت ،  - 2

 . 56، ص  1997حث في عمـ االجتماع ، دار الشركؽ لمنشر ، معف خميؿ عمر: مناىج الب - 3
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 اٚال: اٌغٛع١ٌٛٛخ١ا
    Sociological  كىي الترجمة االنكميزية الحد اىـ مفاىيـ عمـ االجتماع، مفيكـ ما زالت ترجمتو الى

المغة العربية يشكبيا الكثير مف االختبلؼ كالغمكض. كىك ما يكضحو الباحث جعفر نجـ بالقكؿ: بأنو 
مفيكـ يشير الى.. حضكر االنساؽ القيمية الخاصة بمفردات العممية االجتماعية في عقؿ الفاعؿ 
االجتماعي الفردم اثناء كقكع المكاقؼ التفاعمية بكصفيا احد مككناتو، ام جميع الجكانب االقتصادية 
كالتربكية كاالسرية كالسياسية كالدينية، عمى اعتبار انيا مف مككنات البناء االجتماعي في جميع 

 . (1)المجتمعات
تيتـ بمعالجة المسائؿ االجتماعية كيذكر ذلؾ في كتابو قكاعد  فيرل اف السكسيكلكجيا (دكركايـ)اما        

المنيج في عمـ االجتماع بالقكؿ: يجب االعتماد عمى مكضكع الدراسة الخاص بالسكسيكلكجيا كالمتمثؿ 
بالفعؿ االجتماعي عمى انيا، ام الفعؿ كؿ طريقة لمقياـ بو بغيو تثبيتو اك عدـ تثبيتو بشرط اف يككف قادرا 

. اما السكسيكلكجيا الفيبيرية فتعني بدراسة افعاؿ الفرد ضمف (2)رسة االكراه الخارجي عمى االفرادعمى مما
 .(3)عبلقة ببنية المجتمع ، عمى اساس نظرية التفاعؿ االجتماعي اك طبقا لنظرية التأثر كالتأثير

 Mediaثا١ٔا : االػالَ 
مفيكـ االعبلـ، كىذا االمر ىك شيء قد ال نجد اختبلفان كبيرا في ما بيف التعاريؼ الخاصة ب

طبيعي اذ اف الفكرة الرئيسية عف االعبلـ في عصرنا الراىف انو كاحدا مف اىـ العكامؿ المساعدة في 
تشكيؿ االدراؾ الفكرم لمكاقع االجتماعي كالثقافي مف خبلؿ ما يقدمو مف معارؼ كمعمكمات كقيـ كما ينقمو 

 الدراؾ عند االفراد بكاقعيـ االجتماعي .مف خبرات كتجارب تسيـ في رفع درجة ا
إذ كرد بمعنى)عهمـ كفقو(، ام تعمـ كتفقو ، كتعالمو الجميع  (4)نبدأ بتعريؼ االعبلـ لغة في لساف العرب    

 َيُقكاَلا  َحتَّى   َأَحد   ِمف ُيَعمَِّمافِ  )َكَمافبلف كأعممني إياه كقكلو عز كجؿ:ام عممكه فمثبل يقاؿ: استعمـ لي خبر 
، كاالعبلـ كممة مف الفعؿ الرباعي )اعمـ( كمضارعو )يعمـ( كمصدره )اعبلما( (5)َتكُفر( َفاَل  ِفتَنة َنحفُ  ِإنََّما

                                                                                                     

جعفر نجـ نصر: سكسيكلكجيا الذات كاالخر في الثقافة العربية االسبلمية ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة  - 1
لمعنى كتزايد . نقبل عف: صبلح كاظـ جابر، تأثير سكسيكلكجيا التيو عف الشباب العراقي بيف فقر ا49، ص 2005بغداد ، 

 ضغط الشعكر بالحاجة الى تأميف جكانب الحياة. 
جكف ايتاف كاخركف: السكسيكلكجيا ، ترجمة جيبلني ككبييي معاشك، مجمة المكاقؼ لمبحكث كالدراسات في المجتمع  - 2

 .102، ص 2014، جامعة معسكر ، الجزائر ،  9كالتاريخ ، العدد
 .14، ص 2015اؿ السكسيكلكجيا ، شبكة االلككة ، جميؿ حمداكم: جيكد ماكس فيبر في مج - 3
 . 871، ص  1988: لساف العرب ، دار االحياء لمتراث العربي ، بيركت ، كرابف منظ - 4

 . 102اآلية  سكرة البقرة ،القرآن الكريم :  - 5
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كاصؿ الفعؿ يدؿ عمى حدكث أثر بشيء يصبح بو متميزا عف غيره ، فيصبح الشيء معمكما كىك بخبلؼ 
 . (1)المجيكؿ

( كبذلؾ يعني )نقؿ In Formationمرادفا لمكممة الفرنسية ) (Petit Robert)كما جاء في معجـ 
االخبار( بما تحتكيو مف المعمكمات باالعتماد عمى التقنيات المختمفة ، فيرتبط مصطمح االعبلـ بما يسمى 

، فيككف االعبلـ بيذا الجانب مرتبط بمؤسسات تككف  كالصحؼ كالتمفزيكف االذاعة مثؿبالكسيمة االعبلمية 
 . (2)االساسية انتاج مضاميف تككف مكجيو نحك الجميكر المتمقيكظيفتيا 

اما اصطبلحا: يعرؼ االعبلـ بانو عبارة عف مجمكعة الممارسات االجتماعية التي يقكـ بيا 
شخص اك مجمكعة اشخاص اك مؤسسة تسعى ألرساؿ اك ايصاؿ معمكمات بأية طريقة كانت مرئية اك 

اك تعابير، بحيث يككف عممو متماشيا مع فكرة كمية النسؽ مسمكعة اك رمكز اك نصكص اك اشارات 
كقيامو بكظيفة داخؿ الكؿ المتمثؿ بالمجتمع.. لذا فأف كسائؿ االعبلـ ىي عبارة عف مجمكعة النظـ 
االجتماعية ألنيا، تمثؿ جزء مف النسؽ الذم يؤدم كظيفة اجتماعية اساسية ذات ىدؼ محدد يحاكؿ منيا 

 . (3)ازف داخؿ المجتمعتحقيؽ االستقرار كالتك 
كما يعرؼ االعبلـ بأنو عممية قائمة عمى تزكيد االفراد بمعمكمات صحيحة قدر االمكاف، كبحقائؽ 
كاضحة معتمدا عمى التنكير كالتثقيؼ كايصاؿ المعمكمات الصادقة الى عقمية االخر، لرفع مستكاىـ كتحقيقا 

. كبشكؿ عاـ يعد االعبلـ كاحدا مف اكثر (4)رائزلممصمحة العامة ليككف بكقتيا مخاطبان لمعقكؿ ال الغ
المؤثرات التي ليا القدرة عمى احداث تغيرات كبيرة في التأثير عمى الرأم العاـ كعمميات التنشئة 
االجتماعية كالعادات كاالتجاىات كالتقاليد كالقدرة في اعادة كتابة تاريخ المجتمعات كالتركيز عمى بعض 

غيرىا مف خبلؿ اضفاء االىمية عمى البعض كاىماؿ البعض االخر كيعكد  االدكار اك الشخصيات دكف
نجاح االعبلـ في ذلؾ الى قدرتو الفائقة في التأثير عمى االفراد كالمجتمعات كتككيف اك تغيير تصكرات 

                                                                                                     

، ص  1981، القاىرة ،  4، ج احمد بف فارس : معجـ مقاييس المغة ، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ، مكتبة الخانجي - 1
109. 

صادؽ الحمامي : الميديا الجديدة)االبستيمكلكجيا كاالشكاليات كالسياقات( ، سمسمة بحكث منشكرات الجامعة بمنكبة ،  - 2
 . 13، ص  2010تكنس ، 

،  3402العدد  حسيف ابراىيـ عبد العظيـ : النظرية السكسيكلكجية كقضايا االعبلـ كاالتصاؿ ، الحكار المتمدف ، -3
 ، الساعة الثامنة مساءا . بحسب الرابط :  2020_ 11_ 2، تاريخ الزيارة : 2011

    https://www.ahewar.org/debat/nr.asp 
، ص 2015التطبيقات(، االفاؽ المشرقة لمنشر ، الشارقة ، -القضايا-سعيد ناصيؼ: عمـ االجتماع االعبلمي)المفاىيـ - 4
16. 
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لؾ . ليمتد تأثيره الى الصحة النفسية كاالجتماعية لؤلفراد، كما تشير الى ذ(1)العالـ الذم يعيش فيو الفرد
مجمكعة مف الدراسات الرتباطو بنمط كطبيعة حياتيـ االجتماعية فقد يككف ىذا التأثير سمبيا اك قد يككف 

 ايجابيا يقكـ عمى ما يقدمو االعبلـ مف مضاميف ذات التأثير الكاسع عمى افعاؿ االفراد.   
 :(2)كيبيف ريجيس دكبريو اف األعبلـ مقسـ عمى مراحؿ ىي

 الخطابي: كالتي تككف متكافقة مع عصر الكتابة كالعبادة.مرحمة االعبلـ  .1
 مرحمة االعبلـ الخطي: كالتي تمثؿ عصر الفف مف الطباعة الى بداية التمفزة.  .2
 مرحمة الفيديك: كالمتكافقة مع العصر البصرم حيث ييرل كؿ شيء فييا. .3
نب متعددة كمختمفة تتبع بمعنى اف تأثير كسائؿ االعبلـ عمى المجتمع ىك عممية مستمرة ليا جكا   

ظركؼ الرسالة االعبلمية كالجية المكجية الييا ، فاألعبلـ يعتبر عامبل ميما الى جانب عكامؿ اجتماعية 
  كسياسية كاقتصادية يمعب دكرا في التأثير عمى المجتمع .

 بالنشر جديرة ، بالغة اىمية ذات معمكمات بكجكد المخبر اك المرسؿ بمعرفة تبدأ االعبلمية العممية اما
 كسائؿ عبر كاطبلقيا كنشرىا كتحريرىا معيا التعاطي ثـ كمف المصدر مف تنقؿ بحيث لآلخريف كالنقؿ

  ككما مكضح باالتي: (3)بيا كميتـ معني طرؼ الى اك المتمقي الجميكر الى المختمفة االعبلـ
 اك تنظيما.: قد يككف فردا اك مجمكعة مف االفراد اك مؤسسة اك شركة اك حزبا المصدر .1
: تتمثؿ بمحتكل الخبر الذم يحاكؿ المصدر ايصالو الى الجميكر كتشمؿ المعاني الرسالة .2

 كاالفكار.
 : ىك غاية المصدر التي يحاكؿ الكصكؿ الييا كيتمثؿ بإعادة تكجيو السمكؾ كالتفكير.التأثير .3
 ف يتفاعؿ معيا.: يتمثؿ بالجميكر الذم يتمقى الرسالة االعبلمية كالتي مف المفترض االمتمقي .4

 اما التعريؼ االجرائي لألعالـ:  
ىك مف اىـ ادكات النظـ االجتماعية التي تسعى فييا جيات معينة بنقؿ المعمكمات كاالفكار بغية      

الكصكؿ الى نمط محدد مف االدراؾ لدل المتمقي كخمؽ تكجيات اجتماعية معركفة مسبقا لدل القائـ 
مكمات كمعارؼ لدل بالعممية االعبلمية، لترسـ نمط محدد عمى انو االدؽ كاالصح في ما تـ نقمو مف مع

 افراد المجتمع كادلجتيـ بما يحقؽ انعكاس لما سعت اليو الجيات القائمة عمى الكسيمة االعبلمية.
 

                                                                                                     

 . 10، ص  1997العبدلي : صكرة المعمـ في كسائؿ االعبلـ ، دار الفكر العربي لمنشر ، القاىرة ، عاطؼ عمي  - 1

 . 31، ص 2015 ، االردف ،كالتكزيع  لمنشر اسامة دار ، الجماىيرم االعبلـ سكسيكلكجيا: الحكيـ منصكر فكاز - 2

 . 30ص ، المصدر نفسو - 3
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  New Media     ثاٌثا : االػالَ اجلذ٠ذ  
مصطمح االعبلـ الجديد ليشير الى المحتكل االعبلمي الذم يبث اك ينشر عبر الكسائؿ  ()ظير

مراقبة كالتي مف الصعب ادراجيا تحت أم مف الكسائؿ التقميدية مثؿ الصحافة االعبلمية غير الخاضعة لم
كاالذاعة كالتمفزيكف كذلؾ بسبب التطكر التكنكلكجي الكبير في انتاج المضاميف االعبلمية ، التي مف 
الممكف اف تككف جديدة في يكمنا ىذا كال تككف كذلؾ في الغد ، كعمى الرغـ مف كصؼ االعبلـ بالجديد 

ال اف ىناؾ خبلؼ لفظي كلغكم عمى مدلكالتو ، لكف ىذا ال ينفي اف ىناؾ كاقع جديد لؤلعبلـ ظيرت فيو ا
 .(1)اشكاؿ متعددة مف الكسائؿ االتصالية كاالعبلمية كالتي تعتمد عمى شبكة المعمكمات الدكلية االنترنت

يعرؼ االعبلـ الجديد حسب قامكس لستر بأنو ذلؾ االعبلـ الذم يشير الى حدكث تحكؿ في 
 ) العبلقة التقميدية فيما بيف الجميكر ككسائؿ االعبلـ لتصبح اعبلـ جماىير اك ما يسمى )اعبلـ النحفه

ر الى النشاط اك يشي ()فاألعبلـ الجديد اك اعبلـ المجتمع ()اعبلنا بانتياء ما يعرؼ بحارس البكابة
                                                                                                     

 -  لقد تعددت المداخؿ النظرية التي حاكلت تحديد السياقات التاريخية ليذا االعبلـ، نجد جكف بافميؾ يراه مف خبلؿ مدخمي
االنترنت كالثكرة الرقمية كما يمييما مف تطبيقات خبلؿ الخمسيف عاما الماضية، ليأتي مف بعده اخريف امثاؿ ريتشارد ديفيس 

بلؿ ما طرح مف اشكاؿ اعبلمية جديدة غيرت النمكذج القديـ لئلعبلـ مف البرامج كديانا اكيف يحدداف انطبلقتو مف خ
الحكارية كالترفييية ، بينما نجد باحثكف اخركف كمنيـ غيتمماف كبنغرم يعكداف باإلعبلـ الجديد الى مرحمة ظيكر التمغراؼ 

ئؿ كالتطبيقات(، دار الشركؽ لمنشر، ، لممزيد ينظر: عباس مصطفى صادؽ: االعبلـ الجديد)المفاىيـ كالكسا1740عاـ 
 .15عماف ، ص

 . 128، ص 2013حسنيف شفيؽ : سيككلكجية االعبلـ الجديد ، دار فكر كفف لمطباعة كالنشر ،  - 1

 - نظرية اجتماعية تىقـك عمى أف المعمكمات تتدفؽ عبر  ىي، ك 1943إلى عاـ  اك نظرية حارس البكابة عكد نمكذجي
لمركر المعمكمة، كىناؾ قكة تتحكـ بالبكابات التي تمر مف خبلليا المعمكمة، كما  ا، ككؿ قناة ىي بكابةالقنكات التي تمر بي

 مسيطر عمىىيك الحاؿ بالنسبة لؤلحداث، كتتحكـ عكامؿ مختمفة في عمؿ القنكات كمركر المعمكمات منيا، لذا ييسمى ال
 يقـك حارس ىناؾ )نكع مف الرقابة( مرحمة كؿ كخبلؿ عديدة، بمراحؿ تمر اإلعبلمية المادة ، ام أفالمعمكمة بحارس البكابة

الشعبي(، المركز : عبد اهلل الغذامي: الثقافة التمفزيكنية)سقكط النخبة كبركز لحاجتيا. لممزيد ينظر كفقنا المعمكمات بتمرير
 . 19، ص 2005، المغرب ،  2، طالثقافي العربي 

 

 -  االعبلـ االلكتركني الذم يتـ عبر التقنيات الحديثة ، اعبلـ مجتمعي  :عالـ منيامسميات مختمفة ليذا االىناؾ
نتيجة لما يتمتع بو مف خاصية تسمح لؤلفراد بصنع محتكل المادة االعبلمية ، كاعبلـ تفاعمي ألنو يسمح لمجميكر بالتفاعؿ 

ؿ ألنو حؿ محؿ االعبلـ التقميدم ، مع الفكرة المنشكرة مباشرة ، اك اعبلـ شبكي باعتماده عمى شبكة االنترنت كاعبلـ بدي
. نظمة الرقمية ككسائميا المختمفةكاخيرا االعبلـ الرقمي باعتباره كسيمة لبلتصاؿ كتبادؿ االدكار في بث الرسائؿ مف خبلؿ اال

، ص  2014، عماف ، اصؿ االجتماعي(، دار اسامة لمنشرعمي خميؿ شقره : االعبلـ الجديد )شبكات التك  لممزيد ينظر:
54. 
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التفاعؿ االجتماعي في صناعة المحتكل باالعتماد عمى الشبكة المعمكماتية حيث يقكـ المستخدمكف 
بصناعة المادة االعبلمية كتعديميا كدمجيا مع ابداعاتيـ الخاصة عف طريؽ مجمكعة مف التطبيقات 

 .(1) الرئيسية المتاحة مجانا
تو تكنكلكجيا االتصاؿ، فيعمؿ عمى تجديد داللة المصطمح اف االعبلـ الجديد يستخدـ اخر ما انتج

كمما تجددت ىذه الكسائؿ ، إٍذ اعدت االذاعة سابقا اعبلـ جديد بالنسبة لمصحؼ ، كالتمفزيكف كذلؾ 
بالنسبة الى اإلذاعة، كاالنترنت بالنسبة الى التمفزيكف؛ ألنو يعتمد عمى التقنيات كالنظـ الجديدة كاالدكات 

اك تكظؼ لمعالجة المضمكف المراد تكصيمو مف خبلؿ االتصاؿ الجماىيرم، اف اىـ ما يميز  التي تستخدـ
االعبلـ التقميدم ىك اف الفرد لـ يعد فيو مجرد متمقي بؿ ىك مشارؾ كمساىـ في نشر كتحديث الرسالة 

قد  ()عبلـ. نتيجة لذلؾ يبدك اف ىذا اال(2)االعبلمية يمتمؾ حرية اختيار المضمكف في ام مكضكع يشاء
فرض كاقعا جديدا مف حيث سعة انتشاره كامكانية كصكؿ االفراد لو، فتخطى بذلؾ ام حاجز اك حد كال 

 يمكف ألم قكة اف تمنع كصكؿ االعبلـ ألم بيت عمى سبيؿ المثاؿ .
فما يميز ىذا االعبلـ عف التقميدم اعتماده عمى كسيمة حديثة تدمج كؿ كسائؿ االتصاؿ التقميدية ليدؼ  

ايصاؿ المضمكف المحدد بأشكاؿ مؤثرة كمتمايزة، تجمع بيف الصكت كالصكرة كالنص لترفع الحاجز بيف 
 . (3)المرسؿ كالمتمقي بحيث يتمكف مف مناقشة المضمكف كالمحتكل االعبلمي مع االخريف

اف األعبلـ الجديد يمثؿ اليكـ نياية الجغرافيا كالخركج اك الخبلص مف محددات السجكف التي 
احتكرت المجتمعات لفترات طكيمة ، بغزكه لمعقكؿ كعممو عمى قكلبة السمكؾ كصنع االذكاؽ كتكييؼ 

راد بفتحو المنطؽ ، كتكجيو الجماؿ ، كالعمؿ عمى ترسيخ قيـ عالمية جديدة ذات تأثير مختمؼ عمى االف
المجاؿ لمخركج مف القبيمة الضيقة الى القبيمة البشرية الكبرل ، لسيكلو امكانية الكصكؿ المعتمدة عمى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

: تطبيقات االعبلـ الجديد)المفاىيـ، الخصائص، الكظائؼ، الفرص كالتحديات(، دار االياـ ياسيف قرناني، امينة بكار - 1
 . 17، ص  2016لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

 . 52، ص  2011عبد الرحمف عزم: المصطمحات الحديثة في االعبلـ كاالتصاؿ ، الدار المتكسطة لمنشر ، تكنس ،  - 2

 - كالخياؿ، الكاقع بيف العبلقة خبلؿ مف يفيـ الرمزم ، العالـ ىك بمثابة الجديد اإلعبلـ تشير اغمبية الدراسات الى اف ىذا 
 كىناؾ االجتماعي اك الجديد ، باإلعبلـ كؿ ما ىك رمزم كالمتمثؿ ىك بينما الخياؿ كاجتماعي، كؿ ما ىك معاش ىك فالكاقع

 أك الرمز إلى يمجأ بالفرد الكاقع يضيؽ عندما ام األساس المتغير ىك الكاقع أحيانا يككف بحيث العمميتيف بيف التدافع مف نكع
الخياؿ الذم يعتقد الفرد  أك الرمز إلى الفرد يحتاجو ما كؿ يمبي ال كضع مف االنتقاؿ مف نكع اليركب، مف نكع ككأنو الخياؿ

 . الخياؿ إلى الكاقع مف الفرد تجر جاذبية يممؾ الرمزم العالـ أف بمعنى العكس يككف بقدرتو عمى تمبية طمكحاتو ، كأحيانا

3 - Terry Flew: New media , An introduction , New york , Oxford University press , 2004, 
p16. 
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الثقافة السريعة كديمقراطية المعرفة ، فعمؿ عمى تكحيد البشرية كفتح ابكاب المعرفة فيك يمثؿ سكؽ عالمية 
ـ يتـ النفتاح نتيجة لسيطرة ثقافة عمى اخرل اذا مالكاسعة لمثقافة عمى الرغـ مف المخاكؼ الناتجة مف ىذا ا

. كلعبت العكلمة دكرىا في تغير مفيكـ االعبلـ التقميدم اذ لـ يبقى عمى (1)التصدم ليا في بعض االحياف
طبيعتو اك مرتبط بالكسائؿ التقميدية لبلتصاؿ الجماىيرم ، بؿ اصبح معتمدا عمى اخر التطكرات العممية 

ماعية كالتكنكلكجية ، فيك ليس بيد جية معينة ألنيا دخمت في مراحؿ جديدة في مجاؿ كالثقافية كاالجت
انتاج االعبلـ كتخزينو كمف ثـ تكزيعو لتككف القيمة التبادلية لئلعبلـ اليكـ طاغية عمى قيمة االستخداـ في 

االعبلـ الجديد ظؿ كجكد ابنية اقتصادية منتجة لؤلعبلـ كقائمة عمى اساس الطمب كليس العرض، ام اف  
 الحياة محكر ىك اليـك الجديد االعبلـ اصبح لقد. (2)اليكـ ىك مادة لتراكـ رأسماؿ في كقت العكلمة

 بخمؽ  المجتمع في ككظيفتيا ادائيا مف كطكر كالتقميدية الحديثة االعبلـ كسائؿ شمؿ فقد ، االجتماعية
 مف كغيرىا االفراد كاتجاىات مكاقؼ كتغيير المعمكمة كتبادؿ المشاركة لمجميع تتيح اجتماعية تفاعمية بيئة

 ( .لمكؿ الكؿ مف) االعبلـ عاتؽ عمى تقع التي االمكر
بأنو مصطمح يتخطى كسائؿ االعبلـ التقميدية ليمثؿ اخر ما  اما التعريؼ االجرائي لألعالـ الجديد:  

كصمت اليو التقنيات مف ثكرة تكنكلكجية جعمت مف السيؿ اماـ الجميع انتاج كنشر كتبادؿ لممعمكمات بأم 
كقت كام زماف كيكفر فرصة التكاصؿ كالتفاعؿ كالمشاركة بصنع الخبر تبعا لخمفية الفرد كما يمتمكو مف 

 كع ما ، كبالتالي يسيـ في بناء كاقع كبيئة اجتماعية مغايرة لما كانت عميو مسبقا .كعي تجاه مكض
 ساتؼا : اعرتاذ١د١اخ
شدى ، كمف Strato( ىي كممة مشتقة مف اليكنانية )Strategyاالستراتيجية ) يشى اك حى ( بمعنى جى

العبلقة بيف الكسائط ، كىي عبارة عف عممية تنظيـ (3)( كىي بمعنى فف القيادةStrategoمشتقاتيا )
كاالىداؼ تجسد فييا القدرة عمى تكييؼ المكارد كاالمكانيات المتاحة كالعمؿ عمى تكظيفيا بطريقة تساعد 
عمى تحقيؽ االىداؼ المرسكمة بصكرة كمية اك جزئية ، لتركز عمى االساليب كاالدكات كصكال الى تمؾ 

تتضمف بالضركرة تصكر عمى تصكر كبديؿ عمى  االىداؼ فيي تمثؿ العبلقة بيف الحاضر كالمستقبؿ كما
اخر، كتعكس بذلؾ قدرة صناع القرار عمى تأميف صيغة تكفيقية بيف االىداؼ المراد تحقيقيا كالكسائؿ 
المتكفرة ليذه الغاية اك مدل القدرة عمى التكفيؽ بيف اليدؼ كالكسيمة بحيث ال تككف عاجزة عف تحقيؽ 

                                                                                                     

، ص 2011، رفيؽ سكرم : االعبلـ كاالعبلـ العربي)دراسة في الكاقع كالمتغيرات(، المؤسسة الحديثة لمكتاب ، لبناف  - 1
40-42 . 

نصر الديف لعياضي : كسائؿ االعبلـ كالمجتمع )ظبلؿ كاضكاء( ، دار الكتاب الجامعي ، االمارات العربية المتحدة ،  - 2
2004  ،145 . 

 .11، ص  2009عبد القادر محمد : المدخؿ في دراسة االستراتيجية ، بغداد ،  - 3
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ر مف حجميا، عما ىك متاح مف امكانيات كمكارد، باالعتماد عمى عدد االىداؼ اك اف تككف االىداؼ اكب
     .  (1)مف االفتراضات الفكرية كالنظرية المرتبطة باألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا

كينطبؽ مفيكـ االستراتيجية عمى كؿ منطؽ اك منيج تحميمي تككف الغاية منو النظر في قضايا 
ىذا المنيج اك المنطؽ يبدأ بتحميؿ إمكانيات الكاقع الحالية اك الحياة كمعالجتيا كفؽ ىدؼ معيف ، 

المحتممة التي تعمؿ عمى قضية معينة كيمكف عف طريقيا تحديد السياسة اك الطريؽ المتبع كىذا ما يعرؼ 
باالستراتيجية التي يفترض بحكـ طابعيا العممي عمى حساب الكاقع االخذ باإلمكانيات كاالحتماالت كافة 

محددة تستخدـ لتناكؿ مشكمة معينة ، اك مف اجؿ القياـ بميمة مف المياـ ، اك مجمكعة مف  فيي طرؽ
العمميات التي تيدؼ الى بمكغ غايات معينة كما انيا تدابير مرسكمة مف اجؿ ضبط معمكمات معينة 

. اما مجاالت التداخؿ لبلستراتيجية فيي كثيرة منيا.. ما عرفت بو في مجاؿ التعميـ (2)كمحددة كالتحكـ بيا
بانيا الفف الذم يجمع كؿ الكسائؿ التي تستحكذىا السمطات التربكية مف اجؿ الكصكؿ الى الغايات 

 .(3)كاالىداؼ التي كضعتيا 
لفرنسية تعرفيا عمى انيا جميع نجد اف العقيدة ا ()كعند ربط مفيـك االستراتيجية بالجانب العسكرم

الكسائؿ آيا كانت سكاء عسكرية اك دبمكماسية التي تستطيع مف خبلليا السمطة السياسية اف تتصرؼ مف 
اجؿ الكصكؿ الى االىداؼ المحددة التي تطمح الييا، ام انيا كسيمة لخمؽ كاستخداـ مختمؼ الكسائؿ 

 .  (4)لمكصكؿ الى غايات كاىداؼ معينة
ستراتيجية عمى معايير مختمفة لكف مف اىميا ىك اليدؼ مف اتباع ىذه االستراتيجية كتعتمد اال

المعينة بما تشتمؿ عميو مف ىدؼ اقناعي الذم يمثؿ اىـ ما يسعى اليو االنساف كيحاكؿ تحقيقو ، لذلؾ 
لمقابؿ اك يتبع اليات مختمفة كحيبل لغكية متعددة منيا ما يخاطب العكاطؼ كالبعض منيا يتعامؿ مع عقؿ ا

المرسؿ اليو بتكفير االقكاؿ كاالدلة التي تكضع اماـ االفراد حتى يقتنع مف دكف التبلعب بالعكاطؼ مف 
. كما انيا تمثؿ بحد ذاتيا االجراءات (5)خبلؿ تكظيؼ كؿ اشكاؿ العمميات التي تتجسد بالمغة الطبيعية 

                                                                                                     

 21-19، ص ، مصدر سابؽعبد القادر محمد : المدخؿ في دراسة االستراتيجية  - 1

،  2004عبد اليادم بف ظافر الشيرم : استراتيجيات الخطاب)مقاربة لغكية تداكلية( ، دار الكتاب الجديد ، لبناف ،  - 2
 . 53ص 

 . 22، ص  2008حة في الدنمارؾ ، العربية المفتك  صبلح نيكؼ : مدخؿ الى الفكر االستراتيجي ، االكاديمية - 3

 -  استخدـ مفيـك االستراتيجية قديما في المجاؿ العسكرم ، لكف في الفترة االخيرة اصبح يستخدـ في مختمؼ المجاالت
 مثؿ التربية كاالقتصاد كالفكر كالتطبيؽ االجتماعي كالسياسي كغيره .

 . 60بؽ ، صصبلح نيكؼ : مدخؿ الى الفكر االستراتيجي ، مصدر سا - 4

 . 20عبد اليادم بف ظافر الشيرم : استراتيجيات الخطاب ، مصدر سابؽ ، ص  - 5
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الى مخرج ضمف منظكمة االىداؼ كالممارسات المتبعة مف قبؿ طرؼ معيف داخؿ كضع محدد لمكصكؿ 
التي كضعيا، لتشتمؿ عمى االساليب كاالنشطة كالكسائؿ القائمة عمى تحقيؽ االىداؼ المرجكة في ضكء ما 
متكفر مف امكانيات كبأقصى فاعمية ممكنة، فيي خطة مرنة التطبيؽ محكمة البناء يتـ فييا استخداـ كؿ 

. بمعنى اف الغاية مف االستراتيجية ىك الكصكؿ الى (1)جكالكسائؿ الممكنة لتحقيؽ الغاية كاليدؼ المر 
تفاعؿ مكضكعي لمعمؿ عمى تحقيؽ اىداؼ ذات ابعاد مختمفة قد تككف اجتماعية اك اقتصادية اك سياسية 
بحيث تككف االستراتيجية ىنا فف دقيؽ لمتنفيذ كاسمكب في التفكير كىذا ما يكضحو الجنراؿ الفرنسي)اندرم 

( بالقكؿ: بأنيا ام خطة تكضع تككف ليا غاية محددة كىي الكصكؿ الى تحقيؽ André Beaufreبكفر
ىدؼ معيف لممدل البعيد باالعتماد عمى اجراءات كتكتيكات مختمفة في استخداـ المصادر المكجكدة عمى 

 . كما يشترط في تحقيؽ االستراتيجية اف تتكفر كسائؿ مادية كمعنكية لنقميا مف افكار(2)المدل القصير
مجردة الى مرحمة التطبيؽ الفعمي فالمادية منيا تشتمؿ عمى المكارد االقتصادية بشكؿ كمي بحيث تعطي 
القكة كالدعـ الكامؿ لمجية المحددة بالعمؿ إلنجاز االىداؼ كمكاجية مختمؼ التحديات، بينما تتمثؿ 

رؤية في المسائؿ المختمفة المعنكية.. منظكمة االفكار االيديكلكجية كدرجة التعبئة الداخمية ككضكح ال
بالتكامؿ مع الكسائؿ المادية لتحقيؽ درجة االقناع كىذا االمر يتـ باالعتماد عمى الميارة كما يقدـ لمطرؼ 

 .    (3)االخر مف مغريات يتـ بيا استقطاب تمؾ الجيات
 خاِغا : االلٕاع 

لغة.. في معجـ مقاييس المغة مف الفعؿ الثبلثي)قنع( بثبلث معاًف يككف لو اصبلف  ()يعرؼ االقناع  
 :(4)صحيحاف كالثالث شاذ كما ىك مكضح

                                                                                                     

، مار، الدار المصرية المبنانية حسف شحاتو ، زينب النجار: معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية ، مراجعة حامد ع - 1
 .39، ص2003القاىرة ، 

صالح سعكد: دراسة حكؿ الفكر االستراتيجي عند اندريو بكفر، مجمة فكر كمجتمع ، طاكسيج كـك لمدراسات كالنشر،  - 2
 .46، ص2011، الجزائر، 8العدد

 .33عبد القادر محمد : المدخؿ في دراسة االستراتيجية ، مصدر سابؽ ، ص  - 3

 - لكف الصحيح ىنالؾ فرؽ كبير بينيما ، فاالقتناع ىك اف  يرل البعض بكجكد نفس المعنى لكؿ مف االقناع كاالقتناع ،
تتككف لدل االفراد المستيدفيف االتجاىات كاآلراء المؤيدة لمفكرة اك السمعة اك الخدمة المعمف عنيا مثبل ، أم االستعداد 

يحدثيا االقناع المسبؽ لمتصرؼ بشكؿ مؤيد اك غير مؤيد نحك مكضكع معيف فيك عممية تظير مف خبلؿ الفعالية التي 
كالتي قد تككف تغيير اك تعديؿ في السمكؾ أم اف االقتناع يتمثؿ بالمخاطب اما االقناع يتمثؿ بالمتكمـ ، كىذا ما يظير 

، القاىرة ، ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع االختبلؼ عف االقناع.. لممزيد ينظر.. محمد منير حجاب : المعجـ االعبلمي 
 . 69، ص  2004

 .32فارس : معجـ مقاييس المغة ، مصدر سابؽ ، ابف  - 4
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 .االكؿ: كيقصد بو االقباؿ عمى الشيء كىك االقتناع 
 . الثاني: يدؿ عمى االستدارة اك االلتفاؼ عمى الشيء كىك الًقٍنع بكسر القاؼ كسككف النكف 
  انو شذ عف االصؿ )االقناع( بمعنى ارتفاع الشيء ليس فيو تصكيب .الثالث: يرل 

 –كقىنىعى: قنكعا سأؿ كتدلؿ قىًنعى ، قنعان كقناعة كقنعانان، ام رضي بما قسـ لو، كقىنعى رضاه كاقتنع، كمقنع 
 .(1)مقانع يقنع بو كشيادتو كيقاؿ ) فبلف لنا مقنع( ام نقنع بو

قنع( بمعنى )ماؿ( ام تكجو برغبتو نحك الشيء ، كاقتنع كقنع بالفكرة اك ككممة االقناع في المغة مصدرىا )
الرأم كاطمئف اليو كرضي بو ، ككممة القانع.. تعني الراضي ، ام القبكؿ كاالطمئناف كالرضا كاالبتعاد عف 

 .(2)معاني القير كاالجبار كالضغط ، كاالقتناع ىك نتيجة لمحاكالت االقناع 
قناع بأنو عممية تسعى لتغيير اك تعزيز المكاقؼ اك المعتقدات اك السمكؾ  اما اصطبلحا فيعرؼ اال

كاالقناع الجيد ىك فف يتقف بالممارسة كىذا يتطمب فيمان الحتياجات الشخص الذم تحاكؿ اقناعو كفيـ 
رؼ . اما ارسطك فيع(3)معاييره في اتخاذ اجراء ما كفي تقديـ المعمكمات التي تناسب رغباتو المشار الييا

كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ في الغالب  (4)االقناع بأنو استخداـ كؿ اشكاؿ الكسائؿ الممكنة مف اجؿ التأثير
بالغمكض لعدـ تكضيحو لمفيكـ الكسائؿ المستخدمة في احداث التأثير. فاإلقناع يتناكؿ تمؾ العممية 

سكاء عمى سمككو اك عمى  االتصالية التي تحدث النتائج ، فيك يستيدؼ عف قصد التأثير في المتمقي
 . (5)تفكيره لخدمة اغراض معينة اك ىك عممية دفاعية معقدة تقـك بيف المقنع كالمتمقي

 : (6)( يبيف اف مفيـك االقناع يشتمؿ عمى خمس طرؽ كىيPhilippe Brettonاما فيميب بركتكف )
   برامج التبلعب بالعقكؿ  manipulation 
            برامج الدعايةpropagande        
     برامج المحاججةl,argumentation     
          برامج البرىنة demonstration 

                                                                                                     

 .657، بيركت ، دار دمشؽ ، ص  19المنجد في المغة ، المجمد االكؿ ، الطبعة  لكيس معمكؼ : - 1

 . 3، ص  2005، غزة ، ي برغكث : االتصاؿ االقناعي عم - 2

 .27، ص  2001، قناع ، مكتبة جرير ، الرياض ىارم ميمز : فف اال - 3

 . 24، ص  2009،  اؿ االنساني ، مكتبة دار جدةراكاف عبد الكريـ حبيب : ىندسة االقناع في االتص - 4

، الجزائر ،  ، ديكاف المطبكعات الجامعية ر.بكدكف كؼ .بكريكك : المعجـ النقدم لعمـ االجتماع ، ترجمة سميـ حداد - 5
 . 96، ص 1986

6 - - Philipe Breton: largumentation dans la communication , eduction casbah , alger , 1998 , 
, p12. 
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     برامج االغراء كالتضميؿ  seduction 
نرل مف ذلؾ اف االقناع ىك عممية تبدأ بالفكرة كطريقة التعبير عنيا كمف ثـ طريقة نقميا الى 
االخر كالربط فيما بيف الفكرة كما معبر عنيا ، كاالقناع يعتمد بذلؾ عمى كسائؿ التكاصؿ المباشرة كغير 

القناع يحدث تغيير لمسمكؾ المباشرة كاىميا االعبلـ نتيجة الستخدامو الشائع مف قبؿ االفراد فعف طريؽ ا
 كاختبلؼ في نقؿ صكرة الكاقع ، كىك ما تسعى جيات مختمفة في الكصكؿ اليو . 

لذا يككف اإلقناع ىك العممية الفكرية كالشكمية التي يحاكؿ فييا احد الطرفيف التأثير عمى االخر 
بذلؾ ال يشتمؿ عمى )الخداع( الف . كىك (1)اك بتكجيو معيف باستخداـ كسائؿ محددة ()كاقناعو بفكرة معينة

الخداع بشكؿ عاـ ىك محاكلة لمتأثير عمى االخريف مف خبلؿ تكتيكات غير اخبلقية كمريبة مثؿ الكذب 
. فيك نشاط (2)كالغش الكقتي مف اجؿ مصالحيا ، في حيف اف االقناع محاكلة لترسيخ الفكرة كتثبيتيا

كية تتمثؿ في شكؿ مكاقؼ يحاكؿ مف خبلليا المرسؿ لساني مشحكف بأنشطة فكرية تنتج عنيا اثار سمك 
ايصاليا الى المتمقي كيتطمب ذلؾ درجة عالية مف الثقافة كالمعرفة باآلخريف ، فئلقناع يعتمد عمى جممة 

، ام استخداـ استراتيجية معينة (3)االفكار المكجكدة سمفا كالتي يستخدميا الفرد مف اجؿ التأثير عمى االخر
المقابؿ كىذا ما يسمى ب )استراتيجية االقناع( كالتي تتمثؿ باألىداؼ التي يسعى المرسؿ بيدؼ التأثير ب

الى تحقيقيا مف خبلؿ رسالتو كيحاكؿ اقناع المرسؿ اليو بما يراه بغية احداث تغيير في المكقؼ الفكرم اك 
لمكجو، كاالليات العاطفي لديو ، كيعتمد في ذلؾ عمى العبلقة بيف الطرفيف كشكؿ الرسالة كمضمكنيا ا

كاالدكات المغكية تبعا الختبلؼ الحقكؿ التي يحاكؿ فييا المرسؿ االقناع مثؿ الحقؿ العممي اك االجتماعي 
 . (4)اك السياسي

كما يستخدـ في عممية االقناع استراتيجيات مختمفة مف قبؿ االفراد كالمؤسسات عند السعي الى بناء   
ماىير المنتمية لمؤسسة سياسية اك التابعة لحزب معيف اك مرشح كدعـ العبلقات االستراتيجية مع الج

. كيرل اكليفيي ركبكؿ اف االقناع يعني دفع (5)سياسي ام الجميكر غير النشط الذم ال يعبر عف نفسو
                                                                                                     

 -  كمثاؿ بسيط عمى ذلؾ ما نشاىده في افبلـ ىكليكد التي تحاكؿ التكفيؽ فيما بيف الحكادث الكاقعية كالكاقعة بالفعؿ كبيف
 الحكادث الخيالية في الركايات كاالفبلـ التي نعتقد انيا كاقعية كىي في الحقيقة خيالية .

 . 18، ص  1996، الرياض ،  3عبد اهلل محمد الحكشف : كيؼ تقنع االخريف ، دار العاصمة لمنشر ، ط - 1

 . 2، ص 2017، المممكة العربية السعكدية  ، ساليب االقناع ، مكتبة جريرنيؾ ككليندا : أ - 2

العربي ، مقاؿ منشكر في مجمة مخبر المسانيات كالمغة  عمي حفيؼ : شعرية االقناع كاالنسجاـ في الخطاب االقناعي - 3
 . 183، ص 2006العربية ، 

 .444عبد اليادم محمد كالي : المدخؿ الى عمـ االجتماع ، مصدر سابؽ ، ص - 4

 . 181فكزم شريطي : التدكيف االلكتركني كاالعبلـ الجديد ، مصدر سابؽ ، ص  - 5
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شخص ما الى االعتقاد بشيء ما، كما يميز بطريقة صارمة بيف االقتناع كاالقناع بالقكؿ: اف االقناع 
نو ييدؼ باإلساس الى جعؿ المخاطب يفيـ كليس االعتقاد فقط، مستندا في ذلؾ التمييز يعتبر االفضؿ أل

الى نظرة ايديكلكجية ذات افراط في النزعة الثنائية، قائمة عمى تقابؿ االنساف باعتباره كائف ذك عقؿ كذكاء 
لذكاء بعيدا كبنفس الكقت ىك كائف حساس كيؤمف باالعتقاد، كباإلمكاف ضبط االنساف صاحب العقؿ كا
 .    (1)عف االكؿ، فيتجمى الفرؽ في جعؿ االنساف يعتقد بشيء ما كبيف دفعو الى اف ينجز شيء ما

ليككف االقناع ىك عممية تشمؿ ايصاؿ االفكار كالمعمكمات كاالتجاىات كيتـ ذلؾ عبر مراحؿ محددة    
فيكـ التأثير، الذم يككف في ظؿ شركط تساعد عمى ذلؾ كعف طريؽ عممية االتصاؿ كباالرتباط مع م

مبلـز لمفيكـ االقناع ، فالتأثير ناتج مف تعرض الفرد لعمميات اجتماعية كمكاقؼ ، بينما التأثر ىك الحالة 
 . (2)التي يككف عمييا الفرد المتمقي بعد تعرضو لمرسالة االقناعية كتفاعمو معيا كىك نتيجة طبيعية لمتأثير

 : (3)كجكد ما يمياما العممية االقناعية فتتطمب   
: كيتمثؿ بشخص االعبلمي اك المؤسسة االعبلمية التي تحاكؿ اف تؤثر في المجتمع المرسؿ .1

 المتمقي كتغيير في اتجاىاتيـ كميكليـ كمعتقداتيـ كاآلراء .
: كتشمؿ مجمكعة االفكار اك القضايا كالخبرات كالتي ىي عبارة عف نص اك الرسالة االقناعية .2

 يحاكؿ المرسؿ مف خبلليا اقناع المتمقي كالتأثير عميو . مقاؿ اك حتى حكار ،
 : كىك الجميكر المكجو اليو الرسالة االقناعية بيدؼ احداث التأثير عميو .المتمقي .3
: كتتمثؿ بالكسيط الذم مف خبللو يتـ نقؿ الرسالة االقناعية بغض النظر عما الكسيمة االقناعية .4

 اذا كانت تقميدية اك جديدة .
 لتعاريؼ السابقة في تكضيح مفيـك االقناع نتكصؿ الى التالي:بعد عرض ا

 . اف االقناع ىك عممية تأثير مضاميف الكسائؿ االعبلمية في االفراد 
 . اف عممية التأثير ىذه تتـ عبر نقؿ افكار جديدة اك تغيير افكار قديمة 
 جدا مقاكمتيا نظرا  تعتمد المؤسسات كالكسائؿ االعبلمية ، استراتيجيات في االقناع مف الصعب

 لما يتـ تكظيفو مف الخبرات كالمعارؼ في ىذا االطار.
                                                                                                     

، االردف ، ر كنكز المعرفة العممية لمنشري)نحك تصكر نسقي لببلغة الخطاب(، داحسف المكدف: ببلغة الخطاب االقناع - 1
 .26، ص 2014

، الجزائر ،  2عامر مصباح : االقناع االجتماعي)خمفيتو النظرية كالياتو العممية(، ديكاف المطبكعات الجامعية ، ط - 2
 . 7-6، ص  2006

، افريقيا الشرؽ ،  2دخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ، طمحمد العمرم : في ببلغة الخطاب االقناعي ، م - 3
 . 25، ص  2002
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  تعتمد المؤسسات السياسية الداخمية كالخارجية عمى كسائؿ االعبلـ لبث ىذا النمط مف التغيير
المقصكد فكريا كسمككيا بيف اكسع فئة ممكنة مف فئات المجتمع الذيف يتابعكف ىذه المؤسسات 

صكرة ليتـ االقناع بعفكية التبادؿ الفكرم بيف طرفي الرسالة)المرسؿ.. دكف اف تظير في ال
 المستقبؿ(.

تي:    لنصؿ بالنتيجة الى التعريؼ االجرائي اال
يعرؼ االقناع بأنو عممية فكرية تستيدؼ العقؿ كالعاطفة، يحاكؿ فييا احد االطراؼ التأثير عمى الفرد 
االخر كاقناعو بفكرة معينة يسعى مف كرائيا الى تحقيؽ غايات ايديكلكجية تخدـ مصالحو، لكي يصؿ 

 االقناعية. بالنتيجة الى تغيير سمككي كاضح في افعاؿ الفرد االجتماعية بعد تعرضو لمرسالة
 عادعا : صٕاػح  

ناع  الصناعة لغة: صنعتو أصنعو صنعان ، كاالسـ صناعة كالفاعؿ منو صانع اما الجمع صي
كالصنعة ىك عمؿ الصانع ، كالصنعة ما اصطنعتو مف خير كالمصنع ما يصنع لجمع الماء نحك البركة 

نعة يصنعو صنىعان فيك مصنكع كصنيع (1)كالصيريج كالمصنعة بالياء لغة كالجمع مصانع . كصنع ، صى
 .(2)كاصطنعو ام اتخذه ()(َشْيء   ُكؿَّ  َأْتَقفَ  الَِّذم المَّوِ  ُصْنعَ )عممو كقكلو تعالى 

اما في االصطبلحات فتعرؼ بأنيا مفيكـ اقترف ظيكره بالمجتمع الصناعي الحديث ، معتمدا في 
ذلؾ التطكر غير المسبكؽ لمتقنيات الحديثة كتقسيـ العمؿ كالظيكر النيائي لمحككمات، رغـ اف البعض 

ؿ ذلؾ مثؿ دكر كيايـ ينظر اليو باعتبارىا داللة عمى التطكر المتقدـ في تاريخ البشرية اختمفكا العمماء حك 
كفيبر، حيث بيف كارؿ ماركس اف تطكر الصناعة كتقدـ المجتمع يزيد مف التفكؾ االجتماعي بينما يرل 

. كما تعرؼ الصناعة بأنيا (3)فيبر اف ىذا التطكر ىك السبب في التركيز عمى الكمية كليس الجكدة
المسبقة بالمكضكع مف اجؿ بعض االغراض الخطكات العممية المنظمة التي تعتمد عمى المعرفة كالدراية 

كىي تأخذ اشكاال مختمفة قد يككف بعضيا مادم مثؿ المنتكجات الصناعية كالبعض االخر معنكم 
 .  (4)كاألخبلؽ اك االفكار

                                                                                                     

 . 431جكردف مارشاؿ : مكسكعة عمـ االجتماع ، مصدر سابؽ ، ص  - 1

 -  88القرآف الكريـ: سكرة النمؿ ، اآلية. 
 . 2508ابف منظكر : لساف العرب ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

،  شبكة العربية لؤلبحاث كالنشراالساسية(: تحرير جكف سككت ، ترجمة محمد عثماف ،ال عمـ االجتماع )المفاىيـ - 3
 .250،ص 2009بيركت ، 

، لبناف  2جميؿ صميبا : المعجـ الفمسفي لؤللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية كالبلتينية، دار الكتاب المبناني ، ج - 4
 . 734، ص 1982،
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 عاتؼا: اٌٛالغ 
يعرؼ الكاقع بأنو: كؿ ما ىك حاصؿ.. ام كؿ ما قد حدث ككجد بالفعؿ ، كالكاقع ىك مرادؼ لكؿ 

كالكجكدم ، يقابمو الخيالي كالكىمي ، فمثبل يقاؿ: الرجؿ كاقعي، ام يرل االشياء بما  كالفعمي الحقيقيمف 
ىي عميو في الكاقع ليتخذ ازائيا اشكاؿ التدابير المناسبة مف دكف التأثر باألكىاـ، كتنسب الكاقعية ايضا 

ا يرادؼ الطبيعة كيتمثؿ بكؿ الى الكاقع فعندما يقاؿ كاقعي التفكير ام انو مطابؽ لمكاقع ، الذم ىك م
 .(1)النكاحي التي تربط في ما بيف االنساف كالطبيعة

 . (2)كيطمؽ مصػػػػػػػػػػطمح الكاقػػػػػػػػػع عمى الكجكد اك عمى تػػػػػػمؾ االشػػػػػػػػياء التي حصػػػمت بالػػػػػػػػفعؿ
 بأنو المرحمة التي يصؿ فييا الفرد بتكضيحو لمكاقع اك كما يسميو )فكؽ الكاقع( ()(جاف بكدريار)كينطمؽ  
الى عدـ القدرة عمى الكعي اك التمييز بيف ما ىك كاقع اك ما ىك محاكي لمكاقع ، خصكصا بعد ما اصبح  

، حيث يكضح شدة الحالة ()يحدث في المجتمعات التي يحدث فييا تقدما ىائبل في المجاؿ التكنكلكجي
خيالي بشكؿ سمس بحيث ال يتمكف الفرد مف التمييز بينيما مما التي يمتزج فييا كؿ ما ىك حقيقي كما ىك 

يتيح االختبلط بيف ما ىك مادم كما ىك مصنكع اك منتج ليذا الغرض ، فيجد االفراد انفسيـ اكثر اندماجا 

                                                                                                     

 .552ص ، مصدر سابؽ ،  مسفي لؤللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية كالبلتينيةجميؿ صميبا : المعجـ الف - 1

 .544ص  المصدر نفسو: - 2

 -  كىك احد ابرز عمماء االجتماع المعاصريف في عمـ االجتماع الثقافي ، كىك فرنسي االصؿ يشتير بتحميبلتو كاطركحاتو
ما يخص التقدـ التكنكلكجي كمجتمعات ما بعد الحداثة ، تناكؿ الكثير  التي تناكلت كسائط االتصاؿ كالثقافة المعاصرة ككؿ

مف المكاضيع مثؿ الفف كالسياسة كاالقتصاد كالتاريخ االجتماعي كالثقافة الشعبية ، كاىـ ما تحدث عنو الكاقع المفرط كاسمكب 
 . لممزيد ينظر2007كتكفي في  1929المحاكاة ، لو مؤلفات عديدة منيا حرب الخميج لـ تحصؿ ، كامريكا ، كلد في عاـ 

مترجمة ، مركز : المصطنع كاالصطناع ، ترجمة جكزيؼ عبد اهلل ، المنظمة العربية لفي المصدر التالي: جاف بكدريار
 .38، ص 2008، بيركت ،  دراسات الكحدة


 كخاصة كالتبلعب كالتأثير لمخداع قابؿ( بو المفعكؿ) بمقاـ الجميكر جعؿ ىك االعبلـ كسائؿ تكنكلكجيا تأثير اىـ اف - 

 الى الحاكمة النخب مع صراعيا عف الشعكب لتحكؿ الجميكر ىندسة سياسة كاتباع الجديدة االعبلـ كسائؿ انتشار بعد
 كاحد ىدؼ لتحقؽ كعناية بدقة اكثرىا صيغت اعبلمية رسائؿ مف الفرد يتمقاه ما كؿ الف كالخداع، الخضكع مف جديدة مرحمة

 احمد: ينظر لممزيد( المسيطرة الجيات مصالح مع يتناسب الذم النحك عمى الفرد افعاؿ كردكد سمككيات صياغة اعادة) ىك
 ، الرياض ، كالدراسات لمبحكث البياف مركز ،(كالتصرفات االفكار االعبلـ كسائؿ تغير كيؼ)الجميكر ىندسة: فيمي

 .10ص ق، 1436
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 . فالكاقع يتمثؿ بكؿ ما يعاينو اك يشاىده االنساف(1)مع الكاقع غير الحقيقي اك المفرط مقارنة بالكاقع المادم
 .(2)بنفسو مف الحقيقة ، اما غير ذلؾ فيك عبارة صناعة لمكاقع 

كنتيجة لمتقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم تشيده المجتمعات اليكـ اصبح الكاقع ميددا مف قبؿ كسائؿ 
االعبلـ الجديدة كاعتمادية االفراد عمييا في تمقي المعمكمة كمعرفة االحداث مف حكليـ ، فاإلنساف يعيش 

حياتو مصدقا لكاقع صنعتو كفرضتو كسائؿ االعبلـ عميو كالذم اغمبو يككف ال عبلقة لو بالحقيقة معظـ 
بؿ بما يحاكؿ القائمكف عمى تمؾ الكسائؿ مف رسمو ألبناء المجتمع كفؽ سياستيـ كاستراتيجيتيـ المتبعة 

 بما يحقؽ ليـ ايديكلكجيتيـ .
لنا كسائؿ االعبلـ عف مختمؼ جكانب الحياة  فالكاقع االعبلمي يتمثؿ بالجزء الذم تقكـ بعرضو

السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية عف مجتمع محدد ، بحيث تككف الصكرة المرسكمة عنو ككأنيا طبيعية 
كحقيقية كمعبرة عف الكاقع كمثاؿ ذلؾ: عندما تنقؿ صكرة ما تخص مجتمع معيف تككف السمة السائدة فيو 

قد ركزت عمى جزء صغير مف مشكمة الفقر العائدة ليذا المجتمع ، فتخمؽ الفقر، لكف نرل كسائؿ االعبلـ 
. ام اف كسائؿ االعبلـ تعمؿ عمى اعادة تشكيؿ الكاقع كتغميفو (3)كاقعا مغايرا عف ىك مكجكد في الكاقع

 كمف ثـ عرضو لممجتمع بصكرة جديدة كىذا ىك عمميا في الغالب.
كىما: االكؿ ىك الكاقع االجتماعي كيصفو بأف افراده  كيعكد بكدريار ليميز بيف نكعيف مف الكاقع

مختمفيف بدكف خبلؼ، اما الثاني: ىك الكاقع الخبلفي كالذم فيو تحدث الصراعات فيما بيف افراده 
المتشابييف، يصؼ االكؿ بأنو كاقعي بعيد عف عالـ االخفاء كالحجب، اما الثاني فيك مدار لمصراعات 

الكاقع( تتدخؿ فيو كسائؿ االعبلـ بعمميا بحيث تحجب كؿ ما ال يتناسب مع كالمشاكؿ ، لذا يسميو )فكؽ 
. فالكاقع الذم يشكؿ مكضكع نزاع كصراع ال يظير عمى حقيقتو بؿ ىك يتعرض الى (4)ايديكلكجيتيا

التغيير كالحجب لبعض الحقائؽ كيتـ ذلؾ عف طريؽ المعرفة كسياسات تستخدميا كسائؿ االعبلـ ، عمى 
ؿ مجتمع يتعرض ابناءه الى خبلفات كنزاعات فيك مجتمع تعرض لئلخفاء كحجب الحقائؽ اعتبار اف ك

                                                                                                     

الميديا)العالـ االفتراضي كاثره في المجتمع المدني(، بحث منشكر في مجمة االستغراب ، صابريف زغمكؿ السيد : سطكة  - 1
 . 4-3، ص  2018

محمد عمي فرح: صناعة الكاقع االعبلـ كضبط المجتمع)افكار حكؿ السمطة كالجميكر كالكعي كالكاقع(، مركز نماء  - 2
 .99، ص  2014، بيركت ،  اسات، مطابع الشبانات الدكليةلؤلبحاث كالدر 

،  2محمد بف عبد الرحمف الحضيؼ: كيؼ تؤثر كسائؿ االعبلـ)دراسة في النظريات كاالساليب(، مكتبة العبيكاف ، ط - 3
 44، ص1998الرياض ، 

 . 40_ 39جاف بكدريار : المصطنع كاالصطناع ، مصدر سابؽ ، ص  - 4
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االجتماعية ، فدكر االعبلـ ىنا يككف منتجا لئليديكلكجيا كما يرل بكدريار كىي ايديكلكجية مف يتحكـ 
 .  (1)باألعبلـ كمف يصنع التكنكلكجيا ككؿ ما ىك متقدـ

بلـ تتمثؿ كما حددىا عالـ االجتماع لكيس كيرم بقكلو: اف ما اما العبلقة بيف الكاقع ككسائؿ االع
تصكره لنا كسائؿ االعبلـ كما تعرضو عف الكاقع يككف ذك طابع متناقض كمختمؼ ، فيك يعتبر انعكاسا 
عنو كبديبل عف مرجعيتو في الكقت نفسو اال انو يقكـ بمقاميا ، فنجد اف كسائؿ االعبلـ تقكـ بإعادة انتاج 

. نفيـ مف ىذا ( 2)رتيبو قطعة.. قطعة لتنطبؽ عميو صكرة الكاقع بشكؿ مماثؿ لو في نفس الكقتالكاقع كت
اف التأثير االكبر لكسائؿ االعبلـ انو يساىـ بشكؿ كبير في تشكيؿ ادراكنا لمكاقع ، كبما اف االنساف في 

 اف تتحكـ بكاقعو حرفيا .حالة تفاعؿ مستمر مع كاقعو، فأف الجية التي تشكؿ ادراؾ االنساف مف الطبيعي 
 اما تعريفنا االجرائي لمكاقع: 

كؿ ما يشاىده االنساف بنفسو كحقيقة كليس خياؿ ساىمت في تككينو كؿ االطراؼ االجتماعية 
الفاعمة المحيطة بالفرد لتشكؿ رؤيتو ككعيو، اخذ البعض منيا الدكر االىـ متمثبل بكسائؿ االعبلـ التي 

 لبة السمكؾ العاـ لمفرد عف طريؽ التأثير عميو في ادراكو لكاقعو كالتحكـ بو.تسعى دكمان الى صياغة كقك 
 ()ثإِا : صٕاػح اٌٛالغ

اف الغاية مف استعماؿ اك تكضيح ىذا المصطمح المركب ىك لغرض بياف اف الكاقع اليكـ ىك 
االعبلـ مف خطكات اصبح مينتج كسائر السمع الصناعية المنتجة االخرل. فمف خبلؿ ما تقكـ بو كسائؿ 

ماديا بما يشتمؿ عميو مف سمككيات كطرؽ العيش كمعنكيا  ()كطرؽ مبنية عمميا تحاكؿ فيو صناعة الكاقع
                                                                                                     

 .40ص مصدر سابؽ ، جاف بكدريار : المصطنع كاالصطناع ، - 1

صر الديف لعياضي: كسائؿ االعبلـ كاستراتيجيات البناء االجتماعي لبلزمات ، مجمة الحكمة لمدراسات االعبلمية ن - 2
 . 68، ص  2017،  10، العدد 5كاالتصالية ، المجمد

 - عالـ االجتماع االمريكي اف كسائؿ االعبلـ اليـك تعتمد عمى جممة مف القضايا التي تعد اساس لقياـ  يرل ىربرت شيممر
الحياة االجتماعية ، كىي بذلؾ تؤسس لفكرة كمضمكف يككف مخالؼ لما ىك مكجكد في الكاقع كحقيقتو ، كىذا االمر تعتمد 

عمى ذلؾ المجتمع االمريكي حيث قاؿ "اف كسائؿ االعبلـ عميو في التضميؿ االعبلمي لمكاقع االجتماعي ، كيأخذ مثاؿ 
االمريكية تسعى جاىدة لصنع كاقع اجتماعي غير الكاقع االجتماعي المعاش مف خبلؿ اتباع كعي ايديكلكجي ذك ىدؼ 

ث ترابط كاستراتيجية معينة تعمؿ عمى تجزئة الكاقع االجتماعي مف جية كتجزئة المادة االعبلمية مف جية اخرل لكي ال يحد
حتمي بيف الظكاىر االجتماعية ، كؿ ىذا لغاية كاحدة كىي تضميؿ الكعي االجتماعي الكاقعي". لممزيد ينظر في: ىربرت 

 . 27، ص  1999، الككيت ، 106شيممر: المتبلعبكف بالعقكؿ ، ترجمة عبد السبلـ رضكاف ، سمسمة عالـ المعرفة، العدد 

 -  السياسية مف اعادة انتاج لمكاقع لكي ينقؿ بالصكرة التي تحاكؿ ايصاليا ، أم تخمؽ كمثاؿ ذلؾ ما تقـك بو السمطات
كاقعا )فكؽ الكاقع( كما يبينيا بكدريار، فمثبل عندما تحاكؿ دكلة معينة اف تفرض اجراءات امنية مشددة فأنيا تخمؽ فكؽ 

الي يقبؿ الناس باإلجراءات التي تفرضيا حتى لك كاف الكاقع لكي يبيف اماـ الناس بأف تيديدا ارىابيا معينا ييدد امنيا كبالت
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مف جانب االفكار اضافة الى االخبلؽ التي تحاكؿ غرسيا في المجتمع ، فالكاقع الحقيقي اصبح اليـك 
االعبلـ في معرفة الحقيقة التي كاف الفرد مسبقا منيار الف االفراد اصبحكا اليكـ اكثر اعتماد عمى كسائؿ 

يستمدىا مف كاقعو ككجكده ، اما اليـك فالفرد يبني تصكراتو مف خبلؿ ما يسمع كما يرل مف خبلؿ ىذه 
.اف ما تصكغو كسائؿ االعبلـ عف الكاقع يتحدد بالجزء الذم تنشره بيننا اك تعرضو عمينا ىذه (1)الكسائؿ

لحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع ، ليبدك ككأنو كاقعي كطبيعي الكسائؿ بمختمؼ جكانب ا
، كاالعبلـ ىنا ال يتجو مف تمقاء نفسو في صياغة الكاقع بؿ بحسب ما تفرضو ()معبران عف الحقيقة

ما  االيديكلكجيا المتبعة مف قبؿ مالكي كسائؿ االعبلـ اك الممكليف ماديا كبما يحقؽ اىدافيا سكاء كاف
 .  (2)يخص الجانب الديني اك االجتماعي اك االقتصادم كغيره

كما اف تأثير كسائؿ االعبلـ عمى المجتمع مف خبلؿ صياغة الكاقع ال يقتصر فقط عمى الجانب 
، بؿ يمتد الى مجمؿ نكاحي الحياة ، فتصكر كسائؿ االعبلـ نمط معيف ()االجتماعي اك الجانب السياسي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

عمى حساب خصكصياتيـ مف مراقبة االتصاالت كالحسابات كغيره ، حتى لك تطمب االمر الكصكؿ لفكرة خمؽ تفجير معيف 
محمد عمي  لكي تقنع المقابؿ بالمكقؼ ، كبالتالي تمثؿ ىذه الطريقة انتاج كاعادة انتاج لمكاقع . لممزيد ينظر في المصدر :

 .200_  199، ص  99فرح : صناعة الكاقع )االعبلـ كضبط المجتمع( ، مصدر سابؽ ، ص 

 .200_  199، ص  99محمد عمي فرح : صناعة الكاقع )االعبلـ كضبط المجتمع( ، مصدر سابؽ ، ص  - 1

 -  مف الجدير بالذكر ىنا كمثاؿ عمى قكة كسائؿ االعبلـ في تصكير الكاقع ىك ما نقمتو كسائؿ االعبلـ االمريكية سابقا
عف صداـ حسيف ككيؼ صكرتو عمى انو خطر كييدد العالـ ، مما دفع )جكف ديفز( كىك رجؿ امريكي بمغ مف التصديؽ 

قرر االختباء ىك كعائمتو في احد الكيكؼ في جنكب  الى حد الرعب كصدؽ كؿ ما نقؿ عف خطر صداـ حسيف بحيث
كاليفكرنيا كبقي مدة عشر سنكات ىناؾ بعيدا عف اعيف الناس كاحاط نفسو كعائمتو بسياج مف االشجار كحاكؿ اخفاء كؿ 

لشديد فتحات الكيؼ ، كامتنع عف االتصاؿ بالحياة المدنية كحـر عائمتو مف اغمب االحتياجات الصحية كالمعيشية لخكفو ا
كاستمر  1991مف صداـ حسيف كانو سكؼ يأتي لببلده كيفتؾ بالناس ىناؾ ، كاف ىذا االمر بعد حرب الخميج الثانية عاـ 

الى اف تـ كشؼ مكانو كانقاذه ىك كعائمتو مف الرعب الذم تصكر لو ، كنشرت ىذه القصة في الكسائؿ  2001حتى عاـ 
ي خمقيا االعبلـ عف قكة كجبركت صداـ حسيف كانو قادر عمى تدمير البشر في االعبلمية العالمية كافة نتيجة الصكرة الت

أم مكاف ، ككاف تصرؼ جكف ديفز طبيعي عمى اعتبار انو يعيش في بمد ديمقراطي كتتمتع فيو كسائؿ االعبلـ بالمصداقية 
. لممزيد ينظر في : عبد اهلل كالحرية كالجماىيرية الكبيرة كال مجاؿ لمشؾ في كؿ ما تنقمو مف اخبار كتفاصيؿ كاحداث

 . 38-37الغذامي : الثقافة التمفزيكنية ، مصدر سابؽ ، ص 

 
ياسيف عتنا : البركباجندا االعبلمية كصناعة الكاقع )نحك فيـ سكسيكلكجي لؤلعبلـ في المجتمع المعاصر(، مجمة  - 2

 . 303، ص  2018،  3العددالدراسات االعبلمية ، المركز الديمكقراطي العربي ، برليف ، المانيا ، 

 -  يشكؿ الجانب العسكرم كما ينقؿ عنو اشارة ميمة في نقؿ صكرة عف القكة العسكرية كالتي ليا تأثير كبير في الكاقع
االجتماعي ، كمثاؿ ذلؾ ما حدث اك ما نقؿ عف الجيكش العربية ككيؼ صكرت كسائؿ االعبلـ عنيا انيا تمتمؾ قدرة ىائمة 
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كاقع الحقيقي الذم يجب تصديقو عمى اعتبار انيا تنقؿ الحقيقة ، فيي تبث كؿ ما لمجميكر عمى انو ال
، عمى اعتبار انيا تنقؿ ليـ (1)تحاكؿ ايصالو الى الجماىير كتخفي ما تريد اذا عارض ذلؾ ايديكلكجيتيا

 .()سكل الحقيقة فقط 
 ذاعؼا : اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا

غمكضا ك كاحدا مف اكثر المفاىيـ غير المتفؽ يعتبر مصطمح االيديكلكجيا مف اكثر المصطمحات 
عمى ماىيتيا يمكف اف يجدىا االنساف في العمكـ االنسانية كاالجتماعية عمى حد سكاء ، بسبب كثرة 

 استخداميا  كتعدد المعاني كالكظائؼ التي يؤدييا ىذا المصطمح.
( في القرف Destutt de Tracy)()تعكد فكرة االيديكلكجيا الى المفكر الفرنسي ديستكت دم تراسي

)عمـ االفكار( الذم يقكـ عمى اسس ديكارتية بحيث يككف  idealagyالثامف عشر باستخدامو لمصطمح 
دعامة فمسفية لسائر العمـك االخرل باالعتماد عمى التفكير السميـ كتخميص المجتمع مف االفكار البالية 

جريبي لمعقؿ البشرم ، ىذا ما اعتمد عميو العديد مف التي تحرؼ الكاقع كىك تعبير عف محاكلة التحميؿ الت
فبلسفة التنكير في فرنسا كاكدكا عمى اىمية الترابط المتيف بيف االفكار كالكاقع التجريبي، لكف سرعاف ما 
اكتسبت االيديكلكجيا مفاىيـ سمبية بعد اف استخدـ نابميكف بكنابرت ىذا المصطمح في كصؼ ناقديو كالذيف 

التأكيبلت المناىضة كقميمي المعرفة بالسياسة ، فأصبح يطمؽ عمى مجمؿ االفكار الثكرية يتعاممكف مع 
 .(2)كالمعارضة لسياسة بكنابرت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، في حيف اف الحقيقة ىي غير ذلؾ تماما ، فمـ تصمد الجيكش العربية  1967جية الجيكش االسرائيمية عاـ ال تقير في مكا
ع تماما . لممزيد ينظر في اماـ المد االسرائيمي سكل ستة اياـ اك اكثر ، فكانت الصكرة المنقكلة عنيـ غير ذلؾ كمخالفة لمكاق

 .45كسائؿ االعبلـ ، مصدر سابؽ ، ص : محمد بف عبد الرحمف الحضيؼ : كيؼ تؤثرالمصدر

 .45محمد بف عبد الرحمف الحضيؼ : كيؼ تؤثر كسائؿ االعبلـ ، مصدر سابؽ ، ص - 1

 -  غالبا ما نسمع عف )االعبلـ المحايد كاالعبلـ النزيو( الذم نفيمو مف ىذا انيا خالية لككنيا ال عبلقة ليا بعالـ الماديات
تككف ميما نقؿ الحقائؽ كالكقائع كما ىي، لكف الذم نراه اليـك غايتيا تحريؼ كتزييؼ لتمؾ كالمصالح كالعكلمة ، كالمفركض 

الكقائع ، كاىـ االسباب المفسرة لذلؾ ىك ال كجكد لمؤسسة أيا كانت تعمؿ دكف الحصكؿ عمى منفعة مادية عف كؿ عمؿ 
 ما يحيط باإلنساف مف احداث كتفاصيؿ يكمية تقـك بو ، فكيؼ ىك الحاؿ اذا كانت ىذه المؤسسة اعبلمية كتتعامؿ مع اىـ

 -  عندما القى كمكد ديستكت دم تراسي محاضرة بعنكاف التحميؿ التجريبي  1796كاف اكؿ ظيكر لكممة االيديكلكجيا عاـ
لمذىف االنساني مبينا بانو عممية نتنج عف تحرؾ احاسيس االنساف عمى شكؿ صكرة كادراؾ كذاكرة كقدرة عمى الحكـ 

رادة، كامتدت ىذه االفكار عمى شكؿ نظرية في تفسير النظـ االجتماعية كالتاريخ كتحميؿ مناىج التربية ، بحيث اصبحت كاال
ىذه النظرية اساس لكثير مف النظريات السائدة في فرنسا حتى كصكؿ نابميكف الى الحكـ. لممزيد ينظر في : امؿ مبركؾ : 

 .109ص  االسطكرة كااليديكلكجيا ، دار التنكير ،

 . 66جكف سككت: عمـ االجتماع )المفاىيـ االساسية( ، ترجمة محمد عثماف ، مصدر سابؽ ، ص  - 2
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( فكرة اك مثاؿ كالمقطع Ideaأما اصؿ كممة االيديكلكجيا فيك متككف مف مقطعيف يكنانييف ىما: )
المثاليات ، اما المفظ المركب ىك النمكذج ( دراسة اك عمـ ليشير بذلؾ لعمـ االفكار اك Logyالثاني )

. كفي االصطبلح (1)المثالي في عممية بناء الفكر كالمساىمة في تفسير الطبيعة كالمجتمع بصفة عامة
تأخذ االيديكلكجيا معنييف احدىما اكثر عمكمية مف االخر: اكليما.. مطمؽ النظاـ العقائدم كالفكرم 

فكار المبنية عف الكاقعيات الخارجية غير المرتبطة بسمكؾ االنساف الشامؿ لؤلفكار النظرية) بمعنى اال
بشكؿ مباشر كاالفكار العممية المرتبطة بسمكؾ االنساف كالحاكية عمى المنع كالكجكب(، كثانييما: النظاـ 

 .    (2)الفكرم المحدد لسمكؾ االنساف كشكؿ ىذا السمكؾ
منظكمة خاصة مف االفكار التي تعبر عف  كتعرؼ االيديكلكجيا ضمف فمسفة كارؿ ماركس بانيا

ظركؼ طبقة اجتماعية معينة كمصالحيا االقتصادية ، تمثؿ الكعي الزائؼ اك المعرفة غير المكتممة التي 
ال تتطابؽ مع الكاقع اك انيا تصاغ حسب مصالح الطبقة الحاكمة المالكة لكسائؿ االنتاج كتحكميا في 

تبرير المصالح االقتصادية كالقكة السياسية لمطبقة السائدة ، كطبقا  المجتمع ، ألنيا كجدت اساسا مف اجؿ
ليذا المعنى تككف عبارة عف زيؼ مزدكج كتبرير فكرم لصالح الطبقة الحاكمة ، كما يعرؼ االيديكلكجيكف 

ضمنية . فقد بدأت االيديكلكجيا تقبؿ كنظاـ مف االحكاـ كاالفكار المنظمة كال(3)بانيـ القائمكف باأليديكلكجيا
عمى االغمب  تستخدـ في شرح ككصؼ كتبرير كتأكيؿ كضع معيف مف قبؿ مجمكعة مف االفراد تعتمد 
االفكار المستميمة مف قيميا كالتي تتخذ تكجيان محددان معبرا عف الفعؿ االجتماعي كالذم تؤديو ىذه 

ارة عف كعي خاطئ يعبر . كما يقدـ ماركس كانجمز في تكضيح االيديكلكجيا بالقكؿ: انيا عب(4)المجمكعة
عف حقيقة االشياء الكاقعية الباطمة كالمحرفة ، الخادعة كالمستمبة لتككف في ىذه الحالة افيكف الشعكب 

. حيث تعمؿ االيديكلكجيا الى التمثيؿ المغمكط لشركط الحياة الفعمية (5)كمفيكـ مغمكط عف التاريخ االنساني
حجرة مظممة اك كاميرا تقمب فييا الصكرة بشكؿ دائـ راسان عمى المادية كتصكر العالـ بشكؿ ينظر اليو مف 

عقب، لتصبح االيديكلكجيا معرفة شكىاء تسعى لتكليد حالة مف الكعي الزائؼ لجميع مف يعيش ضمف 
                                                                                                     

 . 186، ص 2010انكميزم( ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، –منير البعمبكي : المكرد )قامكس عربي  - 1

، ص 1992ني، دار المحجة البيضاء ، لبناف ، محمد تقي مصباح: االيديكلكجيا المقارنة ، ترجمة عبد المنعـ الخاقا - 2
10. 

 . 30-29، ص  2002مجمع المغة العربية )المعجـ الفمسفي( : دار الكتاب المصرية ، القاىرة ،  - 3

4 - Rocher, Guy: Introduction a al sociologie generale: I.LAction sociale. Paris: Seuil points 
Essais , 1970 , p.129. 

، دار دمشؽ لمطباعة كالنشر، 2كارؿ ماركس، فريدريؾ انجمز: االيديكلكجيا االلمانية ، ترجمة جكرج طرابيشي ، ط - 5
 .31، ص1966
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اطار فيميا لمكاقع ، كبطبيعة الحاؿ يخدـ ىذا االمر اك التمثيؿ المضمؿ لمكاقع االجتماعي المصالح 
 .(1)لحاكمة كالتي تمتمؾ سمطة كقدرة لتحديد كتكجيو المعرفة المقبكلة لدل العالـ ككؿاالقتصادية لمطبقة ا

، يشترط دراسة ماضييا  factsاما عمماء االجتماع فيتعاممكف مع االيديكلكجيا عمى انيا كقائع 
يمة كمضمكنيا كالكيفية التي نشأت فييا كتطكرىا كصكال الى مرحمة القكانيف التي تحكميا العتبارات م

، ام تككف خاضعة لمشركط  Socially Conditionedمتمثمة باف االيديكلكجيا ىي مشركطة اجتماعيا
االجتماعية كما انيا في حالة تصارع كتبايف، خاصة فيما بيف االفكار نتيجة تدخميا في البناءات 

 Socialتماعية كالتنظيمات إذ تعد اف ىذه االفكار ىي اسمحة اال انيا بذات الكقت تقكـ )بكظيفة اج
Functionفأصبحت ليا معاني مختمفة لذا فيي محاكلة لربط الفكر بالكاقع كدمج (2)( داخؿ المجتمع .

. كتعرؼ البنيكية االيديكلكجيا بانيا نظاـ مف االفكار يعتمد تقديـ االحكاـ (3)المنطؽ بالكجكد االجتماعي
عية اك اقتصادية محددة بغية الحصكؿ عمى القيمية عمى انيا حقائؽ تجريبية لتبرير مطالب فئة اجتما

الحاجات سكاء كانت مادية اك معنكية  منيا لتحقيؽ مستكل معيشي افضؿ سكاء كاف ذلؾ عف كعي اك 
. اما كارؿ مانيايـ فبل يختمؼ كثيرا عف ماركس في تناكلو لؤليديكلكجيا فيحدد بأنيا تمكييات (4)غير كعي

الطبيعة الحقيقية لكضع معيف لتحقيؽ غايات فئكية بما تشتمؿ  كاعية بدرجات مختمفة تخفي مف خبلليا
عميو مف قيـ كافكار تحرؾ الجميكر كتحرضو باتجاه االىداؼ العامة التي يحاكؿ الطرؼ االخر الكصكؿ 

 :(5)الييا ، فيي مجمكعة افكار متميزة لمطبقة المييمنة في المجتمع ، كما يبيف مستكييف لؤليديكلكجيا ىما
 التقييمي: ىك االحكاـ التي تعني بكاقع االفكار كبناء الكعي لؤلفراد .المستكل  .1
المستكل الدينامي: االحكاـ التي يمكف مبلحظتيا كقياسيا مف خبلؿ الكاقع باعتبار اف الكاقع  .2

 يحيا بشكؿ تدفؽ ثابت اك جرياف دائـ .

                                                                                                     

طكني بينيت، لكرانس غركسبيرغ، ميغاف مكريس: مفاتيح اصطبلحية جديدة)معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع(،  - 1
 .135، ص 2010عربية ، بيركت ، ترجمة سعيد الغانمي، مركز دراسات الكحدة ال

، ص  1979قبارم اسماعيؿ : عمـ االجتماع كااليديكلكجيات ، المكتب العربي الحديث لمطباعة كالنشر ، االسكندرية ،  - 2
17-18 . 

لث جكف ببلسنتز : االيديكلكجيا ، عرض كتحميؿ قبارم محمد اسماعيؿ ، مجمة عالـ الفكر ، المجمد الثالث ، العدد الثا - 3
 .924، ص

 .21، ص  2006عدناف عكيد : االيديكلكجيا كالكعي المطابؽ)دراسات فكرية( ، دار التككيف لمنشر ، دمشؽ ،  - 4

كارؿ مانيايـ : االيديكلكجيا كاليكتيكبيا )مقدمة في سكسيكلكجيا المعرفة(، ترجمة عبد الجميؿ طاىر ، مطبعة االرشاد،  - 5
 .13، ص 1968بغداد ، 
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ف خبلليا اف يرسـ كىذا يعني باف كؿ فرد مف افراد المجتمع يمتمؾ افكارا كتصكرات يستطيع م
عبلقتو بالطبيعة كاآلخريف كيككف مكقفا مف القضايا سكاء أكانت اجتماعية اـ اقتصادية اـ ثقافية ، بغض 
النظر عما اذا كاف ىذا المكقؼ مقبكؿ اك ال ، معبران بذلؾ عف الفكر االيديكلكجي الذم يحممو ، كىذا 

كتحميميا الختبلؼ  ر االجتماعية كاالنساؽ الفكريةسبب الخبلؼ بيف المفكريف كالباحثيف في تفسير الظكاى
. كما يمكف اف تتحكؿ االيديكلكجيا بأفكارىا الى نسؽ (1)تنشئتيـ االيديكلكجية التي ككنت كشكمت تفكيرىـ

عقائدم مكتؼ مغمؽ عمى ذاتو لتعبر عف رؤيتيا لمعالـ بطريقة تكجييية ككصفية في ذات الكقت فتمزج 
. كيبدك اف ىذا ىك ما (2)كتحتفظ فقط بما يتماشى كيتناسب مع قناعاتيا كتكجياتيابيف ما تقتنع بو كتراه 

 . (3)يتفؽ معو عبد اهلل العركم بالقكؿ انيا افؽ ذىني لمفرد كليس قناع لو
فاأليديكلكجيا ىي نظاـ مف االفكار المتداخمة فيما بينيا تشمؿ المبادئ كالقيـ كاالفكار كالمعتقدات 

يد التي تمثؿ نظاـ يؤمف بيا افراد مجتمع ما ، كىي تعبر بذلؾ عف مصالحيـ كاىتماماتيـ كاالساطير كالتقال
. كما يرل انتكني غيدنز االيديكلكجيا.. ىي (4)في شتى مجاالت الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 

ة ، فيي مكجكدة مجمكعة مف االفكار كالمعتقدات المشتركة التي تعمؿ عمى تبرير مصالح الجية المييمن
 .(5)بكجكد المجتمعات المرتبطة بالقكة ألنيا تعمؿ عمى اضفاء المشركعية لمجماعات االجتماعية 

 : (6)كتشير اغمب الدراسات الى انقساـ االيديكلكجيا الى ثبلثة انكاع ىي 
 تتمثؿ بأفكار تككف قاسما مشتركا بيف اكثرية ابناء المجتمع. االيديكلكجيا المييمنة: .1
 كتشمؿ نكع الفكر السائد في المجتمع مثؿ المعتقدات الدينية. ايديكلكجيا النخبة: .2
كتعني المعتقد الديني اك الثقافي الذم يؤمف بو الفرد كيترجمو الى سمكؾ  االيديكلكجيا االعالمية: .3

 في الكاقع المعاش ، كتستخدـ مف قبؿ المفكركف كالمثقفكف كالقائمكف باالتصاؿ .
 كجيا اجرائيان: كتعرؼ االيديكل

                                                                                                     

رحمف خميفة ، فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ: المدخؿ في االيديكلكجيا كالحضارة، بستاف المعرفة ، االسكندرية ، عبد ال - 1
 .21_20، ص  2006

2 - Brune, Francois: Delidologie, aujourdhui: Analyses, parfois desobligeantes, du discours 
mediatico publicitaire. Paris :LAventurine , 2003 ,p.5. 

 .53، ص 1993عبد اهلل العركم: مفيـك االيديكلكجيا ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، بيركت ،  - 3

 . 52طو احمد الزيدم : معجـ مصطمحات الدعكة كاالعبلـ االسبلمي ، مصدر سابؽ ، ص  - 4

: مقدمة نقدية في عمـ االجتماع ، ترجمة احمد زايد كاخركف، مطبكعات مركز البحكث كالدراسات  انتكني غيدنز - 5
 .9، ص2002االجتماعية، القاىرة ، 

 .18، ص  2008محمد بف سعكد البشر: ايديكلكجيا االعبلـ ، مكتبة غيناء لمنشر ، الرياض ،  - 6
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بأنيا نظاـ مف االفكار المشتمؿ عمى القيـ كالمعتقدات كالمبادئ كالتقاليد التي تخص نظاـ اجتماعي     
معيف يسعى مف خبلليا الى تفسير الظكاىر االجتماعية عف طريؽ منظكر محدد يعمؿ عمى ترسيخ 

ا جماعة محددة تسعى لتحقيقيا كتمرير مصالح جيات محددة عمى حساب البقية)ام كجكد افكار تؤمف بي
عف طريؽ مصالحيا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالدينية( ، كىذا ما تمثؿ بدكر كسائؿ االعبلـ 

 الجديدة في تمرير غايات الجيات المالكة ليا لمكصكؿ الى اىدافيـ المحددة.
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 اٌثأٟ اٌفصً
 

 ٌٍذساعح إٌظش٠ح ٚادلشخؼ١ح اٌغاتمح اٌذساعاخ
 

 دت١ٙذ
 

 اٌغاتمح اٌذساعاخ ِٓ منارج: االٚي ادلثسث
 

 اكال: دراسات عراقية
 ثانيا: دراسات عربية

 ثالثا: دراسات اجنبية
 رابعا: مناقشة الدراسات السابقة

 
 

 (ٌٍذساعح ادلفغشج إٌظش٠اخ)ٌٍذساعح إٌظش٠ح ادلشخؼ١ح: اٌثأٟ ادلثسث
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 دت١ٙذ
 

كثيرة ىي االدبيات التي تطرقت الى تناكؿ االعبلـ بكسائمو المختمفة بالدراسة كالتحميؿ، كلعؿ 
الباحث في ىذا المجاؿ يجد صعكبة في تبرير اختيار ىذه الدراسة دكف تمؾ، السيما اف اغمب الدراسات 

الجتو ىذه التي تصمح كمراجعة باعتبارىا دراسات سابقة قد غفمت عنصرا اك اكثر مما اىتمت بمع
 االطركحة لكف ىذا ال يخفي اىمية كجكدىا كما تقـك بو مف دكر ميـ في تكضيح معالـ الدراسة.

تأخذ الدراسات السابقة اىمية كبيرة في البحث العممي، حيث يقكؿ فاف داليف: اف عممية استعراض 
الكقت يعد خبرة مجزية، البحكث السابقة كما كتب فييا بميارة فنية عالية يعتبر عمبل مجيدا كلكف بنفس 

فبل يزكد الباحث باإللياـ فقط عندما يقكـ بام دراسة مف الدراسات، بؿ يمده بالعكف البلـز ليككف قاعدة 
. ىذا االمر ما يؤكده عمماء المنيجية عف دكر الدراسات السابقة في نجاح البحكث (1)سميمة لبحثو ككؿ

ة ، فبالرجكع الى ما تشتمؿ عميو تمؾ الدراسات مف كضبط كتحديد ابرز معالمو كفيـ الظاىرة المدركس
نظريات كمناىج كاطار نظرم تساعد الباحث في تككيف معرفة تراكمية بما اثيرت مف تساؤالت حكؿ ما 

 تطرؽ اليو الباحثيف السابقيف ككيفية الصعكبات التي كاجيتيـ كتجنب االخطاء التي كقع فييا االخركف.
يتمكف الباحث مف تحديد منيجية االكثر مبلئمة لبحثو كصياغة استبانة  كبتككيف االفكار الكاضحة.. 

مناسبة مع متطمبات دراستو كتحديد مفاىيـ الدراسة اضافة الى صياغة التعاريؼ االجرائية ، كمف ىذا 
المنطمؽ تطرقت الباحثة الى عرض ما تكفر ليا مف الدراسات العراقية كالعربية كاالجنبية بما تناسب مع 

ع اطركحتيا في بعض الجكانب كاالحاطة قدر االمكاف بما تناكلو الباحثكف السابقكف في مجاؿ مكضك 
 الدراسة ضمف التقسيـ التالي:

 دراسات عراقية .1
 دراسات عربية .2
 دراسات اجنبية .3

 
 
 

 
                                                                                                     

،  10العممي ، مجمة القبس لمدراسات النفسية كاالجتماعية ، العددكسيمة رزكالي: اىمية الدراسات السابقة في البحث  - 1
 .58، ص2021الجزائر، 
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 اٌذساعاخ اٌؼشال١ح
 .(1)2013دساعح عاسٖ خ١ًٍ زلغٓ: االػالَ ٚاٌٛػٟ اٌذ٠ٕٟ .1

 االعبلمية كالمؤسسة الدينية المؤسسة بيف ما العبلقة تناكؿ الى دراستيا خبلؿ مف الباحثة تطرقت
 المعرفة تنميط عممية اف االعتبار لتأخذ الباحثة عمى عاتؽ دراستيا بنظر المجتمع ، في كتأثيرىما

ىذه  تماسؾ في تؤديو الذم الكبير الدكر نتيجة االنسانية المجتمعات حياة في كبيرة اىمية ليا االجتماعية
 اعياالجتم البناء يخدـ الذم بالشكؿ االيجابي الجانب نحك االجتماعي التغير عمميات كتكجيو المجتمعات

 تجد كالتي منيا الجاىزة خصكصا لممجتمع تقدـ التي المعرفة مصادر خبلؿ مف ىذه التنميط عممية كتتـ
 الديني بالجانب يتعمؽ ما في ،السيما االعبلـ كسائؿ عبر يقدـ ما ام ، المجتمع افراد قبؿ مف كاسعا قبكال
 اف كما ، كالعاـ الفردم االجتماعي السمكؾ في المؤثرة االجتماعية العكامؿ اقكل مف ىك الديف الف ، منيا

 تكجياتيـ اختبلؼ عمى المجتمع افراد غالبية الييا يسعى التي الدينية االىداؼ اىـ مف ىي الدينية المعرفة
انتشار القنكات الفضائية الدينية بشكؿ ممحكظ دكف معرفة االىداؼ الخفية الحياة خصكصان بعد  في

النتشارىا ىؿ ىي ربحية اك سياسية اك غير ذلؾ كما تقدمو مف مضمكف يأخذ حيزا كبيرا في تشكيؿ كعي 
 فكاف الفرد الغارؽ في االيديكلكجيات عمى اعتبار اف ما يقدـ لو معرفة دينية بعيدة كؿ البعد عف ام شؾ ،

 كتكضيح عميو السيطرة يتـ ككيؼ كالكعي االعبلـ مفيكـ تكضيح ىك التساؤالت الدراسة: ضمف مف
االعبلمية ، كمدل قدرة االعبلـ الديني في تكصيؿ المعمكمة  الكسائؿ عمى لمقائميف االيديكلكجية االتجاىات

 الدينية الى االفراد.
 ككانت مف اىـ االىداؼ التي سعت الدراسة الى تحقيقيا:

الكشؼ عف طبيعة المضاميف الدينية التي تستحكذ عمى اىتماـ االفراد المشاىديف ، كما يرفضكنو  .1
 مف ىذه المضاميف.

تكضيح اىـ االفكار كالقيـ كالمفاىيـ المجتمعية المترسخة لدل االفراد المنبثقة مف الكعي المتككف  .2
 لدييـ.

 ينية االجتماعية داخؿ المجتمع.الكشؼ عف فاعمية االعبلـ الديني في تشكيؿ التكجيات الد .3
( استمارة 500كقد استخدمت الباحثة ابسط انكاع العينات كىي العينة العشكائية البسيطة بتكزيع )  

 الباحثة استبيانية كىك الحجـ المقرر لمعينة كالمتمثؿ برب االسرة اك المعيؿ االساسي ليا. كما استخدمت
 ابعادىا كتحميؿ الظاىرة كصؼ في البيانات عمى محصكؿل الميداني المسح كمنيج ، الكصفي المنيج

                                                                                                     

ساره خميؿ محسف: االعبلـ كالكعي الديني)دراسة ميدانية لتأثير قنكات البث الفضائي الدينية في مدينة الديكانية( ،  - 1
 .2013دسية ، قسـ عمـ االجتماع ، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى مجمس كمية اآلداب، جامعة القا
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 حيث مف كالنفسية كاالعبلمية االجتماعية الدراسات بيف المقارنة في الدراسة افاد الذم المقارف كالمنيج
 ربط ككيفية لمظاىرة التاريخي التطكر تعقب في استخدـ الذم التاريخي المنيج الى اضافة كالتأثر، التأثير

 .بالحاضر الماضي
 كقد تكصمت الدراسة الى جممة مف النتائج منيا:

احتمت الفضائيات الدينية ،  المعارؼ عمى الفرد حصكؿ مصادر اىـ مف االعبلـ كسائؿ تعتبر .1
المرتبة االكلى كأفضؿ كسيمة في الحصكؿ عمى المعارؼ تمتيا شبكة االنترنت كاالتصاؿ المباشر 

 الدينية كالمساجد كمؤلفات رجاؿ الديف.برجاؿ الديف كثـ الصحؼ كالمجبلت 
مف بيف اسباب متابعة ىذه القنكات اف اغمبيتيا ال تكتفي بعرض الجكانب الدينية فقط بؿ شممت  .2

جميع المكاضيع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، فضبل عف تمتعيا بالمصداقية حسب 
 اعتقادىـ في ما تطرحو مف مضمكف متكامؿ.

ات تقديـ صكرة عف الحياة الدينية حسب اعتقاد البعض، بينما رجح االخركف استطاعت ىذه القنك  .3
عدـ ذلؾ، كىنا تبرز لممقابؿ دكر الفضائيات المتناقض في تزييؼ الكاقع كاالبتعاد عف الحقيقة 

 بطرح بما يتناسب مع ايديكلكجية القائميف عمييا.
، بؿ يأخذ الجانب االقتصادم عدـ تمكف كسائؿ االعبلـ مف التحرر مف التكجيات االقتصادية .4

 الدكر االىـ في العممية االعبلمية.
سيطرة كسائؿ االعبلـ عمى الكعي في المجتمع، كىذا ما يكشؼ اصؿ العممية االعبلمية كاىدافيا  .5

كىي السيطرة عمى الكعي الجمعي مف خبلؿ االعتماد عمى اسمكب كاستراتيجيات اعادة انتاج 
 الكعي بشكؿ عاـ.     

اٌة واظُ خ١اد: االػرّاد ػٍٝ االػالَ اجلذ٠ذ ٚدٚسٖ يف ذشى١ً اٌشأٞ اٌؼاَ دساعح غ -2
 .(1)2016اصاء االصِاخ يف اٌؼشاق

تأتي ىذه الدراسة باعتبارىا مقاربة عممية اتسمت بالترابط كالعمؽ في تحقيؽ الفيـ المطمكب بتفسير 
عبلقة التأثير المتبادؿ بيف الجميكر العراقي ككسائؿ االعبلـ الجديدة في ضكء متغير االعتماد كالرأم العاـ 

عتماد الجميكر عمى كسائؿ بكقت االزمات.. ىذه المقاربة سمحت بتبني فركض اساسية تبيف اليات ا
االعبلـ الجديد بما يؤدم الى تشكيؿ رأم عاـ كمف ثـ تكجييو بظؿ التأثيرات المعرفية، اذ يحاكؿ البعض 

                                                                                                     

 دراسة العراؽ، في االزمات ازاء العاـ الرأم تشكيؿ في كدكره الجديد االعبلـ عمى االعتماد: الدعمي جياد كاظـ غالب - 1
 جامعة – االعبلـ كمية الى مقدمة منشكرة غير دكتكراه اطركحة ، المقدسة كرببلء محافظة في النقابات اعضاء عمى مسحية
 . 2016 ، بغداد
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تقديـ القيمة المعرفية عمى السياسية كفؽ معطيات مكضكعية ساىـ االعبلـ الجديد في ابراز عكامؿ تجمييا 
اصاب كسائؿ االعبلـ كاحدث فييا تغيرات كثيرة كتأثيرا في خبلؿ السنكات السابقة باعتباره تطكر طبيعي 

مسار الظاىرة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، كمف ىذا المنطمؽ حاكؿ الباحث تناكؿ الغمكض كعدـ 
الكضكح الذم يكتنؼ دكر كسائؿ االعبلـ الجديد بشأف تشكيؿ المكاقؼ كاآلراء كالتقكيمات ازاء االزمات 

نقابات المينية في محافظة كرببلء المقدسة كبياف المقياس الحقيقي لمدكر الذم تقكـ بو لمستكل اعضاء ال
 ىذه الكسائؿ عمى مستكل الفاعمية كالشدة كحدكد التأثر كالتأثير في ما بيف االعبلـ الجديد كالرأم العاـ. 

 اما ما تسعى الدراسة الى تحقيقو:
عبلـ الجديد لمحصكؿ عمى المعمكمات في التعرؼ عمى حجـ الجميكر المعتمد عمى كسائؿ اال .1

 كقت االزمات.
الكشؼ عف حجـ استخداـ اعضاء النقابات المينية لئلعبلـ الجديد في محافظة كرببلء المقدسة  .2

 في فترات االزمات.
 تكضيح دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في تعريؼ الجميكر بكقت االزمات عمى المعمكمات. .3
الجديد في تغيير قناعات الجميكر كدكره في ترتيب اكلكياتيـ الكشؼ عف قدرة كسائؿ االعبلـ  .4

 كاىتماماتيـ.
تكضيح دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في ترسيخ التقكيمات السمبية كالمكاقؼ االيجابية لدل افراد  .5

 المجتمع بكقت االزمات.
الذككر كاالناث  الباحث مدينة كرببلء بما مكجكد فييا مف االعضاء المنتمكف لمنقابات مفاختار كقد   

نقابة كاتحاد  22كيدفعكف اشتراكات سنكية كليـ زيارات منتظمة الى مقر النقابة الرئيسي في بغداد كبكاقع 
كجمعية. حيث اعتمد الباحث في اختيار العينة عمى عينة الصدفة كىي احدل العينات غير االحتمالية 

عضكا لكؿ نقابة مف  24بكاقع  528العينة  )غير العشكائية( لمكصكؿ الى اعضاء النقابات ، ككاف عدد
كىـ مف الفئات االجتماعية التي تستخدـ االعبلـ الجديد بمختمؼ  285564مجتمع البحث االصمي كالبالغ 

كشؼ البيانات كالمعمكمات  نيج الكصفي كالمنيج المسحي بغيةالم كعات. اما مناىج الدراسة فييالمكض
 لمعرفة اراء الناس كاتجاىاتيـ نحك المعارؼ المتعددة كالسياسة كالتعميـ كالثقافة.

 كقد تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 رسائؿ يبث لككنو العاـ الرأم كتشكيؿ االزمات بشأف الجديد االعبلـ كسائؿ عمى االفراد يعتمد .1

 سريعة. صكرةب مطمكب انتشار كيحقؽ كاقعية
يحتؿ الفيس بكؾ المرتبة االكلى مف ناحية االستخداـ لمتابعة المعمكمات كاالخبار العالمية  .2

 كالمحمية خصكصا في كقت االزمات المختمفة، يأتي بعده اليكتيكب.
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 كتفاقـ االزمة شدة ازدادت كمما االعبلـ كسائؿ عمى النقابات اعضاء ام االفراد اعتماد يزداد .3
 .الجميكر عمى تأثيرىا كتعاظـ دكرىا

 ذلؾ زاد ، االجتماعي التكاصؿ كسائؿ عمى صفحات بأنشاء الحككمية المؤسسات لقياـ نتيجة .4
 التي كاالجراءات القرارات معرفة يمكف خبللو فمف ، الجديد االعبلـ كسائؿ استخداـ دكافع مف

 . االزمات معالجة في الحككمة تتخذىا
 

دساعح زلّذ االِني امحذ ػثذ: ِــٛالغ اٌرٛاصً االخرّاػٟ ٚاحلشان  -3
 .(1) 2020اٌشــؼثٟ

االحتجاجات التي المظاىرات ك يعتبر العراؽ كغيره مف البمداف العربية التي شيدت مكجات مف 
التكاصؿ ، فكاف لمكاقع سياسيةكاالقتصادية كال جتماعيةتطالب باإلصبلح كالتغيير في مختمؼ المجاالت اال

مف حيث التفاعؿ مع  اتاحة المجاؿ اماـ منظميوفي المساىمة بالحراؾ الشعبي ك  ان كبير  ان االجتماعي دكر 
فاإلعبلـ الجديد اضحى مؤثران في حياة المجتمعات السياسية اضافة الى االحداث كتحريؾ الرأم العاـ ، 

اماـ االفراد كالجماعات كمختمؼ دكره عمى الصعيد االجتماعي، لتشكيؿ عالما افتراضيا فتح المجاؿ 
التنظيمات عمى مصراعيو ، ىذا االمر الذم شجع االفراد لمدخكؿ كالمشاركة في الفعاليات السياسية لتككف 
صكتا لمشباب كلمميتميف بالحركات الشعبية التي كجدت ليا اطران كاسعة كتكافرت امكانية عرض مطالبيا 

ؿ التحشيد كالتعبئة كبمكرة االفكار كتنظيميا كتحديد المطالب.. عبر كسائؿ االعبلـ الجديد احد اىـ كسائ
الباحث تناكلو في دراستو كالتساؤؿ عف استخداـ الشباب لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كما ىك  ىذا ما حاكؿ

  تأثير ذلؾ عمى المشاركة في الحراؾ الشعبي كاىدافو المطالبة بإصبلحات سياسية كاقتصادية كاجتماعية.
 ت الدراسة الى تحقيؽ االىداؼ التالية:كقد سع
التعرؼ عمى حجـ مشاركة طمبة الجامعات العراقية في محافظة البصرة لمكاقع التكاصؿ  .1

 االجتماعي اك عدمو.
معرفة الطرؽ التي يساىـ فييا طمبة الجامعات العراقية في البصرة بمكضكعات الحراؾ الشعبي  .2

 المطركحة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي.

                                                                                                     

 االجتماعي التكاصؿ لمكاقع الشباب استخدامات)الشعبي كالحراؾ االجتماعي التكاصؿ مكاقع:  عبد احمد االميف محمد - 1
 لمدراسات العربي الديمقراطي المركز ، البصرة محافظة في ميدانية دراسة ،(الشعبي الحراؾ في المشاركة عمى كتأثيرىا

 . 2020، المانيا ، 1ط ، كاالقتصادية كالسياسية االستراتيجية
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عرفة دكافع مشاركة الطمبة العراقييف في محافظة البصرة بمكضكعات الحراؾ الشعبي عبر ىذه م .3
 المكاقع.

تحديد مدل تأثير انقطاع خدمة االنترنت في العراؽ اثناء فترات الحراؾ الشعبي المحددة في  .4
 البصرة.

لبصرة عمى اعتبار في محافظة ا طبلب الجامعات الحككمية عينة مف كبل الجنسيف مف اختار الباحث  
( استمارة 400انيا احدل المدف التي شيدت حراكا شعبيا تجاه القضايا االقتصادية كالسياسية، تـ تكزيع )

استبيانية عمى طبلب المراحؿ االخيرة ألربعة كميات: اثنتيف منيا انسانية كاثنتيف عممية كىك حجـ العينة 
اضافة الى المنيج ،استخدـ الباحث فييا المنيج الكصفي المقرر. كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية 

 .االجتماعي المسحي الذم يعد مف اىـ المناىج في دراسة جميكر كسائؿ التكاصؿ
 كقد تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج منيا:

طالب كطالبة مف كميات محافظة البصرة تكحدت مطالبيـ بتحسيف مستكل  400شممت الدراسة  .1
 ربة الفساد كاجراء التعديبلت الدستكرية.الخدمات كمحا

بمغت اعمى نسبة مشاركة مف قبؿ الطمبة مف ذكم الطبقة االقتصادية الفقيرة بينما اقميا مف قبؿ  .2
 طمبة الطبقة الغنية.

 يعتبر الفيس بكؾ اىـ كسيمة تكاصؿ اجتماعية يستخدميا الطمبة يميو تكيتر ثـ االنستغراـ. .3
مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تككيف اآلراء اثناء فترة الحراؾ بيف الطمبة مدل استفادتيـ  .4

الشعبي عف طريؽ تقديـ المعمكمة المختصرة كالسيمة كمساىمتيا بتككيف رأم عاـ اكثر مف بقية 
 الكسائؿ التقميدية االخرل.

 كما بينت نتائج الدراسة اف المشاركيف في الحراؾ الشعبي يستخدمكف اسمائيـ الصريحة كيضعكف .5
صكرىـ الشخصية عمى حساباتيـ االجتماعية ىذا االمر ىك بنسبة كبيرة لمذككر كلمقميؿ مف 

 النساء.
عند فترة انقطاع االنترنت تساكت اجابات المبحكثيف حكؿ تأثير ىذا االنقطاع عمى مدل  .6

 مشاركتيـ في الحراؾ الشعبي بشكؿ عاـ. 
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 اٌذساعاخ اٌؼشت١ح
خ اٌرٛاصً االخرّاػٟ يف ذشى١ً اجتا٘اخ إٌخثح دساعح رلذٞ اٌذاغش: دٚس شثىا -1

 .(1)2017اٌؼشت١ح حنٛ ظا٘شج االس٘اب
يعتبر االرىاب حدث مفاجئ غير متكقع كعدكاف كعنؼ غير مشركع يقكـ بو فردا اك جماعة يككف 

قدر بالعادة مكجيا نحك االبرياء، معتمدا عمى الحضكر االعبلمي كالدعاية العمنية مف اجؿ لفت انتباه اكبر 
ممكف مف الناس كالتأثير في صناع القرار مف اجؿ تحقيؽ غايات سياسية كاجتماعية كاستراتيجية معينة، 
فاإلرىاب ظاىرة تفرزىا جممة مف العكامؿ المتداخمة كاالسباب العديدة تتدخؿ فييا عكامؿ نفسية كشخصية 

الرىاب التي تسعى الى تحقيؽ مع عكامؿ اجتماعية كاقتصادية كسياسية كثقافية يتـ بتكامميا ظاىرة ا
اىداؼ ايديكلكجية معينة كانتياؾ حقكؽ االنساف لمختمؼ المجاالت كاالصعدة ساعدىا في تحقيؽ ذلؾ 
منصات االعبلـ الجديد التي تتابع كترصد ما تقكـ بو التنظيمات االرىابية مف ىجمات عمى ارض الكاقع 

ر السمبي الذم افاد الجيات االرىابية التي كجدت منفذا مثؿ القاعدة كتنظيـ الدكلة كغيرىا، بحيث ادت الدك 
لتحقيؽ اىدافيا بنقؿ ما تحممو مف فكر ارىابي الى اكبر قدر ممكف مف االشخاص كاثارة الفزع كالرعب في 
نفكسيـ مف خبلؿ التعاكف الدكلي بيف الجماعات االرىابية عف طريؽ التدكيؿ كاقامة شبكات قكية مف 

كفير االسمحة كاالمكاؿ كالكسائؿ المكجستية كغير ذلؾ، كاف ىذا ما انطمؽ الباحث التدريب كالتمكيؿ كت
بتناكلو في طرح المشكمة كالتساؤؿ عف مدل التزاـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي بالممارسة المينية مع مراعاة 

راد المجتمع المبادئ االخبلقية لمعمؿ االعبلمي ككف كسائؿ االعبلـ ىي االكثر شيكعا كاستخداما لدل اف
 كما ىي مقترحاتيـ لتطكير عمميا في نقؿ الحدث كالتغطية االخبارية.

 كسعت الدراسة الى تحقيؽ االىداؼ التالية:
التعرؼ عمى منصات االعبلـ الجديد كاىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تعمؿ عمى تعميؽ  .1

 ثقافة االرىاب كالعنؼ في المجتمع العربي كخارجو.
ـ النخبة العربية بمتابعة االحداث االرىابية التي تقكـ بيا الجماعات االرىابية كشؼ مدل اىتما .2

 عمى شبكة االنترنت.
معرفة اسباب اعتماد النخبة العربية عمى مصادر معمكمات معينة لمعرفة احداث االرىاب عندما  .3

 تقكـ بو الجماعات االرىابية كما ىك مستكل ثقتيـ بيا.

                                                                                                     

مجدم الداغر: دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ اتجاىات النخبة العربية نحك ظاىرة االرىاب عمى شبكة  - 1
 . 2017، السعكدية ،  13-12، العدد  4دراسة ميدانية ، المجمة الدكلية لبلتصاؿ االجتماعي ، المجمد  -االنترنت



 

40 

تماعية لمنصات التكاصؿ االجتماعي عند تغطية الحدث االرىابي الذم تقييـ حدكد المسؤكلية االج .4
 تقكـ بو الجماعات االرىابية كمدل تطكرىا مف كجية نظرىـ.

كقد اخذت الدراسة فترة شيريف )ايار كحزيراف( استخدـ فييا الباحث االستمارة االستبيانية عبر شبكة 
في مجاالت السياسية كالعمكـ كخبراء االعبلـ االنترنت حيث اختار تطبيؽ الدراسة عمى نخب عربية 

كاساتذة العمؿ االكاديمي في الجامعات في المدف العربية )بغداد كالرياض كالقاىرة( كذلؾ لقدرتيـ اكثر مف 
غيرىـ عمى طرح التقييـ العممي لمظاىرة المدركسة، تـ اختيار العينة منيا بطريقة اسمكب العينة المتاحة 

مفردة مف  150مكب عمى سحب العينة مف الكحدات المتاحة فبمغ اجمالي العينة حيث يعتمد ىذا االس
جامعة بغداد كالقاىرة كجامعة الممؾ سعكد بالرياض. لتندرج الدراسة الحالية ضمف البحكث الكمية المعتمدة 
عمى االساليب االحصائية كاالستدالالت المنطقية باستخداـ منيج المسح بشقيو التحميمي كالكصفي 

 لمكصكؿ الى نتائج عممية معتمدة عمى التحميؿ الكيفي كالكمي.
 كقد تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

اظيرت نتائج الدراسة اف النخبة العربية ىي مف اكثر انماط المجتمع متابعة لكسائؿ االعبلـ  .1
تصدرت شبكة بشكؿ عاـ، بدأ مف االعبلـ المحمي ثـ الدكلي كمف بعده االعبلـ العربي، كما 

االنترنت القائمة باعتباره مف اكثر الكسائؿ استخداما لدييـ عندما تقع احداث ميمة تأتي بعدىا 
 القنكات الفضائية كالصحؼ.

كشفت النتائج ارتفاع مستكل تعرض النخب العربية لشبكة االنترنت ألسباب عديدة منيا،  .2
قيقة لئلحداث كمكاكبة كؿ ما ىك امكانية البحث بيسر كسيكلة عف المعمكمات كمتابعتيا الد

 جديد عربيا كدكليا.
تفاعؿ النخب العربية بشكؿ كبير مع المكضكعات االرىابية كاالحداث عبر شبكات التكاصؿ  .3

 االجتماعي، كانت النخبة االكاديمية في الصدارة تمييا السياسية ثـ االعبلمية.
صؿ االجتماعي مرتفعا فيك عممية تمثمت اتجاىات النخب نحك ظاىرة االرىاب عبر مكاقع التكا .4

اجرامية ضد افراد المجتمع يقكـ بيا الجماعات االرىابية مستغميف بعض الظركؼ التي يعاني 
منيا افراد المجتمع لجرىـ في ىذا االتجاه مثؿ العاطميف عف العمؿ كالفقراء لمزج بيـ بيذه 

 االفكار المتطرفة.
ؿ االجتماعي منيا قمة الكازع الديني كتزايد اما اسباب ظاىرة االرىاب عبر مكاقع التكاص .5

الجماعات المتطرفة كظيكر التعصب الديني كانتشار الجيؿ كغبلء المعيشة كالفكضى كالصراع 
عمى السمطة كدعـ الدكؿ لمجماعات المتطرفة لئلرىاب كسيكلة امتبلؾ التقنيات الحديثة كامكانية 

يقابميا انخفاض الركح المعنكية كالشعكر نشر االعماؿ االرىابية دكف الحاجة الى كسيط ، 
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بالكالء لمكطف مف قبؿ افراد المجتمع كتنامي ظاىرة العنؼ كتدىكر االكضاع االقتصادية 
كمحاكالت الدكؿ الكبرل تفكيؾ الدكؿ الضعيفة الى دكيبلت صغيرة كتراجع القيـ االجتماعية 

كغيره ساىـ في زيادة نشاط كاالخبلقية في المجتمع كعدـ االستقرار االجتماعي، كؿ ىذا 
 التنظيمات االرىابية عمى ارض الكاقع.                                 

دساعح جنالء اجلّاي: دٚس االػالَ اجلذ٠ذ يف ذغ١ري ادلٕظِٛح اٌم١ّ١ح ٌذٜ  .2
 .(1)2018اٌشثاب

باب المصرم لؤلبحاث كالتنمية.. تظير مدل استخداـ الش Madarطبقا لئلحداثيات الصادرة مف مركز  
مميكف فرد معظميـ مف فئة الشباب، تصاعد دكرىـ في استخداـ ىذه  27لكسائؿ االعبلـ الجديدة بمعدؿ 

الكسائؿ عمى مستكل العالـ لمخاطبتيا اىتماماتيـ مككنة بما يعرؼ ثقافة الشباب مشتممة عمى اىتمامات 
ؿ االعبلـ بالشباب ما لـ يتـ التطرؽ اجتماعية كترفييية كسياسية ، كما ال يمكف الحديث عف عبلقة كسائ

الى الفيس بكؾ كىك الكسيمة االكثر اقباال لدل الشباب. ىذا مف جانب كمف جانب اخر نجد اف االعبلـ 
بما لو مف قكة تأثير كبيرة عمى قيـ الشباب ، قد ساىـ في نشر قيما كانماطا اخذ البعض منيا طابع 

بتشكيؿ قيـ فردية كنفعية كانتشار ثقافة االستيبلؾ قد اثرت عمى العالمية نتيجة ما افرزتو ثقافة الصكرة 
ثقافة االنماط المقبكلة مف السمكؾ كالقيـ.. لذا في ظؿ االنتشار المتزايد كالمستمر لكسائؿ االعبلـ الجديدة 
 في مجتمعاتنا العربية كاستخدامو بشكؿ مفرط مف قبؿ الشباب يثار تساؤؿ ميـ حكؿ ىذا االستخداـ الكثيؼ
لكسائؿ االعبلـ الجديد مف قبؿ الشباب لمنظكمة القيـ الخاصة بيـ.. ككيؼ تككف طبيعة ىذا التأثير سمبيا 

 اـ ايجابيا مف ىذا المنطمؽ اخذت الباحثة تناكؿ ىذا المكضكع بالبحث كالدراسة.
 بينما ىدفت الدراسة الى تحقيؽ التالي:

 عمى منظكمة القيـ لدل الشباب. التعرؼ عمى دكر االعبلـ الجديد كحدكده في التأثير .1
 معرفة ىذا التأثير اف كاف سمبيا اـ ايجابيا. .2
 التعرؼ عمى بقية المتغيرات االخرل التي تؤثر عمى منظكمة القيـ لدل الشباب. .3
معرفة اىـ تطبيقات كسائؿ االعبلـ الجديد المساىمة بالفعؿ في تغيير منظكمة القيـ لدل  .4

 الشباب.
كتعتبر الدراسة الحالية مف البحكث الكصفية التي تيدؼ لتحميؿ خصائص كحقائؽ ظاىرة معينة   

كتصنيؼ بياناتيا كتحميميا، كما استخدمت الباحثة منيج المسح االعبلمي في جمع البيانات مف افراد 
                                                                                                     

الجماؿ: دكر االعبلـ الجديد في تغيير المنظكمة القيمية لدل الشباب ، دراسة تطبيقية عمى الشباب المصرم ، نجبلء  - 1
 .2018، جامعة عبد الحميد بف باديس ، الجزائر ،  3، العدد 5المجمة الدكلية لبلتصاؿ االجتماعي ، المجمد



 

42 

( تـ اختيارىـ 35-18العينة المتمثؿ بالشباب المصرم بمنطقة القاىرة الكبرل ممف تتراكح اعمارىـ ما بيف)
فرد مف الذككر كاالناث ، كتـ جمع البيانات عف  400بطريقة العينة غير االحتمالية )عينة عمدية( بحدكد 

 طريؽ االستمارة االستبيانية مف العينة المحددة.
 كقد تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

ـ الجديد مف قبؿ الشباب اظيرت نتائج الدراسة المتابعة كاالستخداـ المستمر لكسائؿ االعبل .1
كبشكؿ دائـ يحتؿ الفيس بكؾ اىتماميـ االكبر يأتي بعده تكيتر كاليكتيكب كالمنتديات 

 كالمدكنات.
كانت مف اسباب متابعتيـ كاستخداميـ لكسائؿ االعبلـ الجديد ىك البحث عف المعمكمات  .2

عالـ مف احداث اضافة كالخبرات كالحاجة لفيـ الكاقع االجتماعي كالتعرؼ عمى ما يدكر في ال
 الى التفاعؿ االجتماعي مع االخريف.

مف بيف القيـ التي اكتسبيا الشباب مف متابعة االنترنت، التعاكف كالصداقة كحب االيثار  .3
كالمشاركة المجتمعية كمساعدة االخريف كتحمؿ المسؤكلية كغيرىا مف القيـ االجتماعية، اما 

يف كالصدؽ كالتكاضع، بينما كانت السياسية الكحدة الكطنية الدينية فتمثمت بالتقكل كالبر بالكالد
كاالنتماء كالمساكاة المكاطنة كالتضامف، اما القيـ االقتصادية فيي استثمار الكقت كترشيد 

 االستيبلؾ كحب العمؿ كاحتراـ ممكية الماؿ ، ككانت القيـ النفسية ىي اثبات الذات كالطمكح.
ئؿ االعبلـ لدل الشباب.. فكانت النسبة االكبر انيا تأثيرات اما نكع التأثير الذم تحدثو كسا .4

 ايجابية ككنيا مدت المجتمع منظكمة قيمية نحك االفضؿ.
احتمت التأثيرات القيمة االكثر تأثيرا بالشباب عمى النحك التالي، تأثيرات القيـ االجتماعية ، مف  .5

 كاخيرا القيـ االقتصادية.بعدىا القيـ الدينية ثـ السياسية تمتيا القيـ النفسية 
دساعــح صفــاء عٍؼد ِــذوٛس: صــٕاػح اٌٛػٟ ػرب شثىـــاخ اٌرــٛاصً  .3

 .(1)2021االخرّاػٟ
اىتمت الدراسة الحالية بصناعة الكعي عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي، التي تمثؿ احد اىـ 

لـ الحديث، فالثكرة الحقيقية كالنقمة مظاىر الثكرة اليائمة التي شيدىا العالـ كىي ابرز ما تكصؿ اليو العا
النكعية جعمت افراد المجتمع يعيشكف ضمف مجتمع افتراضي كعالـ تقني سيطر عمى اىتماماتيـ كاستحكذ 
عمى اكقاتيـ بحيث اصبح ليذا العالـ التأثير الكبير عمى الترابط االجتماعي كاليكية االجتماعية اضافة الى 

                                                                                                     

عي في سياؽ الزمف االعبلمي)الميدياتيكي( ، صفاء طمعت مدككر: صناعة الكعي عبر شبكات التكاصؿ االجتما - 1
 . 2021، مصر،  85، العدد 2دراسة تحميمية منشكرة في المجمة التربكية ، كمية التربية ، جامعة سكىاج ، ج
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كالتفاعؿ بيف ابناء المجتمع كعمى كافة االصعدة القكمية كالمحمية. لتأخذ  دكرىا المؤثر في تحقيؽ التعايش
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي الدكر االىـ في تشكيؿ كعي االفراد االجتماعي تأكيدا لما تحدث عنو عالـ 
االجتماع االمريكي رايت ميمز بخطكرة كسائؿ التكاصؿ الجماىيرية ككيؼ ليا القدرة في اعادة صياغة 

كيؿ كعي االفراد ليصبحكا اكثر قدرة في التأثير كاالنفتاح عمى عكالـ متعددة كمختمفة كالخركج مف دائرة كتش
العزلة تحت شعارات مختمفة منيا: دعو يغرد.. دعو يمر، لتنتشر بذلؾ اتجاىات التضميؿ كالتزييؼ لمكعي 

 .()ضمف معطيات الزمف االعبلمي)الميدياتيكي(
تساؤؿ رئيسي كىك: ىؿ تتحكـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بصناعة لنتطمؽ الدراسة بتناكؿ 

كتشكيؿ كعي االفراد دكف اف يشعركا بذلؾ، ككيؼ يمكف لممجتمعات االفتراضية اف تطرح كجيات نظر مف 
قبؿ شخصيات كمجاميع ينتج عنيا تزييؼ لمكعي كاقناعيـ باإليديكلكجيات المتضمنة تزيؼ لممعاني كافكار 

يمكف تحرير الكعي مف ايديكلكجيا االعبلـ الجديد المخترؽ لعقكؿ الشباب فكريا كعاطفيا مغمكطة ، ككيؼ 
عف طريؽ خطاب اعبلمي خالي مف الرقابة مشجعا عمى العنؼ كاالنسبلخ عف ىكية المجتمع كعاداتو 

 كقيمو .
 كقد سعت الدراسة الى تحقيؽ االىداؼ التالية:

 مسككت عنيا( في صناعة االنساف المعاصر.القاء الضكء عمى معركة الكعي)المعركة ال .1
 تسميط الضكء عمى اساليب ككسائؿ تزييؼ الكعي مف خبلؿ تقنيات االتصاؿ الجديدة. .2
 االسياـ في تفعيؿ دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي بخمؽ كعي حقيقي لنيضة المجتمع بفاعمية. .3

، اضافة الى لمدركسة عة الظاىرة اكما اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لتحديد ككصؼ طبي
المنيج الكصفي الذم ييتـ بكصؼ الظاىرة كتكضيح خصائصيا . كما اعتمدت الباحثة ايضا عمى اداة 
تحميؿ المضمكف لمبلئمتيا لمكضكع الدراسة مف حيث تشخيص ككصؼ الكاقع. بينما كاف اختيار العينة 

المجتمع كىي: التربية الذكية/ بالعقؿ نبدأ/ كاعي /  العمدية لصفحات الفيس بكؾ االكثر تداكال لدل افراد
مشركعنا/ افكار ضد الرصاص/ افكار تغير حياتؾ  لتككف الدراسة مسحية ليذه الصفحات مف اجؿ معرفة 

 مدل مساىمتيا في صناعة الكعي بتحميؿ مضمكنيا. 
 كقد تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

                                                                                                     

 -  تكضح الباحثة المقصكد بالزمف الميدياتيكي: " الزمف الذم يحققو الفرد في صبلتو المستمرة مع كسائؿ االتصاؿ
فو فردا اجتماعيا كال يعد اف يككف زمننا كسائطيا العتمادنا في التفكير كالتكاصؿ كاالنتاج كالتفاعؿ عمى كسائؿ كاالعبلـ بكص

االعبلـ كاالتصاالت التقنية". بمعنى اكضح : انو الزمف الذم يحتضف االفراد كميكليـ كاتجاىاتيـ بكصفيـ مستيمكيف 
 دىا تاريخ المضاميف.متابعيف منتجيف لمصناعات االعبلمية بقدر لـ يشي
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حا ذك حديف في صناعة كعي حقيقي ، فيي تمد االنساف تعتبر شبكات التكاصؿ االجتماعي سبل .1
بالمكاقؼ كاالتجاىات كالمعمكمات التي تساىـ في تشكيؿ الكعي ليككف اكثر قدرة عمى التأثير في 

 االخريف.
مف ابرز استراتيجيات شبكات التكاصؿ االجتماعي ، فبركة الكاقع كتزييفو بأكىاـ مفارقة لما ىك  .2

اؾ حركبا مستترة تستيدؼ عقؿ كفكر االنساف مف حيث افكاره كمعتقداتو في الكاقع، بمعنى اف ىن
كقيمو فحركب تزييؼ الكعي كالتضميؿ كتركيج االفكار كزج المعمكمات الكاسعة لمجميكر كميا 

 تيدؼ لخمؽ كاقع افتراضي مغايرا لمكاقع الحقيقي.
ضميؿ الكعي كتزييفو يبتعد اغراؽ العقكؿ كتسطيحيا بمكاد تافية مغيبة لمكعي كمضممة لمعقؿ، فبت .3

راؾ ما يحيط بو مف مختمؼ افراد المجتمع عف المشاركة الفعمية في تنمية كبناء المجتمع كاد
 تكريس ثقافة االستسبلـ كالتبعية كالتبرير، كتشكيؾ الشعكب في مسمماتيا. القضايا، اضافة الى

االعبلمي البعيد عف الرقابة ، مف االستراتيجيات المتبعة في تزييؼ الكعي: انتشار الخطاب  .4
تشجيع العنؼ كاالغتراب ، االنسبلخ عف عادات المجتمع كتقاليده كقيمو، المعاني المزيفة التي 
تركج ليا بعض شبكات التكاصؿ االجتماعي، تغييب ممكة النقد، جعؿ االفراد في غمار التبعية 

ما ىـ عميو مف كضع لكمي ال كفرض التحكـ كالسيطرة عمييـ ، العمؿ عمى اغراؽ االفراد في 
 يبصركا عمى ما ىـ عميو مف حاؿ.

 
 اٌذساعاخ االخٕث١ح

 .)1(2017ٚعائً اٌرٛاصً االخرّاػٟ ٚذأثرياذٙا يف اٌغ١اعح .1
Social Media and its Effects in politics 

تعتبر المشاركة السياسية احد اىـ االجزاء االساسية في العممية الديمقراطية التي ينطكم ضمف 
جناحيا عممية التصكيت الحر ألفراد المجتمع، اال اف كجكد عكامؿ عديدة تؤثر عمى عمميات المشاركة 

لكسائؿ التكاصؿ ىذه مثؿ مستكل التعميـ كالعمر كالعرؽ كالمستكل االقتصادم اضيؼ ليا التطكر االخير 
االجتماعي التي اصبحت احد اىـ العكامؿ المؤثرة في المشاركة السياسية، ىذا ما حاكلت تكضيحو ىذه 
الدراسة بالتطرؽ لمفيكـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي بأشكاليا المختمفة ككيؼ اصبح ليا تأثيرا باعتبارىا 

                                                                                                     

1 - Megan Fountain: Social Media and its Effects in politics; The Factors that Influence 
social media use for political News and Social Media use Influencing Political Participation, 
Research Thesis, The Ohio state University, 2017.  



 

45 

داما ليا ، فيؿ ستؤثر ىذه المعارؼ جزءا مف كاقعنا االجتماعي خصكصا لفئة الشباب االكثر استخ
 كالمعمكمات المكتسبة منيا عمى كمية المشاركة كالتصكيت في العممية السياسية؟  

 كانطمقت الدراسة مف عدة فرضيات حاكلت اختبارىا كىي: 
  عامان ىـ االكثر تمقيا لؤلخبار السياسية عبر كسائؿ التكاصؿ  25-18تعتبر الفئة العمرية ما بيف

 عي مف ام فئة عمرية اخرل.االجتما
  يؤثر السياسيكف بشكؿ عاـ في المجتمع كمما زادت نسبة استخداميـ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي

 كبث االخبار السياسية.
  كمما كاف مستكل تعميـ الفرد اقؿ، زاد مف استخدامو لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي في متابعة

 االخبار السياسية.
 استخدامو لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي، فكمما كاف الدخؿ مرتفعا زاد  يؤثر مستكل دخؿ الفرد في

 مف نسب االستخداـ كالمتابعة.
  تؤثر بشكؿ عاـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في زيادة عممية التصكيت، كمما زاد االستخداـ زادت

 عممية المشاركة السياسية.
 اما ما تكصمت اليو الدراسة في نتائجيا:

العبلقة ما بيف العمر ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي، تبيف اف ىناؾ تباينا عمريا في عند دراسة  .1
استخداميا فكؿ فئة لدييا بعض االشخاص يتابعكف االخبار السياسية اكثر مف غيرىـ كيظير ذلؾ 

فيـ اكثر مف غيرىـ في  39-25كما بيف  24-18بشكؿ كضح ضمف الفئات العمرية ما بيف 
 .المتابعة كاالستخداـ

يتراكح استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في كؿ اياـ االسبكع كال يشترط فييا االفراد متابعتيـ  .2
لؤلخبار السياسية فقط اال اف ذلؾ ال ينفي اىميتيا في الحمبلت االنتخابية كدكرىا في عممية 
التفاعؿ مع الناخبيف خصكصا اف كانكا ممف ينتمي الى حزب سياسي يحاكؿ تكسيع دائرة 

 النضماـ اليو.ا
يؤثر المستكل التعميمي بشكؿ كبير في المجاؿ السياسي عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، فكمما  .3

كاف افراد المجتمع ذك مستكل تعميمي عاؿو سعى افراد العممية السياسية مف استيدافيـ اكثر مف 
ستيدافا لتغيير غيرىـ في عممية التصكيت كالتأثير بينما مف ىـ اقؿ في المستكل ىـ االكثر ا

كجيات نظرىـ كتكجياتيـ االجتماعية تجاه حزب معيف يسعى لكسب اصكات االعمى تعميما 
 كتغيير تكجو مف ىـ اقؿ في المستكل.
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يؤثر الدخؿ في استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، فعمى الرغـ مف انيا مجانية اال اف ىذا ال  .4
قابؿ تكفير االجيزة االلكتركنية كاالتصاؿ باإلنترنت يعني انيا متاحة لمكؿ، فيذا االمر يتطمب بالم

كبالتالي فأف التفاكت في المستكل االقتصادم كاالجتماعي يؤثر في فرص الكصكؿ الى االخبار 
 السياسية كعممية التصكيت.

بشكؿ عاـ كمما زادت نسبة استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي زاد مف ارتفاع اعداد المشاركة  .5
صكيت كبالنتيجة اتجاه السياسييف الى متابعتيا كضخ االخبار عبرىا كمتابعة ردكد في عممية الت

 الفعؿ مف قبؿ الفئات االكثر كاالقؿ استخداما ليا.    
دساعح زى١ُ خاٌذ ِٙشاج ٚاخشْٚ: اثاس ٚعائً االػالَ يف اجملرّغ ِٓ ِٕظٛس  .2

 .(1)2018اخرّاػٟ
Impacts Of Media an Society: A sociological Perspective 

 االنساف اف مؤداىا..  ىذه المشتركة دراستيـ في انطكلكجية بدييية عمى االعتماد الباحثكف حاكؿ
 عمى تعكد ىي بؿ فقط فيو تؤثر ال افعالو الف االخريف عف بمنعزؿ العيش يمكنو ال بطبعو اجتماعي كائف

 خبلؿ مف فحاكلكا الطرؽ، بمختمؼ االنساف في يؤثر ايضا المجتمع فأف كبالتالي فيو، يعيش الذم المجتمع
 .كالمجتمع كاالسرة الفرد مف كؿ في االعبلـ يحدثيا التي لمتأثيرات المختمفة االشكاؿ تكضيح الدراسة ىذه
 بو كتتحكـ سمككيـ تكجو انظمة تفعيؿ خبلؿ مف طبيعتيـ عف التعبير دائما البشر يحاكؿ عامة بصكرة 

 االنظمة كىذه عمييا، كيكاظب االنساف يتبعيا معايير تحدد الكقت نفس في لكنيا ، االنساف انشطة كتحرر
 المشكبلت مف العديد االنساف فيو يكاجو ، لمحياة الـز شرط ىك الذم المجتمع ىي المنظكمة اك

 مف كبيرا قسطا كسائمو تحتؿ حيث ، االعبلـ اىميا كمف الجكانب مف بالعديد سمككو كيتأثر كالمعضبلت
 معارض. االخر كالبعض مؤيد بعضيا الكسائؿ ىذه اثار حكؿ الدراسات مف العديد كاجريت االنساف اكقات
 الى: الدراسة ىذه سعت ليذا كنتيجة
 الفردم. االستقبلؿ في كدكره االعبلـ تأثير تكضيح .1
 نظرة ظيرت فقد ذلؾ عف الناتجة االجتماعية كالسمككيات االعبلـ لكسائؿ االيديكلكجي الحقف .2

 المدل عمى كاغبياء سذج عمى يحتكم جميكر مف المجتمع تشكؿ في المفترضة االثار عف مدافعة
 ما عمى مطمعيف كىـ عقبلنية قرارات ذك االعبلـ كسائؿ يشاىد مف اف بالقكؿ ذلؾ مبرريف الثقافي
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.. الرأم ىذا يقابؿ االجتماعية، السمككيات عمى تأثير ام ليا كليس الكسائؿ ىذه عبر يشاىدكنو
 . اشكاليا بمختمؼ االعبلـ لكسائؿ القكية التأثيرات بكجكد ينادم اخر رأم

انتقاد الدراسات القديمة لتناكؿ عممية التأثير االعبلمي، كانتقاد كؿ التجارب المختبرية كاالختزاؿ  .3
النفسي كاالستنتاج السببي التي تناكلت ىذا التأثير كظيكر تيارات تنادم بعدـ احقية ىذا اك كجكد 

 ت لمعممية االعبلمية عمى المجتمع.تأثيرا
 كعاداتيـ البشر مكاقؼ تغيير عمى كقابميتيا االعبلـ كسائؿ تكضيح الى دراستيـ تطرؽ الباحثكف في كما

 الشبكة اطار تحت عالمية قرية االرضية الكرة لجعؿ العالـ مناطؽ مختمؼ في االشخاص كتقريب
 مثؿ اكسع بشكؿ االثار لتكضيح الدراسات مف العديد بتحميؿ قامكا كما ، اجمع العالـ لربط العنكبكتية
 يمعبيا التي االدكار لتحديد المجتمع لدل عنو ينتج الذم كالسمكؾ االعبلـ كسائؿ في العنؼ الى التطرؽ
كما تناكلكا دكر الدعاية كاالعبلف ككيؼ تـ التركيج لممنتكجات  المعيارم، الكاقع كتكضيح االعبلـ

االستيبلكية إلغراء افراد المجتمع بيذه البضائع حتى كاف كانت خارج نطاؽ احتياجاتيـ كالخدمات كالسمع 
 الفعمية. 

 كسائؿ بيف العبلقة تفسير تحاكؿ التي النظريات مف مجمكعة عمى دراستيـ في الباحثكف كاعتمد
 االكلكيات ترتيب نظرية ، االجتماعي التعمـ نظرية ، التنمية نظرية: ) مثؿ االجتماعي التغير كبيف االعبلـ

 في االعبلـ دكر مف جانب الى تطرقت منيا نظرية كؿ( كاالشباع االستخداـ كنظرية ، التسمية نظرية ،
اما ما ثبت استخدامو في دراستيـ مف كسائؿ االعبلـ المختمفة  .ذلؾ عف ناتجو اثار مف لو كما المجتمع

 اضافة الى العاب الفيديك كاالفبلـ. الفيس بكؾ كاليكتيكب كالرسائؿ النصية ، تكيتر
  االتي: الى لئلعبلـ كالسمبية االيجابية االثار عف بحثيا في ىذه الدراسة كتكصمت

 ساعات خمس عف يقؿ ال بما االعبلـ كسائؿ يستخدمكف انيـ إلفراد المجتمع الغالبة السمة اف .1
 يكميا.

 المدل عمى تدريجية اجتماعية بتغيرات يتسبب االخرل االجتماعية القكل بمعية.. االعبلـ اف .2
 . لمكاقع االجتماعية التنشئة مف كجزء الطكيؿ

 البدنية الصحة عمى سمبي تأثير ليذا كاف ، االعبلـ كسائؿ عمى المستيمكة الساعات لكثرة نتيجة .3
  المجتمع. إلفراد خاص بشكؿ كالفكرية عاـ بشكؿ

 االعبلـ ايجابيات مف الرغـ، ب اخرل جية مف كتدميرية جية مف بنائية ادكارا يمعب االعبلـ اف .4
 تدريجية. بصكرة االجتماعية الحياة في تأثيرىا يظير كثيرة مساكئ لو اف اال العديدة

 التي كالمنفعة لحاجتو تبعا آلخر فرد مف يختمؼ منيا المستخدـ فأف ، االعبلـ كسائؿ لتنكع نتيجة .5
 عمييا. الحصكؿ يرغب
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 .(1)2019ٚعائً اٌرٛاصً االخرّاػٟ يف االذصاي اٌغ١اعٟدساعح ا١ٍ٠ٕا خٛ٘أغْٛ:  .3
Social media in political communication; A substitute for conventional media 
كاف لمتطكر التكنكلكجي دكرا كبيرا في ظيكر كسائؿ االعبلـ الجديد كانتشار شبكات التكاصؿ 

تغييرات في المجاؿ السياسي نتيجة التحكؿ في انماط  االجتماعي التي كاف ليا تأثيرا كبيرا في احداث
االتصاؿ مف االعمى الى االسفؿ، لتحؿ ىذه الكسائؿ محؿ النظاـ القديـ ام اعادة تشكيؿ النظاـ االعبلمي 
كطبيعة تأثيره في المجتمع، مما دعا بالنظاـ السياسي ىك االخر الى تغيير طبيعة استراتيجيتو القديمة 

ة المكجية نحك افراد المجتمع كالغاية منيا تحقيؽ اىداؼ مدنية كسياسية كانت عادة ما المتمثمة باألنشط
تطرح مف قبؿ سياسييف كمسؤكليف بطريقة ممكىة لتكفير المعمكمات كالحفاظ عمى المكانة االجتماعية 

لسياسية كمدارة لمسمعة السياسية في ذات الكقت. كنتيجة لتطكر كسائؿ االعبلـ زاد مف احتراؼ الجيات ا
في استخداميا خصكصا في تنظيـ حمبلت اكثر دقة كفاعمية كزيادة المركزية في تنسيؽ اجراءات الدعاية 
كتكظيؼ الخبراء التقنييف خدمة لممجاؿ السياسي فغالبا ما نجد لكؿ جية سياسية عبلمة تجارية محددة 

زم كرسالة محددة كىذا ما تحقؽ التكافؽ داخؿ المنظمة كتعكس صكرة خارجية متماسكة ذات تحكـ مرك
يفسر تزايد استخداـ السياسييف لمفيس بكؾ كتكيتر في بث رسائميـ كحمبلتيـ االنتخابية كغيرىا نحك 

االجابة عف  ىذه الدراسةجميكرىـ دكف الحاجة لمعكدة الى الكسائؿ التقميدية. كمف ىذا المنطمؽ تحاكؿ 
 االسئمة التالية:

كالمتنفذيف مع مكاقع التكاصؿ االجتماعي خصكصا في اكقات  كيؼ يتعامؿ المسؤكليف السياسييف .1
 الحمبلت االنتخابية؟

ما ىي طبيعة المنصات التي يستخدميا السياسييف في بمداف الدراسة المحددة، كىؿ ىناؾ اختبلؼ  .2
 بينيا؟

 ما ىك الدكر الذم يؤديو الصحفي في ىذا االتصاؿ؟ .3
ف كىي: فنمندا كبكلندا كالسكيد، حيث تـ اختيار مجمكعتيف كما اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى ثبلث بمدا

 كالنكعية الكمية المناىج فييا مف العينات في كؿ دكلة كىـ الكزراء كمكظفكىـ الصحفييف ، استخدمت
فتمثمت بيانات الدراسة بجميع الصفحات التي استخدميا  .لمعينة كتكيتر بكؾ الفيس صفحات لتحميؿ

مى الفيس بكؾ كتكيتر لمجمكعتي العينة تـ فييا تحميؿ صفحاتيـ كممفات ع 2017الكزراء خبلؿ عاـ 

                                                                                                     

1 - Elena Johansson; Social media in political communication; A substitute for conventional 
media? In Karl Magnus Johansson & Gunnar Nygren eds Close and distant: Political 
executive-media relations in four countries Goteborg: Nordicom 2019. 
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التعريؼ الخاصة بيـ كطرؽ الحكار كالتكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي كتحديد الكسيمة االكثر استخداما. كما 
 تـ اجراء المقابمة مع الجيات التالية:

 فحككميي مكظفيف ٥ ك سياسييف مستشاريف ٤ ك صحفيان  ٣١: فنمندا في 
 صحفييف 6 ك كزراء 7:  بكلندا في 
 صحفينا ٣٣ ك صحفينا كسكرتيرنا صحفينا ما بيف مستشارنا  ٣٣: السكيد في. 

 كتكصمت الدراسة الى النتائج التالية:
تظير نتائج ىذه الدراسة اف جميع الكزراء كالتنفيذييف ىـ عمى تكاصؿ كاستخداـ تاـ لكسائؿ  .1

 التكاصؿ االجتماعي بما يعزز الممارسات المختمفة عمى الفيس بكؾ كتكيتر.
 لمدراسة الثبلثة البمداف في السياسييف التنفيذييف المسؤكليف أف إلى المعركضة النتائج تشير .2

 عف النظر كبغض ، ذلؾ كمع تكيتر عف مختمفة كألغراض مختمفة بطرؽ كؾالفيس ب  يستخدمكف
 .المنصات مف كؿ عمى مماثمة اتصاؿ ممارسات الكزراء يتبع  العاـ السياؽ

 أم المينية.. لمنخب اإلنترنت ميما عمى مكقعنا ييعتبر تكيتر مكقع أف كذلؾ النتائج تظير .3
 حكارية أكثر يككف اآلخريف المستخدميف مع الكزراء تكاصؿ أف بينما نجد كالصحفييف، السياسييف

لممنصة فما  التكنكلكجية الخصائص عمى يعتمد االختبلؼ ىذا فإف ، ذلؾ كمع الفيس بكؾ مع
 مكجد عبر تكيتر غير مكجكد عمى الفيس بكؾ.

 متاحة" معمكمات تقدـ فيي الناس الستقطاب كبيرة إمكانية ذات االجتماعي التكاصؿ تعتبر كسائؿ .4
 لممستخدميف يمكف ، اليياكؿ ىذه ضمف المماثؿ التفكير ذكم األفراد مف لمجمكعات" بسيكلة
ضمف  مختمفة مجتمعات ما يكلد كىذا تجنبيا أك المعاكسة المعمكمات تدفقات عف التخمي بسيكلة

 ".فقاعات" أك منعزلة كأيديكلكجية ثقافية في ما بعد مجمكعات تصبح كالتي ، الشبكات ىذه
 عبر التكاصؿ في مختمفة طرؽ بيف يخمطكف السياسييف التنفيذييف المسؤكليف أف النتائج تظير .5

 اإلنتاج أفكار عمى بناءن  تـ انشاؤه محتكل الكزراء ينشر االجتماعي، حيث التكاصؿ كسائؿ
 التفكير ذكم األفراد عمى مكزع اشبو بما يككف فيركس المحتكل كىذا كالتخصيص كاالنعكاسية
 التكمفة الميسكر البث استخداـ يتـ ، أخرل ناحية كمف الشعبية مبدأ مع كالمتكافؽالمماثؿ 
المتكافرة لدل افراد  لبلفتراضات كفقنا احترافي بشكؿ كالمؤطرة المختارة المعمكمات كاستيعاب

 المجتمع كفؽ حدث معيف.
 
 



 

50 

 ساتؼًا: ِٕالشح اٌذساعاخ اٌغاتمح
ال يمكف االغفاؿ عف الفائدة الكبيرة المتحققة نتيجة التطرؽ الى الدراسات السابقة، فيي تمنح رؤية 
استرشادية تحقؽ خطكات البحث العممي قدر االمكاف. اذ تعد الغاية مف طرح كمناقشة الدراسات السابقة 

الحالية بعد اتباع  ىنا ىك لمعرفة االختبلؼ كاالتفاؽ مف مكضكع دراستنا كما ستصؿ اليو الدراسة
 االجراءات المنيجية كالعممية بحسب خطكات البحث العممي، كفي ما يمي استعراض ذلؾ:

في البدء يمكف القكؿ اف لدراستنا الحالية خصكصية تختمؼ عف بقية الدراسات السابقة مف جكانب عدة  
المكضكع بجكانبو الشمكلية، اذ  منيا جدية العنكاف كالعينة المختارة كالمنيج كمجاؿ الحقؿ التخصصي كالية

اف الدراسات التي تطرقت ليذا المكضكع قد ابتعدت اك اقتربت نكعا ما مف الدراسة الحالية، فنجد اف 
قد ركزت جؿ اىتماميا عمى تناكؿ جانب الكعي  )ساره خميؿ محسف(الدراسة االكلى العراقية لمباحثة 

لفضائي باستغبلؿ حاجة االنساف المستمرة في اكتساب الديني كما يحدث عميو مف تأثيرات نتيجة البث ا
المعرفة كىك االمر القريب مف نمط الدراسة اال انيا كانت اكسع مف ذلؾ كاشمؿ في تناكؿ كؿ جكانب 
الكعي كعدـ االقتصار عمى التأثير الديني كعكامؿ تشكيؿ الكاقع االجتماعي كىك االمر الذم لـ تتطرؽ 

رت بحسب عمـ الباحثة كما استخدمت في رسالتيا عينة مف ارباب االسر تـ اليو كؿ الدراسات التي تكف
اختيارىـ بالطريقة العشكائية كاعتمدت اكثر مف منيج كصفي كمسح ميداني كتاريخي، بينما دراستنا الحالية 

 معتمدة عمى المسح الشامؿ في تحديد العينة.  
ى دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في تشكيؿ التي تطرقت ال )غالب كاظـ جياد(اما الدراسة الثانية 

الرأم العاـ خبلؿ تعرض المجتمع الى االزمات، اذ حاكؿ الباحث التركيز عمى ما يقدمو االعبلـ الجديد 
مف مفاىيـ معرفية اخذت ببعد خطير في الجانب السياسي كىك ما كضحتو دراستنا بالبحث كالتحميؿ في 

ادة تشكيؿ الرأم العاـ. اختار الباحث محافظة كرببلء مكاف تكضيح دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في إع
الدراسة مستخدما اسمكب العينة غير االحتمالية)عينة الصدفة( معتمدا عمى المنيج الكصفي كالمنيج 
المسحي في جمع بيانات الدراسة تكصؿ الى نتيجة اساسيا اعتماد االفراد عمى كسائؿ االعبلـ الجديد 

الكاضح لمعياف ببياف معطيات التأثير ليا عمى ارض الكاقع االجتماعي كىك ما  بشكؿ اساسي كىك االمر
 تكضحو دراستنا الحالية.

تطرؽ الباحث الى دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الحراؾ )محمد االميف احمد( كفي دراسة
السياسية  الشعبي باعتبارىا اىـ متنفس ألفراد المجتمع في التعبير عف سخطيـ تجاه اكضاع الببلد

كاالقتصادية كاالجتماعية، ىذا االمر تـ تكضيحو مفصبل في دراستنا حكؿ اىمية الكاقع االفتراضي كمدل 
تأثيره عمى افراد المجتمع كدخكليـ في ىذا العالـ المصطنع كينطبؽ مع ما طرحتو نظرية االعتماد عمى 
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ـ طبلب الجامعات مف المراحؿ االخيرة كسائؿ االعبلـ  اختار الباحث محافظة البصرة لدراستو كالعينة ى
معتمدا عمى المنيج الكصفي كالمنيج المسحي تكصؿ فييا الى اف الفيس بكؾ اىـ كسيمة مف االعبلـ 

 الجديد كاالكثر استخداما خصكصا مف قبؿ الطبقات الضعيفة اقتصاديا.
لى مكضكع تطرؽ فييا الباحث ا)مجدم الداغر( كفي طرح الدراسات العربية.. جاءت دراسة 

االرىاب باعتباره ظاىرة ساىمت كسائؿ االعبلـ الجديد في انتشارىا عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي ذات 
االدكار المتعددة حيث ساىمت في نقؿ الفكر االرىابي الى مختمؼ المجتمعات كاعتمد الباحث في دراستو 

مع دراستنا مف ناحية العينة معتمدا عمى عينة مف نخب االعبلـ كالسياسة كالعمكـ كىك االمر المتطابؽ 
عمى المنيج الكصفي كالتحميمي لتقترب في نتائجيا مع الدراسات العراقية مف ناحية استخداـ االفراد لكسائؿ 

 االعبلـ الجديد كينطبؽ مع نتائج دراستنا في ىذا المجاؿ ايضا.  
لكسائؿ االعبلـ الجديد في تطرقت فييا الى استخداـ الشباب المصرم )نجالء الجماؿ( كفي دراسة 

تغيير قيـ الشباب تأثرا بما افرزتو ثقافة الصكرة كىك ما ينطبؽ في ىذا الجانب مع ما كضحتو دراستنا عف 
اىمية الصكرة في تشكيؿ الرؤية لدل افراد المجتمع عف كاقعيـ، اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح 

ضافة الى االختبلؼ الكمي في العينة كطريقة اختيارىا ، االعبلمي كىك االمر المختمؼ كميان عف دراستنا، ا
اال اف التشابو في نتائج الدراسة ينطبؽ مع ما تكصمت اليو دراستنا في اف الفيس بكؾ يأخذ االىتماـ 
االكبر مف افراد المجتمع كيعكد دافع االستخداـ المستمر الى الرغبة في معرفة اخبار العالـ كاكتساب 

 لفيـ الكاقع االجتماعي.المعارؼ كالخبرات 
تعتبر ىي االقرب لمكضكع دراستنا مف حيث اىتماميا ببناء الكعي  صفاء طمعت(اما دراسة)

المتككف عبر كسائؿ االعبلـ الجديد تأكيدا عمى دكرىا الميـ في اعادة صياغة كتشكيؿ الكعي كالتحكـ 
بعقمية االفراد كىك ما تحاكؿ كمتا الدراستيف تكضيح تأثيره عمى الرأم العاـ كصناعة القرار كتكجيات 

ما اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كالتحميمي كاداة تحميؿ المضمكف باستخداـ العينة االفراد. ك
العمدية كتناكؿ عدة صفحات مف الفيس بكؾ لمتحميؿ كىك االمر المختمؼ عف اختيار العينة كطبيعة 

التكاصؿ  التحميؿ في دراستنا بالرغـ مف الكصكؿ الى نتائج تككف ذات تكجو كاحد متمثمة في اىمية شبكات
االجتماعي بصناعة الكعي الفردم لمتأثير عمى االخريف، اضافة الى قدرتيا عمى تزييؼ الكاقع باستيداؼ 

 عقمية الفرد كالزج بو ضمف كاقع افتراضي يغاير الكاقع االجتماعي.  
التي تطرؽ فييا الى تناكؿ مفيـك المشاركة )الباحث ميغاف( كفي الدراسات االجنبية، جاءت دراسة 

السياسية ككنيا احد اىـ اساسيات العممية الديمقراطية التي تأثرت بشكؿ كبير بكسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
 24-18التي غيرت مف مسار العممية السياسية ، مستخدما فييا عينة متككنة مف فئتيف عمرية ما بيف 
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ح تأثير كؿ مف المستكل باعتبارىـ االكثر استخداما لكسائؿ االعبلـ الجديد اضافة الى تكضي 39-25ك
 التعميمي كالدخؿ كاياـ المتابعة كاالستخداـ ليذه الكسائؿ كبالتالي ضماف زيادة التأثير عمى افراد المجتمع.

كضح فييا الباحثكف التأثير االجتماعي لكسائؿ االعبلـ عمى  )حكيـ خالد كاخركف(اما دراسة 
التحكـ بو اىـ ما تسعى اليو االنظمة المختمفة عف طريؽ الفرد كاالسرة كالمجتمع، فالتأثير السمككي لمفرد ك 

الحقف االيديكلكجي، كما كضح الباحثكف امكانية كسائؿ االعبلـ في ربط المجتمعات المختمفة كتأثير 
الدعاية كاالعبلف عمى افراد المجتمع لمزج بيـ ألمكر خارج دائرة اىتماميـ كىك ما حاكلت دراستنا تكضيحو 

التأثير في تكجيات االفراد، كما اختمفت الدراسة مف ناحية النظريات المستخدمة اال  بالتفصيؿ مف حيث
انيا تعكد لتتشابو معيا مف ناحية استخداـ الفيس بكؾ بشكؿ كبير ليؤدم بالنتيجة مع متغيرات اخرل تأثيرا 

اره االجتماعية كبيرا عمى كاقع التنشئة االجتماعية كيمارس االعبلـ تأثيرا سمبيان عمى الرغـ مف ادك 
تطرقت الى التطكر في كسائؿ االعبلـ الجديد الذم دعا )ايمينا جكىانسكف( االيجابية. كفي دراسة 

باألنظمة السياسية الى التغيير في االساليب ىي االخرل مف ناحية االنشطة المكجية نحك افراد المجتمع 
عمى المكانة االجتماعية لمجيات السياسية لتحقيؽ الغايات السياسية بطرحيا بطريقة ممكىة بداعي الحفاظ 

كاستخداميا بشكؿ اكثر فاعمية في تحقيؽ غاياتيـ االيديكلكجية، تـ االعتماد في الدراسة عمى ثبلث بمداف 
بطرح عينتيف مختمفتيف مف الكزراء كالصحفييف الذيف يعممكف معيـ باتباع المناىج الكمية كالنكعية في 

تر لتصؿ الى نتائج متشابية مع دراستنا الحالية مف حيث استقطاب الفيس تحميؿ صفحات الفيس بكؾ كتكي
بكؾ ألفراد المجتمع كضخ المعمكمات بشكؿ احترافي يحقؽ غاياتيـ السياسية في المجتمع مع الحفاظ عمى 

 الصكرة االجتماعية ليـ.
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 ادلثسث اٌثأٟ
 إٌظش٠اخ ادلفغشج ٌٍذساعح

 دت١ٙذ 
عاـ احد اكجو المعرفة العممية القائمة عمى اسس منيجية منظمة ، تشير  تعتبر النظرية بشكؿ

االجتماعية منيا الى حقيقة مككنات الكاقع االجتماعي كما يشتمؿ عميو مف عبلقات ارتباطية كسببية 
محاكلة تفسيرىا كمعرفة كيفية تطكر الظكاىر كتغييرىا مع امكانية التنبؤ بما قد يككف عميو المجتمع 

، لتتفؽ النظرية العممية مع النظرية االجتماعية مف ناحية الكظائؼ كالبناء اال انيا تختمؼ عنيا مف مستقببل
 حيث المضمكف.

 النظريةعمى انيا مفيـك مركب مف مصطمحيف ىما: The Theoryتعرؼ النظرية العممية 
بمعنى يدرؾ ، كالمعنى العاـ ليا بانيا مجمكعة مف المعارؼ العقمية  Theoriaالمشتقة مف المفظ اليكناني 

: الذم يككف العمـ. كالمصطمح الثاني لمفيكـ النظرية العممية ىك (1)التي تككف مرتبطة منيجيا كمنطقيا
مختمفا باختبلؼ مكضكعاتو كادكاتو كمجاالتو ، يعرؼ بانو ذلؾ النشاط الذم يمكف بكاسطتو معرفة كفيـ 

النظرية " . كبذلؾ تككف (2)لظكاىر التي مف خبلليا يمكف معرفة طرؽ الضبط كالتحكـ بالعالـ الخارجيكؿ ا
 الجة ظاىرة اك مجمكعة مف الظكاىرالعممية ىي نسؽ مف االفكار االستنباطية المنسقة التي تيدؼ لمع

تضـ اطارا كمفيكمات نظرية غايتيا تكضيح العبلقات فيما بيف الكقائع كتنظيميا بطريقة ذات معنىن يساعد 
عمى تكضيح مستقبؿ الظاىرة  باستخداـ تعميمات احتمالية مستندة الى بعد امبريقي مستمد مف الكاقع 

 .   (3)الفعمي لمظاىرة "
كالتي  Social Theoryلنظرية االجتماعيةبينما يسعى عمماء االجتماع في تكضيحيـ لمعنى ا

تمثؿ نمكذج لمنظرية العممية بكصفيا حكما تقريريا عامان عمى ظاىرة اجتماعية معينة ، اال اف غايتيـ ىي 
 ككف مترابطة اك منفصمة عف بعضيا الذىاب الى ابعد مف الكصؼ البسيط في تكضيح الكقائع التي قد ت

كيات التحميؿ ، بمعنى اف االحكاـ النظرية تغطي كقائع متشابية بيدؼ الكصكؿ الى اقصى درجة مف مست
. فالنظرية بحسب (4)اك متماثمة مف اجؿ بمكرة اكجو الشبو بينيا كتكضيح الفركؽ كاالختبلفات اف كجدت

                                                                                                     

 . 11، ص  2004، سكريا ،  1راف : المدارس االجتماعية المعاصرة ، منشكرات جامعة دمشؽ ، جكامؿ محمد عم - 1

 .20، ص  2007خالد حامد: منيجية البحث في العمـك االجتماعية كاالنسانية ، جسكر لمنشر كالتكزيع ، الجزائر ،  - 2

كلكجية في ضكء نظرية تالككت بارسكنز كماكس كامؿ جاسـ المراياتي: الفعؿ االجتماعي كصناعة القرار)قراءة سكسي - 3
 .47، ص  2013فيبر( تقديـ متعب مناؼ جاسـ ، مطبعة كركي ، بيركت ، 

، مة ، القاىرةميؿ تشيركف ، ككاف براكف: عمـ االجتماع)النظرية كالمنيج(، ترجمة ىناء الجكىرم ، المشركع القكمي لمترج - 4
 .22، ص 2012
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)بارسكنز( عبارة عف مجمكعة مف المعاني التي يشترط اف تككف متفقة جميعان في نقطة معينة متمثمة 
تعميمية، بمعنى اف النسؽ النظرم المتككف مف مجمكعة مفاىيـ عامة التي ىي متسقة بصياغة مفاىيـ 

احداىما مع االخرل يجب اف تككف ذات داللة امبريقية ، نفس االمر تطرقت اليو )سيمتز( في طرح 
ا النظرية كتكضيحيا بالقكؿ انيا مجمكعة المفاىيـ المرتبطة بالعبلقات المتداخمة كالتي يشترط كجكدىا م

بيف ىذه المفاىيـ ، كما يجب اف تتضمف النظرية تمؾ النتائج المفترضة منطقيان عمى اساس انيا مستمدة 
 .(1)مف العبلقات المفترضة طبيعيا في النظرية كىي ما تسمى بالفرضيات

فنجد )جكرج ىكمانز( تناكؿ النظرية عمى انيا مجمكعة المفاىيـ المتشكمة ذات المنظكر المفاىيمي 
االجتماعي، بحيث يككف بعض ىذه المفاىيـ تحميمي كالبعض االخر منيا كصفي يحدد كجكد  لمكاقع

المضمكف بحيث تعبر المفاىيـ عف خصائص كسمات المضمكف، كما تشير النظرية الى مجمكعة 
افتراضات معبرا عنيا بعبلقة بيف سمتيف اك اكثر مف ذلؾ كتمثؿ ىذه االفتراضات نسقان قاببل لبلستنباط 

 مفاىيـال مجمكعةفيي تمثؿ  .(2)كف ىذه االفتراضات كالمفاىيـ قابمة لمتحقؽ امبريقيا مف صحتياكتك
 مبلحظتيا تمت اجتماعية ظاىرةمعينة ل قكانيف بشرح تيتـ نظرية قضايا مككنة ، متناسؽ بشكؿ مترابطةال

 .(3)منظـ بشكؿ
كيكضح معف خميؿ عمر اف "النظرية استنتاجان نسقيان مستخمصان مف مبلحظات منتظمة منطقيا في 
شكؿ قضايا مترابطة اساسيا متككف مف مجمكعة مف البديييات كالتعريفات كالمفاىيـ لتصؼ كتفسر 

ل . كير (4)خصائص ظاىرة اجتماعية معينة اك معطيات اجتماعية محددة اك مشكبلت اجتماعية معاشة"
)ديريؾ اليدر( اف المدخؿ التنظيرم ميـ في البحث االجتماعي فيك مقترف بفكرة رئيسية متمثمة بإنتاج 
معرفة اكثر كفاءة كدقة كسبلمة كتطكر في طرح التفسيرات العممية لبعض الظكاىر االجتماعية خاصة في 

ساسية في التصكر المكضكعي . فيي تؤدم كظيفة ا(5)ما يتعمؽ بعبلقات التداخؿ في ما بيف البناء كالفعؿ
المستند باألدلة في ما يتعمؽ بالعبلقات المتبادلة بيف نشاط الناس االجتماعي بجكانبو المختمفة باعتبارىـ 
اعضاء ضمف مجمكعات اجتماعية متفاعمة مع بعضيا البعض داخؿ تككينات اجتماعية اقتصادية اكبر 

                                                                                                     

ناىدة عبد الكريـ حافظ: مف المثيكلكجيا الى العمـ)دراسة في مناىج عمـ االجتماع(، دار كمكتبة البصائر لمطباعة  - 1
 .68، ص2012كالنشر ، مف اصدارات المركز العممي العراقي/بغداد ، لبناف ، 

 .16، ص  2008كالتكزيع ، عماف ، ابراىيـ عيسى عثماف: النظرية المعاصرة في عمـ االجتماع، دار الشركؽ لمنشر  - 2
3 - Ward ,Thomas : Definitions of Theory in Sociology ,Denis off , Serge and teal (eds.) 
Theories and Paradigms in Contemporary Sociology , 1974 , p . 28. 
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 .71، مصدر سابؽ ، ص (االجتماع عمـ مناىج في دراسة)العمـ الى المثيكلكجيا مف: حافظ الكريـ عبد ناىدة - 5
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ماعي اك االشتراكي اك الرأسمالي، كما اف التطكر كاكسع متؿ: التككيف االقطاعي كاالقتصادم كاالجت
التاريخي ليذه التككينات يتضمف قكانيف تحكـ الحياة االجتماعية في تطكرىا كبنائيا ككظيفتيا ، كىذه 

 .(1)القكانيف ىي التي تحكـ كؿ جانب عمى حدة
راسة العممية متمثمة كرغـ تبايف اراء العمماء في تكضيح النظرية اال انيا تؤدم كظيفة ميمة في الد  

بالتنظيـ كقيادة المكضكع كتكصيؿ الباحث الى اىدافو االساسية مع تكضيح االطار العاـ لمراحؿ الدراسة  
كقد عمدت الباحثة الى اختيار مجمكعة مف النظريات العممية في ميداف تخصصيا لتككف مكجية كمرشده 

 :ىذه النظريات كفقان لما يأتينيؼ لذا.. فقد تـ تصلخطكات البحث في مكضكع اطركحتيا 
 

 اٚال: ٔظش٠اخ االػالَ
 Dependency Theory َأ. ٔظش٠ح االػرّاد ػٍٝ ٚعائً االػال 

تعتبر نظرية االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ )نظرية بيئية( كالمقصكد مف ذلؾ ، انيا تنظر الى 
كاحدا ، تككف ميمتيا البحث في المجتمع كانو تركيبا عضكيان مككف مف مجمكعة مف االفراد كليس فردان 

العبلقة التي تربطيـ مع بعضيـ البعض كتفسير السمكؾ المنتج باالعتماد عمى االنظمة االجتماعية ككيفية 
ارتباط اجزاءه سكاء كانت كبيرة اـ صغيرة مف اجؿ الكصكؿ الى تكضيح كتفسير سمكؾ االجزاء كالعبلقات 

معنى اف قدرة كسائؿ االعبلـ سكؼ تزاد في امكانية التأثير عمى . ب(2)التي تربط االنظمة االجتماعية فيو
االخريف اذا كاف ىنالؾ عدـ استقرار اجتماعي في الكاقع كحاالت الحركب كالتغيير، كتأكيد لقكة العبلقة 

 بيف افراد المجتمع ككسائؿ االعبلـ كالكاقع. 
لنظاـ االجتماعي كاعتمادىـ كمف اسـ النظرية ممكف اف نفيـ اف ىنالؾ عبلقة بيف الجميكر كا

عمى كسائؿ االعبلـ ، كىذه العبلقة تيككف مع كسائؿ االعبلـ بام نكع مف انكاعيا سكاء القديمة منيا اك 
الجديدة كالتي ال يمكف االستغناء عنيا في الحصكؿ عمى معمكمات تخص الكاقع االجتماعي بمختمؼ 

 مجرياتو.
قرف الماضي ، عندما الحظ كؿ مف مؤسسي ىذه تمثمت بدايات ىذه النظرية في سبعينات ال

، اىمية التأثير الذم  Ball Rokeachك"ساندرا بكؿ رككيتش"  Defleurالنظرية كىما "ميمفيف ديفمير" 
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تحدثو كسائؿ االعبلـ كعبلقتيا باألنظمة االجتماعية ، حيث اقترحا اف ىناؾ عبلقة اندماج ما بيف 
 .(1)االعبلـ .. كىذه كانت البداية االكلى لظيكر ىذه النظريةالجميكر كالنظاـ االجتماعي  ككسائؿ 

كىي تأتي تمبية لمدكافع االنسانية التي نادت بيا المدرسة االجتماعية ، مف حيث اف ىناؾ اعتمادا 
متبادال بيف كسائؿ االعبلـ كالنظاـ االجتماعي كما يرل باحثك ىذه النظرية ، فيقكؿ ساندرا بكؿ اف شمكؿ 

االعتماد يكسبيا اىمية كبيرة في فيـ كتفسير التأثيرات التي تحدثيا كسائؿ االعبلـ كاستخداماتو  كدقة نظرية
الكاسعة مف قبؿ افراد المجتمع ، فكسائؿ االعبلـ تعمؿ عمى تحقيؽ اكبر قدر مف التأثير العاطفي 

كيزداد ىذا التأثير بشكؿ مستمر كمما كاف دكر كسائؿ االعبلـ مكثؼ كمتميز  ()كالمعرفي كالتأثير السمككي
في نقؿ المعمكمات ىذا مف جانب .. كمف جانب اخر كمما فقد المجتمع اك قؿ استقراره نتيجة لبركز 
الصراعات كحدكث التغييرات كاالختبلؼ كالتبايف في اىداؼ كمصالح افراد المجتمع يؤدم ذلؾ الى حدكث 

سامات كبدال مف االعتماد عمى مجاؿ كاحد مف كسائؿ االعبلـ يؤدم ىذا الخمؿ في المجتمع الى االنق
. ام كمما تكسعت (2)زيادة االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ بما ينسجـ مع طبيعة كاىداؼ كتكجيات االفراد
اؾ تعدد كتنكع زاد ذلؾ كسائؿ االعبلـ في تقديـ خدماتيا زاد مف درجة اعتماد االفراد عمييا ، فكمما كاف ىن

مف مقبكلية الناس لكسائؿ االعبلـ كفسح الحرية لمجميكر باختيار االفضؿ ، عمى العكس مف االعبلـ ذك 
الجانب الكاحد الذم ال يسمح لؤلخر باالختيار بحرية بؿ طكعا .. كىذا ما يذكرنا بحاؿ االعبلـ قبؿ عاـ 

 اف ىناؾ دكر ايجابي لئلعبلـ مثؿ ما لو دكر سمبي.عمما اف في الحقبتيف ك 2003كاعبلـ ما بعد  2003
 :(3)كتقـك نظرية االعتماد عمى كسائؿ االعالـ عمى ركيزتيف اساسيتيف ىما

لكي يتمكف كؿ مف االفراد كالجماعات كمختمؼ المنظمات مف تحقيؽ اىدافيـ التي االىداؼ:  .1
منظمات اك جماعات اك افراد يطمحكف ليا ، عمييـ االعتماد عمى مكارد مسيطر عمييا مف قبؿ 

 كالعكس صحيح.
دائما ما يحاكؿ االفراد كالمنظمات الحصكؿ عمى المصادر المختمفة التي تمبي اىدافيـ  المصادر: .2

لذا فأف كسائؿ االعبلـ ىي مف اىـ النظـ التي يسعى الييا االفراد كالمنظمات مف اجؿ السيطرة 
 در المعمكمات.عمييا كتحقيؽ اىداؼ تساعدىـ عمى التحكـ بمصا
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كيرل منظرك ىذه النظرية اف كسائؿ االعبلـ ىي جزء مف التركيب االجتماعي لممجتمع الحديث  
كعبلقتيا باألفراد كالمجتمعات قد تككف منتظمة اك متغيرة ، كما اف تأثيرىا ال يقتصر عمى النظاـ 

ككمما كانت البنية  االجتماعي فقط بؿ ىك يمتد ليركز عمى تأثير كسائؿ االعبلـ عمى الجميكر،
االجتماعية معقدة قؿ التفاعؿ بيف افراد المجتمع ، كىذا يسمح لكسائؿ االعبلـ بمؿء الفراغ لئلفراد كبالتالي 
ىـ اكثر اعتمادا عمييا، كما يكضحكف اف قكة كسائؿ االعبلـ في السيطرة عمى االفراد ال تقتصر عمى 

كتيا تكمف في ما يقدـ مف معمكمات كالسيطرة عمى ىذا انعزاليـ اك ضعؼ الركابط االجتماعية ، بؿ اف ق
 .(1)المعمكمات بالشكؿ الذم يخدـ اىدافيـ الشخصية كيخدميـ بذلؾ تعقد المجتمع كاتساعو 

اضافة الى ذلؾ تتعدد الحاجة في االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ بحسب حاجة الفرد البيئية كالشخصية 
 :( 2)اد ىذه قد تككف فردية كاجتماعية تتمثؿ بالتاليكالدكافع التي تكمف خمؼ اسباب االعتم

متمثبل بتطكير الفرد لذاتو كادراكو ليا ، كالذم يشمؿ عمى االتجاىات الخاصة بالفرد  :فيـ الذات .1
 (.المختمفة كمؤسساتو المجتمع سير بكيفية االفراد فيـ) المعتقدات ، تقكيـ الذات ، ام كعي الفرد بذاتو

كيشمؿ تكجيو السمكؾ بالشكؿ الذم يتناسؽ مع معايير المجتمع كتكجيو الفاعؿ  :التكجيو .2
 االجتماعي الكتساب كتطكير مياراتو في الحديث كالمناقشة كميارات االتصاؿ الشخصي كغيرىا .
كما اف االعتماد عمى نظاـ المعمكمات كطبيعتيا ىك امر ميـ في ادارة الحياة االجتماعية كالفردية بالنسبة 

مف ىك في حالة استخداـ مستمر لكسائؿ االعبلـ باعتبارىا اداة اجتماعية تساعد االفراد في حؿ المشاكؿ ل
( يساعدىـ (Consciousness ()التي يتعرضكف ليا في حياتيـ اليكمية بمقدار ما تنمي لدييـ مف كعي

التغير التي يمر بيا في اتخاذ القرارات ازاء االحداث ، كىذا معتمد عمى شركط مف اىميا .. حالة 
 .(3)المجتمع كالكظائؼ كاالىداؼ كالغايات التي يسعى النظاـ االعبلمي الكصكؿ الييا
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2 - Ball-Rokeach,S. J. The origins of individual media system dependency; A sociological 
framework. Communication Research, 1985 , 485. 
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 : (1)كتقـك النظرية عمى االفتراضات التالية كما حددىا الباحثيف  
اف لكسائؿ االعبلـ تأثير يتراكح ما بيف القكة كالضعؼ ، بحسب الظركؼ المحيطة بو كما يمتمؾ  .1

 عمييا مف خبرات متراكمة .القائمكف 
، كلذا فأف نظاميا يدخؿ ضمف عبلقات ()تعتبر كسائؿ االعبلـ جزء مف النسؽ االجتماعي .2

 االفراد كالجماعات كالنظـ االجتماعية المختمفة.
بما اف لكؿ نظاـ اجتماعي تأثيرات مختمفة ، فمف الطبيعي اف استخداـ كسائؿ االعبلـ ال يحدث  .3

 التأثيرات .بمعزؿ عف ىذه 
يمثؿ ما يتعممو الفرد مف معمكمات كمعارؼ ىك نتيجة تعرضو كاستخدامو لكسائؿ االعبلـ   .4

 كبالتالي تأثره بيا .
يككف استخداـ الجميكر لكسائؿ االعبلـ الجديد خاضع لتأثيرات النظاـ االجتماعي الذم ىك جزء  .5

 منو.
كىذه االفتراضات قائمة عمى اساس اف الفرد يمجأ الى كسائؿ االعبلـ كبديؿ لمتفاعؿ االجتماعي في   

كقت تككف فيو اكاصر العبلقات االجتماعية ضعيفة اك متقطعة ، ام اف النظرية قائمة نتيجة دكافع 
يح العبلقة المعقدة الحاجة كاليدؼ مف ىذا االستخداـ ، كال تقتصر اىميتيا فقط عمى الحاجة ، بؿ لتكض

 كتشابكيا فيما بيف كؿ مف االعبلـ كالجميكر كالنظاـ االجتماعي القائـ .
 :(2)يف ىماكلتأكيد اعتماد االفراد عمى كسائؿ االعالـ يتكجب كجكد شركط اساسي

كمما قامت كسائؿ االعبلـ بتحقيؽ كظائؼ مفيدة كميمة في المجتمع ، ساىـ ذلؾ بزيادة اعتماد  .1
يا، كاصبح بإمكانيا الكصكؿ الى غايات ابعد في اشباع حاجات الجميكر كتمبية االفراد عمي
 غاياتيـ.

التغييرات التي تحدث في المجتمع ، ككجكد ظركؼ خاصة مثؿ ارتفاع حدة الصراع في فترات  .2
تعرض الببلد الى حركب ، اك كجكد تغيرات في النظاـ السياسي اك االقتصادم كحتى االجتماعي 
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 .98المعاصرة في عمـ االجتماع ، دار غريب ، القاىرة ، ص 

 .146ـ ، مصدر سابؽ ، ص سناء الجبكر االعبلـ كالرأم العا - 2



 

59 

 ()ماد االفراد عمى كسائؿ االعبلـ بحكـ الظرؼ ، كمثاؿ ذلؾ العمميات االرىابيةيؤثر عمى اعت
 كحركب تغير االنظمة الحاكمة التي تعرضت ليا بعض الدكؿ .

( (Interdependenceكيقترح كؿ مف ديفمير كساندرا بكؿ ، النمكذج التالي لمتعبير عف االعتماد المتبادؿ 
 : ) 1)كاالنظمة االجتماعية"بيف "كسائؿ االعبلـ كالجميكر 

 ( يكضح االعتماد المتبادؿ بيف كسائؿ االعبلـ كالجميكر كاالنظمة االجتماعي1شكؿ رقـ)          
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(2)بأنيا متكاممة لألسباب التالية ةكقد صنفت ىذه النظري
 احتكائيا لعناصر تابعة لعمـ االجتماع كالبعض االخر مف عمـ النفس. .1
 بحيث تتكامؿ ىذه االنظمة فيما بينيا.تفسر العبلقات التي تربط بيف انظمة المجتمع المختمفة ،  .2
تقديميا لنظرة فمسفية ميمة كىي الجمع بيف االىتماـ بما تحكيو الرسائؿ مف مضمكف ، كالتأثير  .3

 الناتج مف ذلؾ بعد التعرض لو.
كما حاكلت ىذه النظرية بفيميا لمعبلقة ما بيف افراد المجتمع كاالعبلـ، التركيز لئلجابة عمى السؤاؿ 

 التالي:

                                                                                                     

 - .أم اف ىناؾ حاجة ممحة لكجكد كسائؿ االعبلـ في تمبية حاجات الفرد لمعرفة ما يحيط بو مف احداث ككقائع يكمية 

1 - Defleur , M. L. Ball – Rokeach, S. J. Theories of Mass communication ,4th ed Longman 
Inc , 1982, 243. 
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كيبيف صاحبا النظرية ديفمير كساندرا بكؿ اف ماذا يعرض االفراد انفسيـ اك يتابعكف كسائؿ االعالـ؟ ل
 : (1)ىنالؾ اثار ناجمة عف متابعة االفراد لكسائؿ االعبلـ تتمثؿ بثبلث فئات اساسية ىي

ثار المعرفية   :Cognitive Effectsاكال : اال
 عتماد عمى كسائؿ االعبلـ عمى االتي:كتشمؿ االثار المعرفية كقفا لنظرية اال  

كىك غالبا ما ينتج عف نقص في معمكمات معينة ، قد تخص صراع  Ambiguityالغمكض:  .1
عمى سبيؿ المثاؿ ، اك التفسير الخاطئ لمحدث مف قبؿ الجميكر نتيجة افتقارىـ لممعمكمات الكافية 

التفسيرات التي تقدميا كسائؿ كالتي تبعدىـ مف الكصكؿ الى التفسير الصحيح ضمف مختمؼ 
االعبلـ كفي ىذه الحالة تتكلد لدل الفرد حالة الغمكض خاصة اذا كانت كسائؿ االعبلـ ىي 
المصدر الكحيد في نقؿ حدث معيف مثؿ التغيرات االجتماعية المتسارعة اك اغتياؿ احد 

 الشخصيات الميمة اك الككارث الطبيعية كغيرىا .
تجاه:  .2 كىك مف االثار الشائعة عف االفراد المعتمديف عمى  Attitude Formationتككيف اال

كسائؿ االعبلـ في تككيف االتجاه نحك القضايا المثارة عمى ارض الكاقع ، مثؿ الفساد السياسي 
 مشكبلت البيئة كالتربية ، تنظيـ االسرة كغيرىا.

العبلـ في اظيار كيتمثؿ بالدكر الذم تمارسو كسائؿ ا Agenda settingترتيب االكلكيات:  .3
بعض القضايا كالتخفي عف البعض االخر منيا ، ام انيا تككف مسؤكلة عف ترتيب اكلكيات 

 الجميكر.
تعمؿ كسائؿ االعبلـ عمى تكسيع المعتقدات التي يدركيا  Enlargementاتساع المعتقدات  .4

 سية في المجتمع.االفراد الى فئات مثؿ االسرة كالديف اك السياسة ، بما يعكس االىتمامات الرئي
ثار الكجدانية :    Affective Effectsثانيا: اال

 :(2)كتتمثؿ بما يأتي
تشير بعض الدراسات الى اف كثرة التعرض الى العنؼ  Desensitizationالفتكر العاطفي:  .1

في كسائؿ االعبلـ يكلد شعكر البلمباالة ، كانعداـ الرغبة بمساعدة االخريف عند حدكث شيء 
 الكاقع . معيف عمى ارض

                                                                                                     

1 - Loges, W.E. Canaries in the Coal Mine;Perception of Threat and Media System 
Dependency Relations, Communication Research, California, Los Angeles. V.21.N.1. 1994 , 
P 24. 
2 - Defleur, Rokeach , Theories of mass communication , p 250. 
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يتكلد شعكر الخكؼ كالقمؽ عند مشاىدة الرعب كالككارث  Fear and Anxietyالخكؼ كالقمؽ:  .2
 الطبيعية ، كالضحايا الناتجة مف اعماؿ العنؼ في ارض الكاقع ، فيتكلد الخكؼ لدل المتابعيف.

 مف خبلؿ قياـ كسائؿ االعبلـ بدكر Morale and Alienationالدعـ المعنكم كاالغتراب:  .3
رئيسي في رفع الركح المعنكية لدل الجميكر نتيجة تكحيد االحساس كخمؽ شعكر االندماج في 

 المجتمع كيحدث العكس مف ذلؾ عندما ال تعبر عف ثقافة الفرد.
ثار السمككية اما  الذم يمثؿ  Activitionبالتنشيط تتمثؿ  Behavioral Effectsثالثا: اال

ة كالكجدانية باتخاذ الفرد مكقفا معينا ضد قضية آيا كانت ، مثؿ المكقؼ النيائي لربط االثار المعرفي
ام تجنب القياـ  Deactivationالخمكؿ حقكؽ المرأة كالمساكاة بيف الجنسيف ، كالنكع االخر ىك 

بأم فعؿ كعدـ النشاط كالمشاركة في مختمؼ القضايا مثؿ : العزكؼ عف المشاركة االنتخابية ، عدـ 
 لمجتمعية كغيره.المشاركة باألنشطة ا

  يتمثؿ باالتي:بمكضكع الدراسة ىذه النظرية تخمص مف ذلؾ اف عالقة نس 
 افراد اعتماد مدل تفسر التي النظريات اىـ مف كاحدة االعبلـ كسائؿ عمى االعتماد نظرية تعتبر  

 اعتمادىا تـ كبالتالي ، لدييـ المعرفية االتجاىات تشكيؿ في كمساىمتيا االعبلـ كسائؿ عمى المجتمع
 :التالية لؤلسباب ميمة فيي في دراستنا

اصبح كاضح لمعياف مدل اىمية كجكد كسائؿ االعبلـ في الحياة االجتماعية كمدل ادماف االفراد  .1
 عمييا كلما ليا مف تأثير كاضح عمييـ كعمى االنظمة االجتماعية كصياغة كاقعيـ اليكمي.

 لممتغيرات تبعا االعبلـ كسائؿ اعتماد مف الناتجة التأثيرات طبيعة عف التعرؼ في النظرية تفيد .2
 .كالنكع كالسف كاجتماعي تعميمي مستكل مف الجميكر بطبيعة الخاصة

قدمت النظرية نظرة فمسفية ميمة في تناكؿ مضمكف التأثير الناتج مف الرسائؿ المكجو نحك  .3
 المجتمع المتعرض ليا ، كىك ما تحاكؿ دراستنا تكضيحو.

رية عمى تناكؿ التأثير العاطفي كالمعرفي الناتج مف استخداـ كسائؿ االعبلـ كيزاد سعت ىذه النظ .4
ىذا التأثير كمما اقبؿ الفرد عمى االعتماد عمييا في انتقاء المعارؼ كالتكاصؿ مع االخريف، ىذا 

 االمر المستغؿ بالخفاء مف قبؿ جيات متنفذه تسعى الى تحقيؽ غايات ايديكلكجية.
حداث كالكقائع مف المجتمع الذم تكجد فيو ، مع امكانية السماح االبنقؿ عبلـ كسائؿ اال تقكـ .5

لمجديدة منيا في اشراؾ الجميكر بتناكؿ كتعديؿ كتغيير ىذه الكقائع كاالحداث ، ام عبلقة تبادؿ 
 الجديدة. ككسائؿ االعبلـ بيف االنظمة االجتماعية
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كلو كسائؿ االعبلـ اما بشكؿ سمبي اك ايجابي يؤثر البناء االجتماعي كثقافة المجتمع في ما تتنا .6
مف خبلؿ السيطرة عمى المكارد كاالىداؼ كالعبلقات المتبادلة كاالىـ مف ذلؾ المعمكمات ككيفية 

 استغبلليا كاعادة ادلجتيا بما يخدـ اقتصاد جيات محددة.
 لؤلفراد. تنفي كسائؿ االعبلـ بعض القضايا كتركز عمى البعض االخر، كذلؾ الحاؿ بالنسبة .7
النقطة االىـ ىنا ، حيف يمتمؾ الفرد تصكر كرؤية كاضحة عف الكاقع االجتماعي الذم يعيش فيو  .8

لف يككف لكسائؿ االعبلـ دكر كبير في التأثير عمى سمككياتو كنمط المعرفة لديو ، كبعكسو حيف 
الي ال يمتمؾ الفرد تصكر حقيقي عف كاقعو يمجأ لكسائؿ االعبلـ في تكضيح ما يدكر حكلو كبالت

 يحدث التأثير كترسـ الصكرة كما يريد القائمكف عمييا كبما يخدـ ايديكلكجيتيـ .
كتأكيدان لمنقطة اعبله.. نجد اف كؿ مف الفرد ككسائؿ االعبلـ يؤثر بعضيما البعض في تدفؽ كنقؿ  .9

 المعمكمات كالعكس صحيح.
عمى ربط الجميكر  االنظمةىذه تعمؿ )اذ كثرة المشاكؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية .11

كة اك الممكلة في بكسائؿ االعبلـ، كفي ذات الكقت عف طريؽ ىذه الكسائؿ تتحكـ الجيات المال
 كتكجيييا بما يخدـ ايديكلكجيتيا كيصنع كاقعيا الخاص( ياالمعمكمات المتكفرة بخصكصطبيعة 
اب عمى ارض الكاقع.. دعى زيادة استعماؿ الفرد لكسائؿ االعبلـ فكمما كاف ىناؾ اضطر  كبالتالي

ىذا االمر الى تشتت كانقساـ في اىداؼ االفراد كآرائيـ كغاياتيـ كبالتالي زيادة التكجو لمصادر 
مف تظاىرات  2019يتماثؿ ىذا االمر مع ما حدث في العراؽ عاـ ) مختمفة تتناقؿ ىذه االمكر.

تشار الفساد كالبطالة في البمد، اندلعت في بغداد كرد فعؿ لتدىكر الكضع االقتصادم كالخدمي كان
كتطكر االمر بالمطالب الى استقالة الحككمة التي استخدمت مختمؼ الطرؽ في مكاجية ىذه 
التظاىرات كاف مف اىميا قطع شبكة االنترنت التي تمثؿ حمقة الكصؿ االىـ في ما بيف افراد 

 .(المجتمع كنقؿ صكرة عف التظاىرات الى العالـ عبر كسائؿ االعبلـ

 
 Cognitive analysis theoryٔظش٠ح اٌرس١ًٍ ادلؼشيف :  -ب
تعتبر ىذه النظرية كاحدة مف اىـ النظريات التي تطرقت لمفيكـ االقناع باعتباره يمثؿ عممية يتـ     

بمكجبيا تغيير اك تعديؿ رأم اك اتجاه معيف في سمكؾ شخص اك مجمكعة مف االشخاص لمكصكؿ 
 بالمقابؿ الى االقناع بالفكرة الجديدة . 

النساف ىك كائف عاقؿ تمقائيا يقكـ عقمو بالتفكير في ام كتقكـ ىذه النظرية عمى فكرة اساسية كىي اف ا   
معمكمة اك عنصر جديد يتمقاه مف محيطو الخارجي، كمف ثـ يبدأ بتحميؿ ىذه المعمكمة كيككف اعتقاده 
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كاتجاىو النفسي اضافة الى سمككو الفعمي عمى تمؾ المعمكمات التي تمقاىا كيقـك بتحميميا في ضكء ما 
 .(1)يات مكجكدة لديو لمعرفة مدل مكاكبتو لمبيئة التي يعيش فييايمتمؾ مف قدرات كمعط

احد مف اىتـ بيذه النظرية ، مبينان اف عممية االقناع يتحكـ فييا امر ميـ كىك  )ثيكدكر نيككمب(كيعتبر  
طبيعة المعمكمات المتكفرة ، ليفسر ذلؾ بقكلو.. اف كؿ محاكلة اك غاية اليدؼ منيا تغيير معتقد شخص 

اء ما اك سمككو اك اتجاىو يجب اف تعتمد عمى ما متكفر مف معمكمات ، كليس ذلؾ فقط بؿ يتبعيا انتق
 .(2)كترتيب ليذه المعمكمات بحيث تصبح منطقية كسيمة اليضـ كالفيـ كالقبكؿ مف قبؿ الفرد المتمقي

الذم يركز عمى اىمية العامؿ المعرفي  Martin Fishbien) (فيشبايف مارتفكقد طكر ىذه النظرية   
ان اف عممية التأثير التي في عممية االقناع كاحداث التأثير كالتغيير في االتجاه اك التعديؿ فيو ، مكضح

 :(3)امكر ميمة كىيتستيدؼ سمكؾ الفرد تتكقؼ عمى 
كمية المعمكمات التي يسعى المصدر الى تكفيرىا ، كما ىك مضمكنيا كمدل منطقيتيا كانسجاميا  .1

 مع الكاقع االجتماعي.
 بساطة ىذه المعمكمات كدرجة االثارة التي تتكفر فييا. .2

فيبيف اف عممية االقناع ، تتحكـ فييا بالدرجة االساس طبيعة المعمكمات المتكفرة ، الف كؿ 
محاكلة تسعى الى تغيير اعتقاد الشخص اك سمككو اك تستيدؼ عاداتو اك اتجاىاتو يجب اف تعمؿ مف 

نيا  البداية عمى تكفير المعمكمات القكية كالكاضحة في نفس الكقت لكي تصؿ الى اليدؼ المرجك م
كيشترط اف تككف كافية كتنتقى بعناية كتترتب بشكؿ منطقي يمكف لممقابؿ تقبميا كفيميا بسيكلة ، كما 
يبيف فيشبايف انو اذا حدثت فجكة فيما يعرفو مصدر المعمكمة كالمستقبؿ ليا سكؼ يؤثر ذلؾ عمى عممية 

الفرصة اكبر كافضؿ إلنجاح عممية  االقناع كالتأثير في المقابؿ ألنو كمما كانت ىناؾ فجكة بينيما اصبحت
االقناع كالتأثير، عمى اعتبار اف الفرد تككف لديو حب المعرفة لممعمكمة ممف يفكقيـ درجة في االمكانية 
كالقدرة عمى الشرح كالتكضيح ، فينبير الفرد بمف يفيض عميو بالمعمكمات التي تخص ظاىرة معينة عمى 

شاقة جدا بالنسبة لؤلفراد ، لذا يعتمد االغمبية منيـ عمى ما ىك  . فالتعمـ يعتبر عممية(4)سبيؿ المثاؿ
مكجكد مف معارؼ جاىزة تقدـ عبر ما متاح مف كسائؿ االعبلـ التي تتميز بانتشارىا الكاسع كقبكليا لدل 
المجتمع بعكس عمميات التعمـ بالممارسة التي تتطمب جيد كميارة مف قبؿ االفراد في التعمـ ، فيتجو 
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ة ليذه الكسائؿ لككنيا تختصر الكثير مف الجيد كتصؿ الى اكبر عدد في مختمؼ االماكف ، فتعتبر االغمبي
 .  (1)كسيمة لصنع الكعي العاـ

كما تعكد عممية تككيف االتجاىات كتعديميا ، كعممية التأثير كاالقناع الى كمية ما يتكفر مف معمكمات   
، كليس لمعكامؿ النفسية فييا ام دكر كما يبيف فيشبايف ، ام اف النظرية ()كنكعيتيا كتدفقيا عمى الفرد

 : (2)تتضمف مجمكعة مف المتغيرات الميمة كىي
تجاىات:  .1 بما يقيمو الفرد لمشيء المعيف ، ام قد يككف تقييمو سمبي اك  ()كيتمثؿ االتجاهاال

 ايجابي.
 الفرد عف شيء معيف اك حدث ما . كىك عبارة عف حجـ المعمكمات المتكفرة لدل االعتقادات: .2
كىي نكع مف االعتقادات التي تعبر عف العبلقة فيما بيف الفرد نفسو كبيف  النكايا السمككية: .3

 السمكؾ.
كىك الفعؿ الحقيقي النيائي الذم يقكـ بو الفرد، كالذم مف الممكف قياسو اك  السمكؾ الفعمي: .4

 مبلحظتو كتحديده .
نظريتو عمى تحميؿ العامؿ المعرفي في حدكث عممية االقناع ، كمحاكلة لذا فأف مارتف يركز في 

تغيير االتجاىات اك تعديميا ، فالفرد المتمقي لممعمكمة الجديدة ىي التي تدفعو الى اف يصؿ الى مرحمة 
 االدراؾ كبالتالي يصدر منو رد الفعؿ اما التعامؿ مع المعمكمات الجديدة اك تركيا كرفضيا .

اما االنتقادات التي كجيت ليذه النظرية ىي.. اعتمادىا بشكؿ كمي في احداث االقناع كالتأثير 
عمى كمية المعمكمات ، اال اف ما يؤخذ عمى ذلؾ ىك اف ىذه المعمكمات ال تؤدم دكرىا بالشكؿ المطمكب 

                                                                                                     

1 - _Bandura, Albert: Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (1986) . 

 -  اكدت اغمب الدراسات التي تناكلت تأثير المحتكل االعبلمي عمى الفرد ، اف الفرد ىك مف يمثؿ القكة الفاعمة فييا ، أم
انو المتحكـ بنتائج ىذه العبلقة مف خبلؿ تأثير العكامؿ النفسية كاالجتماعية كدكافع االستخداـ كاالىـ مف ذلؾ كمو ىك ادراؾ 

، كيمكف اف يبلحظ ىذا التغيير الناتج عف ذلؾ مف خبلؿ المبلحظة المباشرة لمجاالت التغيير في المعرفة كالسمكؾ المعنى 
عمى مستكل الفرد كالجماعة كبالتالي ىذا التغيير يعكد عمى المستكل االجتماعي في البناء الثقافي كاتجاىاتو ، كىذا الجانب 

عييا في السيطرة عمى كسائؿ االعبلـ كمحاكلة تكجيييا بالشكؿ الذم يحقؽ الميـ يفسر سبب تمسؾ السمطات كالقكل كس
االىداؼ كالمسالؾ التي تتفؽ مع سياستيا كمصالحيا ، مما يدفعيا بشكؿ مستمر الى استمرار ترسيخ الفكرة كالمدعكمة 

 بالصكرة لمسيطرة عمى كاقع الفرد مف خبلؿ الفكرة كمضمكنيا التي تبث عبر كسائؿ االعبلـ.

 .65بشير العبلؽ : نظريات االتصاؿ ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

 -  كىذا ما يفسر اف التغيير في المككف المعرفي يؤدم الى التغيير في المككف الكجداني كالعكس ايضا صحيح ، فإذا
 تغيرت معارؼ الفرد نحك شيء معيف ، فمف الطبيعي اف شعكره سكؼ يتغير .
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الحاؿ تتفاعؿ مع اال اذا تكفرت شركط نفسية كاجتماعية كمحيطية معينة لمفرد ، كىذه الشركط بطبيعة 
بعضيا البعض داخؿ المحيط كالنظاـ الكمي لئلنساف لتصؿ بالنياية الى نتيجة محددة ازاء ما يتمقاه مف 

 .(1)معمكمات
 نستخمص عالقة النظرية بمكضكع الدراسة بما يمي:كبالتالي.. 

تمفة فكمما تعد ىذه النظرية قائمة عمى قدرات االنساف العقمية في تحميؿ ما يحيط بو مف امكر مخ .1
ارتفع مستكل االدراؾ لديو حمؿ تكجياتو نحك االمكر بشكؿ افضؿ، ىذا االمر ىك ما تمجأ اليو 
كسائؿ االعبلـ في تحقيؽ غاياتيا باستخداـ اساليب مختمفة مثؿ استغبلؿ فطرة االنساف كالديف في 

القضايا االجتماعية السيطرة عمى بنية الفرد العقمية كمف ثـ اقناعو كالسيطرة عمى رد فعمو تجاه 
 المختمفة.

لكي يصؿ الفرد الى مرحمة االقناع المطمكبة.. عميو تنظيـ كترتيب كتبسيط ما ينقؿ مف معارؼ  .2
 كمعمكمات لمطرؼ االخر مف اجؿ التأثير.

استغبلؿ الجيات المختمفة إليديكلكجية اعتماد االفراد في استحصاؿ المعمكمات كالمعارؼ كالمجكء  .3
ـ باعتبارىا تقدـ معارؼ جاىزة لمفرد، كىنا تأكيد اخر ألىمية نظرية االعتماد الى كسائؿ االعبل

 عمى كسائؿ االعبلـ كالمكمؿ لدكر نظرية التحميؿ المعرفي.
التركيز عمى اىمية كدكر المعمكمات في اقناع االفراد كتغيير تكجياتيـ االجتماعية، كىذا ما يفسر  .4

المعمكمات لدكرىا الميـ في رسـ خارطة الكاقع  سعي كبرل الدكؿ لمسيطرة كاستثمار اقتصاد
االجتماعي، اضافة الى تسييؿ عممية الحصكؿ عمييا كجعميا متاحة لمجميع كليس ىذا فقط بؿ 

 السماح بإمكانية التغيير فييا مف قبؿ االفراد بما يبلئـ درجة كعييـ كمستكل ادراكيـ. 
ة في االقناع، كىك االمر الغير مقبكؿ لككف ال تأخذ النظرية عمى محمؿ الجد دكر العكامؿ النفسي .5

 العكامؿ النفسية احد اىـ العكامؿ المؤثرة في عممية تككيف االتجاىات لدل االفراد.
 

 ثا١ٔا: إٌظش٠ح االخرّاػ١ح
 The Social Construction of Realityٔظش٠ح اٌثٕاء االخرّاػٟ ٌٍٛالغ: 

 يؼ عديدة بتعار  Structure socialeيعرؼ عمماء االجتماع كاالنثركبكلكجيا البناء االجتماعي 
الذم يحدد اف اىمية  T.B.Bottomore كؿ بحسب كجية النظر التي ينطمؽ منيا ، فمنيـ تـك بكتكمكر

تمع اضافة الى البناء االجتماعي تتمثؿ بكصفو كبل مركبان مشتمبلن عمى النظـ االساسية السائدة في المج
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الجماعات المختمفة التي يتألؼ منيا ، كسبب ذلؾ الف لكؿ مجتمع متطمبات كظيفية ، سكاء ما كاف منيا 
 Nadelيتعمؽ بالنشاط االقتصادم اك االتصاؿ اك التنشئة االجتماعية ، السمطة كغيرىا، بينما يرل ناديؿ 

طريؽ الكشؼ لمعبلقات السائدة في ما بيف  اف فكرة البناء االجتماعي لممجتمع يمكف التعرؼ عمييا عف
 .(1)االفراد كيأتي ذلؾ بعد التعرؼ عمى مقدرتيـ عمى اداء االدكار االجتماعية المختمفة لكؿ فرد

اف لمبناء االجتماعي اىمية كبيرة تتمثؿ في محاكلة فيـ العالـ االجتماعي ، حيث يرل اغمب 
عرفة ككيفية انشاؤىا ، كبما اف االنساف لو حاجات اجتماعية انصار البناء االجتماعي انو قائـ عمى فيـ الم

متعددة كمختمفة كبنفس الكقت يمتمؾ قدرات محدكدة ، كجب عميو بذلؾ االنتماء الى جماعات كمؤسسات 
كتنظيمات مختمفة كمتنكعة يتبكأ فييا مكقع معيف كيخضع لضكابط ىذه المؤسسات بحيث يصبح فاعؿ 

المختمفة المككنة  ()اف يككف فاعؿ اجتماعي دكف المركر عبر انساؽ المجتمع اجتماعي ، كال يمكف لمفرد
لمبناء االجتماعي فتنشأ بذلؾ عبلقة تبادلية في ما بيف االفراد داخؿ ىذه االنساؽ كبذلؾ تحصؿ عمميات 

 . (2)التأثير كالتأثر كتشكيؿ المعارؼ لديو
عندما نشر اثناف مف عمماء االجتماع  1966اما نظرية البناء االجتماعي لمكاقع فتعكد الى عاـ 

غير المعركفيف نسبيان نظرية اصبح ليا ثقبلن اساسيا ليس فقط في عمـ االجتماع بؿ طبقت في مختمؼ 
ف اىـ النقاد كىك كاحدان م Peter Bergerالتخصصات مثؿ االقتصاد كاالعبلـ كغيرىا، كىما بيتر برجر 

 Thomaasالذيف اىتمكا بالثقافة كدكرىا في عممية التحميؿ االجتماعي، كرفيقو تكمس لككماف 
Luckmann  نظرية البناء االجتماعي لمكاقع)حيث اصدرا The Social Construction of 

Reality)  (3)العالمية الثانيةكالتي تعتبر طرحا معمقا في النظرية االجتماعية في فترة ما بعد الحرب. 
كتقـك ىذه النظرية عمى فكرة اساسية كىي دراسة )الكاقع كالمعرفة( فالكاقع باعتباره يبنى اجتماعيان 

 تعتبر اساسية لمبناء االجتماعي  كالمعرفة يتـ انشاؤىا مف خبلؿ تفاعبلت االفراد داخؿ المجتمع كالتي
ي، فالكاقع المكضكعي يحدث نتيجة تفاعؿ الناس حيث يعتبراف اف المجتمع مكجكد ككاقع ذاتي كمكضكع

مع العالـ االجتماعي الذم بدكره يؤثر عمييـ نتيجة التكرار، ام اف ام اجراء يحدث بشكؿ متكرر يتحكؿ 
الى نمط يمكف اعادة انتاجو دكف بذؿ الكثير مف الجيد كبالتالي ينخرط الناس دكف ابتكار شيء جديد 

                                                                                                     

 .95، ص  1986السيد الحسيني : مفاىيـ عمـ االجتماع، دار المعارؼ ، القاىرة ،  - 1

 -  كالمقصكد بيا : النسؽ السياسي كاالقتصادم كالثقافي كالعسكرم كالديني كالتربكم كالصحي كالقرابي ، كالتي تمعب دكرا
 فة اجتماعية معينة كتعد ضركرية الستمراره .ىاما في الحياة االجتماعية كتؤدم كظي

 .17_12، ص  1999، عماف ،  3معف خميؿ عمر : البناء االجتماعي)انساقو كنظمو(، دار الشركؽ لمنشر ، ط - 2

،  2014محمكد الذكادم: مختصر الجداؿ حكؿ النظرية االجتماعية اليـك ، المعيد العالمي لمفكر االسبلمي ، عماف ،  - 3
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ياد جزءا ال يتجزأ مف الركتيف الذم يشكؿ مخزكنا عاما لممعرفة ، اما كبمركر الكقت يصبح معنى االعت
االكلية كمف ثـ التنشئة االجتماعية الثانكية   ()الكاقع الذاتي فيتحقؽ مف خبلؿ مراحؿ التنشئة االجتماعية

كيتمثؿ دكر التنشئة االكلية كالتي تعتبر اكؿ تنشئة يمر بيا الفرد في طفكلتو كعف طريقيا يمتمؾ الفرد ىكية 
كمكاف في المجتمع اك مجاال اجتماعيان، اما التنشئة الثانكية تحدث مف خبلؿ التفاعؿ مع االخريف الذيف 

المكضكعي لممجتمع ، فالمجتمع بنظرىما ىك بناءن رمكزيان ثقافيان كالمؤسسات االجتماعية  يتكسطكف الكاقع
 . (1)ىي حصيمة لتفاعبلت االفراد

حكؿ البناء االجتماعي كاىمية  Robert Redfieldكيقترب ىذا مع ما طرحو ركبرت ريدفيمد 
االجتماعي ، إٍذ ركز عمى اىمية التفاعؿ التنشئة االجتماعية كالعبلقات فيما بيف االفراد في صناعة الكاقع 

بينيـ مف خبلؿ التأكيد عمى العبلقات طكيمة االمد كالتي تمثؿ عناصر البناء االجتماعي الثابتة كالمستمرة 
كتطبيؽ مبدأ االىمية عمى تمؾ العبلقات لكي تككف صكرة كاضحة لدييـ عما يجب اف يتكقعكه تجاه 

 .(2)ا االساسبعضيـ البعض كتترتب الحياة كفؽ ىذ
 :(3) كتعتمد ىذه النظرية عمى االساسيات التالية

 اف المعرفة االنسانية قائمة عمى فكرة المفاىيـ نتيجة العبلقات االجتماعية. .1
يعتبر المفيكـ مجمكعة مف الصفات التي ليا معنى لبعض جكانب الكاقع كيمكف معرفتيا عف  .2

 طريؽ االسـ اك الرمز.
يتفؽ مع االخريف حكؿ المعاني المشتركة عف العالـ الخارجي كيتـ االعتماد عمييا. كما ينتج  .3

مف معارؼ عف ىذه المعاني ليا عكاقب سياسية كاجتماعية كثقافية تككف مقبكلة لدل البعض 
كمتفؽ عمييا كمرفكضة مف البعض االخر، فالمقبكؿ منيا يمتد ألبعد حد داخؿ المجتمع مككننا 

                                                                                                     

 -  ،تمعب التنشئة االجتماعية الدكر الرئيسي في تحديد كعي الفرد كالتأثير عمى افكاره كسمككياتو كتكليد النظرة المعرفية لديو
فمف خبلؿ التفاعبلت اليكمية ينقؿ العالـ الى الفرد مف خبلؿ استيعابو لتمفيقات سابقة مبنية اجتماعيا قبؿ كالدتو، فيتـ تمرير 

سكؼ ينتقؿ الى االجياؿ ك ديـ الى الجديد، بمعنى اف الكاقع مكجكد مسبقا استكعبتو االجياؿ السابقة العالـ المعرفي مف الق
 الحالية كمف ثـ الى االجياؿ البلحقة كىكذا.

بيتر برغر، تكماس لككماف: البنية االجتماعية لمكاقع ، ترجمة ابك بكر احمد باقادر ، مراجعة عكاد عمي ، دار االىمية  - 1
 .47_  35، ص  2000عماف ، لمنشر ، 

،  8، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط 1احمد ابك زيد : البناء االجتماعي)مدخؿ لدراسة المجتمع، المفيكمات(، ج - 2
 32، ص 1982مصر ، 

نضاؿ فبلح الضبلعيف كاخركف: نظريات االتصاؿ كاالعبلـ الجماىيرم ، دار االعصار العممي لمنشر ، االردف ،  - 3
 205، ص  2016
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مقننة ذات قكة كامتياز في المجتمع كاذا ما لـ تتعرض الى التطكر كالتغيير فأنيا تنشأ سياسة 
 بعبلقات عدائية مع الجيات الرافضة ليا.

في نظريتيما.. عمى اىمية المغة كاالتصاؿ كالتفاعؿ داخؿ البناء  كيؤكد بيتر برجر كتكماس لككماف  
االجتماعي باعتبارىا ليست فقط كسيمة لنقؿ االفكار كالمشاعر بؿ ىي في الكاقع تجعؿ التفكير ممكنان مف 
خبلؿ بناء المفاىيـ كيجب اف يسبؽ ذلؾ تكفر كسيمة لييكمة الطريقة التي يعيش بيا العالـ عف طريؽ 

 .(1)ة ، اك ام كسيمة تكاصمية اخرل( التي تعتبر االساس لمحفاظ عمى الكاقع كاعادة بنائو)المحادث
بالبناء االجتماعي في انماط مختمفة ، كبعبارة اخرل يمكف القكؿ ماذا يمكف اف  ()حيث ترتبط المغة

ىي نظاـ لغكم تقدـ المغة لئلنساف باعتباره مفكر كفاعؿ اجتماعي؟ كاالجابة عمى ذلؾ تككف.. اف المغة 
بناء)كسطي( تشكؿ كؿ عناصرىا المتمثمة باإلشارات كالرمكز كالتي ىي انظمة اجتماعية تعكس المعاني 
المعرفية التي يتعامؿ بيا االنساف مع االنساف االخر، فيي تمثؿ عممية اتصالية مختمفة ، تؤدم كظيفة 

مختمفة ، فيي شرط اساسي لمنظاـ اجتماعية عظيمة كميمة داخؿ التنظيـ الرسمي لسياقات الحياة ال
االجتماعي االنساني لككنيا تتكسط كاقع الفرد كتمكنو مف اف يجد لمساتو كذاتو في العالـ كشخص فاعؿ 

 .(2)في المجتمع 
كما يبيف كمكد ليفي ستراكس اف المغة تنفرد بميزة انسانية كاجتماعية فيي كاقعة مرتبطة بكؿ القيـ 

، لذا فيي تمثؿ نشاط انساني الغاية منو التكاصؿ ، فكؿ نسؽ مف االنساؽ ىك العممية كالفكرية كالفنية 
ممتزج بالمغة كال كجكد لمدلكالت اك صكر اك اشياء خارج المغة ، فاإلنساف ال يدرؾ حياتو الكاقعية مالـ 
  يكف في نشاطو اليكمي )كسيط( يحدد كعيو بكجكده كىذا ما يتـ خبلؿ زاكية تكاصمية ضمف اطار المغة
التي لـ تعد قاصرة عمى االنساؽ سكاء كانت )لفظية منطكقة ، اك مكتكبة اك مصكره( بؿ ىي تمثؿ اليـك 

                                                                                                     

1-Schwandt,T.A.Three epistemological stances for qualitative inquiry ;  
Interpretativism,hermeneutics and social constructionism.In Denzin,N.and Lincoln, the 
Landscape of Qualitative Research; Theories and issues2003. Pp.292. 

 - اساس التعامؿ االنساني ، فالبشر ال يعيشكف في الكاقع المكضكعي فقط اك العالـ االجتماعي ، بؿ انيا  تعتبر المغة ىي
ىي كسيمة التعبير فيو فبل يمكف اف نتصكر مجتمع انساني اك فرد يرتبط بغيره اجتماعيا اك كجكد بناءات اجتماعية مختمفة 

، لككنيا كسيط اجتماعي لممعرفة تتميز بخصائص عديدة تضفي  دكف كجكد لغة فيي تساعد عمى تنشئة كعي الفرد كتشكيمو
ليا ميزة ، فكؿ فكرة ال يمكف اف تأخذ معنى كمفيـك بدكف الكممة كالتي بكاسطتيا يرتفع االنساف الى ما ىك اعمى مكانة مف 

ممزيد االطبلع عمى تكماس المحسكسات أم ، اف المغة تأخذ المقاـ االكؿ بذلؾ فيي تمكف الفرد مف استيعاب الكاقع كفيمو. ل
 لككماف : عمـ اجتماع المغة ، كبيتر برجر كتكماس لككماف : البنية االجتماعية لمكاقع.

 .99،ص 1987، السعكدية ، تكماس لككماف: عمـ اجتماع المغة ، ترجمة ابك بكر احمد باقر، النادم االدبي الثقافي  - 2
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كؿ الكقائع المرتبطة بنشاط االنساف كسمككو ، فبل يقتصر التكاصؿ عمى الرسائؿ المفظية ، بؿ اخذ بعد 
يقيا يتبادؿ المتخاطبكف اساسي لمغة كالثقافة عمى حد سكاء ، فيي تمثؿ كافة العمميات التي عف طر 

 .(1)التأثير
اما المعرفة فيي قائمة بتفاعؿ الفرد مع االخريف فيتككف لديو مخزكف معرفي اجتماعي يسمح لو 
بتحديد مكانة االفراد في المجتمع اضافة الى كيفية التعامؿ معيـ بما يتناسب مف اسمكب ، كىذا بنظرىـ ال 

مثؿ حاالت االختبلؼ في ما بيف الفقراء كاالغنياء ، إٍذ تككف يتككف لدل مف لـ يساىـ في ىذه المعرفة 
معايير الفقير مختمفة عف الغني ، كبيذا بينكا اف المعرفة ىي مكزعة اجتماعيا ام ، شيء يمتمكو االفراد 
لكف بصكر مختمفة كمثاؿ ذلؾ .. اف الفرد ال يعرؼ كؿ شيء معركؼ لدل زميمو كالعكس صحيح  

كاقع الحياة اليكمية كالكيفية التي يتمكف بيا االفراد مف تحقيؽ مخزكف معرفي مف  كيرجعاف سبب ذلؾ الى
 . (2)كاقع الحياة االجتماعية كالصكر المتككنة لدية عف طبيعة الكاقع كفيمو

 :(3)كيمكف تكضيح ذلؾ بالمخطط التالي 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يكضح العبلقة بيف الكاقع كالمعرفة كالنظاـ االجتماعي.2الشكؿ رقـ)                   
                                                                                                     

محمد عابد الجابرم: في غمار السياسة )فكران كممارسة( ، الكتاب الثالث ضمف سمسمة مكاقؼ ، الشبكة العربية  - 1
 50، ص 2010لبلبحاث ، بيركت ، 

 63بيتر بيرغر، تكماس لككماف: البنية االجتماعية لمكاقع ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

 205اىيرم ، مصدر سابؽ ، ص نضاؿ فبلح الضبلعيف : نظريات االتصاؿ كاالعبلـ الجم - 3

اٌفشد٠رسىُ إٌظاَ االخرّاػٟ تغٍٛن  حتذد اٌرفغرياخ اٌغٍٛن اٌشخصٟ ٌٍفشد  

 عث١ؼح اٌٛالغ االخرّاػٟ

 اٌصٛس اٌز١ٕ٘ح ػٓ اٌٛالغ ٌذٜ االفشاد

 اٌرفغرياخ اٌزاذ١ح ػٓ اٌٛالغ
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اف الحياة اليكمية مميئة بالمعارؼ الجاىزة كالتي يتجو الييا اغمب  كما يكضح بيتر برجر كتكماس لككماف
االفراد لككنيا ال تتطمب منيـ بذؿ ام مجيكد ، فكؿ شخص يستخدـ الياتؼ ال يتسأؿ عف الطريقة التي 
يعمؿ بيا كغير ميتـ بمعرفة الكيفية اك الطريقة التي تـ صنع الياتؼ بيا ، فيذه االمكر كميا كاقعة في 

الفرد اليكمية ، ككما ىك الحاؿ بالنسبة لبقية كسائؿ االعبلـ االخرل التي تقدـ معارؼ جاىزة كعف حياة 
بقكلو " اف الكاقع الذم تطمعنا  Quere Louisعبلقتيا بالكاقع كالتي لخصيا عالـ االجتماع لكيس كيرم 

و في ذات الكقت، اك يقـك عميو كسائؿ االعبلـ يحمؿ طابعا متناقضا ألنو انعكاس لمكاقع كبديبل لمرجعيت
بمقاميا فكسائؿ االعبلـ تبدك انيا تعيد انتاج الكاقع بينما تقكـ بتشكيمو قطعة قطعة ، ليممؾ مظير صكرة 

 .(1)طبؽ االصؿ لمكاقع كيشكؿ تمثبل لو في الكقت نفسو" 
مى كتشير اغمب الدراسات التي تناكلت المعارؼ الجاىزة التي تقدـ في المجتمع ، انيا تركز ع

، كىي بذلؾ تقترب لنظرية  "عممية انتاج المعنى ، صياغة الكاقع ، بناء االحداث"ثبلثة جكانب ىي .. 
بناء الكاقع كالتي بينت اف الكاقع يظير في البداية كحقيقة مف قبؿ االشخاص ليككف ذا معنى ، بعيد عف 

يتحكؿ الى معطى مكضكعي فتؤسس  الذاتية الفردية التي تفرزىا عمميات التفاعؿ في الحياة اليكمية ، ام
 . (2)بذلؾ معنى عاـ مف خبلؿ االفكار التي تككنت لدل االفراد كنشاطيـ الذم يسعكف لمحفاظ عميو ككاقع

عف الطريقة التي  John R.Searleكىذا مرتبط بما تساءؿ عنو العالـ االمريكي جكف رسيرؿ 
ذلؾ بتقديمة طريقتيف كىما: بتصنيؼ الحقائؽ  يتـ بيا تحكيؿ الكاقع الى كاقع اجتماعي مكضكعي ، كبيف

الى شكميف االكؿ منيا يعتمد عمى ما ىك مكجكد بشكؿ مستقؿ عف الييئات االنسانية ، كالثاني منيا ىك 
الحقائؽ المؤسساتية  كما يبيف اف ىذه الحقائؽ ال تكجد اال بفعؿ المؤسسات االنسانية عف طريؽ التفاعؿ 

د كيبرز ىنا دكر المغة في تككيف الحقائؽ االجتماعية ، فيقكؿ طالما تكجد االجتماعي فيما بيف االفرا
ضركرة منطقية تربط المؤسسات بالمغة ، فمف الطبيعي اف تككف االفكار مرتبطة بالرمكز كالكممات 
كالصكر التي تشكؿ اساس التفكير، كيربط ىذه االفكار جميعيا بقضية السمطة التي تيتـ بيا كسائؿ 

ف طريقيا ترسـ الكاقع كتنقمو لممقابؿ المتمقي ، كيؤيده في ىذا الرأم البريطاني ركجر االعبلـ كع

                                                                                                     

نصر الديف لعياضي: كسائؿ االعبلـ كاستراتيجيات البناء االجتماعي لبلزمات ، مجمة الحكمة لمدراسات االعبلمية  - 1
 68، ص  2017،  10، العدد 5كاالتصالية ، المجمد

2 - Stefan Weber: Media And The Construction Of Reality, retrieve November3 , 2010, from;  
http://www.mediamanual.at/en/pdf/Weber_etrans.pdf. 
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بقكلو اف كسائؿ االعبلـ تتدخؿ في البناء االجتماعي لمكاقع ، لككف اف االعبلـ ال  Roger Fowlerفكلير
 .(1)يظير الحقائؽ بطريقة محايدة 

اقع االجتماعي بكؿ مككناتو ألغراض البحث كالدراسة بالنتيجة.. تعد النظرية االجتماعية ىي تحميؿ لمك   
فالظكاىر اك الكقائع ىي متغيرات اجتماعية اك طبيعية قد يحدثيا االنساف اك تطرأ امامو، ككؿ ما يحدث 
سكاء بفعؿ االنساف اك الطبيعة تدفعو الرغبة الى معرفة معطيات كاسباب كاثار ذلؾ لكي يتـ االستفادة منيا 

 كز العقبات في ضكء تحميؿ النتائج. مستقببل في تجا
   

 نستنتج مف ذلؾ اف النظرية تنطبؽ مع محتكل الدراسة في الجكانب التالية:
ركزت النظرية عمى جانب ميـ متمثؿ بدراسة الكاقع بما يشتمؿ عميو مف معارؼ كتفاعبلت  .1

 دراستنا تكضيحو.ساىمت جميعان في تككيف كعي االفراد كتكجياتيـ االجتماعية كىك ما تحاكؿ 
يمتمؾ الكاقع االجتماعي بعدا كاقعيا كمكضكعيا في ذات الكقت، حيث يبني الكاقع ذاتو باالعتماد  .2

 عمى المعاني الذاتية التي تسقط مف قبؿ الفاعؿ االجتماعي عمى سمككو.
كمف ثـ لمحياة اليكمية اىمية كبيرة بالنسبة لمفرد، فبفعؿ ما يعيشو بيكمو يتـ الكصكؿ الى المعرفة  .3

 تقاسـ كتبادؿ المخزكف المعرفي لمجماعة االجتماعية عبر عمميات التفاعؿ االجتماعي.
اكدت النظرية عمى اف المجتمع ىك بناء رمزم ثقافي، ككؿ ما متكاجد فيو مف مؤسسات ىك نتاج  .4

 طبيعي لعممية التفاعؿ االجتماعي لئلفراد كصناعة الكاقع.
االجتماعي لمكاقع ، كيرتبط تطكرىا بتقدـ المجتمع كما  اف كسائؿ االعبلـ ىي جزء مف البناء .5

تمثؿ ايديكلكجيتيا انعكاس أليديكلكجيتو ، خصكصا اذا امتمكت مركز القكة كالنفكذ فيو ، فيي 
 . كاحدة مف ضمف نظمو

اف العممية االعبلمية ال تتكاجد في فراغ اجتماعي ، بؿ ىي نتاج لبناء اجتماعي يمثؿ مرحمة   .6
 ر المجتمع الناتج مف تقدمو االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي.مف مراحؿ تطك 

تككف العممية تبادلية فيما بيف البناء االجتماعي ككسائؿ االعبلـ لكؿ منيا دكر تؤديو ، فمف   .7
ـ كالتنشئة االجتماعية ناحية كسائؿ االعبلـ ينحصر دكرىا في امكر مختمفة منيا ، االخبار كالتعمي

الترفيو كالتسمية ، فالقائـ عمى العممية االعبلمية ييدؼ الى خمؽ اراء جديدة اضافة الى  كاالقناع 
. اما مف كجية نظر المجتمع تخمؽ اتجاىات يحاكؿ الكصكؿ الييايسعى الى بثيا في المجتمع 

                                                                                                     

جكف ر.سيرؿ: بناء الكاقع االجتماعي مف الطبيعة الى الثقافة ، ترجمة حسنة عبد السميع ، مراجعة اسحاؽ عبيد ،  - 1
 .36-34، ص  2012المركز القكمي لمترجمة ، القاىرة ، 
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كانظمتو اف كسائؿ االعبلـ ليا اىمية كبيرة في تكفير المعمكمات كنقؿ التراث االجتماعي 
تماعي بتحقيؽ االجماع بيف افراده ، باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف النظاـ القائـ كمساعدة النظاـ االج

 في المجتمع .
يؤكد تكماس لككماف كبيتر بركر اف عممية الفيـ السكسيكلكجي يعتمد بشكؿ اساسي عمى االدراؾ  .8

 الحسي العممي المشترؾ الناتج بكاقع الحاؿ مف التجربة اليكمية)اختبار الكاقع اليكمي(.
تمد المخزكف المعرفي اك الرصيد المعرفي االجتماعي عمى عالـ رمزم يشتمؿ عمى العمميات يع .9

  الداللية كميا)يمثؿ عالـ الدالالت جميع الدالالت المكضكعة كاقعيا كاجتماعيا(. 
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 اٌفصً اٌثاٌث
 اٌٛالغاعرتاذ١د١اخ االلٕاع ٚاٌؼٛاًِ االخرّاػ١ح ادلإثشج يف صٕاػح 

 ر١ّٙذاٌ
 ادلثسث االٚي: اعرتاذ١د١اخ االلٕاع االػالِٟ

 استراتيجية الديناميكية النفسيةاكال: 
 استراتيجية االجتماعية الثقافيةثانيا: 

 استراتيجية بناء المعنىثالثا: : 
 اعالـ العكلمة كتأثير الصكرة

تصاالت كالمعمكمات  االبعاد االجتماعية كاالعالمية لثكرة اال
 االعالـ كبناء العقمية

 
 ادلثسث اٌثأٟ: اٌؼٛاًِ االخرّاػ١ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ

 العكامؿ السياسية المؤثرة في صناعة الكاقعاكال: 
 العكامؿ االقتصادية المؤثرة في صناعة الكاقعثانيا: 
 العكامؿ التربكية المؤثرة في صناعة الكاقعثالثا: 
 في صناعة الكاقع العكامؿ االسرية المؤثرةرابعا: 

 العكامؿ الدينية المؤثرة في صناعة الكاقعخامسا: 
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 دت١ٙذ:
ال شؾ انو لـ يعد خافيا اماـ مجتمعات العالـ اجمع كالمجتمع العراقي عمى كجو الخصكص عف 
االىمية المحكرية التي اصبحت تشكميا كسائؿ االعبلـ الجديد في حياتنا اليكمية، إذ شكؿ ىذا النمط 
االعبلمي الجديد المختمؼ في سماتو ككسائمو كخصائصو تأثيرات كاسعة النطاؽ عمى المستكل الثقافي 
كالتربكم كالسياسي جعمت منو محكرا اساسيا لممنظكمة المجتمعية ليس ألنو ظاىرة جديدة لمكاقع البشرم بؿ 

ما استغمت لصالح  الف لو كسائؿ حديثة ذات تكجيو خطير كغايات بعيدة االثر كالعمؽ خصكصا اذا
جيات ايديكلكجية ميمتيا السعي لمسيطرة عمى الكعي الجمعي لممجتمع ككؿ ، لذا كاف لزاما التطرؽ الى 
تكضيح كتعريؼ القارئ غير المتخصص كالمتخصص عف االستراتيجيات كاالليات التي تعمؿ بيا كتتبعيا 

ح الذم نشيده في كقتنا الحالي كالتكجيات الكسائؿ االعبلمية الجديدة لتصؿ لمبتغاىا خصكصا بعد االنفتا
المختمفة نتيجة ذلؾ كالتي غيرت العديد مف العادات االجتماعية كاكىمت االنساف بالعيش بكاقع مختمؼ 
قائـ عمى صنع رؤية كىمية لو عمى انيا االفضؿ ، لذا كاف مف الضركرم تكضيح العكامؿ االجتماعية 

ى الكاقع االجتماعي بشكؿ عاـ كىذا ما سيتـ تكضيحو في ىذا المختمفة التي ليا دكر في التأثير عم
 الفصؿ.
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 ادلثسث االٚي
 اعرتاذ١د١اخ االلٕاع االػالِٟ

يعتبر االقناع عممية يتـ مف خبلليا تكريس الجيكد لغرض تحقيؽ غاية معينة كىي اما استمالة 
العقؿ اك العاطفة اك كمييما لدل االفراد كذلؾ بطريقة غير مباشرة ، كىذا يتطمب تخطيط مسبؽ الختصار 

ؼ العممية كتكفير الكقت كالجيد كالتغمب عمى المشاكؿ التي مف الممكف اف تقؼ بكجو تحقيؽ اىدا
 : (1)االقناعية كمف اجؿ تحقيؽ ذلؾ يتطمب االعتماد عمى جانبيف اساسيف ىما 

فعف طريؽ  الثاني:اعتماد استراتيجية قائمة عمى اثارة العاطفة لدل الفرد المستيدؼ ، اما  االكؿ:
 استراتيجية تستيدؼ استمالة العقؿ كالمنطؽ لدل الفرد المقصكد.

الدمج فيما بيف الجانبيف لمكصكؿ الى االىداؼ المطمكبة ، ام االعتماد كفي اغمب الحاالت يتـ 
عمى اثارة العاطفة كاستمالة العقؿ. بينما ينظر الفيمسكؼ ارسطك، اف االقناع يتـ باالعتماد عمى المثمث 
ـ الذم حدده كالمتمثؿ )بشخصية الفرد كالعاطفة كاستخداـ المنطؽ(، كما بيف اف افضؿ تأثير ىك عندما يت

 .(2)الجمع بيف ىذه االضبلع الثبلثة
فيحدد ذلؾ بقكلو" اف االقناع ىك محاكلة مقصكدة مف المرسؿ    Bettinghousاما بينجكس
مف خبلؿ نقؿ الرسائؿ ، كاف ادراؾ الرسالة  تجاىات اك سمككيات الفرد المتمقيلتغيير معتقدات اك ا

جاىات كالسمككيات تمثؿ عامؿ كسيط تنقؿ مف خبللو االقناعية ال يعتبر عممية سمبية الف المعتقدات كاالت
كمف المعركؼ اف ىذه العممية ال تتـ اال عف طريؽ عناصر العممية االعبلمية كالتي  .(3)الرسالة االعبلمية"

 بدكرىا تؤدم الى اليدؼ االقناعي ، كىذه المككنات محددة بالتالي :
، كيسعى إليصاؿ رسالة ذات ايديكلكجيا كيتمثؿ بالفرد العامؿ بالمؤسسة االعبلمية  المصدر: .1

 محددة.
مثؿ الصحؼ كالتمفزيكف كالفضائيات كاالنترنت ، كلكؿ منيا مميزات تختمؼ  الكسيمة االعالمية: .2

 في قدرتيا االقناعية عف االخرل.
كىك العامؿ االىـ في ىذا كمو ، ألنو يجب اف يراعى في ذلؾ التفاكت في  الجميكر المستيدؼ: .3

 يكر مف ناحية التعميـ كالثقافة.مستكيات الجم

                                                                                                     

 .70، ص  2004عمي: االعبلـ كالمجتمع ، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ، منى سعيد الحريرم ، سمكل اماـ  -1

2 - Aristotle. On Rhetoric. Kennedy, G.A. (Trans.) New York, NY: Oxford University Press 
2007 .p34. 

 .71منى سعيد الحريرم، سمكل اماـ : االعبلـ كالمجتمع ، مصدر سابؽ ، ص  -3
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إذ تؤدم كسائؿ االعبلـ اليكـ بأشكاليا المختمفة دكرا ميما في الحياة االجتماعية ، كلكي ال يككف 
ىذا الدكر عشكائيا فيي تضع استراتيجيات مخطط ليا مسبقا ، تككف اخذه بعيف االعتبار المتغيرات 

نب النفسية كاالجتماعية لمذات البشرية ، فاإلقناع عممية كالضكابط المعتمدة عمى فيـ كمعرفة مختمؼ الجكا
يتطمب اتباع استراتيجية معينة كمخططة مف اجؿ تحقيؽ غاية الرسالة االقناعية كضماف كصكؿ تأثيرىا 
الى المتمقي ، لذا يحدد كؿ مف )ممفيف ديفمير كساندرابكؿ رككيتش( ، ثبلثة انكاع مف استراتيجيات االقناع 

خطط تكضح مف خبلليا انكاع العكامؿ كالمتغيرات التي يجب اف تتصؼ عمييا الرسالة تككف بمثابة 
 :(1)االقناعية كىي

 
 The psychodynamic strategyاٚال: اعرتاذ١د١ح اٌذ٠ٕا١ِى١ح إٌفغ١ح: 

تنطمؽ ىذه االستراتيجية باالعتماد عمى الفرضيات التي يقدميا عمـ النفس كالتي تتمثؿ )بالفرد المتمقي    
ام تعتمد عمى العامؿ السيككلكجي في عممية التأثير كاالقناع ، كنكع التأثير كمدل االستجابة التي يبدييا(

لى الحد الذم يمكنيا مف تكظيؼ ذلؾ لجعؿ في سمكؾ الفرد مف خبلؿ اثارة الجكانب االنفعالية كالعاطفية ا
  :(2) الفرد يتقبؿ كؿ ما يتمقاه اك يتجاكب معو ، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي

 تستقبؿ المؤثرات بكاسطة االحاسيس مف المحيط الخارجي. .1
 تحدد عقمية الفرد نكع االستجابة الممكنة. .2
 ينتج عف ذلؾ اشكاؿ مختمفة مف السمكؾ. .3

مع الفرد الذم ىك كائف بيكلكجي معقد ككتمة مف العاطفة كاالدراؾ ، فاف بما اف التعامؿ ىنا يتـ 
سمككو بالنتيجة سكؼ يككف متغيرا .. ذلؾ تبعا لمعكامؿ المؤثرة في ما بيف الحافز كاالستجابة ، لذا فاف 
 غاية ىذه االستراتيجية ىك العمؿ عمى تغيير الكظائؼ النفسية لئلفراد بحيث يستجيبكف بشكؿ عمني نحك
الشيء كىك الغاية النيائية التي يسعى الييا االقناع مف خبلؿ بعض االساليب المعتمدة التي يستخدميا 
االعبلمي كالمتمثمة بأساليب السمكؾ اضافة الى التركيز عمى عكامؿ اخرل مثؿ العكامؿ المكتسبة مف 

ثية فمف بيف ىذه االمكر فضبل عف الخصائص الكرا ()المجتمع الخارجي كالعكامؿ البيكلكجية المتكارثة

                                                                                                     

مير، ساندرابكؿ رككيتش: نظريات كسائؿ االعبلـ ، ترجمة كماؿ عبد الرؤكؼ ، الدار الدكلية لمنشر ، القاىرة ، ممفيف ديف - 1
 .379، ص 1993

 .51عامر مصباح : االقناع االجتماعي ، مصدر سابؽ ، ص - 2

 - ا اك تعديميا عف طريؽ كنقصد بالعكامؿ البيكلكجية مثؿ: الطكؿ الكزف كالنكع كالعنصر ، كالتي مف المستحيؿ تغيرى
 الرسائؿ المرسمة الى الجميكر، لكف باإلمكاف التأثير عمى حالتو االنفعالية كالغضب كالخكؼ.
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، التي مف بينيا المعتقدات ()تركز استراتيجيات االقناع عمى العكامؿ العاطفية اك العكامؿ االدراكية
. إذ تعد ىذه العناصر اساسية في (1)كالمخاكؼ كاسباب القمؽ كغيرىا ()كالمصالح كاالحتياجات الدكافع

 عممية االقناع كالتأثير بشكؿ عميؽ. انتاج السمكؾ عند الفرد ام بكابة رئيسية لفيـ
فعمى الرغـ مف صعكبة احداث تغيير في سمكؾ الفرد ، نجد اف كسائؿ االعبلـ في محاكلة منيا 
الكصكؿ الى ذلؾ، تبث العديد مف المعمكمات فضبل عف ما يحصؿ عميو الفرد مف مصادر اخرل مختمفة 

و كبالتالي تتشكؿ لدل الفرد الصكرة المعرفية التي قد تسيـ بطريقة كاخرل في تشكيؿ المخزكف المعرفي لدي
 يتصرؼ بمكجبيا كعمى ضكئيا االنساف.

فنجد اف القائـ بالعممية االقناعية يحاكؿ تكظيؼ ىذه المفاىيـ المعرفية بطريقة ذكية لمكصكؿ الى 
الداخمية لمفرد  الجميكر كتمرير الرسالة دكف ام عكائؽ ، ام اف ىذه االستراتيجية تركز عمى اىمية العكامؿ

في تشكيؿ سمككو ، عمى اعتبار اف شخصية الفرد ىي نتيجة التعميـ ، فتسعى بذلؾ كسائؿ االعبلـ لتعديؿ 
ىذه الشخصية بالشكؿ الذم يغير مف سمكؾ الفرد ، فكجكد رسالة اعبلمية فعالة قادرة عمى تغيير مجمكعة 

مات الجديدة التي يقدميا القائـ باالتصاؿ لغرض الكظائؼ النفسية لمفرد في التعميـ كعف طريؽ طرح المعمك 
تغير البناء النفسي لمفرد المتمقي ككؿ ىذا مف خبلؿ استغبلؿ كؿ مف )االحتياجات، المخاكؼ، التصرفات( 

( يكضح مراحؿ استراتيجية االقناع 3كالشكؿ رقـ)كمف ثـ الكصكؿ الى السمكؾ العمني المطمكب ، 
 :(2)النفسي

  
 

 

بمعنى اف جكىر االستراتيجية الديناميكية النفسية قائـ عمى استخداـ رسالة ذات ابعاد فعالة ليا القدرة عمى  
تغيير الكظيفة النفسية لمفرد لكي يستجيب لميدؼ اك المصدر القائـ بالعممية االعبلمية مف خبلؿ طرح 

                                                                                                     

 -  ، تـ التركيز عمى العكامؿ االدراكية لككنيا: مكتسبة بالدرجة االساس مف عمميات التنشئة االجتماعية كباإلمكاف تعديميا
 ثر عمى السمكؾ االنساني كعند تغييرىا يصبح مف السيؿ تغيير السمكؾكبالتالي فاف العكامؿ االدراكية تؤ 

 -  يحدد عمماء النفس قائمة طكيمة مف الحاجات منيا: الحاجة لمقبكؿ االجتماعي، الحاجة لممعمكمات كالحاجة الى تأكيد
كغيرىا. لممزيد ينظر: عامر  الذات كالحاجة لمطعاـ ، كالحاجة لمتكافؽ االجتماعي ، الحاجة لمسمطة ، كالحاجة لئلنجاز

 .52مصباح ، االقناع االجتماعي ، مصدر سابؽ ، ص 

 .201-199حسف عماد مكاكم ، ليمى حسيف السيد: االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة ، مصدر سابؽ ، ص  - 1

 .202، ص  المصدر نفسو - 2

 سعاٌح الٕاػ١ح
ذإدٞ اىل ذؼذ٠ً اٚ ذٕش١ظ اٌؼاًِ 

 االدساوٟ
اٌؼاًِ االدساوٟ ادلؼذي 
 ٠إدٞ اىل عٍٛن ػٍٕٟ



 

78 

خمي القائـ عمى اساس الحاجة ، كبالنتيجة معمكمات جديدة كاغراؽ الفرد فييا بغية تغيير البناء النفسي الدا
 الكصكؿ الى السمكؾ العمني كىك المطمكب.

 
 The sociocultural Strategyثا١ٔا: اعرتاذ١د١ح االخرّاػ١ح اٌثماف١ح: 

اف االفتراضات التي ابداىا عمـ النفس حكؿ السمكؾ الذم يمكف السيطرة عميو عف طريؽ قكل 
جيا كعمـ االجتماع قد اتخذت طريقان معاكسان عنيا.. اذ تفترض اف ىناؾ داخؿ الفرد  نجد اف األنثركبكلك 

، كىذا ما اكدتو دراسة  ()قدرا كبيرا مف السمكؾ االنساني يتـ تشكيمو عف طريؽ قكل خارج الفرد
عمى السمكؾ ، حيث اكدت الدراسات االجتماعية  ()المجتمعات البشرية مف خبلؿ تناكؿ تأثير الثقافة

اىمية تأثير النظاـ االجتماعي عمى سمكؾ الفرد ، لذا فاف ىذه االستراتيجية تبيف اف رسائؿ االقناع يجب 
اف تخضع لقكاعد السمكؾ االجتماعي كما تفرضو المتطمبات الثقافية التي يسعى رجؿ االعبلـ الى تحديثيا  

مبات الثقافية التي يجب اف تتكافؽ بشكؿ جماعي في الرأم لكي تصؿ الى التأثير ام اعادة انتاج المتط
 .  (1)المطمكب 

كما اف االستراتيجية االجتماعية الثقافية تعتمد عمى اىمية مككنات التنظيـ االجتماعي باعتباره 
مؿ الخارجية ىي مؤثر فعاؿ بالسمكؾ الفردم مف خبلؿ القبكؿ االجتماعي كالسمكؾ الجمعي، كما اف العكا

مف تجعؿ الفرد يختار مجمكعة مف االفعاؿ كبديؿ لمشاعره كنزعاتو الداخمية ام اف السمكؾ ىك مكجكد في 
المجتمع كيفرض عمى الفرد اف يقـك بأفعاؿ قد تككف مناقضة لنزعتو الداخمية ، مما يبيف اىمية النظاـ 

لثقافة ال تتطمب كجكد مؤسسات رسمية لتعمميا االجتماعي كالسيطرة التي يفرضيا المجتمع عمى الفرد ، فا

                                                                                                     

 - يككف ليا دكر في تكجيو السمكؾ االنساني. مثؿ العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا ممف 

 -  تظير قدرة الثقافة في السيطرة عمى سمكؾ الفرد بشكؿ كبير كمف امثمة ذلؾ: خبلؿ فترة الحرب العالمية الثانية نجد
حمكالت قانكف )بكشيدك( قد غرس في نفكس العسكرييف اليابانييف الى حد كبير بحيث كاف قادة الطائرات االنتحارية يحمقكف ب

كبيرة مف القنابؿ كلـ يكف لدييـ ما يكفي مف الكقكد لمكصكؿ الى اليدؼ المطمكب كرغـ ذلؾ ىـ متميفكف لمطيراف ، كلـ يكف 
ىؤالء مجانييف بؿ كانكا يتصرفكف بشكؿ طبيعي في اطار متطمبات ثقافتيـ، كحتى الجنكد البريكف كانكا يمقكف بأنفسيـ مف 

ألسر، ليس بداعي الخكؼ مف المعاممة كأسرل كانما لمتخمص مف عار االستسبلـ لمعدك، فكؽ الصخكر لتفادم الكقكع با
كىك شعكر تـ غرسو بكاسطة التنشئة االجتماعية ، كمثاؿ اخر عمى ذلؾ عادة )الساتي( في اليند حيث تمقي الزكجة الكفية 

التي تحدث فييا ، كىذا يدؿ عمى اف بنفسيا عمى محرقة زكجيا المتكفي كىي عادة طبيعية كمشرفة في اطار الجماعة 
العكامؿ االجتماعية كالثقافية في تككيف السمكؾ البشرم ، أم اف العكامؿ الخارجية يمكف اف تييئ اساسا لئلقناع. لممزيد 

 .204ينظر: حسف عماد مكاكم ، ليمى حسيف السيد: االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، مصدر سابؽ ، ص

 .390رككيتش: كسائؿ االعبلـ كنظريات التأثير، مصدر سابؽ ، ص ممفيف ديفمير، ساندرابكؿ -1
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اك تطبيعيا في الفرد ، بؿ ىي تتـ بطريقة عفكية كتمقائية ناتجة مف تفاعؿ الفرد مع محيطو كاندماجو في 
. بمعنى اف ما تتطمبو ىذه االستراتيجية ىك اف تككف رسائؿ االقناع (1)جماعات بشرية مختمفة داخؿ حياتو

االجتماعي كالمتطمبات الثقافية إلحداث التغيير االجتماعي كالمعرفي في  محددة ضمف قكاعد السمكؾ
اذىاف الفرد التي نرل اف كسائؿ االعبلـ تسعى الى تحديثيا ، كمثاؿ ذلؾ ما تستخدمو الدكؿ المتقدمة 
المختمفة مف رسائؿ متنكعة تحاكؿ مف خبلليا تعميـ ثقافتيا كعاداتيا عمى البمداف االخرل خصكصا 

مف خبلؿ دعـ التدفؽ الحر لممعمكمات كالسيطرة عمى شركات االعبلـ الكبرل كفرض القيكد  االضعؼ
 عمى ام محاكلة تسعى الى تغيير النظاـ القائـ.

كبما اف االنساف ىك مدني بطبعو كال يمكنو العيش خارج اطار المجمكعة بسبب رغبة الفرد 
و االنساف ، فمف الطبيعي اف تككف ىناؾ اشكاؿ كشعكره الفطرم في الحياة االجتماعية كاالستئناس بأخي

مختمفة مف المجتمعات كلكؿ منيا ثقافتيا الخاصة بيا ، فالمجتمع الذم نعيش فيو يؤثر فينا كنتأثر فيو مف 
ناحية المغة كالمعتقدات كالقيـ كالقكانيف التي تنظـ سير الحياة االجتماعية كىذا ما يسمى بالتطبيع 

 . (2)االجتماعي 
الة االعبلمية تشترط كجكد استراتيجية شاممة لمجكانب الثقافية كاالجتماعية كالتي تككف فالرس

مكجية لمسمكؾ ، كتسعى لكسب التأييد االجتماعي كاحداث التفاعؿ االجتماعي مع ىذه الرسالة . كبيذه 
( يكضح 4ـ)كالشكؿ رقالطريقة تبنى االستراتيجية الثقافية االجتماعية في عممية االقناع كالتأثير. 

 : (3)االستراتيجية الثقافية االجتماعية بعممية االقناع
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 The Meaning Construction (:()ثاٌثا: اعرتاذ١د١ح تٕاء ادلؼىن )اٌصٛس اٌز١ٕ٘ح
Strategy 

سنة قبؿ الميبلد مف خبلؿ الفمسفة اليكنانية كما  400تيعد نظرية المعرفة، نظرية قديمة كجدت قبؿ 
مف شركحات دقيقة حكؿ المعنى بنظريتو عف االشكاؿ في محاكلة اليدؼ منيا  Platoطرحو افبلطكف 

معرفة االشياء المكجكدة خارج تجاربنا الذاتية كالتي ال يشترط اف يككف ليا كجكد مادم بؿ ىي مجردة 
كالعدالة كالجماؿ، إذ تيعد المفاىيـ اساس المعرفة التي تشكؿ السمكؾ االنساني كتحتؿ ركنا اساسيا في 

 .(1)تحميؿ كفيـ الطبيعة البشرية كتفسيرىا
تقكـ ىذه االستراتيجية عمى ما قدمو عمماء االنثركبكلكجيا مف دراسات لمسبلالت البشرية كالتي 
تقكؿ بأف نتاج الداللة المغكية ام اف المعاني مرتبطة بشكؿ مباشر بالمغة كالتي ىي احد اىـ ادكات 

، كعف طريقيا يعبر االنساف عما (2)كفعاؿ في نقؿ الرسالة االعبلميةالتكاصؿ لما تتميز بو مف دكر ميـ 
يدكر بداخمو مف معاني كيتصرؼ حياؿ العالـ الخارجي كفؽ ما يمتمكو مف معاني ، حيث اف ىذه البنية 
المعرفية الداخمية ىي التي تزكد االنساف بتعريفات تجاه المكاقؼ التي يتعرض ليا ، كمف ثـ يتصرؼ تجاه 

مكاقؼ كفؽ ما يمتمكو مف بنية معرفية داخمية  كالغاية مف ذلؾ انشاء معاف جديدة اك تعديؿ لما ىك تمؾ ال
 . (3)مكجكد لدل الناس

 :(4)كيحدد العمماء مجمكعة مف الكظائؼ االجتماعية لمغة كىي
تعتبر المغة كسيمة لتعمـ الفرد تساعده عمى التكييؼ مع سمككو لكي يتبلئـ مع طبيعة المجتمع  .1

 مككياتو.كس
                                                                                                     

 -  يرتبط مفيـك الصكر الذىنية بكيفية تككيف صكر ذاتية عف الناس كالعالـ تتككف في عقؿ الفرد يتحدد مف خبلليا فكره
 حياتو كفقا لتصكراتو كشعكره كفعمو ، كطبيعة عبلقتو باآلخريف كالبيئة المحيطة بو كمف ثـ قدرتو الخاصة عمى تشكيؿ 

ية استخداـ االنساف لعقمو بحيث يتكسع افقو الكتشاؼ كؿ ما ىك جديد اك كيخضع تككيف ىذه االنطباعات الذىنية الى كيف
البحث عف الحمكؿ ، اك قد يتكلد لديو الخكؼ مف العالـ كاالنجبار عمى االنسحاب اك قد تككف صكرا تجعؿ االنساف ينزلؽ 

يؼ تغير الرؤل العقؿ كاالنساف الى مجاؿ اليأس كاالستسبلـ كالشؾ. لممزيد ينظر: جيرالد ىكتر: سمطة الصكرة الذىنية )ك
 .7، ص  2014كالعالـ( ، ترجمة عبل عادؿ ، عيف لمدراسات كالبحكث االجتماعية ، القاىرة ، 

 .212، ص  2002اسماعيؿ الشرفا: المكسكعة الفمسفية ، دار اسامة لمنشر ، االردف ،  - 1

كبنية الصكرة(، المكتب العربي لممعارؼ ، القاىرة ،  ريـ الشريؼ: خصائص االستراتيجية االعبلمية)سيميكلكجيا الخطاب - 2
 .226، ص 2019

3 - Andrews Marc – Leeuwen Matthijs van:Hidden Persuasion Psychological Influence 
Techniques in Advertising – 2013 – p.232. 

 .126، ص  2000لمنشر، القاىرة ، عبد العزيز شرؼ: عمـ االعبلـ المغكم ، الشركة المصرية العالمية  - 4
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 تقـك المغة بميمة حفظ التراث كالعادات كالتقاليد االجتماعية جيبل بعد جيؿ. .2
لمغة كظيفة اساسية مف خبلؿ تزكيد الفرد بأدكات التفكير كتبادؿ االفكار بيف افراد مجتمعو ، فيي  .3

 تعتبر كسيمة ميسكرة تعتمد عمى اساس التعاكف الفكرم المنظـ .
المغة لغرض الداللة عمى افكاره كتجاربو ، مما يجعؿ بذلؾ لممعارؼ يقكـ المجتمع باستخداـ  .4

 كاالفكار قيمان اجتماعية.
كما اكتشؼ عمماء االجتماع ، اف المفاىيـ الداخمية لمفرد المعرفة عف النظاـ االجتماعي ىي التي 

بشكؿ حقيقي  تزكده بتعريفات تجاه المكاقؼ ، فعندما يعتقد الفرد اف ىذا المكقؼ حقيقي سكؼ يتصرؼ 
كىذا ما اكده عمماء النفس حكؿ المفيكـ القديـ لخطة معاني الكاقع كتأثيرىا عمى السمكؾ البشرم ، كبيذا 
الشكؿ تككف غاية اك ىدؼ ىذه االستراتيجية ىك البنية المعرفية لمفرد باستبداؿ المعاني المكجكدة اك انشاء 

 معاني لتككيف تؤدم التي المعمكمات مف كبير لكـ بطرحيا االعبلـ كسائؿ استغمتو ما . كىذا( 1)جديد ليا
 يتصرؼ الفرد جعؿ ام كالتأثير، االقناع خطة مع المتجانس السمكؾ انبثاؽ كبالتالي المعرفية منظكمتو في
االعبلمية. كبما اف لكسائؿ االعبلـ القدرة عمى تعديؿ  الرسالة طريؽ عف معاني مف اكتسبو ما كفؽ

مى السمكؾ ، فمف الطبيعي اف يتـ استغبلؿ ىذه الفكرة في تحديد تكجييات كمعارؼ المعاني كالتأثير ع
تتحدد ىذه المعمكمات بحسب ما يتناسب مع اىداؼ الجية المالكة لمكسيمة االعبلمية اك بما  ()لمجميكر

 يحقؽ ليا مكاسب اقتصادية ام )لمف يدفع اكثر(.
لذلؾ انطمقت كسائؿ االعبلـ إلنشاء معاني كتككيف صكر ذىنية تجاه مختمؼ القضايا كاالشخاص         

فنقؿ المعاني باستخداـ الصكت كالصكرة يككف اكثر ضمانة كدكرا بالغ االىمية كاكثر تأثير في تكجيو 
االستراتيجية بالشكؿ  كيبيف كؿ مف ممفيف ديفمير كساندرابكؿ النيج الذم تتبعو ىذه السمكؾ االفراد.

 :(2)( حكؿ بناء المعنى5رقـ)
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 -  ككمثاؿ عمى ذلؾ ىك ما يستخدمو السياسيكف مف عبارات تكحي بمعاني ايجابية عنيـ لمتركيج عف برامجيـ االنتخابية
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 .تحسيف الكضع االقتصادم كغيره

 .399ممفيف ديفمير، ساندرابكؿ رككيتش: كسائؿ االعبلـ كنظريات التأثير، مصدر سابؽ ، ص  - 2

 عٍٛن خذ٠ذ سعاٌح الٕاػ١ح
ذإدٞ اىل ِؼاْ خذ٠ذج اٚ ذغ١ري يف 
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 ()اػالَ اٌؼٛدلح ٚذأثري اٌصٛسج
يتفؽ الكثير مف المحمميف كصناع السياسة إف لمتغيرات التكنكلكجية دكران ميمان في تشكؿ 

(، فتطكر كسائؿ االعبلـ يعتبر حمقة كصؿ فيما بيف حكارات العكلمة ككؿ، فاالنتعاش العكلمة)
التكنكلكجي لممعمكمات كاالتصاؿ يشكؿ جزءا ميما مف البنية التحتية ليا كالمتمثؿ بانتقاؿ رؤكس االمكاؿ 

ساعة ، مما يؤدم  24ر ؿكمختمؼ اكجو النشاط التجارم كالتجارة االلكتركنية التي تككف مستمرة عمى مدا
ذلؾ الى عكلمة الطمب كالعرض، فضبل عف االتصاؿ العابر لمحدكد القكمية كاليجرة كالسفر كتنافس 
الشركات فيما بينيا كمركنة التصنيع كاالنتاج كغيره مما دفع بالكثير الى القكؿ اف العكلمة باألساس يقكدىا 

نتائج مختمفة لكؿ التكقعات ، فحتى التكنكلكجيا قد تـ التغير التكنكلكجي ، لكف في الكقت الحاضر ظيرت 
احتكائيا كاعادة تشكيميا بطريقة اجتماعية لكي تسخر بالشكؿ الذم يتناسب كيتماشى مع القكل االقتصادية 

"ال مفر منيا" اك "ال يمكف  ()كاالجتماعية كالسياسية لخمؽ فكرة راسخة اماـ الجميع بأف العكلمة
 .(1)ايقافيا"

                                                                                                     

 - ؽ مف فكرة العكلمة ان عف االنطبلتشكؿ الصكرة جزء ال يتجزأ مف العكلمة ، فبل يمكف الحديث عف تأثير الصكرة بعيد 
فاليـك بفضؿ التقدـ الذم شيده العالـ في مجاؿ االعبلـ ، اصبحت ثقافة الصكرة ىي ثقافة العكلمة في نفس الكقت ، ففي 

في أم مكاف في العالـ مف اجؿ تركيض الكعي كقد احتمت  داخؿ الصكرة تختبئ قيـ العكلمة التي يراد تسكيقيا الى االخر 
 لككنيا: الصكرة ىذه المكانة

 تشكؿ قكة اعبلمية ال يضاىييا شيء في تأثيرىا كقدرة انتشارىا .1
 تمثؿ صناعة ثقافية متطكرة ال يخمك مف كجكدىا أم مكاف في العالـ .2
 تضاىي القكة العسكرية في الييمنة عمى العالـ .3
 ضعؼ االخر اماميا كعجزه عف التصدم اك المنافسة .4

حة ينبغي االعبلف فييا. لممزيد ينظر: عمي ناصر كنانة: انتاج كاعادة انتاج تمتمؾ سيطرة اعبلنية شبو مطمقة عمى أم مسا
 .21-20، ص  2009الكعي)عناصر االستمالة كالتضميؿ(، منشكرات الجمؿ ، بغداد ، 

 -  تعرؼ العكلمة عمى انيا الدخكؿ الناتج مف تطكر التطكر الحضارم بسبب تطكر الثكرة المعمكماتية كالتقنية
كاالقتصادية معان ، بحيث يككف فيو مصير االنسانية مكحدا اك نازعا لمتكحد ، كال يشترط اف تككف الكحدة ىي التجانس اك 
التساكم بيف جميع اجزاء العالـ كالمجتمعات البشرية كال شرط التفاعؿ انما الغاية منيا زيادة التأثير بيف المتبادليف. لممزيد 

 .75، ص  1999ميف: ثقافة العكلمة كعكلمة الثقافة ، دار الفكر لمنشر ، دمشؽ ، ينظر: برىاف غميكف ، سمير ا

 -  يذكر انتكني جيدنز.. اف ساحة المعركة اليـك تضع االصكلية التي تنشأ مف مجتمع محافظ عمى التقاليد كجيا لكجو
كالصكر عبر الكرة االرضية بتكاتر بحيث اماـ تسامح عالمي، فالعالـ المتجو نحك نظاـ العكلمة يمكف اف يرسؿ المعمكمات 

يجد االنساف نفسو في اتصاؿ ال ارادم مع اخريف مختمفكف عنو في طرؽ المعيشة كالتفكير، كىذا ما يشجع عميو مناصرم 
العكلمة بقبكليـ لبلختبلط الثقافي ، بينما األصكلييف المحافظيف يرفضكف ىذا المجاؿ اذ يعدكنو تيديدا كخطرا في مختمؼ 
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، قد صاغ مصطمح "القرية العالمية" 1992في عاـ  Marshal McLuhanفنجد اف مارشاؿ مكمكىاف   
كتكقع فيو اف المعمكمات سكؼ تنتقؿ فيو بالسرعة االلكتركنية ام الزمف الحقيقي ، مرجحا بذلؾ اف تحؿ 

الجميع في  محؿ المغة مف دكف الحاجة الى اتصاؿ لغكم منطكؽ كعالـ يتسـ بزيادة السرعة كبإمكاف
مختمؼ االماكف مف معرفة االحداث في الكقت ذاتو كالغاء الحدكد في ما بيف القكميات عمى المستكل 
السياسي كالثقافي ، ىذا ما يساعد عمى خمؽ مجاال مف الترابط االجتماعي معتمدا عمى سرعة االتصاالت 

 . (2)فيو
كصؼ )عصر  يمى العصر الحالالتطكر المتصاعد لمعكلمة لـ يعد غريبا اف يطمؽ ع اف ىذا

تمثؿ كبحؽ الضمع الثالث مف المثمث  يالمعمكمات( حيث يعيش العالـ طكفانا مف المعمكمات الت
نظاما  لـ تكف أبدالعكلمة ، فا : السياسة كاالقتصاد كالمعمكماتيةيلمرتكزات العكلمة كى ياالستراتيج

ف ليا ارتباطا عضكيا ال ينفصـ مع مبتكرات أالكؿ اليكـ يممس بالف  فحسب ياقتصاديا ذا بعد سياس
حتؿ ت أصبحت اليكـ( )صكرةفالكسرعة نقؿ المعمكمات ،  مجاؿ االتصاؿ يف كباألخصالتكنكلكجيا الحديثة 

عمى اجتذاب مئات المبلييف مف المشاىديف ، كذلؾ  اقدرتيلكذلؾ  التأثيركبالغة  األىميةمكانة متزايدة 
. كما ترتبط العكلمة بكسائؿ  عمى اختبلفيا اإلخباريةكالبرامج  اإلحداثنقؿ بفعؿ تطكر كسائؿ كتكنكلكجيا 

االعبلـ بشكؿ كبير مف خبلؿ تعزيز تسييؿ التبادؿ الثقافي كالتدفؽ المتعدد لممعمكمات كالصكر بيف 
 البمداف، ككيؼ اصبح لمتقنيات الحديثة دكر ميـ في ذلؾ كزيادة تسكيؽ التمفزيكف العالمي ككسر الحكاجز

 .(3)كالقيكد بيف البمداف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مجاالت الدينية كالقكمية اك اليكية. لممزيد ينظر: انتكني جيدنز: عالـ جامح)كيؼ تعيد العكلمة تشكيؿ حياتنا( ، ترجمة ال
 .21، ص2003عباس كاظـ ك حسف ناظـ، المركز الثقافي العربي ، بيركت ، 

طمعت الشايب، المركز القكمي  جاف نيدرفيف بيترس: العكلمة كالثقافة )المزيج الككني(، ترجمة خالد كسركم، مراجعة_ 1
  . 26_  25، ص 2015لمترجمة ، القاىرة ، 

 .21، ص  2017الرم رام: العكلمة كالحياة اليكمية ، ترجمة الشريؼ خاطر، المركز القكمي لمترجمة ، القاىرة ،  - 2

 -  كمصدرا ميما لبلستقباؿ كالتأكيؿ ، تعتبر الصكرة بتشكيبلتيا المتنكعة ، شفرات ثقافية ليا دالالتيا الثقافية كالمينية
كتعبر عف التغير الثقافي كالتحكالت التي يشيدىا العصر مف حيث االنتقاؿ مف خطاب المغة الى خطاب الصكرة ، كمف 
ثقافة النص المكتكب الى ثقافة الصكرة ، بحيث اصبحت الصكرة تمارس تغيران جذريا في العقؿ البشرم كطرؽ التفكير حتى 

: الصكرة حكاية انثربكلكجية )معاينات مكنكغرافية االجتماعية كتأثيراتيا المختمفة. لممزيد ينظر: عبلء جكاد كاظـ في االنظمة
 43-42، ص  2013في االنثربكلكجيا المرئية( ، دار التنكير لطباعة ، بيركت ، 

3 - Thompson, John (1995) The Media and Modernity: a social theory of the media, 
Cambridge: Polity Press Thussu, Daya  (2006)  International , p.26. 
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فالعكلمة اثرت بشكؿ كبير في كؿ االنشطة االعبلمية في العالـ المعاصر، فأم ظاىرة مف ظكاىر الحياة 
سكاء كانت اقتصادية اك سياسية اك اجتماعية اال ككاف لكسائؿ االعبلـ فييا دكر يكاد يككف االىـ حتى 

في مختمؼ المجتمعات ، كيرل الباحثكف اف عكلمة بالنسبة لما تشتمؿ عميو ىذه الظكاىر مف معنى 
 .(1)االنشطة االعبلمية يمثؿ اىـ تطكر تشيده كسائؿ االعبلـ في العقديف االخيريف مف القرف الماضي

االساسي ىك اقتصادم اسيمت فيو  Globalizationكينظر البعض الى اف مصدر العكلمة 
كاالجتماعية كالثقافية كالقانكنية ، كاطمقت عمييا العديد  العديد مف المؤثرات مثؿ.. السياسية كاالقتصادية

مف المسميات لرصد ىذه الظاىرة مثؿ الشمكلية كمتعددة الجنسيات اك ما فكقيا، غير اف ىذه 
المصطمحات ال تشمؿ اك ال تغطي المفيكـ الذم تدؿ عميو العكلمة ، فيي ظاىرة معقدة تقكـ بالدرجة 

كالسعي الى مركزة المستيمكيف كالمنتجيف كالممكليف في مختمؼ انحاء االساس عمى التبعية الشديدة 
. فالعكلمة ال يمكف اختصارىا في بعد اك مجاؿ كاحد ، الف ليا تداعيات كتأثيرات شممت مستكيات (2)العالـ

 عديدة كىي:
يعتبر االقتصاد ىك االساس الذم تعتمد عميو العكلمة في الكصكؿ الى : (3)المستكل االقتصادم .1

االنكاع اك المستكيات االخرل ليا، كيشتمؿ عمى حركة االندماج غير المسبكقة التي تيدؼ الى 
تكسيع نطاؽ المشركعات االقتصادية كتككيف االسكاؽ المشتركة كتخفيض تكمفة المنتج ، كمحاكلة 
دمج اقتصاديات كؿ البمداف في اقتصاد كاحد عالمي مفتكح يضـ عدة اسكاؽ تعتمد عمى 

نتاجي كتقديـ منتجات سمعية خدمية كفكرية جديدة ال تقكل عمى انتاجيا سكل بعض التخصص اال
الشركات التي تمتمؾ ميزانية كبيرة قد تعادؿ ميزانيات دكؿ كثيرة مما ادل الى عكلمة االنتاج بشكؿ 

 حقيقي مف خبلؿ تنميط االستيبلؾ لئلفراد في كؿ انحاء العالـ .
ر االكبر لمعكلمة في ىذا الجانب مف خبلؿ التكجو لتقكيض يظير التأثي: (4)المستكل السياسي .2

السيادة الكطنية لمدكؿ كاعادة النظر في مفيكـ الدكلة كاعفائيا مف بعض الصبلحيات كالدفع بيا 
الى االمتثاؿ مع ما ىك سائد مف نمكذج ككني في الجانب السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي  

                                                                                                     

،  2017خالد محمد غازم: ما بعد العكلمة)صناعة االعبلـ كتحكؿ السمطة(، ككالة الصحافة العربية لمنشر ، القاىرة ،  - 1
 .25ص

الكتاب الجامعي ، االمارات العربية المتحدة ، نصر الديف لعياضي: كسائؿ االعبلـ كالمجتمع )ظبلؿ كاضكاء( ، دار  - 2
 .136، ص  2004

 .43-42، ص  2008صابر حارص: االعبلـ العربي كعكلمة العممية االعبلمية ، دار العربي لمنشر ، القاىرة ،  - 3

لمة رحيمة الطيب عيساني: مدخؿ الى االعبلـ كاالتصاؿ)المفاىيـ االساسية كالكظائؼ الجديدة في عصر العك  - 4
 .141، ص  2008االعبلمية(، عالـ الكتب الحديث لمنشر ، االردف ، 
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قكلو: "اف العكلمة ىي نظاـ يسعى لمقفز عمى الدكلة كاالمة كىذا ما يكضحو محمد عابد الجابرم ب
كالكطف غايتيا االساسية العمؿ عمى التفتيت كالتشتت كايقاظ اطر االنتماء الى القبيمة كالطائفة 

 كالجية كالتعصب ، بعد اف تضعؼ ارادة الدكلة كىكية الكطف".
يتمثؿ ىذا المستكل ببركز الثقافة كسمعة عالمية كبقية السمع التجارية االخرل   :(1)المستكل الثقافي .3

الت المقاكمة التي تظير، كىك ما بينو برىاف غميكف ي لتذكيب الثقافة المحمية رغـ محاك كالسع
بقكلو: اف العكلمة تعني الدخكؿ نتيجة تطكر الثكرة المعمكماتية كالتقنية كاالقتصادية جميعا بحيث 

ح مصير االنسانية مكحدا ، كال يقصد بالكحدة ىنا التجانس كالتساكم بيف اجزاء العالـ بؿ يصب
التأكيد عمى درجة التفاعؿ في ما بيف المناطؽ كمختمؼ المجتمعات البشرية كبالتالي زيادة التػأثير 

 بيف المتبادليف.
سائؿ الفردية اك كبما اف العكلمة ال يمكف فصميا عف كسائؿ االعبلـ ، حيث كاف ليذه الك 

الجماىيرية دكرا ميما في امتداد تداعيات العكلمة ، حيث زاد مف اىميتيا تطكر الكسائؿ االعبلمية 
كاتجاىيا نحك فئات اجتماعية متباينة ، كاالعتماد عمى تسميع الثقافة بفعؿ ما تفرضو االرادة السياسية مف 

في مفيكـ االعبلـ كطبيعتو في عصر العكلمة  ضغكطات كالسرعة في تقديـ االخبار، اضافة الى التغيير
معتمدا عمى التطكرات العممية كالتكنكلكجية كالطبية كالرياضة كالمالية كاالمكر الثقافية كاالجتماعية ، كؿ 

بات  كىذه التغيرات ىي دليؿ لما، سابقا  ()ىذا يدؿ عمى اتجاه كمضمكف مغاير لما كاف عميو االعبلـ
عمى ٍانو "سمطة تكنكلكجية ذات منظكمات معقدة، ال تمتـز  يعرؼ ماكىك ، يسمى اآلف بػػػػ "إعبلـ العكلمة" 

بالحدكد الكطنية لمدكؿ، إنما تطرح حدكدا فضائية غير مرئية ، ترسميا شبكات اتصالية معمكماتية عمى 
كلة كمف دكف ٍامة كمف دكف كطف، ىك مف دكف د ، لتقيـ عالمان  أسس سياسية كاقتصادية كثقافية كفكرية

تتمركز كتعمؿ تحت أمرة منظمات ذات طبيعة خاصة، كشركات متعددة  يعالـ المؤسسات كالشبكات الت

                                                                                                     

 .75، ص  1999برىاف غميكف كسمير اميف: ثقافة العكلمة كعكلمة الثقافة ، دار الفكر ، دمشؽ ،  - 1

 -  الكجكد احد المبلمح المحددة لتطكر كسائؿ االعبلـ ، ىك انيا تؤدم بكسائؿ مختمفة الى المزيد مف التشخيص ، أم
الفردم اك الشخصي ، كتزكد الناس باستقبللية ذاتية كاختيارات اكسع ، فالناس يستخدمكف ىذه التكنكلكجيا لئلسياـ في 
اشكاؿ مختمفة مف الشبكات كبالتالي فيـ متكرطكف في انماط مف الممارسة كالتشكيؿ االجتماعي ، كبالنتيجة الكصكؿ الى 

ـ . لممزيد ينظر: بكؿ ىكبر: نحك فيـ لمعكلمة الثقافية ، ترجمة طمعت الشايب ، المركز الفردانية الناتجة عف كسائؿ االعبل
 .114، ص  2011القكمي لمترجمة ، القاىرة ، 
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التي تبث عبر كسائؿ تتخطى حكاجز  وسائمر الجنسيات يتسـ مضمكنة بالعالمية كالتكحد عمى رغـ تنكع 
 .(1) المشارب كالعقائد كالرغبات كاألىكاء"الزماف كالمكاف كالمغة، لتخاطب مستيمكيف متعددم 

ؿ ئقدرات كسا يمستمر ف بشكؿمنيا التسريع المتصاعد ك  الغاية عمميةكيعرفيا البعض بانيا 
 يدؼالك  ينتمكف الى ثقافات متباينة ممفالمتمقيف  يف كالتأثيربيف الدكؿ في ما عمى تجاكز الحدكد  اإلعبلـ
المييمنة عمى صناعة ك  لؤلطراؼ المسيطرةالعالـ كدمجيا مف ناحية كتحقيؽ مكاسب  أسكاؽتكحيد  مف ذلؾ
 يى اإلعبلـعكلمة  حيث اف، باألساسالدكؿ الغربية المتطكرة  يكى ةكاالتصاؿ مف ناحية ثاني اإلعبلـ

 نيةامكا مناطؽ جغرافية مع يامتداد ٍاك تكسع ف ي تمثؿسمة رئيسية مف سمات العصر المتسـ بالعكلمة كى
 اإلعبلـالتطكر لكسائؿ  ىك نتيجة ذلؾك  يذلؾ كمقدمة لنكع مف التكسع الثقافك تقديـ مضمكف متشابو 

 .(2)كاالتصاؿ
كبما اف االعبلـ في عصر العكلمة قد تخطى مراحؿ متقدمة مستفيدا مف التقدـ الحاصؿ في 

ر لو في المجتمعات ، كما المجاؿ التكنكلكجي ككصؿ الى ما كصؿ اليو فقد ساىـ ذلؾ في االنتشار المؤث
اف متطمبات السكؽ السائدة كالتي ىي في حالة تنافس مستمر كتسعى بشكؿ متكاصؿ لتحقيؽ االرباح 
تعتمد عمى االعبلـ بشكؿ كبير في تحقيؽ ذلؾ لككنو يشكؿ مككنا اساسيا مف البنية الثقافية التي تنتج 

مكانة ميمة في الرىانات المستقبمية ليس لككنو  ()االعبلـ كتكجيو كتتكجو بو كىذا ما يمنح اعبلـ العكلمة
احد االبكاب الرئيسة لممكارد المالية كاالقتصادية فحسب، بؿ ألنو اصبح يشكؿ خطرا كبيرا عمى ثقافات 

 .(3)الشعكب لقدرتو الفائقة عمى اختراؽ الحدكد االجتماعية كالثقافية 

                                                                                                     

، بيركت ،  256السيد احمد مصطفى عمر: اعبلـ العكلمة كتأثيره في المستيمؾ ، مجمة المستقبؿ العربي ، العدد - 1
 .76، ص  2000

 .84، ص 2000عكلمة االعبلـ كاليكية الثقافية العربية ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، محمد شكماف :  - 2

 -  كاحدا مف العكامؿ الميمة التي تسيـ في عدـ قدرة الدكؿ في السيطرة عمى المؤسسات االعبلمية العابرة لمحدكد ىك عدـ
كثيرة كمتنكعة ، كبيذا ال يمكف اعتبار كسائؿ االعبلـ مستقرة  اتساؽ العكلمة اك انتظاميا ، االمر الذم يعني كجكد برامج

كثابتة ، بؿ ىي مشركع في حالة استمرار تساىـ فيو عمميات اخرل كثيرة كتدفقات متعددة الجكانب كال يشترط اف تككف 
ىكبر: نحك فيـ جميعيا ككنية مف حيث درجة الكصكؿ ، لكنيا تكلد تفاعبلت معقدة في اطر مختمفة. لممزيد ينظر: بكؿ 

 .93لمعكلمة الثقافية ، مصدر سابؽ ، ص 

3 - Golding , peterr & harris , phil  ,  beyoned   cultural   imperialism  , sage  publisher  , 
London ,  1997 , pp.49-52. 
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 ()ما عف االخر، فعصر االنترنت كالفضائيات، ال ينفؾ ٍاحدىتكأميفلقد ٍاصبح االعبلـ كالعكلمة 
ف اقكة تحجب المعمكماتية ، فالظاىرت امكاالتصاالت بيف الجميع كلـ يعد ىناؾ  قربت المسافات قد

طكل شكطا مف الزمف تكسعت فيو دائرة العكلمة مف ناحية ، ككثرت  مالذ عالمنا المعاصر يمتبلزمتاف ف
 ياخرل كقد اثرت العكلمة كبحد كبير عمى ااٍلنشطة االعبلمية فكتشعبت كسائؿ االعبلـ فيو مف ناحية 

عالمنا المعاصر كال تخمك اليكـ اية ظاىرة مف ظكاىر الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كحتى 
 الترفييية اال كلعبت فييا كسائؿ االعبلـ دكرا يكاد ٍاف يككف ااٍلىـ .

لثمانينات كالتسعينات مف القرف العشريف عف ادكار ميمة فقد بينت الممارسات المختمفة في فترة ا
قامت بيا كسائؿ االعبلـ في المنظكمة االقتصادية كاالجتماعية العالمية ، يتمثؿ اكليا في الجانب 
االقتصادم ، فقد اصبحت العكلمة االعبلمية ، تحتؿ قيمة اقتصادية ىائمة خصكصا بكجكد اقتصاد 

الساسية لبلقتصاد العالمي ككؿ ، كثاني ىذه االدكار يتمثؿ بالجانب المعمكمات الذم يمثؿ السمة ا
االيديكلكجي الذم يمعب دكرا ميما في تكفير بيئة معمكماتية كايديكلكجية الغاية منيا دعـ االسس السياسية 
كاالقتصادية المستخدمة في تسكيؽ السمع كالخدمات كتغيير النظاـ االجتماعي بجعمو قائـ عمى تحقيؽ 

لذا نجد اف غالبية الصكر المكجكدة اليكـ ىي لغايات كاستراتيجيات تابعة   (1)بح عبر الثقافات المختمفةالر 
 لقكل كمؤسسات محددة تابعة لؤلنظمة الرأسمالية.

 
 االتؼاد االخرّاػ١ح ٚاالػال١ِح ٌثٛسج االذصاالخ ٚادلؼٍِٛاخ

التي اختمفت باختبلؼ العصكر  ()تيعد كسائؿ االعبلـ بصكرة عامة احدل الظكاىر االجتماعية
كساىـ تطكرىا في زيادة كاستمرار نقؿ االفكار بيف االفراد كالجماعات مما ساعد ذلؾ االنساف االجتماعي 

                                                                                                     

 - بث الفضائي سيؿ كسريع اصبحت الفضائيات كما تنقمو مف صكر كسيمة ميمة لتنميط الكعي كاالدراؾ ، لككف اف ال
كيعمؿ عمى تعطيؿ فاعمية العقؿ كتسطيح الكعي كتنميط الذكؽ كالسمكؾ ، ككؿ ذلؾ مف اجؿ تكريس نكع معيف كمحدد مف 

 السمع كالخدمات كاالفكار التي تقدـ الى المجتمع.

ة)ناشركف( ، القاىرة ، خالد محمد غازم: ما بعد العكلمة)صناعة االعبلـ كتحكؿ السمطة(، ككالة الصحافة العربي - 1
 .27-25، ص  2017

 -  تعتبر الظاىرة االجتماعية كاحدة مف المكاضيع الرئيسية في عمـ االجتماع ، كاختمؼ في تحديدىا الكثير مف عمماء
اشير ما كضع في تعريفيا ىك ما قدمو اميؿ دكر كيايـ بقكلو: اف الظاىرة االجتماع كبلن بحسب كجيتو العممية اال اف 

جتماعية تمثؿ ضرب مف السمكؾ سكاء كاف ثابتا اـ متغيرا ، كيمكف اف يسمط نكعا مف القير الخارجي عمى االفراد ، فيي اال
تشمؿ كؿ سمكؾ يعـ في المجتمع كلو كجكد خاص مستقؿ عف الصكر التي مف الممكف اف تتشكؿ في الحاالت الفردية. 
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االتصاؿ بمثيمو كالتغمب عمى عنصرم الزماف كالمكاف ، ام اف لكسائؿ االعبلـ دكر ميـ لنقؿ التفاعؿ في 
كما اف تطكر ىذه الكسائؿ ىك مف اىـ ما تكصؿ اليو نتاج الفكر ما بيف افراد المجتمع االنساني ككؿ ، 

المعاصر في تطكير االنساؽ كتحديث الشعكب فبل شؾ في اف ام تغيير اك تطكير في احد االنظمة يتبعو 
تطكر كتغيير في االخرل كتزداد نسبة ىذا التغيير كمما ارتفعت نسبة التعميـ كنسبة السكاف الحضر كزيادة 

صناعي كدليؿ عمى التقدـ التقني كبالتالي يككف لكؿ ذلؾ ردكد افعاؿ تساعد في تحقيؽ التنمية االنتاج ال
 .(1)البشرية كاالقتصادية عمى حد سكاء في مجاالت عديدة لممجتمع كدفع عجمة التطكر

فتداعيات العصر اليكـ مف اكتشافات كصراعات ، اثبتت اف ىناؾ حاجة ماسة الى فيـ كمعرفة 
االنساني كطبيعة عممو كما ىك تػأثيره ككيؼ يتأثر بكسائؿ االعبلـ كما كصمت اليو مف تطكر  كيفية الفعؿ

كتعقيدات كبيرة كتراكـ اكبر مف المعمكمات كاالفكار كما تشكمو مف تأثيرات اجتماعية كسياسية كتربكية 
ى استخداميا ىي التي كىذا ما بينو ماكمكىاف بقكلو: اف كسائؿ االعبلـ التي يستخدميا الفرد اك يضطر ال

سكؼ تحدد طبيعة مجتمعو ككيفية معالجة مشاكمو كبأم كسيمة سكؼ تتشكؿ الظركؼ التي تؤثر عمى 
 .(2)طريقة تفكير الناس اك سكؼ يعممكف كفقان ليا

فالجميع يعترؼ اليكـ بأف ثكرة المعمكمات ىي كاحدة مف اىـ العكامؿ التي يقكـ عمييا التقدـ ، 
كثيقة بيف زيادة المعرفة كسرعة التغيير في كبل المستكييف سكاء المستكل المادم اك  حيث اف ىناؾ عبلقة

القيمي الركحي فمف الخطأ القبكؿ بأف القيـ ال يمكف اف تتغير اك انيا عصية عمى التغيير، بؿ اف كؿ 
درة كبيرة شيء قابؿ لمتغيير كتبدؿ االحكاؿ خصكصا كاف ىذه التكنكلكجيا ىي مجاؿ ثقافي كاخبلقي ليا ق

عمى االنتشار السريع في كؿ مكاف ، ففي المجتمع غالبا ما اعتدنا عمى نظرة اف كؿ ما ىك جديد يشكؿ 
تحدم لكضع راىف شكمتو عادات كتقاليد كثقافات راسخة يككف مف الصعب عمى الفرد تغيرىا كالسبب في 

ما حصؿ اليكـ اف ثكرة المعمكمات ذلؾ ككف االفراد بطبيعتيـ يككنكا شديدم التعمؽ بما يمتمككنو ، لكف 
كاالتصاالت قد اثرت بشكؿ كبير في حياتنا فيي اليكـ تعد مف اىـ عكامؿ تشكيؿ خياراتنا كثقافتنا اضافة 

 .(3)الى الذكؽ كالسمكؾ سكاء عمى المستكل العاـ اك الفردم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مـ االجتماع ، ترجمة كتقديـ محمكد قاسـ ، السيد البدكم ، مكتبة لممزيد ينظر: اميؿ دكر كيايـ : قكاعد المنيج في ع
 .69، ص  1974النيضة المصرية ، القاىرة ، 

مناؿ ابك الحسف: اساسيات عمـ االجتماع االعبلمي)النظريات كالكظائؼ كالتأثيرات(،دار النشر لمجامعات ، القاىرة ،  - 1
 .50-45، ص  2007

 .39-37، ص  2015سكسيكلكجيا االعبلـ الجماىيرم ، دار اسامة لمنشر ، االردف ، فكاز منصكر الحكيـ:  - 2

، العدد االكؿ ، كمية اآلداب ،  18سمير ابراىيـ حسف: الثكرة المعمكماتية عكاقبيا كافاقيا ، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد - 3
 .214، ص  2002جامعة دمشؽ ، 
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بير في حدكث تغيرات فكاف اف شيد العالـ ثكرة حقيقية في مجاؿ التكنكلكجيا كاالتصاؿ ، ساىـ بشكؿ ك
 : (1)حادة في المجتمعات ، كمف اىـ ىذه التغيرات

: بمعنى اف كسائؿ االعبلـ اليكـ اصبحت انشطتيا ذات طابع دكلي  ػٛدلح االٔشغح االػال١ِح .1
كمضمكنيا لـ يكف فقط عابرا لمقارات بؿ ىك يمثؿ رسالة تـ تصميميا لتككف ذات ىدؼ كغاية 

المختمفة كالمتباينة ، ام اف القائـ باالتصاؿ يككف رسالتو كفؽ ىذا  بحيث تؤثر في بقية الثقافات
 المبدأ.

ام اف الجميكر اصبح مشاركا في العممية االعبلمية ، اكثر مف ككنو  ذغري عث١ؼح اجلّٙٛس: .2
 متمقيا فقط ، عف طريؽ المشاركة كالتفاعؿ مع القنكات التمفزيكنية كارساؿ الرسائؿ.

كالمقصكد بيا المنافسة في ما بيف كسائؿ االعبلـ التقميدية كما  ال١ِح:ص٠ادج زذج ادلٕافغح االػ .3
بيف الكسائؿ الجديدة كالمتميزة بالطبيعة التفاعمية كالخدمات المتنكعة التي تقدميا مف ترفيو كثقافة 

 كاعبلـ كغيرىا.
ستغناء كمما تطكرت الحياة البشرية زادت اىمية المعمكمات فييا ، باعتبارىا عنصر ال يمكف اال

عنو في ام مجاؿ ، كبما اف االنساف في حالة صراع في ما بيف حاضره كمستقبمو فيك بحاجة دائمة الى 
اتخاذ القرارات الصحيحة كالتي تككف متكقفة عمى حجـ ما متكفر لديو مف معمكمات كال تتشكؿ اىمية ثكرة 

في الجانب االجتماعي كالسياسي المعمكمات في جانب االقتصاد كاالنتاج فحسب ، بؿ ىي تأخذ اىميتيا 
كاالقتصادم كالعسكرم ، لذا التفتت الدكؿ الكبرل الى اىمية دكر المعمكمات في الحياة بصكرة عامة  
بحيث اصبحت الدكؿ تتنافس عمى انتاج المعمكمات ككأنيا صناعة ليا سكقان كبيرا ال تختمؼ اىميتو عف 

 .(2)سكؽ البتركؿ
عبر ما يبث  ()فس عمى انتاج المعمكمات كتحاكؿ فرض الرقابة كالسيطرةفنرل اف ىناؾ دكؿ كبرل تتنا 

عف طريؽ شبكات االنترنت كالمحطات الفضائية ، االمر الذم اصبح مف الصعب السيطرة عميو اليـك 
 بفعؿ ىذا االنفتاح الذم يشيده العالـ.

                                                                                                     

 .150، ص  2010مع ، دار النيضة العربية ، بيركت ، طارؽ الخميفي: سياسات االعبلـ كالمجت - 1

، القاىرة ،  2حسف عماد مكاكم: تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عصر المعمكمات ، الدار المصرية المبنانية ، ط - 2
 .29-28، ص  1997

 - ت ثابتة لفترات طكيمة ، اكصمت ما احدثتو ثكرة المعمكمات مف نقمو نكعية كانفتاح عمى العالـ كتغيير لممفاىيـ التي كان
الفرد الى اكتشاؼ العديد مف الحقائؽ منيا ، اف كطنو ليس بالضركرة  ىك افضؿ االكطاف ، كالحككمة ليست ىي االفضؿ 
اك االكثر عدال ، كال قادة ببلده ىـ مثاؿ لمقادة ، كال حتى ثقافتو ىي مف اىـ الثقافات ، فبعد ىذا االنفتاح كالتعرؼ عمى 
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 في :كما اف ىذه الثكرة فرضت عدة متغيرات كبرزت قضايا كابعاد جديدة تمثمت  
كىك ما ينتج عف التدفؽ االعبلمي غير المنظـ  :(1)جتذد احلٛاس زٛي ذٙذ٠ذ اذل٠ٛح اٌثماف١ح .1

كغير المتزف خصكصا الجدؿ حكؿ شبكات االعبلـ الجديدة كالشبكة الدكلية لممعمكمات )االنترنت( 
كمحاكلة فرض الييمنة التي اصبحت تتخذ اشكاؿ مختمفة ليا فاعمية كقدرة عف سابقاتيا مف خبلؿ ما 

يديد اليكية ما زاؿ في جدؿ مستمر حكؿ ما يبث عبر تستخدمو مف تقنيات حديثة فالحديث حكؿ ت
القنكات الفضائية اضافة الى البث المباشر كمف ثـ االنتقاؿ الى المرحمة الجديدة بكصكليا الى 

 ، كالتي اصبحت مف جية اخرل تمثؿ تيديدا اخر لمثقافات كاليكية الكطنية.()المجتمعات االفتراضية
بصكرة عامة ينقسـ المجتمع اليكـ الى قسميف   :(2)اء ادلؼٍِٛاذٟاٌفمش ادلؼٍِٛاذٟ يف ِماتً اٌثش .2

االكؿ منيا ىك مف يمتمؾ التكنكلكجيا كيحاكؿ تكظيفيا بما يخدـ ايديكلكجيتو ، كالمجتمع الثاني ىك مف 
ال يممؾ المعمكمات كيعاني مف الشحة في ذلؾ كىك ما كلد فكارؽ اقتصادية كاجتماعية كثقافية تعاني 

 ر مف البمداف النامية .منيا الكثي
كالمقصكد بيا التحكالت ذات المستكل المجتمعي ، ام  :(3)لضا٠ا اٌرٛخٗ حنٛ الرصاد٠اخ ادلؼشفح .3

 Information)مجتمعات المعمكماتو بعض البمداف بكصكليا الى مرحمةاالنتقاؿ الذم شيدت
Societyعكس عمكمات كمعرفة ب( اك انيا مجتمعات اصبحت تعتمد في اقتصادىا عمى ما تكفره مف م

 المجتمعات التقميدية التي ال تزاؿ تحاكؿ الكصكؿ الى مراحؿ المحاؽ بالمجتمعات الصناعية المتقدمة .
المتمثمة بظيكر بعض المخاطر كالمشاكؿ كالتحديات الجديدة  :(4)ادلغائً ادلشذثغح تض٠ادج اٌٛػٟ .4

ا المتعمقة بالممكية الفكرية ، كما ىي طرؽ الناتجة عف الجرائـ المعمكماتية كانتياؾ الخصكصية كالقضاي
الكقاية مف مثؿ ىكذا تيديدات ، خصكصا كاف ىناؾ مف يعي استعماؿ الحاسكب كالبعض االخر ال 

 يعرؼ .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

البمداف االخرل اخذ الفرد يطالب كيحاكؿ الكصكؿ الى اقصى درجات المطالبة لتمبية حاجاتو المختمفة سكاء عمى  سياسات
 المستكل االجتماعي اك السياسي كاالقتصادم ..الخ.

 .151طارؽ الخميفي : سياسات االعبلـ كالمجتمع ، مصدر سابؽ ،  - 1

 -  ىذا المجاؿ ، استغمت التنظيمات االرىابية ىذا الجانب كشكمت عف بسبب ما كصمت اليو التكنكلكجيا مف تطكر في
طريؽ ىذه الكسائؿ ساحات استقطاب لبلنضماـ الى صفكفيا ، اذ اصبح ليا مكقع يعرؼ باسـ دكلة االسبلـ في العراؽ 

 كالشاـ ، مف خبللو يتـ نقؿ االفكار كاالساليب الى الشباب كفؽ مفاىيـ المشاركة االعبلمية الجديدة.

 .189-188فكاز منصكر الحكيـ: سكسيكلكجيا االعبلـ الجماىيرم ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

 .152طارؽ الخميفي : سياسات االعبلـ كالمجتمع ، مصدر سابؽ ، ص  - 3

 152، ص  المصدر نفسو - 4
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نرل بذلؾ اف االنشطة االعبلمية بفعؿ الثكرة المعمكماتية قد اصبحت اليكـ ذات بعد عالمي تقدـ    
عبلمية تنافس بقكة ، فثكرة المعمكمات تختمؼ عف الثكرة الصناعية خدمات متعددة كمتنكعة في ظؿ بيئة ا

كالعالـ شيد اليكـ تقمص لممسافات بالشكؿ الذم لـ يسبؽ لو مثيؿ بفضؿ ىذه الثكرة ، كفي الكقت نفسو 
برز عالماف اكليما المتقدـ كيمتمؾ التكنكلكجيا المادية كبالتالي يحقؽ اىدافو االيديكلكجية بفعؿ افكاره 

 ثاني ىك الضعيؼ المتأخر ككنو مستيمؾ لكؿ ما يصؿ اليو مف العالـ المتقدـ .كال
 

 االػالَ ٚتٕاء اٌؼم١ٍح 
يمعب االعبلـ دكرا ىاما في تشكيؿ الكعي كاالدراؾ لدل الفرد بصكرة عامة ، اما اذا تـ استخدامو 

لجماىير بمختمؼ بطريقة عممية منظمة كمخططة ، فسكؼ يككف بمثابة المحرؾ كالمسيطر عمى عقكؿ ا
فحاجة الفرد المستمرة كالمتزايدة في الحصكؿ عمى المعارؼ عف طريؽ عمميات التنشئة  .(1)فئاتيـ

متيسر كفؽ ما ىك االجتماعية كمحدكدية قدرتو تدفع بو الى التكجو اك االعتماد عمى كؿ ما ىك سيؿ ك 
 .معركؼ اجتماعيا

عندما قاؿ اف التمفزيكف يشكؿ جزء مف العمؿ الرمزم مف ناحية  ىذا ما اكد عميو بيير بكرديك
المعمكمات حيث يعمؿ عمى جذب االنتباه تجاه احداث ميمة كمميزة تأخذ طابع منفرد فيك يعرض احداث 
ال تسبب االنقساـ بؿ انيا تدعك الى التفاىـ كالتراضي بصكرة تيـ الجميع بشكؿ عاـ ، لكنيا في نفس 

الفرد كقتان كاف مف الممكف استخدامو في مجاؿ اخر، اك لقكؿ شيء اخر اكثر اىمية الكقت تستيمؾ مف 
. (2)مف تضييع الكقت عمى بعض االمكر المعركضة كالتي تخفي خمفيا اشياء ثمينة في ارض الكاقع

ىي في االساس ادكات تسعى لمسيطرة عمى عقمية الفرد بالشكؿ الذم ال يبقى ()بمعنى اف كسائؿ االعبلـ

                                                                                                     

1 - Charteris-Black, J. Politicians and rhetoric the persuasive power of metaphor. New York: 
Palgrave Macmillan .2005 p.36. 

 2004بيير بكرديك: التمفزيكف كاليات التبلعب بالعقكؿ ، ترجمة كتقديـ دركيش الحمكجي ، دار كنعاف لمنشر ، دمشؽ ،  -2
 .45-44، ص 

 - عندما اكد عمى اىمية اف يعرؼ الفرد مدل تأثير  1960منذ عاـ  كاحدة مف القضايا الميمة التي ركز عمييا ماكمكىاف ،
الكسيمة االعبلمية عميو لكي يتجنب الكقكع في مخاطرىا ، اال اف ما يحصؿ ىك عكس ذلؾ تماما .. نجد اف اقباؿ االفراد 

عف االتصاؿ المباشر مع نحك الكسيمة االعبلمية يتزايد بشكؿ كبير بفعؿ ما تقدمو لو مف مغريات، بؿ تـ االستعانة بيا 
االخريف كخاصة كسائؿ االعبلـ الجديدة التي تمنح االفراد بيئة خاصة بيـ ، كبالتالي كاف لذلؾ اثر في تناقص االتصاؿ 
الجدلي بيف االفراد ليحؿ محمو االتصاؿ المتزايد داخؿ كؿ جماعة اك تجمع عف طريؽ الكسائؿ االعبلمية. لممزيد ينظر: 

 .226عة الكاقع)االعبلـ كضبط المجتمع(، مصدر سابؽ ، ص محمد فرح عمي: صنا
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خيار امامو اك مجاؿ لمتفكير ، فيي تحاكؿ السيطرة عمى الصكرة كالمعنى كالرمز مف اجؿ التأثير عمى 
 بنية العقؿ كفرض الييمنة االيديكلكجية كاالقتصادية كالسياسية لمف يممؾ كيتحكـ بكسائؿ االعبلـ.

كيف المجتمعي فالفرد بصكرة عامة ينشأ عمى قاعدة اساسية يككنيا العقؿ بما ىك متكفر مف التك
ام العادات كالتقاليد كاالعراؼ كالثقافات التي تتمحكر جميعا لتككف ذلؾ العقؿ كبالتالي يبدأ بالعمؿ 
كالتكاصؿ االجتماعي كفؽ القكاعد كالمبادئ التي اخذ منيا ، ام ىك يتصرؼ كيظير بالصكرة التي رسميا 

ؿ االعبلـ .. كيؼ تتشكؿ بنيتو العقمية لو المجتمع ، فكيؼ اذا كاف الحاؿ بالفرد المعتمد عمى كسائ
كصكرتو المجتمعية كفؽ كسائؿ االعبلـ المتاحة اماـ الجميع كبككنيا تشكؿ المصدر االساسي في 
المعرفة، بأم اتجاه ترسـ لو الطريؽ كألم مدل تحاكؿ بالفرد بصكرة خاصة كبالمجتمع بصكرة عامة مف 

 الدفع بو نحك ايديكلكجية معينة.
كعبلقتو بالكاقع بقكلو اف فكر الفرد  ()محمد عابد الجابرم لتكضيحو مفيكـ العقؿ كىذا ما سعى

يتشكؿ كفؽ ما يعكسو الكاقع لو ، كما ىك حاؿ الشخص الذم ينظر الى نفسو في المرآة فتعكس لو 
صكرتو حتى لك كانت مميئة بالتجاعيد كىذا االمر يجعؿ الربط ما بيف اجزاء الكاقع الفعمي كالصكرة 

منقكلة عممية مضممة ليا نتائج غير مرغكب بيا ، كبيف اف ذلؾ ممكف اف يتـ عف طريؽ عمميتيف ال
 : (1)اساسيتيف ىما 

: ام بمعنى تكضيح كاستخراج الثكابت حت١ًٍ اٌٛالغ تاٌشىً اٌزٞ ٠ٙذف اىل حت١ًٍ ت١ٕرٗ .1
 كالمتغيرات مف اجؿ الكصكؿ الى النمكذج الصكرم الصحيح.

كالقصد منيا صكرة الكاقع )العامية( التي تعكس درجة كعي االفراد بيدؼ  :()حت١ًٍ اٌصٛسج .2
 اعادة ترتيبيا بيف االجزاء لمكصكؿ الى الصكرة اك الصيغة التي تعكس كتمثؿ الكعي الصحيح .

                                                                                                     

-  يعرؼ العقؿ عمى انو: " مصطمح يدؿ عمى مجمكعة مف الميارات كالميكؿ كالنزعات كالعادات ، كىك في عبارة ديكم
لعقؿ ليس شيئا يشير الى الخمفية الفاعمة كالمتحفزة التي تككف في حالة انتظار كتستخدـ أم شيء يأتي قبميا ، كبيذا يككف ا

كال عمبل بؿ ىك جياز منظـ مف الميكؿ يتبدل في بعض االفعاؿ كفي بعض االشياء". لممزيد ينظر: كميفكرد غيرتز: تأكيؿ 
 .175، ص  2009الثقافات)مقاالت مختارة( ، ترجمة محمد بدكم ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 

، ص  1990، بيركت ،  2عربي المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية ، طمحمد عابد الجابرم: اشكاليات الفكر ال -1
14. 

-  اعمف رئيس قسـ االتصاؿ الجماىيرم في جامعة نيكيكرؾ، الدخكؿ الى عالـ جديد كصفو بعصر الصعكد لمصكرة كانييار
اقامة شرخ في ما بيف الكاقع كنفسو، الكممة، مؤكدا اف الصكر ستأخذ اليد العميا عمى الكممات بتأثير قكم يتمثؿ بقدرتو عمى 

كاحداث التصدع في الكائف االجتماعي، ليصبح الكاقع عالما زائفان كيككف مكضكعا لمتأمؿ مما يجعؿ العالـ المتخصص ذاتو 
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بمعنى اف التعامؿ مع الظكاىر المجتمعية المعقدة يجب اف يتـ عف طريؽ ىاتيف العمميتيف حتى تتككف 
 ف الكاقع في ذىف الفرد . صكرة مقبكلة ع

 تتناسب مع بيئتو التي يعيش فييا بما اف العقؿ ىك مكمؿ لكياف االنساف اال اف لو قدرات محدكدة
فيك ال يقكل عمى ادراؾ حقائؽ الككف ككؿ االشياء المحيطة بو بؿ مف الصعب اف يدرؾ تناقضات 

فعت بو الى االعتماد عمى مصدر يكلد كمككنات كطبيعة الحياة ككؿ ، كبالتالي ىذه االسباب كغيرىا د
 منيا.امامو ىذه المعارؼ خصكصا الجاىزة 

فبنية العقؿ بالنسبة لمفرد اك المجتمع ىي مرتبطة بالدرجة االساسية بمنظكمتو القيمية كالثقافية  
كالتي عمى ضكئيا يقسـ العقؿ الى اصناؼ مختمفة قائمة عمى معرفة الفرد االجتماعية كطبيعة بيئتو  

العقؿ مقسـ عمى العقؿ الثقافي كالعقؿ التربكم كالعقؿ السياسي كالعقؿ االقتصادم كاالسرم كغيرىا بحيث ف
يغمب عميو تأثير المعارؼ الجاىزة في المجتمع لككف العقؿ ىك كليد لمثقافة كمستمر باستقباؿ المعارؼ الى 

يئة االجتماعية المتجددة ام رسـ حد غير محدكد ثـ يعكس ما يكتسبو كيحكلو الى منتج كفقا لطبيعة الب
صكرة عف العالـ ضمف اطار ما مكجكد في كاقعو مف ثقافة اك ما رسـ امامو كنقمتو لو الكسائؿ االعبلمية 

 .  (1)بككنيا كاحدة مف اىـ ركافد تشكيؿ المعرفة البشرية اليكـ
ي رسـ كتحديد شكؿ اف كسائؿ االعبلـ تعد كاحدة مف المؤسسات االجتماعية التي ليا دكرا ميما ف

كطبيعة المعرفة التي يتمقاىا الفرد مف خبلؿ ما تنقؿ لو مف معارؼ جاىزة تمثؿ مضمكف االتصاؿ كبما 
تحممو الرسالة االعبلمية كالتي تعاظـ دكرىا في زمف العكلمة كانتشار الكسائؿ الحديثة التي اثبتتيا غالبية 

عية ، خصكصا كاف كسائؿ االعبلـ اليـك غالبيتيا تعكد الدراسات بقدرة تأثيرىا في تكجيات الفرد االجتما
الى ممكية خاصة بحيث يسعى مالكييا الى التركيز عمى تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف االرباح بغض النظر 
 عف طبيعة المعمكمات التي تقدميا الكسيمة الناقمة مما يضيؼ لكسائؿ االعبلـ خطكرة الدكر الذم تقكـ بو

فمحساسية دكر االعبلـ في بناء عقمية الفرد اىمية كبيرة عمى حاضر  .(2)االجتماعي في تشكيؿ عقمية الفرد
كمستقبؿ المجتمع بشكؿ عاـ، كىذا ما ال يعرفو البعض اف لـ يكف غالبية افراده ، لككف التعاطي مع 

عمى االعبلـ اصبح مادة استيبلكية بفعؿ العكلمة كما غرستو في نفكس االفراد كما خمؼ ذلؾ مف تأثير 
 تكجو الفرد بشكؿ عاـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اماـ مسخ في الصكر الى الحد الذم يككف فيو الكاذب مكذبا عمى نفسو كتصبح الفرجة ىي قمب الحياة كعينيا كالحركة لكؿ 
 173، ص  2021ىك ليس بحي. لممزيد ينظر: ياسر البكر: مجتمع الفرجة كصناعة االنساف ذك البعد الكاحد ، مصر، ما 

، 16صبلح كاظـ جابر: دينية القيـ الطائفية كدكرىا في اسطره العقمية العراقية ، مجمة القادسية لمعمـك االنسانية ، المجمد -1
 .60-59، ص  2013،  2العدد

 .107محسف : االعبلـ كالكعي الديني ، مصدر سابؽ ، ص  ساره خميؿ -2
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 ادلثسث اٌثأٟ
 اٌؼٛاًِ االخرّاػ١ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ

يعيش االنساف بصكرة عامة في عالـ كاحد، بينت الجغرافيا كغيرىا اف لو مبلمحو االساسية ، اال 
ت مف اف ىناؾ ظكاىر ال تنتمي الى ىذه العمكـ.. دفعت باإلنساف الى الحيرة كالتساؤؿ كاحتمت مساحا

الكعي االنساني فكيفية ارتباط اجزاء العالـ المتنكعة مع بعضيا حتى تظير لنا بالصكرة التي نراىا؟ كىؿ 
نحف نرل فقط ما يريدنا المجتمع اف نراه؟ بطبيعة الحاؿ ينطمؽ فكر الفرد بدافع القمؽ كالتساؤؿ الممح بحثان 

 كتحدد رؤيتو لمعالـ.التي تخمؽ كتشكؿ الكعي االنساني ()عف االجابة كالمعرفة
فالسمة الغالبة لتفسير الكاقع االجتماعي بطريقة مكضكعية باالعتماد عمى مككناتو العممية يتطمب 

 :(1)تكفير مجمكعة مف الكسائؿ االساسية كىي
 يجب اف يسند الى كظيفة. .1
 فيـ الكجكد كالتعبير عنو بطريقة جماعية. .2
 تكفير المقكمات كالقكاعد التي تضع االسس. .3
 ة الفرد التي تمكنو مف التكيؼ مع بيئتو.قدر  .4

بقدر ما يمتمؾ االنساف مف مجمكعة القدرات الطبيعية كالخبرة باألمكر المكجكدة في كاقعو ، اال اف 
خبرتو باألشياء ككنيا مكضكعات مادية كجزيئات كذرات ، اضافة الى العكامؿ االخرل التي يتشكؿ منيا 

رات/ الصكر/ القاعات/ الحدائؽ.. الخ( تستكجب كجكد معايير تقييـ ىذه الكاقع مثؿ)المنازؿ/الشكارع/ السيا
الظكاىر مف داخميا لكي يتحدد مدل نجاحيا بالكظيفة االجتماعية المسنكدة الييا ، بمعنى اف كؿ شيء 

 Georg Friedrich. لذا نجد جكرج فردرش ىيجؿ (2)معينة لمبشرية ()مكجكد.. ىك كجد لكي يقدـ خدمة
Hegel حدا مف اىـ الفبلسفة الذيف اعتقدكا اف الكاقع ال يكجد بشكؿ مستقؿ عف ادراكات االنساف كا

 Immanuel Kantالحسية بؿ ىك يتشكؿ عف طريقيا اضافة الى التمثيبلت االخرل ، تبعو امانكيؿ كانط 
                                                                                                     

 -  تشير المعرفة الى انيا عبارة عف جممة مف المفاىيـ كالتصكرات كالمعاني المعرفية كالمعتقدات الفكرية التي يحصؿ عمييا
المعرفية كالطرؽ التي االنساف في محاكالت البحث المتكررة عف مسببات الظكاىر كاالشياء كفيميا ، كتتنكع ىذه االساليب 

يتبعيا االفراد في عمميات التفكير كايجاد الحمكؿ لممشكبلت بيف االساليب القائمة كصكال الى الحمكؿ ليا. لممزيد ينظر: نايؼ 
 .66، ص2006القيسي : المعجـ التربكم كعمـ النفس ، دار اسامة لمنشر، االردف، 

 .45يعة الى الثقافة ، مصدر سابؽ ، ص جكف ر.سيرؿ: بناء الكاقع االجتماعي مف الطب - 1

 -  قد تككف ىذه الخدمة جمالية اك عممية اك ترفييية مثؿ كجكد الظكاىر الطبيعية كاألنيار كاالشجار اك بعض االبتكارات
 .مثؿ اجيزة الككمبيكتر كغيرىا

 .47-46جكف ر.سيرؿ : بناء الكاقع االجتماعي ، مصدر سابؽ ، ص  - 2
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كعالـ مثؿ االشجار كالككاكب كالمكائد.. الخ،  Phenomenal worldالذم اعتقد اف ىناؾ عالـ ظاىرم 
اخر ىك خمؼ العالـ الظاىرم يقصد بو عالـ االشياء في ذاتيا الذم ال يمكف لقدرات االنساف المعرفية 

 .(1)الحديث عنو كعالـ تجريبي الذم نحيا فيو كتظير لنا االشياء كما ىي
رة تشير نتائج اغمب الدراسات التي تناكلت فيـ االنساف لمكاقع الى: اذا كاف العالـ الكاقعي ىك عبا

عف ابتكار لبناء اجتماعي قد صمـ لقمع الحاالت الميمشة في المجتمع خصكصا بعد التطكر الذم شيدتو 
المجتمعات  فما دكر العمـ اذا لـ يكف ليذا الكاقع مف كجكد؟ كيؼ سكؼ يتعامؿ مع البنى االجتماعية 

ا كسائؿ االعبلـ التي . ىذه االمكر ىي ما اعتمدتي(2)ككيؼ يتعامؿ مع الحاالت المستقمة عف الكاقع
شيدت تطكر غير مسبكؽ ، حاكلت استغبلؿ مختمؼ العكامؿ مف اجؿ التأثير في الكاقع االجتماعي كخمؽ 
صكره عنو تتناسب مع ايديكلكجيتيا ، فأصبحت الحقيقة ميددة ، بحيث يككف االفراد في حالة عدـ القدرة 

ما يركنو كبالتالي ينتج لنا عف ذلؾ حقيقتيف ىما: عمى التمييز بيف رؤيتيـ لمكاقع كما ىك، كبيف الكاقع ك
كنتيجة ليذه المكانة التي يتمتع بيا االعبلـ ، استخدمت مختمؼ  ()الحقيقة المكضكعية كالحقيقة الذاتية

 .(3)المؤسسات ذلؾ في خمؽ كاقع كصكرة تتناسب مع ايديكلكجيتيا مف اجؿ السيطرة عمى االفراد
 كتتطرؽ الى اىـ العكامؿ االجتماعية المؤثرة في صناعة الكاقع االجتماعي.كليذا سكؼ تعرض الباحثة 

     
 اٚال: اٌؼٛاًِ اٌغ١اع١ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ  

كاحدة مف القضايا الميمة التي بدأت الطبقة الحاكمة تعتمدىا في ضبط المجتمع كالسيطرة عمى كاقعو ىك 
 اميا لخمؽ كاقع يتناسب مع سياستيا .مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد ، ام استخد

                                                                                                     

العقؿ كالمغة كالمجتمع)الفمسفة في العالـ الكاقعي(، ترجمة كتقديـ صبلح اسماعيؿ ، المركز القكمي لمترجمة، جكف سيرؿ:  -1
 .58، ص 2011، القاىرة ، 1ط

 .60مصدر نفسو ، ص ال - 2

 -  افؽ في يعتبر الذاتي كالمكضكعي ثنائية تحكـ كؿ مجاالت الكجكد االجتماعي كالعبلقة بينيما تأخذ اشكاؿ الصراع كالتك
فيقصد بالمكضكعية ادراؾ االشياء عمى ما ىي عميو دكف اف يتدخؿ فييا أم اىكاء اك مصالح اك  الحياة الفردية كالجماعية 

تحيزات ، كتعتمد في تمييز الحقائؽ عمى اساس العقؿ اما الذاتية فتعني الفردية أم كصؼ االمكر باالعتماد عمى شعكره 
لفكر كليس الكاقع ، فالذاتي يرجع االمكر الى الذات باالعتماد عمى الفكر، اما كذكقو ككؿ ذلؾ قائما عمى اساس ا

 المكضكعي يرجع االمكر عمى اساس المبدأ الكاحد متجاكزا الذات. لممزيد ينظر في الرابط التالي:

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/maoudoia.htm. 
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كلككف كسائؿ االعبلـ الجديدة ىي مف اىـ عكامؿ التأثير كالجذب ألفراد المجتمع عمى اختبلؼ شرائحيـ 
العمرية لذا برزت اىميتو في ككنو اشبو بالمدرسة االفتراضية التي اخذت عمى عاتقيا دكر فعاؿ في تكعية 

ضبل عف خمؽ نمط محدد مف الكعي السياسي بتنشئة الفرد سياسيان الفرد بمجمؿ القضايا السياسية ، ف
كتعميؽ فكره بذلؾ كتعزيز قيـ المكاطنة كترسيخ الثقافة الدستكرية كتبادؿ اآلراء كالمشاركة في مختمؼ 
القضايا التي تطرح في مناطؽ مختمفة مف العالـ ، اضافة الى اف االعبلـ سيؿ مف عممية تكصيؿ 

تبادؿ الثقافي بيف االفراد كعكلمة بعض القضايا كزيادة التكعية كالمعرفة عف النظـ المعمكمة كفرصة ال
. كىذه االمكر تمثؿ احد الجكانب االيجابية التي تحسب لكسائؿ (1)السياسية المعمكؿ بيا في دكؿ العالـ

 االعبلـ .
بلؿ كتكظيؼ فبتطكر كسائؿ االعبلـ تطكر ايضا االتصاؿ السياسي بحيث اصبح ييتـ بكيفية استغ

ىذه الكسائؿ في العممية السياسية مف خبلؿ نقؿ كتحميؿ مختمؼ النشاطات السياسية كاتاحة الفرصة اماـ 
السياسييف كقادة الرأم في الحصكؿ عمى المعمكمات ، فأصبحت حمقة كصؿ بيف الجميكر كصناع القرار 

لككنو كسيمة نقؿ تتضمف  ممف ىـ في السمطة كلو دكر كبير في نجاح النظاـ السياسي اك فشمو ؛
المشاركات السياسية كاالنشطة العامة كالتصكيت كالترشيح كاالنتماء الى االحزاب كاالشتراؾ في المظاىرات 

. نتيجة لذلؾ ادركت الجيات (2)كشرح البرامج االنتخابية ككؿ ىذا بالتكاصؿ عف طريؽ الكسيمة االعبلمية 
كتغمغميا في المجتمع مما دفع بيا الى استخداميا في محاكلة السياسية اىمية كدكر كسائؿ االعبلـ 

 السيطرة عميو كتـ ذلؾ باالعتماد عمى اساليب عده .
، إذ ال تعد ()كاحدة مف ىذه االساليب الميمة التي تستخدميا السمطات في ذلؾ ىك الخطاب

ؿ االفراد كمعرفة آرائيـ عممية السيطرة عمى الخطاب ممارسة اجتماعية فحسب ، بؿ ىك اداة لمتحكـ بعقك 
كاتجاىاتيـ االيديكلكجية اضافة الى تمثيبلتيـ الشخصية كاالجتماعية ، ام اف الغاية مف الخطاب ىك 

                                                                                                     

، ليبيا ،  16عمي مصباح محمد: دكر االعبلـ الجديد في التنشئة السياسية ، مجمة عمـك االنساف كالمجتمع ، العدد -1
 .5-3، ص  2015

جتمع ، امينة عطاء اهلل ، داكد جفافمة: االتصاؿ السياسي في كسائؿ االعبلـ الجديدة ، مجمة عمـك االنساف كالم -2
 .442-441، ص  2019، الجزائر ،  4، العدد8المجمد

 -  يفترض الخطاب اف يشتمؿ عمى جممة افكار متطمبة مف اىميا تنظيـ الجمؿ كاضفاء التفاعؿ الخطابي الذم ينبغي
عة النظر اليو مف خبلؿ التفاعؿ مع خطابات اخرل، فبل يكجد ام معنى لمخطاب اال اذا تكافر ضمف بيئة خطابية خاض

لمعايير اجتماعية ، ليككف الخطاب: ىك كؿ قكؿ يشترط متكمما كمخاطبا اضافة الى تكفر القصد مف التأثير بأم شكؿ اك 
 .19كجو مف الكجكه في ىذا المخاطب. لممزيد ينظر: حسف المكدف: ببلغة الخطاب االقناعي ، مصدر سابؽ ، ص
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الف رد فعؿ الفرد ىك مرتبط بمعرفتو  ()السيطرة بطريقة مباشرة اك غير مباشرة عمى عقكؿ االفراد كاقناعيـ
 (1)قكم اضافة الى الصكرة ()راؼ كالقيـ ، لذا فأف ام خطابالعقمية كمكقفو االيديكلكجي اضافة الى االع

قد يؤثر في الفرد بالطريقة التي تصب في مصمحة مف ىـ في السمطة كتخدـ منفعتيـ ككؿ ذلؾ يتـ عف 
طريؽ كسائؿ االعبلـ بتحكـ ممف يمتمكيا ام بحسب تبعيتيا فقكة الخطاب المعتمد عمى االفعاؿ الكبلمية 

دم الى خمؽ انماط مف كالمعاني الجزئية ككيفية تنظيمو في اطار التفاعؿ االجتماعي كؿ ىذا كغيره يؤ 
"التغييرات العقمية" ، كالتي تشتمؿ عمى التعمـ كاالقناع كالتبلعب اضافة الى العكامؿ االخرل المؤثرة في 

 المكاقؼ كاالعراؼ كالقيـ كغيرىا تغيير فكر االنساف كعقميتو مثؿ المعرفة الشخصية كاالجتماعية كاآلراء ك 
. كقد (2)كظيفيا إلنتاج نص اك حديث يعكد بالنفع لجية معينةفيذه العمميات االدراكية المعقدة يمكف ت

استفادت الكثير مف الحككمات مف التطكر االعبلمي بحيث اصبح استخداـ الخطاب الحككمي لمتكنكلكجيا 
نمطان اساسيا لتكنكلكجيات الحككمة باالعتماد عمى اشخاص محترفكف في الممارسات الخطابية لمعمؿ عمى 

ؿ مقنع ضمف اليات اليندسة االجتماعية لمكصكؿ الى مجتمع ببل ام معارضة تصميـ الخطاب بشك
 .(3)كتكجيو الجماىير كالتبلعب بكعييا بشكؿ ال تمتمؾ فيو حؽ االختيار كاالرادة الحرة

االمكر السياسية االخرل المستخدمة في صناعة الكاقع عف طريؽ  فضال مما سبؽ.. نجد مف
، فاذا ما دعت عقمية الفرد ىي صناعة الخكؼ كالتي تستمـز كجكد عدككسائؿ االعالـ ، كالسيطرة عمى 

االسباب الداخمية كالخارجية كاقتضت االجندة السياسية لمحاكميف بغرض دفع الناس لبلصطفاؼ خمفيـ 
                                                                                                     

 - رؼ بأنو خطاب تـ بناؤه بحجة كقصد االقناع ، ام بقصد التفسير بمعنى الكصكؿ الى مرحمة الخطاب االقناعي الذم يع
كالتكاصؿ كاضفاء المشركعية عمى جية معينة ليا كجو نظر محددة كاقتساميا، اف لـ يكف القصد مف ذلؾ اقصاء خطاب 

الخطاب المنافسة مف اجؿ فرض الييمنة، كالغاية مف ذلؾ تغيير سمكؾ اك مكقؼ. لممزيد ينظر: حسف المكدف: ببلغة 
 .24االقناعي ، مصدر سابؽ، ص

 -  مف الممارسات السياسية كاالجتماعية غير المسبكقة ىي رغبة الفرد في التعاطي مع المجاؿ السياسي حيث تطكرت
العبلقة كاصبحت اكثر مركنة عف قبؿ ، كلـ يعد المكاطف يتردد كثيرا في التعبير عما يدكر في ذىنو عبر كسائؿ االعبلـ 

، قد يككف سبب ذلؾ رغبة الفرد في تجاكز الفترات السابقة التي عاشيا كظاىرة الكبت كالبلمباالة كبالتالي اصبح  المختمفة
التعامؿ مع الجانب السياسي كما يخصو اكثر مركنة مف قبؿ. لممزيد ينظر: رممي شيرزاد: االعبلـ الجديد كرقمنو الحمبلت 

 .7، ص  2020، الجزائر، 2العدد ، 5االنتخابية ، مجمة افاؽ لمعمـك ، المجمد

اكليفي ركبكؿ: مدخؿ الى الخطابة ، ترجمة رضكاف العصبة ، تقديـ حساف الباىي ، افريقيا الشرؽ لمنشر، المغرب،  -1
 .113، ص2017

ة، تكيف فاف دايؾ : الخطاب كالسمطة ، ترجمة غيداء العمي ، مراجعة كتقديـ عماد عبد المطيؼ ، المركز القكمي لمترجم -2
 .48-45، ص  2014، القاىرة ،  1ط

 .11، ص نساف ذك البعد الكاحد، مصدر سابؽياسر بكر: مجتمع الفرجة كصناعة اال -3
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استمـز ذلؾ اختراع عدك يككف حقيقي مف حيث كجكده لكف كىمي بعدكانيتو كخطره ، فبترسيخ ىذه الفكرة 
ريف يتكلد الخكؼ الداخمي الى الحد الذم يؤدم الى تكحد االجندات )الحككمة كالشعب( في في عقكؿ االخ

قتاؿ مشترؾ ضد ىذا العدك، كصنع الخكؼ بغية جعؿ االنساف في حالة تشتت مف ناحية الفكر كفي 
 .  (1)كضعية دفاع عف نفسو 

كمنيا الكاليات المتحدة  تعتبر ىذه السياسة كاحدة مف اىـ االليات المتبعة في الدكؿ المتقدمة
االمريكية حيث تتبعيا في ادارة الصراع مف اجؿ بقاء ىيمنتيا عمى العالـ كاالمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا: 
تخكيؼ الشعب االمريكي بالبعبع الشيكعي لفترة امتدت ألكثر مف اربعة عقكد كتضميؿ بريطانيا كامريكا 

، بنفس الكقت تـ اعادة العبلقات ()كىي ىدفو التالي العالـ اف صداـ حسيف لديو اطماع في السعكدية
الدكلية مع سكريا التي شاركت في الحرب ضد العراؽ في اخراجو مف الككيت بزرع فكرة ذات عمؽ ديني 

. ككأنيا عممية صراع بيف الخير كالشر، فضبل عف تكحيد (2)متمثمة بعبارة: نحف االخيار كىـ مف االشرار
صداـ حسيف يمتمؾ اسمحة الدمار الشامؿ كيسعى الى ضرب الكاليات المتحدة الرأم العاـ بفكرة اف 

 االمريكية كزرعكا بشكؿ مرعب الخكؼ في نفكس الشعب االمريكي.
فبالطريقة ىذه يسعى االعبلـ المكجو الى محاكلة تعديؿ النظاـ االدراكي لمفرد مف خبلؿ تأكيد 

عض االفكار مف اجؿ اعطاء صكرة مزيفة عف بعض المزاعـ كتحكيميا الى مسممات بحذؼ كاضافة ب
الكاقع االجتماعي كىذه السياسة ىي ما تتبعيا كبرل الدكؿ مف خبلؿ التبلعب بالكعي عف طريؽ مكاجية 
العدك، فنجد كبير الناطقيف مف البنتاجكف)لكرانس دم ريتا( يقكؿ اف ام معركة قائمة عمى اساس تغيير 

                                                                                                     

 .111-110عمي ناصر كنانة: انتاج كاعادة انتاج الكعي ، مصدر سابؽ ، ص  -1

 - ت الشيعة كاالكراد كبعمـ قائد مف المفارقات المثيرة في ىذا الجانب ، عندما كاف صداـ حسيف يقضي عمى كؿ تمردا
القكات االمريكية)نكرماف تشكارسككؼ( الذم رفض السماح لبعض الجنراالت العراقييف المتمرديف مف الحصكؿ عمى االسمحة 
البلزمة لمكاجيتو ككأف سياستو تقكؿ لصداـ حسيف "لؾ الحؽ بارتكاب كؿ الجرائـ التي تريدىا االف"، مف اجؿ السير في 

خطط ليا مسبقا كالكصكؿ الى المرحمة الثانية المتمثمة بفرض الحصار االقتصادم عمى الشعب العراقي كبحسب استراتيجية 
تصريح فريدماف اف الشعب العراقي يجب اف يصبح رىينة ليتمكنكا مف اجبار الجيش عمى االطاحة بصداـ حسيف ، كيعكد 

اجؿ فرض السيطرة عمى المنطقة العربية كتكجيو )لكمو( لكؿ العراؽ ضمف جناح الكاليات المتحدة االمريكية ، كؿ ىذا مف 
مف يحاكؿ المشاغبة بحسب تعبيرىـ ، كبالصكرة التي رسميا جكرج بكش اماـ العالـ عف صداـ ، اصبح ينظر لسياستو 
ة باإلعجاب خصكصا بعد غزك العراؽ لمككيت ، كقكليـ اف صداـ يسعى لمسيطرة عمى مكارد الككيت المالية كالسياسي

كاالستراتيجية كليس ضـ تمؾ االمارة الصغيرة الى دكلتو كاالحتفاظ بقكات عسكرية فييا ، كىذا جزء مما دفع كاشنطف كلندف 
تفرضاف القبضة الحديدية عمى صداـ حسيف بحجة "الحفاظ عمى االستقرار". لممزيد ينظر: نعـك تشكمسكي: النظاـ العالمي 

 .29-20، ص  2007نيضة مصر لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  القديـ كالجديد ، ترجمة عاطؼ معتمد،

 .113عمي ناصر كنانة: انتاج كاعادة انتاج الكعي ، مصدر سابؽ ، ص  -2
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كنو كاضح التأثير كبشكؿ كبير في كعي الجماىير، كىذا االسمكب مف لك ()الكعي ، يستخدـ فييا االعبلـ
مف اجؿ تغيير افكاره عف الكاقع كعكس الحقيقة  ()اىـ ما يتبع إلغراؽ الجميكر بمعمكمات كاذبة

 . (1)كاستبداليا بأخرل مزيفة
نمط لذا فأف محاكلة السيطرة عمى الفكر عف طريؽ خمؽ حالة مف االضطرابات كالخكؼ كتحكيؿ 

التفكير لدل الفرد الى مجرد مستجيب الي ىك يشكؿ بحد ذاتو اعادة تشكيؿ لمعقؿ كىي مف الممارسات 
المستمرة مف قبؿ جيات معينة كأف تككف سياسية اك دينية اك امنية كغيرىا ، تتجسد بشكؿ قرارات 

سياسي عمى سبيؿ المثاؿ كاستراتيجيات الغاية منيا التبلعب بمقدار معارؼ الناس بما يخدـ مصالحيا ، فال
اذا تمكف مف التأثير بعقمية المقابؿ بما يتناسب مع مصالحو المتمثمة بالجانب السياسي كاالقتصاد 
كالديمقراطية كالكظائؼ العامة  مف الطبيعي اف يككف لو مستقببل معرفةن بكيفية التأثير في الرأم العاـ 

 .(2)لحقيقية التي تحيط بوكانتاج عقكؿ غير قادرة عمى تمييز مشاكؿ الكاقع ا
كمف االساليب االخرل المتبعة في صناعة الكاقع عبر كسائؿ االعالـ ىي اعادة تشكيؿ رأم 

حيث اتسـ العصر الراىف بفعؿ تقدـ كسائؿ االعبلـ كاالنفتاح الثقافي بأنو قادر عمى صناعة رأم  ،عاـ
                                                                                                     

 -  في تأكيد عمى اىمية الدكر الكبير الذم يقـك بو االعبلـ ، نجد في فترة البحث عف صداـ حسيف مف قبؿ القكات
مميكف دكالر مف اجؿ تنفيذ ىذه الميمة  60االمريكية اتيمو البيت االبيض في تدبير محاكلة الغتياؿ ابنتي بكش كدفع مبمغ 

فترة كاف مختبئا كال يممؾ أم كسيمة اتصاؿ عمى الرغـ مف عمـ البيت ىذا االمر الذم كاف مستحيؿ الف صداـ في ىذه ال
االبيض بذلؾ بحجة الثأر لكلديو ، كؿ ذلؾ كاف رغبة في ادامة الصكرة التي رسمتيا امريكا عنو اماـ العالـ كتبرير الحرب. 

البرمجة ، الدار العربية لمعمـك ، لممزيد ينظر: جكف نكسكف ، استجكاب الرئيس ، ترجمة اياد احمد، مراجعة مركز التعريب ك 
 .207، ص  2017، 1ط

 -  كمثاؿ ذلؾ ما اثاره في مثؿ ىذ االياـ مكضكع خركج الصاركخ الصيني عف السيطرة كامكانية سقكطو في مناطؽ
ما  مف اثار كدمار كبير، ككيؼ تـ تداكؿ ىذا المكضكع مسببا اليمع كالخكؼ لمكثير مف الناس، فيذاسكنية كما سيخمفو 

ركجت لو كسائؿ االعبلـ الغربية عمى الرغـ مف اف ذلؾ تنقصو الثقافة العامة، فما ىك اال تضخيـ كاعبلـ سياسي، عمى انو 
مف اكبر قطع الحطاـ الغير متحكـ بيا كال يعرؼ مكاف سقكطو، بينما الحقيقة ىي اف مسار الحطاـ تـ حسابو بشكؿ دقيؽ 

كاف لو مخمفات حطاـ، كلـ تحدث ام اصابات بشرية منذ اطبلؽ اكؿ صاركخ قبؿ  كلو نقطو ىبكط محددة فمكؿ صاركخ آيا
عاـ كلحد االف، فكيؼ يحدث ذلؾ االف بعد التطكر العممي الذم كصمت اليو الدكؿ كبالرغـ مف صغر حجـ ىذا  60

عمى الناس ، كؿ  الصاركخ المستمر في التناقص نتيجة الضغط عميو كاحتراقو في الغبلؼ الجكم مما ال يشكؿ ام خطر
بي(، كاكبر  5ىذا لغرض تحكيؿ انظار الناس بعيدا عف القيمة الحقيقية كاالنجاز العممي إلطبلؽ الصاركخ)لكنغ مارش 

 تأكيد عمى دكر الدكؿ كحركبيا االعبلمية السياسية كاالقتصادية في التبلعب بالمجتمعات ككؿ.

 .88-84ـ االفكار كالتصرفات(، مصدر سابؽ ، ص احمد فيمي: ىندسة الجميكر)كيؼ تغير كسائؿ االعبل -1

حسف سعد عبد الحميد: ىندسة العقؿ)دراسة في اساليب خداع الرأم العاـ(، مركز النيريف لمدراسات االستراتيجية ، بغداد  -2
 .13-9، ص2020، 
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اثيرت فيو العديد مف القضايا كتـ تداكؿ االخبار كالصكر عبر كسائؿ االعبلـ الى الحد الذم ، ()عاـ
اجبرت فيو مختمؼ الحككمات عمى تغيير قراراتيا اك التراجع عنيا نتيجة االحتجاج الجماىيرم الكاسع  

ستطبلعات ( قائمة عمى االNew politicsكىذا ما ساىـ الى بركز نكع جديد مف )السياسة الجديدة 
الفكرية كادارة الحمبلت االنتخابية كالنقاش المفتكح اماـ انظار الجميع لممشاركة في القضايا العامة بحيث 

 .  (1)اصبحت كسائؿ االعبلـ اليـك بمقاـ الكسيط بيف المكاطف كالسمطات الحاكمة 
التأثير الكاسع لمعكلمة فالمجتمعات في الكقت الراىف تتعرض لتحديات كرىانات معقدة نتيجة لتزايد   

بمختمؼ ابعادىا كالغزك الثقافي الذم اصبحت لو تجميات مممكسة عمى ارض الكاقع ، نتج عنيا مختمؼ 
المشاكؿ النفسية كاالجتماعية كالسياسية كالشعكر باالغتراب ناتجة عف تعرؼ المجتمع عمى احكاؿ الشعكب 

العديد مف القضايا التي لـ يكف ليا باب مف قبؿ  االخرل االمر الذم كلد ذلؾ مثؿ ىذه المشاكؿ كاثيرت
 كتحشدت ليا الجماىير المفتكح اماميا الحكار فيتشكؿ ليا رأم عاـ يمفت االنظار لمطالب ىذه الجيات.

كبما اف اغمب مجتمعاتنا عانت سابقا مف عزلة كانغبلؽ كتحكـ في ما يعرض في كسائؿ االعبلـ 
في كسائؿ االعبلـ ىذه المتنفس لو لمتعبير عف افكاره كاراءه في مختمؼ التقميدية اصبح المجتمع يرل اليكـ 

القضايا التي كاف الحديث عنيا في السابؽ امران محظكران ، الف النظرة الغالبة لدل الحككمات اف كسائؿ 
االعبلـ اداة كعي كتشكؿ خطرا عمييـ قد يصؿ في بعض االحياف الى اسقاط حككمات ليا عمر طكيؿ  

اؾ تعتيـ كي ال تتكلد فكرة كقضية تدخؿ حيز النقاش كتتحكؿ الى رأم عاـ كمف ثـ الى انتفاضة فكاف ىن
شعبية تؤثر عمييـ متناسيف بذلؾ اف السبب الذم دفع بالمجتمع الى ىذا الحاؿ ىك سكء االكضاع 

ت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ككسائؿ االعبلـ ىي التي مكنت مف تكحيد اصكات المجتمعا
 .(2)لمنيكض بكاقعيا

                                                                                                     

 -  ؿ بأنو نتيجة طبيعية لمتفاعؿ بيف يعتبر ىربرت بمكمر مف اكائؿ عمماء االجتماع الذيف اىتمكا بتعريؼ الرأم العاـ ، فيقك
جماعات بحدث معيف يككف ضمف السياؽ االجتماعي كالسياسي ، كال يشترط اف يككف رأم االغمبية ىك الرأم السائد ، بؿ 
في بعض االحياف يؤخذ برأم االقمية لما ليـ مف تأثير كبير في تشكيؿ الرأم العاـ. لممزيد ينظر: جماؿ مجاىد: الرأم العاـ 

 .28، ص  2005قياسو ، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ،  كطرؽ

،  2012،  9اسماعيؿ شرقي: االعبلـ الجديد كدكره في تشكيؿ الرأم العاـ ، مجمة اآلداب لمعمـك االنسانية ، العدد -1
 .25-23ص

الجزائرم، مجمة افاؽ زركاؿ نصير، سممى رزؽ: دكر االعبلـ الجديد في تغيير قيـ اليكية كالمكاطنة لدل الشباب  -2
 .732، ص  2020،  2، العدد12العممية، المجمد
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نرل اف تطكر كسائؿ االعبلـ ادل الى تطكر كتغير في مياميا بحيث اصبحت اكثر  كبالنتيجة..
، كلـ يعد الجميكر مجرد متمقي لئلخبار كالمعمكمات بؿ ىك ()تأثيرا عمى االفراد بمختمؼ فئاتيـ العمرية

ية ، كىذا ما استيدفتو الحككمات مف مساىـ كمشارؾ كمنتج كصانع لمحدث في مختمؼ القضايا المجتمع
خبلؿ السيطرة عمى كاقع المجتمع عف طريؽ استغبلليا لمكسيمة االعبلمية بشتى الطرؽ كالتي ىي بنفس 
الكقت تعتبر حمقة كصؿ كعرض ألىدافيـ مف خبلليا كبطرؽ االقناع المختمفة لكي يتمكنكا مف البقاء في 

 اماكنيـ كالمحافظة عمى ايديكلكجيتيـ.  
 
 ثا١ٔا: اٌؼٛاًِ االلرصاد٠ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ 

منذ القدـ تـ ربط كسائؿ االعبلـ باإلنتاج كالعمؿ ، اما في الفترات الحالية اصبحت الصمة في ما 
بينيما قكية جدا ، حيث اصبحت كسائؿ االعبلـ قكة اقتصادية كعامبل ميما مف عكامؿ التقدـ في مختمؼ 

ات االعبلمية تحتؿ مكانة كبيرة في اقتصاد كؿ بمد كيتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ فرص البمداف لككف اف النشاط
العمؿ كمقدار رؤكس االمكاؿ كالصناعات المرتبطة بمحطات البث بمختمؼ انكاعو كانتاج الكرؽ 
كالصناعات االلكتركنية كاالقمار الصناعية كااللياؼ الضكئية كاجيزة الفيديك كالراديك كاشعة الميزر كغيرىا 

اإلعبلـ اليكـ اصبح يمثؿ المكرد الذم تعتمد عميو بقية المكارد ، كحتى االشخاص اصحاب النفكذ ممف ف
 .(1)لدييـ اراء كافكار تؤثر في صياغة كاتخاذ القرارات ىـ يعتبركف مف كبار المستيمكيف لكسائؿ االعبلـ

فنجد اف الكثير مف الدكؿ مثؿ اليند كالصيف كككريا الجنكبية اعتمدت عمى كسائؿ االعبلـ في 
، إذ كظفت لذلؾ االمكانيات المادية كالبشرية  صناعة المعمكماتتطكير اقتصادىا بطرؽ مختمفة منيا ، 

دىا االقتصادية كالفنية كتـ اعداد الخطط االستراتيجية مف اجؿ جعؿ ىذه الصناعات تشكؿ احد اىـ مكار 
كىي في نفس الكقت مسيطرة عمى مجتمعاتيا ، فإنتاج المعرفة كتسكيقيا كادارتيا ىي مف المياـ االساسية 
التي تعتمدىا ىذه الدكؿ في سياستيا كبنفس الكقت تختصر بو الكثير مف الخطكات لككنو قائمان عمى 

                                                                                                     

 -  يرل الكثير مف الدارسيف كالباحثيف اف الثكرات التي تشكمت في سياؽ ما يعرؼ بالربيع العربي ، ما كانت لتصؿ
االجتماعية ، حيث تشكمت  لنتائجيا لك ال الدكر الذم قامت بو كسائؿ االعبلـ في تعبئة الرأم العاـ مف اجؿ تحقيؽ العدالة

بؤرة االىتمامات الفكرية كالثقافية كالعممية اكثر مف السابؽ كحدثت حالة تغيير في الكعي االجتماعي كبأىمية العدالة 
كالديمقراطية كالتي يصنفيا عمماء االجتماع عمى انيا عكامؿ عقبلنية قيمية . لممزيد ينظر: عبد اهلل الزيف الحيدرم: الميديا 

 .8-7، ص  2017ماعية)المصانع الجديدة لمرأم العاـ(، مركز الجزيرة لمدراسات ، قطر، االجت

 -113، ص  1985، الككيت ،  94مصطفى المصمكدم: النظاـ االعبلمي الجديد، سمسمة عالـ المعرفة ، العدد -1
116. 
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 مممكسة بعكس الجانب التجارم كالتعامؿ كسائؿ االعبلـ مف خبلؿ السيطرة عمى االفكار ام الجكانب البل
 .(1)مع االرض اك اآلالت كالمخازف كغيرىا 

اف صناعة المعمكمات كالسيطرة عمى الفكر اصبح جزء مف الدائرة الصناعية تتحكـ فيو مؤسسات 
تكظؼ لمسيطرة عمى العقكؿ لتقييد ممارسة الفرد في النقد لمجتمع مستيمؾ لمسمع تسعى فيو الجيات 

مة عف طريؽ كسائؿ االعبلـ الى تكريس الكاقع بكؿ تناقضاتو كخمؽ فكرة كىمية لئلنساف انو حر الحاك
لكف الحقيقة غير ذلؾ تمامان كىي جعؿ االنساف ضحية طكفاف ال متناىي مف السمع الفكرية التي ال تعطي 

ات الصناعية ىك لو متسعا مف الكقت لكي يفكر كيستكعب سيؿ المنتكجات ىذه ، اذ اف ما تريده المؤسس
قبكؿ السمع مف دكف مراجعتيا كتحكيؿ االنساف الى مجرد متمقي مستيمؾ كىي مف تفكر مكانو كتتخيؿ 

" االكثرية تتعكد عمى استيالؾ الكىـ ، مكانو كتفرض عميو االذكاؽ كىذا ما اكده نعكـ تشكمسكي بقكلو
النصر لمميزكميف كأحالـ القكة  فأكىاـ الثركة تباع لمفقراء كأكىاـ الحرية لممضطيديف ، كاحالـ

 .(2)لمضعفاء"
فقكة الجماعة االقتصادية تقارف بمدل قدرتيا عمى جذب اكبر عدد مف المستفيديف مف سمعيا 
كذلؾ يتـ عف طريؽ المؤسسات االعبلمية. فالعامؿ االقتصادم اليكـ يتطمب سرعة حركة السمع كرؤكس 

كتدفؽ المعمكمات ، فالمعمكمة اصبحت سمعة اقتصادية االمكاؿ كىذا بالتالي يتطمب زيادة في صناعة 
تتزايد اىميتيا يكـ بعد يكـ عف طريؽ كسائؿ االعبلـ لتنشيط الجانب االقتصادم كعمى مختمؼ الصناعات 

 كىذا االمر ىك محصكر بيف الدكؿ المتقدمة فقط ، اما الدكؿ النامية فيي مجرد مستيمؾ.
بي لدكؿ مختمفة اال اف اثاره السمبية كبيرة عمى بقية عمى الرغـ مف اف ما سبؽ لو جانب ايجا

الدكؿ االخرل فالجانب االقتصادم بالرغـ مف إفادتو بشكؿ كبير مف تطكر كسائؿ االعبلـ مف حيث 
صناعة المعمكمات كتسكيؽ كتصدير السمع كزيادة تبادؿ المعارؼ االقتصادية ، اال اف تركز ىذه 

ككجكد دكؿ العالـ الثالث التي تبدم انبيارىا بمثؿ ىذه الصناعات الصناعات في ايدم الدكؿ المتقدمة 
كتسعى الى اقتنائيا ضنا منيا بيذه الطريقة تصؿ لمستكيات التقدـ لتمؾ الدكؿ ، لكنيا غير مدركة في 
نفس الكقت انيا كسيمة لنقؿ القيـ كاالفكار المختمفة عف الكاقع الحضارم كاالجتماعي لدكؿ العالـ 

                                                                                                     

تقنيات كتطبيقات( ، الكراؽ لمنشر ، انعاـ عمي الشيربمي، اسماعيؿ محمد: صناعة المعمكمات)نظريات كتحديات،  - 1
 .120،  2013االردف ، 

بمقاسـ مميكش: ازمة العالـ كالبنية الفكقية النيكليبرالية )سكؽ حرب الفكر كااليديكلكجيا(، ىيئة الترجمة كالتأليؼ ،  - 2
 .14، ص2013الجزائر،
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فالمعمكمة كالمعرفة تشكؿ اليكـ جزء اساسي مف الثركات االقتصادية كىذا االمر غير مكجكد . (1)الثالث
 سابقا.

بككنيا احد اىـ ادكات التغمغؿ االقتصادم لمسيطرة ىذا الدكر تكممو الشركات المتعددة الجنسية.. 
ميا الى سكؽ كسائؿ االعبلـ االيديكلكجية كالثقافية ، تتمثؿ كظيفتيا في تعبئة رأس الماؿ كالتكنكلكجيا كتحكي

اضافة الى تصديرىا لمسمع الثقافية كاالجتماعية فيي تشكؿ تأثيرا مباشران في اجيزة االنتاج االقتصادم 
لمدكؿ المالكة ليا كتسكيؽ ثقافتيا لككنيا المالكة لكسائؿ االعبلـ كتسيطر عمييا في دكؿ العالـ الثالث  

سكؽ العالمي مف حيث االنتاج كالتكزيع كاخضاع االسكاؽ فيي تعتبر مؤسسات عمبلقة تسيطر عمى ال
 فتعاظـ دكرىا كتزايدت ارباحيا في ظؿ ىذه التجارة الدكلية .  (2)الكطنية في مختمؼ الدكؿ الفقيرة لسيطرتيا

نشطة االقتصادية ، كؿ ىذا بالنتيجة ادل الى  ىذا ضعؼ قدرة الحككمات في السيطرة عمى اال
ى ظيكر تقسيـ جديد لبلقتصاد العالمي الغير خاضع لمرقابة التقميدية كال يؤمف بقدرة االمر بالنتيجة راجع ال

الدكؿ في التدخؿ بنشاطاتو المتمثمة بانتقاؿ السمع كرأس الماؿ كالخدمات عمى المستكل العالمي ، حيث 
ات نجد في بعض الدكؿ المتقدمة اف نشاطيا االقتصادم ىك مستقؿ عف الدكلة القكمية تديره مؤسس

 .  (3)كشركات عالمية تمتمؾ صبلحيات عمى مختمؼ االقتصادات المحمية
 بالنتيجة نفيـ مف ىذا ..  

  اف تركز رؤكس االمكاؿ كالصناعات لدل دكؿ معينة كافتقار دكؿ اخرل ليا ، كلد لتمؾ الدكؿ
 التي اضافت ليذه المميزات استخداميا لكسائؿ االعبلـ في تصدير منتجاتيا مردكد اقتصادم
ىائؿ اصبحت مف خبللو تتحكـ في سير العممية االقتصادية كخمؽ صكرة الكاقع بمثؿ ما يتناسب 

 مع سياستيا في التعامؿ مع مختمؼ دكؿ العالـ.
  سيطرة الدكؿ المتقدمة عمى ممكية كسائؿ االعبلـ كالتحكـ في محتكاىا ، كىي بنفس الكقت مشرفة

 عمى تصدير التكنكلكجيا.
 ة ككأنيا سمعة تجارية تحكلت بفعؿ الشركات المتعددة الجنسية كتصديرىا التعامؿ مع المعمكم

 لمدكؿ االخرل بيدؼ نقؿ الثقافات ليا.
 .تراجع مبدأ السيادة الكطنية متمثبل بانتقاؿ السمع كالخدمات كاالفكار كالمعمكمات عبر المجتمعات 

                                                                                                     

، الككيت ، 78ثالث ، سمسمة عالـ المعرفة ، العددعكاطؼ عبد الرحمف: قضايا التبعية االعبلمية كالثقافية في العالـ ال -1
 .51-50، ص 1984

 .67-66المصدر نفسو ، ص  -2

 .142رحيمة الطيب عيساني: مدخؿ الى االعبلـ كاالتصاؿ ، مصدر سابؽ ، ص  -3
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 ثاٌثا: اٌؼٛاًِ اٌرتت٠ٛح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ
التعميـ كالتثقيؼ كاحدة مف اىـ االستراتيجيات المؤثرة لتطكير البنية التربكية كالتعميمية تيعد عممية 

في المجتمع بصكرة عامة لما ليا مف دكر في رفد المشاريع االقتصادية كاالجتماعية كالحضارية بأيدم 
فة لديو بتطكير ميارات عاممة ماىرة ، فالنظاـ التربكم يتعامؿ مع عقمية الفرد بيدؼ رفع درجة الكعي كالثقا

االدراؾ كااللماـ بمختمؼ العمكـ التي تعد مف الضركريات لحياة االنساف كلرقي المجتمعات كتقدميا، مما 
دفع باإلنساف الى االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ التي ىي احد المؤثرات في المجتمع لدعـ العممية التربكية 

ؽ اىداؼ التربية كتنمية االطر المعرفية ضمف اطار السياسة بمعنى استثمار كسائؿ االعبلـ في دعـ كتحقي
 .(1)التعميمية لممجتمع

حيث تظير اىمية التفاعؿ في ما بيف الجانب التربكم كاالعبلمي الذم يشيد تقدما في صناعة 
كتطكير المعمكمات كتعاظـ بثو بدكف ام انقطاع بمختمؼ اشكالو ، فاصبح ىذا التفاعؿ ميـ لمتعامؿ مع 

ؿ الكاقع الجديد لطرؽ التعمـ كاكتساب الثقافة بمختمؼ اشكاليا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية الحا
 كترسيخ القيـ كغيرىا.

ما تشكمو كسائؿ االعبلـ مف دكر متزايد االىمية  ()فبل يمكف ألم احد اف ينكر في ىذا الظرؼ
مختمؼ المجتمعات النامية لما  في تشكيؿ شخصية الفرد كالدفع بو في المجتمع ، حيث ادركت ذلؾ

لكسائؿ االعبلـ مف دكر في نشر االفكار كالمعارؼ كاالعتماد عمييا في مكاجية مشكمة االمية ، فالتنشئة 
عمى مدار حياة الفرد تبلزمو منذ نعكمة اظافره كحتى كفاتو كالتربية ىي الجانب المؤسسي فييا كىذا 

ة لكي تنتج فردا قادرا عمى تقييـ كضعية مجتمعو الف يتطمب اف تككف مكجيو كمنظمة بصكرة متكامم
كاحدا مف اىـ اىداؼ التربية التي تسعى الى تحقيقيا ىك فيـ طبيعة المجتمع بكاسطة كؿ الكسائؿ المتكفرة 

. فالتفاعؿ ما بيف الجانب التربكم كاالعبلـ شكؿ كسيمة (2)كالتي تأخذ كسائؿ االعبلـ فييا الجانب االىـ
الفرد الى الميارات المختمفة في عصر المعرفة لتطكير المستكل الثقافي كتنمية ميارات ميمة لمكصكؿ ب

 التكاصؿ الشخصية كاالجتماعية كالتفاعؿ في مجاؿ القضايا التربكية.
                                                                                                     

، ص  2016، ، ليبيا  20عمي صالح: دكر االعبلـ الجديد في التربية كالتعميـ ، مجمة عمـك االنساف كالمجتمع ، العدد -1
283. 

 -  نتيجة ما تعيشو دكؿ العالـ مف تفاقـ لجائحة ككركنا ، كاف المتضرر االكبر في ذلؾ ىك قطاع التعميـ بحيث اغمقت
المؤسسات التعميمة كانقطعت عف تقديـ خدماتيا االساسية لمطمبة االمر الذم لو تبعات خطيرة عمى المجتمع ، مما اضطر 

مى كسائؿ االعبلـ في اكماؿ العممية التعميمة كايصاؿ المادة ، فكاف ليذا الجانب حافزا لبلبتكار بالمؤسسات الى االعتماد ع
 داخؿ قطاع التعميـ مف خبلؿ الحـز التعميمية المنزلية تجاكبا مع المتغيرات المتسارعة في انماط التعميـ الجديد.

 .154، ص  1985، الككيت ،  94رفة ، العددمصطفى المصمكدم: النظاـ االعبلمي الجديد ، سمسمة عالـ المع -2
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اف العالـ اليكـ المتمثؿ بتكظيؼ المعمكمات ال يعتمد في قياس التمايز الطبقي كاالجتماعي بيف 
الجتماعية اك الماؿ اك المنصب كالثركة بؿ يعتمد عمى اساس المعرفة كالثقافة االفراد عمى اساس اصكليـ ا

كقدرة الفرد في تكظيفيما ككيفية االرتقاء بيما كحتى تقدـ الدكؿ كارتفاع مستكل دخؿ سكانيا يعتمد عمى 
 .(1)انتاجيا المعمكماتي كتكظيفو مع الجانب التعميمي

كسمككو ىي العممية التي يتـ بيا نقؿ االفكار كالقيـ كاحدة مف شركط استمرارية المجتمع بقيمو 
كالسمككيات مف االجياؿ الحالية كالمستقبمية كاستمرارىا فيو ، ىذا االمر يتطمب استمرار االنشطة العقمية 
كرعايتيا لؤلجياؿ االنسانية كتأىيميا بكاسطة تطكير طرؽ التعمـ كالتعميـ كالتربية التي تعد مف اىـ حاجات 

كمصدر لمقكة كضركرة الزمة لكجكد الحياة االنسانية كاستمرارىا لككنيا مسؤكلة عف انتاج كاعادة  االنساف
انتاج انسانية االفراد اجتماعيا كعقميا كمف ثـ تكريثيا الى االجياؿ البلحقة طالما اف الخمكد ليس مف 

د اصحاب عقميات متمكنة الصفات االنسانية مما يفرض عمى المجتمع العمؿ عمى تكريث ما يفقده مف افرا
 . (2)لضماف كصكليا لمف ىـ بعدىـ

ىذا المكضكع لما لو مف اىمية ادركتو القكل المييمنة عمى العالـ ، فكجدت اف استعمار الشعكب 
كالبمداف كاستغبلؿ ثركاتيا ال ينفع بالطرؽ التقميدية كاالستعمار المسمح كما يتبعو مف تكاليؼ مادية كبشرية 

اقب كخيمة عمى الدكؿ بؿ اتجيت الى نكع اخر مف االستعمار باكتشاؼ الكسائؿ كاالدكات كبيرة تعكد بعك 
التي تحقؽ اكثر مف تمؾ االىداؼ التي يطمح ليا االستعمار المسمح المتمثمة بالكسائؿ االعبلمية كالسيطرة 

كاقتصادم كفكرم عمى الجانب التربكم كالتعميمي بكؿ اشكالو مما اضفى عمى البمداف القكية مردكد مالي 
 فمعظـ. (3)يمكنيا مف مد سيطرتيا كحدكدىا كقيميا االجتماعية كالثقافية عمى كؿ الدكؿ االضعؼ منيا

.. خفيا اك ظاىرا بيف النظاميف التربكم كاالعبلمي، ىذا مكشكفا اك مستتران  تنافسان  تشيد اليـك المجتمعات
تفكيره، فالجانب االعبلمي كالتربكم كبلىما يمثبلف التنافس انتج تناقضات خطيرة في عقمية الفرد كطريقة 

بكابة تمج مف خبلليا الثقافة الى االفراد في ام مجتمع، فالتربية في االساس ىي عممية 
، االمر نفسو بالنسبة لئلعبلـ، كبلىما يتعامؿ مع المجتمع بدافع communication processاتصاؿ

                                                                                                     

تينا كيمكجبام، اليف ككد: تعمـ االطفاؿ في عالـ رقمي ، ترجمة بياء شاىيف ، المركز القكمي لمترجمة ، القاىرة ،  -1
 .15، ص 2010

 .30-28عمي عباس مراد: اليندسة االجتماعية )صناعة االنساف كالمكاطف( ، مصدر سابؽ ، ص -2

احمد: العبلقات االسرية في ظؿ االدماف عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، المركز الديمقراطي العربي ،  عبد الغني -3
 .37، ص 2021المانيا ، 
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عمف(، لذا كاف ىذا االمر دائما محؿ خبلؼ بيف الباحثيف حكؿ تحقيؽ المنفعة كالخدمة)ىذا ما يتمثؿ في ال
 .(1)ما اذا كاف االعبلـ كالتربية محط تناقض اـ تكامؿ كمدل تأثير ذلؾ في بنية الكاقع االجتماعي

         
 ساتؼا: اٌؼٛاًِ االعش٠ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ

تمكنت كسائؿ االعبلـ عمى اختبلؼ تعددىا كتنكعيا مف كضع البشرية في عالـ تحتؿ فيو السيادة 
انطبلقان مف الفيـ االنساني لقدرتيا في تحقيؽ الحكار كالتقارب االنساني كليس فقط لغرض االمكر التجارية 

االىمية في التكجيو  اك السيطرة عمى العقكؿ كتحريؼ اك تزييؼ لمحقائؽ ، بؿ انيا تضطمع بدكر بالغ
 كالتأثير في حياة االفراد سمبان اك ايجابان. 

فبحكـ ىذا الدكر الذم تقكـ بو كاعتماد االفراد عمييا في تمبية اىدافيـ المعرفية ضمف اطار 
الحاجة الى معرفة العالـ االجتماعي كفيـ المعاني السائدة فيو كاليركب مف المشكبلت اليكمية كالرغبة في 

كحاالت الصراع كالتكتر التي قد يمر بيا المجتمع كغيرىا كميا حاجات اصبحت تمبييا كسائؿ التسمية 
االعبلـ باعتبارىا المصدر االساسي لممعمكمات التي تسمح لمفرد مف القياـ بالترتيب االجتماعي فضبل عف 

اخذ مجاالت عديدة كشمؿ ()عمميات الترفيو ، كبالتالي فأف تأثيرىا عمى المعرفة كالشعكر كالسمكؾ كاالتجاه
 .  (2)الفئات العمرية بكافة مراحميا كنافس المؤسسات الميمة بالمجتمع

باعتبارىا المؤسسة االجتماعية االكلى التي ينشأ فييا الفرد كاىـ لبنة اجتماعية ، يكتسب  ()األسرة
ة التعمـ بغض النظر عما فييا مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية االتجاىات كالقيـ كالميارات كفؽ عممي

اذا كاف ذلؾ في االتجاه السمبي اك االيجابي فاألسرة تشكؿ منظكمة متكاممة قائمة عمى اسس اقتصادية 

                                                                                                     

 .35، ص 2015احمد جماؿ حسف: التربية االعبلمية ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  - 1

 -  التعرض لكسائؿ االعبلـ يؤدم الى نتيجة حتمية كىي التغيير في البناء كؿ تغيير في المعرفة كالسمكؾ كاالتجاه نتيجة
 الثقافي لمفرد كاتجاىاتو االجتماعية.

 .229ممفيف ديفمير، ساندرابكؿ رككيتش : كسائؿ االعبلـ كنظريات التأثير ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

 - ترؾ كتعاكف اقتصادم ككظيفة تكاثرية كيكجد بيف يعرؼ ميدكؾ االسرة بأنيا جماعة تتميز بأف ليا مكاف اقامة كاحد مش
اثنيف مف اعضائيا عبلقة جنسية يككف معترؼ بيا مف قبؿ المجتمع كتتككف االسرة مف ذكر بالغ كانثى بالغة كطفؿ بغض 

: االرشاد االسرم)نظرياتو كاساليبو التبني. لممزيد ينظر: سعيد حسني النظر عما اذا كاف مف نسميما اك عف طريؽ
 .34، ص  2015بلجية(، دار الثقافة لمنشر، االردف ، الع
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اصبحت كسائؿ االعبلـ تنافس فييا مصادر الخبرة  (1)كاجتماعية كاخبلقية كادارية لكؿ فرد فييا دكر محدد
 يا الفرد مفاىيمو االكلى عف البيئة االجتماعية .كالمعرفة خصكصا في مرحمة الطفكلة التي يككف في

فالفترات طكيمة بقيت تمؾ المؤسسات)االسرة .. المدرسة .. المؤسسات الدينية( مسؤكلة عف تنمية  
المعارؼ كالعقائد كتشكيؿ اليكية الثقافية ، كظؿ الناس لزمف طكيؿ معتمديف عمييا في تككيف المعارؼ الى 

لتي لـ تعد مجرد مساىـ في عممية التنشئة االجتماعية بؿ اخذت الدكر الرئيس اف دخمت كسائؿ االعبلـ ا
 في ذلؾ كتضائؿ دكر المؤسسات االخرل.

لذا نجد اف اإلنساف تتشكؿ كجية نظره الى العالـ كما حدد ذلؾ بيرجز كفؽ ثبلثة عكامؿ اساسية 
شخصية ، اما تفكيره يتأثر منذ نعكمة كىي: مكانة الفرد االجتماعية ، المشيد الثقافي اضافة الى ميكلو ال

اظفاره باألفكار التي تزرع في عقميتو كبلن بحسب بيئتو االجتماعية فضبل عف مكاقفو الشخصية كتػأثيره 
. فيك اشبو ما يككف بقطعة االسفنج القابمة المتصاص كؿ ما يصؿ كيعرض اليو مف المجتمع (2)الكجداني

ضع لمدل قابمية الفرد عمى تقبؿ ىذه الخبرات التي سكؼ تشكؿ عمى الرغـ مف اف اكتسابو لممعارؼ يخ
. لذا تعد االسرة مف اخطر المؤسسات (3)رمكزه كمعانيو عف العالـ المحيط باعتباره فردا داخؿ المجتمع

التربكية التي تمكف االباء مف بناء شخصية الفرد بشكؿ سميـ لكي يتمكف في ما بعد الفرد مف امتبلؾ 
 .(4)كرؤية كاسعة لشؽ طريقو في الحياة االجتماعيةبصيرة ثاقبة 

نستنتج مف ذلؾ اف جذكر المعرفة ممتدة في اعماؽ الفكر االنساني كمف الصعب تغييرىا بسيكلة 
بؿ يتطمب ذلؾ كقت اطكؿ ، ىذا ما استغمتو كسائؿ االعبلـ بتقديميا لكؿ اشكاؿ المغريات التي تدفع 

رة فتقـك بتكجيو المعارؼ بحسب المنحى الذم يتناسب معيا كيشد بالفرد الى المككث اماميا ألطكؿ فت
المقابؿ كبالتالي يحصؿ التغيير في اسمكب كنمط تفكير الفرد لككف الرسائؿ المنبعثة ىي ذات صبغة فكرية 
تيدؼ الى التشكيؿ المعرفي لئلفراد كظيكر اشكاؿ اخرل مف التفكير كالمعتقد كالتقميد كىذا ما نبلحظو 

 .(5)حياتنا اليكمية بكثرة في
                                                                                                     

،  2011، دمشؽ ،  27محمد خميؿ الرفاعي: دكر االعبلـ في تشكيؿ قيـ االسرة العربية ، مجمة جامعة دمشؽ ، العدد - 1
 .724ص 

، ص  2018،  عمي حسيف الكردم: في عمـ اجتماع المعرفة ، ترجمة الىام عبد الحسيف ، دار المدل لمنشر ، بغداد - 2
12. 

 .134معف خميؿ عمر: البناء االجتماعي)انساقو كنظمو( ، مصدر سابؽ ، ص  - 3

عبد الغني احمد: العبلقات االسرية في ظؿ االدماف عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، المركز الديمقراطي العربي  - 4
 .13، ص2021لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية ، المانيا ، 

 .173سكسيكلكجيا االعبلـ الجماىيرم ، مصدر سابؽ ، ص  فكاز منصكر الحكيـ:  - 5
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كاكد مارشاؿ ماكمكىاف بقكلو اف كسائؿ االعبلـ اصبحت تؤثر عمى االسرة كالمجتمع الى الحد   
الذم يمكف عف طريقيا يتشكؿ الكاقع االجتماعي كتتككف الظركؼ المحيطة بو ، عمى اعتبار اف تطكرىا 

ات االجتماعية كما اشارت الى ذلؾ اصبح لو قدرة كبيرة عمى تغيير طبيعة الكجكد االجتماعي كالعبلق
غالبية الدراسات التي بينت فشؿ االفراد في تحقيؽ التكاصؿ المستمر عمى ارض الكاقع في الكقت الذم 
نجحت فيو كسائؿ االعبلـ مف جذب االفراد حكليا كانتصار ايديكلكجيتيا كاقتحاـ حياة االفراد كخمؽ عزلة 

. فالتغيرات كالتطكرات التكنكلكجية التي شيدىا العالـ كالتقدـ (1)فردية لكؿ شخص ضمف العائمة الكاحدة
المرافؽ لحياة االنساف قد اثر عمى النظـ االجتماعية كعمى الطريقة التي يتكيؼ بيا االنساف مع العالـ 
الخارجي ، ىذا التطكر ادل الى تحطيـ الضكابط االجتماعية السائدة التي كاف مصدرىا الجماعة االكلية 

 .(2)ميا ضكابط اخرلكحؿ مح
بمعنى اف االعبلـ في ىذا الجانب اصبح يشكؿ اداة فاعمة في نشر كترسيخ المعارؼ مما جعؿ 
االفراد في حمقة مف التكاصؿ االعبلمي كفي قمة تفاعؿ عمى ارض الكاقع ، ىذا الجانب اصبحت لو ابعاد 

تجاىات العامة كغيرىا تشكؿ صمب سمبية خطيرة فعممية غرس القيـ كالتكجيو كالتثقيؼ كالمعتقدات كاال
المجتمع فكيؼ يككف الحاؿ بيا اذا ما تعرضت الى غرس مختمؼ معارض لما ىك سائد في المجتمع كىذا 
ما تعانيو اغمب المجتمعات التي تعرضت النفتاح ثقافي بعد عزلة مجتمعية خاضعة فييا ادكاتيا االعبلمية 

 الى السمطة الرسمية.
ؿ االعبلـ اليو ىك تغيير االتجاىات كالمكاقؼ كالسمككيات مف خبلؿ ما لذا اغمب ما تسعى كسائ

تنقمو مف اخبار كمعارؼ ليا صدل كتأثير عمى افراد المجتمع فكؿ ما ينقؿ كبيث ىك ضمف مسار مخطط 
لو يسعى الى تغيير تككينيـ المعرفي كتشكيؿ اليكية الثقافية ضمف معارؼ مشحكنة بالقيـ االيديكلكجية 

مى عدة مرات متتالية الى اف تترسخ بذىف الفرد باالعتماد عمى اثارة العاطفة كطرؽ االقناع  كعرضيا ع
كما اف كسائؿ االعبلـ تشارؾ في جميع المكاقؼ الفكرية كالسياسية كاالقتصادية التي مف شأنيا التأثير 

اجو المجتمعات كاالسر . فالتحديات التي تك (3)عمى الييكؿ العاـ لبناء االسرة بحكـ انيا اصبح جزء منيا
كالثقافات اليكـ ىك تطكر كسائؿ االعبلـ كما يصاحبيا مف ثكرة تكنكلكجية كمعرفية كعكلمة ، تتطمب 
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بصكرة عامة مف كؿ المجتمعات كمف االسرة بشكؿ خاص االستعداد كالتفاعؿ االيجابي كليس الخكؼ منيا 
 الف لكؿ عصر تحدياتو كمتغيراتو. 

 
 ١ٕح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغخاِغًا: اٌؼٛاًِ اٌذ٠

بصكرة عامة اصبحت تعتمد كؿ االدياف بصفتيا العمكمية عمى كاحدان مف اىـ اسس انتشارىا اال 
كىك االعبلـ باستخداـ كسائمو الحديثة اك التقميدية منيا التي كانت تنقؿ القيـ كاالفكار كالمعتقدات مشافية 

شر االدياف خارج الجماعة اك كتابة بيف افراد المجتمعات المختمفة ، فيمعب االعبلـ دكرا بارزا في ن
االجتماعية اك المجتمع الذم نشأه فيو ىذا الديف ككذلؾ يمعب دكرا ال تقؿ اىميتو عف دكره االكؿ في داخؿ 
المجتمع ذاتو برفع مستكل فاعمية القيـ الدينية كاثرىا عمى سمكؾ الفرد في تشكيؿ كاقعو االجتماعي مف 

ذاف صاغية مف قبؿ االفراد ، لذا نجد اف كبلن مف الديف خبلؿ نكعية المعارؼ التي تقدـ كتجد ليا ا
 كاالعبلـ ليما دكرا مشتركا كمتبادال في صياغة كاقع الفرد االجتماعي ال بؿ كالتحكـ فيو. 

فالديف يشكؿ احد اىـ الضركرات المجتمعية كالعنصر االساسي لفيـ التاريخ كالتغير االجتماعي بحيث 
ديف ىك ضركرم جدا لكي يفيـ االنساف الحقيقة االجتماعية كبغير كجكد يذىب تككفييؿ الى القكؿ اف ال

الديف يعني سكء التنظيـ االجتماعي ، فيك يشكؿ قكة في ضبط المجتمعات كىذا ما يؤكده جكرج زيمؿ بأف 
   .(1)المجتمع ال يمكف اف يعيش بدكف الديف

مات الثقافات السابقة بما فييا ال شؾ اف ما حصؿ مف تطكر لكسائؿ االعبلـ كاف سببا في تراخي س
الجانب الديني الذم بقي مسيطر عمى المجتمعات لقركف طكيمة ، فالعقؿ البشرم الذم ابير بالتطكر 
التكنكلكجي الذم نقؿ المجتمعات مف عصر الى اخر كيسعى في رسـ سياسة خفية تفكؾ كترتب كما تشاء 

إلحياء القضايا الدينية كالتركيج ليا عبر المكاقع مما اضطر برجاؿ الديف الى مكاكبة كؿ ىذه التطكرات 
المختمفة التي مف الصعب السيطرة عمييا ككف النسؽ االعبلمي الجديد يتطمب ىذا ام اعادة الصياغة 

 .(2)كالترتيب كفؽ جدلية اليدـ كالبناء عبر كسائؿ االعبلـ التي تأسست ليذا الغرض
ؼ عف سابؽ عصره ، بسبب التحرر الفقيي فالضبط المرجعي لمديف داخؿ المجتمع قد اختم

كالمذىبي كالعقائدم بكاسطة كسائؿ االعبلـ التي استفاد منيا رجاؿ الديف في نشر الخطابات الدينية 
الحماسية كتأثر الشباب بيا دكف التمحيص في صحة المعارؼ التي تقدـ ليـ عبرىا كيككف لمبعض منيا 
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حكؿ مرجعيتيا قائمة عمى اساس اثارة الجانب العاطفي معارؼ دينية تختمؼ عف تكجياتيـ كتتضارب 
 Commodification Religiousلمفرد كخمؽ سكؽ دينية يتـ التحكـ بيا لتشكيؿ كاقع الفرد بتسميع الديف

 .(1)الذم اصبح حقيقة سكسيكلكجية يتـ ضمف اطار يجمع االتباع كالمؤسسات في نفس الكقت
قد ابتعدكا عف االجكاء المحمية مف قبؿ المؤسسات كالتقاليد بمعنى اف رجاؿ الديف مكجكديف اليكـ ك 

الدينية كدخمكا الى المجاؿ االعبلمي بشكؿ كبير محطميف الحكاجز في ما بينيما بحيث اصبحت المؤسسة 
الدينية القائمة برجاليا تعتمد عمى االعبلـ في تكجيو الرسائؿ كالتكجييات الدينية ، اضافة الى ما شيدتو 

البمداف مف ىجمات ارىابية ذات بعد اعبلمي كديني في نفس الكقت مثؿ العراؽ كسكريا  الكثير مف
مف سبتمبر كغيرىا خير دليؿ عمى الدكر الميـ الذم يمعبو رجاؿ الديف مف خبلؿ  11كافغانستاف كىجمات 

يـ كسائؿ االعبلـ كتشكيؿ معمكمات الجميكر حتى السياسية منيا ، ال بؿ قد يككف ذلؾ كفؽ تكجيات
 االيديكلكجية.

فقد تكصمت الكثير مف الدراسات االجتماعية الى اف القبكؿ الذم يحظى بو رجؿ الديف الذم يمثؿ 
الصكرة االجتماعية لشكمو في المجتمع قد منحيـ مكانة مميزة كمصداقية لممعمكمات التي تطرح مف قبميـ 

يف يمعبكف دكران حيكيان في االجندة السياسية بالمقارنة مع ما يسمعكنو مف الغير كبيذا الحاؿ فػأف رجاؿ الد
لمتبعييـ بؿ ىـ اخذكا دكرا اكبر مف ذلؾ بتشكيؿ كجيات النظر تجاه القضايا ، االمر الذم يحمميـ دكرا 
بالغ االىمية مف حيث يتكجب عمييـ االطبلع سياسيا لككنيـ مصدر المعمكمة لمكثير مف االتباع كيتكجب 

ير دليؿ عمى اف كسائؿ االعبلـ اصبحت مستخدمة عمى نطاؽ كاسع مف قبؿ اختيار االدؽ منيا  كىذا خ
 .(2)رجاؿ الديف كيزيد ذلؾ الدكر اىمية تكجياتيـ االيديكلكجية كالحزبية كالسمكؾ السياسي ليـ

، بمعنى انو نظاما ال ()في مجتمعاتنا يشكؿ طريقة تفكير الناس ()كما اف النقطة االىـ ىنا اف الديف
ينفصؿ عف االيديكلكجيا فيك يشكؿ انتشارا بيف فئاتو كيأخذ حيزا كبيرا في معظـ االنشطة كالمراكز 
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االجتماعية عمى الرغـ مف سمات التحديث التي تشيدىا المجتمعات مف حيث نكعية النظـ السائدة اال اف 
االخرل كالسياسية كاالقتصادية ، ككؿ ما شيد الركابط قكية ما بيف المؤسسة الدينية كبقية المؤسسات 

المجتمع مف حركات رفض لمكاقع المعاش تككف خمفيا تكجيات دينية ناتجة عف شرح رجؿ الديف ليا تحث 
عمى التغيير كمثاؿ ذلؾ اف المصميف الذيف يرتادكف دكر العبادة نجد في ممخص خطابيـ حديث يخص 

 .(1)حميالجانب السياسي المكجكد في المجتمع الم
فالفكرة العامة عف دكر رجؿ الديف في المجتمع ىي الكعظ كالتبشير كاليداية ، اال اف االىداؼ 
المخفية غير ذلؾ تمامان فيـ يدرككف اف ليـ تأثيرا كبيرا عمى الحشكد التي تمتـز المتابعة معيـ مما يعطي 

دراية اف الجميكر يعطي مصداقية  ليـ المساحة الكافية لتأطير كصياغة القضايا ضمف اختيارىـ كىـ عمى
لكؿ ما يتـ طرحو مف خبلليـ بمختمؼ الجكانب كليس فقط الديف ، فبل نجد مرحمة صعبة مرت عمى 
مجتمعنا العراقي اال ككاف لرجاؿ الديف دكرا فييا كما لمسياسي اال انو يشكؿ نقطة مصداقية بعكس الغير 

الجتماعية في المجتمع كال يقتصر عمى ككنو مجمكعة مستغبل بذلؾ الديف  الذم ىك احد اىـ الفكاعؿ ا
المبادئ النظرية التي تشتمؿ عمييا النصكص المقدسة بؿ يمثؿ االنعكاسات االجتماعية السمككية لمجتمع 

 معيف كنمط االلتزاـ الديني مف خبلؿ تنمية المعرفة االجتماعية لدل االفراد لمكعي بكاقعيـ المعاش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

نتيجة التناقضات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كىذا ما ينطبؽ مع طرح االنثربكلكجيا بالقكؿ اف الديف يمثؿ نظاما مف 
الرمكز يعمؿ لتشكيؿ حاالت نفسية كحكافز قكية كمعرفية في الناس عف طريؽ صياغة مفيـك عف نظاـ عاـ لمكجكد كيضفي 

ف كاقعية كبشكؿ فريد. لممزيد ينظر: عبد الغني عماد: سكسيكلكجيا اليكية ، مصدر ىالة مف الكاقعية ليذه المفيكمات لتكك 
 .91سابؽ ، ص 

 -  نتيجة ما تشيده مجتمعاتنا العربية مف صراعات كعنؼ كتكتر سياسي يقابميا تحرر في نكعية المعارؼ الدينية التي
حمة تعميؽ الديف كمف ثـ تكجييو بحسب ما حركت جميع مؤسساتيا كتكابعيا نحك المجتمع االفتراضي لكي تصؿ لمر 

 يتناسب مع ايديكلكجيتيا في تكجيو افراد المجتمعات.
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 اٌفصً اٌشاتغ
 اصغٕاع اٌٛالغ ٚاٌؼٛاًِ إٌفغ١ح ادلإثشج ف١ٗ

 
 دت١ٙذ

 ادلثسث االٚي: اٌٛالغ تني اٌصٕاػح ٚاالصغٕاع
 الكاقع االفتراضياكال: 

 االعالـ كالتغير االجتماعيثانيا: 
 االعالـ كالتكجيات االجتماعيةثالثا: 
 كصناعة المعرفة(االعالـ كالمعرفة االعالمية)االعالـ كاقتصاديات المعرفة/االعالـ رابعا: 

 
 ادلثسث اٌثأٟ: اٌؼٛاًِ إٌفغ١ح ادلإثشج يف صٕاػح اٌٛالغ

 دكر االيحاء في صناعة الكاقعاكال: 
 دكر الدعاية كاالعالف في صناعة الكاقعثانيا: 
 دكر الكعي في صناعة الكاقعثالثا: 
ثار النفسية لصكرة البطؿرابعا:   دكر اال
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 دت١ٙذ
اصبحت كسائؿ االعبلـ الجديد اليكـ احدل ادكات نقؿ احداث كصكرة المجتمع لمكصكؿ الى 
محاكلة السيطرة كالتحكـ بأفراده مف خبلؿ صناعة الصكرة كالثقافة كالمشيد كالخبر كغيره.. لنصؿ الى 

نقمو كتسمح الحاؿ الذم اصبحت فيو كسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكاليا تتحكـ في تحديد كاقع الفرد عبر ما ت
لو بالتعامؿ معو لكي يبقى تحت نطاؽ ايديكلكجيتيا كمسيطر عمى الكعي بشكؿ عاـ ، فكؿ ما نقؿ عبر 
ىذه الكسائؿ ىك في حقيقة االمر صناعة لمكاقع خصكصا بعد كصكليا لمستكل التأثير الكبير في الحياة 

كسائؿ االعبلـ الجديد حتى كاف  االجتماعية ، بحيث اصبح كؿ فرد منا يبني تصكراتو عبر ما يشاىده في
كاف مسايرا لمحدث في ارض الكاقع، كلكي تتـ ىذه العممية بالشكؿ الصحيح يتـ اتباع طرؽ عدة كاساليب 
مختمفة لمدخكؿ الى عقمية الفرد كتغيير تكجياتو االجتماعية سكاء ما كاف منيا باألساليب النفسية اك عف 

المجتمعات االفتراضية، كىذا ما سكؼ يتـ التطرؽ اليو في  طريؽ عمميات التغيير االجتماعي كصناعة
 ىذا الفصؿ.   
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 ادلثسث االٚي
 اٌٛالغ تني اٌصٕاػح ٚاالصغٕاع

كاقع المجتمعات الى عالميف بقكلو.. اف حياة كؿ مجتمع مف المجتمعات  قسـ غكستاؼ لكبكف
الحديثة ترجع الى قسميف: االكؿ كاقعي يمثؿ العمـ كتطبيقاتو التي تشكؿ اليياكؿ كاالركاف التي تبير 
االنظار، اما الثاني فيك عالـ غير كاقعي )خيالي اك افتراضي( مظمـ رغـ انو يشتمؿ عمى الحياة السياسية 
كاالجتماعية فضبل عف االكىاـ كالتضميؿ الذم يقكـ عميو بناء ىذا العالـ لذا فيك اكثر عرضة لمتيدـ 
كالتفكؾ، يتراءل بيف ىذيف الشكميف مف المجتمعات تباينان كاختبلفا الى الحد الذم يمكف معو القكؿ انيما 

ياجات في االكؿ عمى ادارة يعكداف الى عالميف مختمفيف عف بعضيما تماـ االختبلؼ تسيطر فيو االحت
الحياة االجتماعية فيي اساس العكاطؼ كالدكافع الطبيعية التي يتكارثيا االنساف عبر االجياؿ المسيطرة 

 .(1)عمى بنية العالـ الثاني
ىذا االرتباط بيف العالميف جعؿ االنساف ال يستطيع العيش لمفرده بؿ ضمف منظكمة متكاممة مف 

كيفرح مع مختمؼ االشخاص المعركفيف كالغير معركفيف لديو يجتمعكف معان بنفس العبلقات يتفاعؿ يتألـ 
الكقت ضمف عكالـ يككف فييا التفاعؿ الثقافي ىك القائد كالمحرؾ االساسي الذم يعكد بالنفع لصالح جيات 

 قمة محددة كتيدؼ لجعؿ المجتمعات االخرل مستيمكة. 
عنو بكصفو حالة جديدة عرفت باختفاء الكاقع نظرا لنشكء بديؿ عنو مثىؿ بما  تحدث جكف بكدريار   

يعرؼ بفكؽ الكاقع عازيا سبب ذلؾ الى التطكرات التي اجتاحت الحياة االجتماعية ككلدت نسخة مصكرة 
ة متحركة عف الكاقع الذم يعيشو الفرد مستندا الى فرضيتو )اف المجتمع المعكلـ ظيرت امامو رمكزان مشبع

كمميئة بالمعاني الذاتية الى الحد الذم اصبحت فيو الكثير مف المعاني كداللتيا غريبة عف الكاقع( الذم 
يمثؿ بدكره كاقعان ليذه المعاني كليس كاقعو ىك بالذات، ام اف المجتمع اصبح ناقبل لصكرة عف صكرة فيي 

صكؿ الكاقع االكؿ، لتككف ىذه عبارة عف عمميات لصناعة صكر كىيئات ال صمة ليا مع اصؿ محدد مف ا
 .(2)الصكرة المصطنعة ىي المييمنة عميو لتحكؿ االكؿ الى عالـ مختًؼ اك محجكب

اف استخداـ العالـ الكاقعي لمعالـ االفتراضي كاالعتماد عميو الى ىذه الدرجة لـ يكف نتاج سمبية بؿ 
جتماعية، لذا فاف رؤل العالـ ىك حتمية جاءت بسبب نتيجة التطكرات التقنية التي دخمت الحياة اال

اصبحت فعمية لتترجمو الى المادية بعد اف تمت اعادة استعراضيا نتيجة لنمط االنتاج الحالي )المعكلـ( 
                                                                                                     

،  1928غكستاؼ لكبكف: اختبلؿ التكازف العالمي ، ترجمة صبلح الديف كصفي ، مكتبة العرب لمنشر، مصر،  - 1
 .4ص
 .18جاف بكدريار: المصطنع كاالصطناع ، مصدر سابؽ ، ص  - 2
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الف ىذا الجانب ال يشكؿ ممحقان لمكاقع اك اضافيا لو انما ىك لب الكاقع المجتمعي بكؿ اشكالو المختمفة 
سائدة اجتماعيا في المجتمعات االنسانية )اغمبيا عمى االقؿ( كخيار تـ لككنو يمثؿ النمكذج الراىف لمحياة ال

االتفاؽ عميو لتبرير الكاقع كتمرير الغايات اك النظاـ القائـ عمى انيما امراف ايجابياف ال يقببلف الجدؿ، اف 
ر ىذا يظي .(1)تحكؿ العالـ الكاقعي الى شكؿ مصكر ككانو كاقعي ليككف ذا أثر كبير في سمكؾ االفراد

االمر جميا في فكرة المجتمعات االفتراضية كدكر كسائؿ االعبلـ في التغير االجتماعي مف خبلؿ بناء 
 التكجيات االجتماعية التي ترفع مستكل تأثيرىا في الحياة الكاقعية الى اقصى مدياتو. 

 ()(اٌٛالغ االفرتاضٟ )رلرّغ ٚمجاػاخ افرتاض١ح
بانو: تصكير حاسكبي  (virtual society)يعرؼ قامكس اكسفكرد االنكميزم المجتمع االفتراضي 

لمكاقع يمكف اف يعطي لممقابؿ انطباعان عمى انو ىذا ىك الكاقع الفعمي الذم يمكف التعامؿ معو بشكؿ 
تاـ بينما يشير . رغـ اف كممة االفتراضي عكس كاقعي.. حيث يشير االكؿ الى انعداـ الكجكد ال(2)مباشر

الثاني الى الكجكد المادم الحسي المممكس، نجد اف الفمسفة المدرسية اطمقت كممة االفتراضي عمى الشيء 
المكجكد بصكرة كامنة في اشياء اخرل قد ترتبط بو بعبلقة ما، لذا فاف االفتراضي في ىذا التحديد ال 

لفعمي )بالفعؿ اك بالقكة( لككف لكؿ منيما يتعارض مع الحقيقي مف الناحية الفمسفية، بؿ يتعارض مع ا
. سكف المجتمع االفتراضي في مجتمع المعرفة كالمعمكمات التي اعتمدت عمى (3)طريقة كجكد مختمفة

كسائؿ االتصاؿ الحديثة في مختمؼ المجتمعات سكاء المتقدمة منيا اك المتخمفة اك االنتقالية ليككف منتجا 
مؾ اثر كبير في الحياة االجتماعية ليا، االمر الذم زاد مف مخاكؼ كمستيمكا ليا في االف ذاتو فامت

االنظمة االجتماعية االخرل بما فييا االنظمة السياسية كالحاكمة عمى كجو الخصكص نتيجة لفاعمية دكره 
                                                                                                     

 .10، ص  2000، القاىرة ،  4جي ديبكر: مجتمع االستعراض ، ترجمة احمد حساف ، دار شرقيات لمنشر، ط -1
 -  في كتابو حكؿ  1993يعتبر الباحث االمريكي ىاكرد راينغكلد ىك اكؿ مف صاغ مصطمح المجتمع االفتراضي ، عاـ

مع االفتراضي ، حيث تعكد بدايات تشكمو الى فترة الستينات بظيكر شبكات الحاسكب المستخدمة ألغراض التعميـ مثؿ المجت
شبكة ببلتك كشبكة اربانت ، حيث يقكؿ اف كجكد ىذه المجتمعات االفتراضية المحمية في جزء منيا ىي رد فعؿ كاستجابة 

كتفكؾ المجتمعات المحمية التقميدية فكجكد مثؿ ىذه المجتمعات تسمح لجكع الناس كافتقارىـ لممجتمع المحمي بعد تفرؽ 
ألعضائيا بعمؿ ام شيء يمكف عممو في العالـ الطبيعي لكف الفرؽ ىك اف اعضائيا يتفاعمكف بفعؿ التكنكلكجيا مرات 

ة، عمـ االجتماع عديدة كلساعات طكيمة بشكؿ منفتح باستخداـ المغة كالصكر كاالصكات. لممزيد ينظر: عمي محمد رحكم
 .66-64، ص  2008، الككيت ،  347االلي ، سمسمة عالـ المعرفة  العدد

،  2003محمد بدكم: قامكس اكسفكرد المحيط)عربي_ انكميزم( ، اكاديمية انترناشيكناؿ لمطباعة كالنشر، بيركت ،  -2
 .1193ص 
كر فرح، محمد المكمني ، ىيئة البحريف لمثقافة _ بيير ليفي: عالمنا االفتراضي ، ترجمة رياض الكحاؿ ، مراجعة منص3

  . 15، ص2018كاالثار ، المنامة ، 
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الكبير في احداث الحراؾ السياسي كاالجتماعي مثاؿ ذلؾ ما شيدتو البمداف العربية مف ثكرات عديدة كاف 
يا ما يعرض في كسائؿ التكاصؿ التي تميز بيا المجتمع االفتراضي الذم ساىـ بتحكؿ المجتمع اساس

الكاقعي الى شبكي انتيى مف فكرة الزعيـ السياسية كمحبة الزعامة كالقكة االجتماعية ليتشارؾ الجميع في 
تشترط ارتباط  حب المجرد المستند في حضكره الى صكرتو نتيجة التعامؿ المستمر عبر الشبكات التي

المدني بالبلمادم حيث يتنافى ىذا االمر مع فكرة الزعيـ التي تشرط الدكر الكاريزمي كالمميـ إلفراد 
المجتمع، الف الفكرة االفتراضية تقكـ عمى البلمرئي كالفاعؿ الغائب الذم يحظى بأكبر عدد ممكف مف 

 .(1)المتابعيف الذيف يستطيع اقناعيـ بما يريد
ليككف المجتمع االفتراضي ىك ظاىرة اجتماعية )حقيقة اجتماعية عمى حد تعبير دكركيايـ( تعتمد 
عمى الخصائص الرقمية في التكاصؿ كالتفاعؿ اىمو ذلؾ ليتداخؿ بشكؿ كبير كمؤثر بالمجتمع الكاقعي 

بقدر مف فعمؿ عمى انتاج اشكاؿ جديدة مف الفعؿ االجتماعي بنيت عمى المكاقؼ االجتماعية التي 
االىتماـ الجمعي ما يجعميا تحدث في البلمكاف كيطغى عمييا االنسجاـ كالتكاصؿ الفكرم بيف االفراد فيي 

 قائمة عمى ما ينتجو العقؿ البشرم كطريقة تفاعمو االلكتركنية )مجاميع تحمؿ ذات اليمكـ كاالىداؼ(. 
ي يتطمب نمط مف التجريد اف تحكؿ ام معمكمة اك عمؿ اك انساف اك مجتمع الى كياف افتراض

المعرفي الذم يساىـ بنقؿ المكضكع الى خارج اليينا مع بقائو في اآلف ليصبح المشاركيف فيو يعيشكف 
بمكاف غير محدد اشبو بنكع مف االنفصاؿ عف الحيز الجغرافي اك الفيزيائي رغـ عدـ استقبلليـ عف  

الفتراض يتطمب منيـ التفاعؿ ىنا اك ىناؾ )مكاف الزمكاف المرجعي لككنيـ مرتبطيف بركائز فيزيائية ، فا
لبلجتماع كالتكاصؿ المباشر اك غير المباشر( تتيح ليـ ىذه المكاقؼ الخركج عف نقاط التماس كتجنب 

. فبل  (2)النمطيات االجتماعية الكاقعية مف خبلؿ شبكات الكتركنية كبث المباشر رغـ التكاجد عف بعد
الكجكد بؿ ىك كذلؾ عف طريؽ مجمكعة صكر مكدعة في الفضاء يشترط حضكر الفرد المادم في 

االفتراضي كافية لتمثيؿ المظاىر الحسية بداخمو بحيث اصبح الفرد ال يشعر بقيمة المحظة اال اذا تسربت 
الى التمثيؿ الصكرم، كداللة عمى اف االنساف ال يعيش في تفاصيمو اليكمية اال عف طريؽ كاجيات 

بحيث نجد االخركف يبحثكف عف الحقيقة في الكاقع االفتراضي فبل قيمة لما يحصؿ اصبحت تزينيا الصكر 
 . (3)اماـ اعينيـ اال اذا تأمؿ ذلؾ في صكرة قابمو لمتداكؿ، فيصبح الطيؼ كاقعا كيتحكؿ الكاقع الى طيؼ

                                                                                                     

 .11، ص  2016_ جكىر الجمكسي: االفتراضي كالثكرة ، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ، بيركت ،  1
 22بيير ليفي: عالمنا االفتراضي ، مصدر سابؽ ، ص  - 2

3 - Marc Dugain, Christophe Labbe: Lhomme nula dictature invisible du numerique, ed R 
Laffontplon , 2016 , p.195. 
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تميز العصر الحالي بالتحكالت السريعة لمنسؽ كالحراؾ االجتماعي المتسارع كالتحكالت العميقة 
التي مست االفراد كالجماعات في ادؽ تفاصيؿ حياتيـ اليكمية بطريقة لـ يسبؽ كاف عاشيا االنساف مف 

م الذم اكجده قبؿ بخمؽ عالـ مكازم لمعالـ الكاقعي يضـ مختمؼ الفئات كالطكائؼ، اف الفضاء الرمز 
االنترنت نجح في الجمع بيف افراد ينتمكف ليكيات مختمفة في جماعة شكمت ثقافة فرعية ذات طابع 
شعبكم في اغمب االحياف  لتجعؿ مف االنترنت كالمجتمع االفتراضي جزء ثابت كميـ مف الحياة ،ألنو 

الى القكؿ اف الحاسكب االلكتركني  يشكؿ اىمية كبيرة لمعديد مف الميتميف بو الى الحد الذم دعى باكرديفا
. فشخصية الفرد اصبحت ضمف ايقاع سمككي عاـ (1)اصبح يمثؿ اسمكب حياة يكمي متكامؿ االركاف

مضمكنو يتحدد استنادا لما تقتضيو الرغبات المتسربة في دىاليز مظممة تتحكـ بجزء كبير مف السمكؾ 
 . (2)االنساني

غير ممأسسة )تخمك مف اجتماعية  بنيةاضية اف تشكؿ ستطاعت المجتمعات كالجماعات االفتر ا
لتشير الى تطكرىا ضمف منظكمة التكزيع المكاني النسقي فالكؿ فيو سكاسية اال مف ارتقى بإبداعو(.. 

متكاممة مف العبلقات االجتماعية اضافة الى التقنيات االلية مثمت نمكذجا لمتكامؿ بيف التكنكلكجيا 
اجتماعي محدد، حيث اكدت الدراسات التي تناكلت ىذا الجانب عمى اف  كاالجتماع االنساني في كؿ

التي تككف منيا المجتمع  ()الخصكصية االفتراضية تخضع الى الخصكصية البرمجية كالشبكات
االفتراضي مما يجعؿ ىذه المجتمعات تختمؼ باختبلؼ البرمجيات المستخدمة في تككينيا كبالنتيجة سكؼ 
تختمؼ بحسب التطكرات الحاصمة لمبرمجيات الحاسكبية لئلشارة الى ما يمكف اف يعترييا مف تغير 

  (3)اجتماعي تكنكلكجي باإلساس.

                                                                                                     

1  -Maria bakardjieva; Internet Society, the Internet in everyday life, London ; sage 
publication, 2005 . 
2 - Elas Godart : je selfie, donc je suis, les metamorphoses du moi a lere du virtuel, ed 
Albin Michel, 2016, p. 114. 

 -  يعرؼ كاستمز الشبكات بأنيا: البنية االجتماعية لعصر المعمكمات الجديدة ، عصر المجتمع الشبكي المتألؼ مف عدة
ار التدفقات شبكات كىي االنتاج كالتجربة كالقكة حيث اف ىذه الشبكات تقـك بدكرىا في بناء ثقافة افتراضية ضمف اط

المعكلمة لتتجاكز بذلؾ مفيكمي المكاف كالزماف كىذا ما حصؿ بالفعؿ مف اختراؽ لجميع المجتمعات المنجرفة نحك المجتمع 
الشبكي. لممزيد ينظر: كماؿ عبد المطيؼ: المعرفي، االيديكلكجي، الشبكي)تقاطعات كرىانات(، المركز العربي لؤلبحاث 

 .32، ص 2012، كالدراسات السياسية ، بيركت 
نقبل عف: رباب راسـ كاظـ: المجتمعات االفتراضية كالعبلقات االجتماعية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية اآلداب  -3

 .73، ص  2012جامعة القادسية ، 



 

118 

ابو االىداؼ كاالىتمامات بشتى انكاعيا تعتبر مف اىـ كاقكل دكافع كتش ()اف اشباع الحاجات
االنتماء لممجتمعات االفتراضية لتضمف بذلؾ نكع مف الضبط االجتماعي الذم يسيـ بشكؿ مباشر في 
عممية تشكيؿ البناء التنظيمي بصكر متعددة بتعدد الجماعات التي ينتمي الييا الفرد في الفضاء 

ا احد اىـ اسباب دخكؿ ىذه المجتمعات باعتبارىا حقيقة تنتمي الى طبيعة الفرد في االلكتركني كما اني
المجتمع الكاقعي، فالمجتمع الذم يحتاج اليو الفرد لكي يحافظ كينمي فيو مستكل تفكيره كنمط شعكره 

يشارؾ  بالحياة بالتعرؼ عمى طبيعة التعامؿ المثمر مع المعمكمة ىك نفس المجتمع الذم يدفع بالفرد لكي
بعمميات اجتماعية مختمفة تبعا الىتماماتو الشخصية، فنجد الكثير مف االفراد انضمكا لتجمعات افتراضية 
ليا عبلقة باألدكار الدينية اك التعميمية اك النكادم كالمنظمات المختمفة كىذه الظاىرة اطمؽ عمييا عالـ 

( الذم يعنى )ككمحمية( كىي glocalizationاسـ مركب ) (Barry Wellmanاالجتماع بارم كيمماف )
محمية( كدليؿ عمى اف المجتمعات االفتراضية اضحت اكثر اجتماعية كاكسع  -اختصار لكممتي )كككبية

. اف انشغاؿ الجميع بتأميف متطمبات (1)قبكال كاقرب مكانان لمفرد مف المجتمعات الكاقعية التي يعيشكف فييا.
لة مف العزلة الحضرية كالغياب االجتماعي الناتج مف ىيمنة القيـ المادية ىذا الحياة االجتماعية قد خمؽ حا

االمر ساىـ ايضا كبشكؿ مباشر بتكاجد الفرد في المجتمع االفتراضي كاالنعزاؿ عف الكاقع اكثر فاكثر 
صدقاء الكاقع الذم فقد فيو الدعـ كاالشباع المباشر لمحاجات المادية كالركحية كاالرتباط الكجداني باأل

كالشعكر بالقدرة عمى التأثير كالتأثر بيـ كبما يحدث في المكاقؼ االجتماعية داخؿ الحياة في المجتمع 
   (2)الكاقعي.

 De Souza)دم سكزا كبريسكال مف  حددىامقكمات اساسية المجتمع االفتراضي يمتمؾ    
&Preece) (3)ىي: 

: بيئة مف البرمجيات التي تنجز مجمكعة مف العمميات  Virtual societyالمجتمع االفتراضي .1
 المرتبة باالعتماد عمى خبرة االنساف ككفاءة التكنكلكجيا. 

(: لكؿ منيما ىدؼ يراد تحقيقو مف  (Usability& Sociabilityاالستعمالية كاالجتماعية .2
خبلؿ المجتمع االفتراضي، فاالستعمالية ىي الكيفية التي يتعامؿ بيا االفراد بطريقة تعتبر اجتماعية في 
تفاعميـ مع بعضيـ البعض االخر لتشير الى مجمكعة مف الخبرات كالمعارؼ المتقدمة المكتسبة بيدؼ 

                                                                                                     

 -  فكمما تـ اشباع تتميز حاجات االنساف بالتنكع كالتعدد سكاء البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية ، اضافة الى انيا متجددة
 حاجة معينة ظيرت الحاجة إلشباع االخرل كىكذا كال يتكقؼ ىذا المكضكع اال بمكت االنساف.

 .83 -80عمي محمد رحكمة: عمـ االجتماع االلي ، مصدر سابؽ ، ص  -1
 .231محمد عمي فرح: صناعة الكاقع) االعبلـ كضبط المجتمع(، مصدر سابؽ ، ص  - 2
 .75مجتمعات االفتراضية كالعبلقات االجتماعية ، مصدر سابؽ ، ص رباب راسـ كاظـ: ال - 3
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ائؿ التكنكلكجيا المتاحة، اما االجتماعية تشير الى امكانية تحقيؽ مثؿ ىذا التفاعؿ باالعتماد عمى كس
التفاعؿ الفعمي )االلتزاـ( بيف اعضاء الجماعة اك المجتمع االفتراضي مع بعضيـ البعض مف خبلؿ 

 الكسيمة التكنكلكجية. 
 كلكؿ مف الطريقتيف اعبله تأثيره الميـ في انجاح تككيف البنية االجتماعية لممجتمع لتخمؽ تكامبل

كالشكؿ التالي يكضح بناء لمقكاعد كاالىداؼ كمتطابقة مع لكائح كؿ جماعة )غركب( ينتمي اليو االفراد. 
 .االجتماعية كاالستعمالية

 :(1)يكضح بناء ىذيف المككنيف( 6شكؿ رقـ)

( يقصد بو القدرة الفكرية )المتأتية مف الخبرة كاالدراؾ( (Interpretationالتفسير اك التأكيؿ  .3
عمى التكفيؽ بيف االستعمالية كاالجتماعية كتحديد تأثيرىما في المجتمع نتيجة التفاعؿ كالتبادؿ داخؿ 

 المجتمع االفتراضي. 
سمات بيئة جديدة مرغكبة اف كسائؿ االعبلـ كبالذات الجديدة منيا فتحت االبكاب لممساىمة في خمؽ     

تسمح لمستخدمييا التكاصؿ كالتفاعؿ كتككيف جماعات افتراضية تكازم الجماعات التقميدية اف تفكقيا تأثيرا 
بما تمتمؾ مف مميزات محدكدة عمى ارض الكاقع مثؿ انتاج المعنى كنقد الخطابات، البحث كالكشؼ عما 

ؼ االكقات لككنيا تسمح إلفرادىا بالتمتع بالحرية كالقدرة ىك مستكر كمخفي كامكانية التعبير الحر في مختم
التي قد تككف مقيدة ضمف الجماعة التقميدية بما يسمح ليـ مف انشاء  كتنمي لدييـ القدرة عمى التعبير

ف السؤاؿ ككيلىكيات افتراضية ليا مبلمحيا الخاصة كتجمياتيا كخصائصيا الى جانب ىكياتيـ الكاقعية. 
ا عمى يسمبالجديدة تأثيرا ىؿ شكؿ مكضكع خمؽ ىكية افتراضية لمفرد عبر كسائؿ االعالـ ) ىك ىنااالىـ 

؟ ىؿ يمثؿ المجتمع الشبكي ى االخيرة.ساىـ في الحفاظ عم تاكييال اـ اف تعدد ؟.اليكية االصمية
 (؟.حقبة اجتماعية جديدة)االفتراضي( 

 باىتماـ عالمي كمحمي كبير جدا ليككف الشغؿ الشاغؿ لمكثير مف ()حظي مكضكع اليكية
                                                                                                     

 .94عمي محمد رحكمة : عمـ االجتماع االلي ، مصدر سابؽ ، ص  - 1
 -   يعتبر مفيـك اليكية كاحدا مف اكثر المفاىيـ التي كاجو الباحثيف صعكبة في تحديدىا كاختمفت حكليا اآلراء ، فمف بيف

العالـ )تاجفؿ(، الذم يرل اف اليكية ىي انعكاس لذلؾ الجزء مف مفيـك الشخص عف ذاتو ، كالذم ىذه التعاريؼ ما طرحو 
يتأسس كفؽ معرفتو المسبقة بانتمائو لعضكية جماعة اك جماعات معينة كبالتالي يشترط تمسكو بالقيـ كاالعراؼ السائدة في 
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جماعات كمؤسسات المجتمع، اىتمت بدراستو العديد مف التيارات الفكرية كالعممية كالفمسفية مف  
خبلؿ البحث في جكانبو المختمفة كما زاد مف اىميتو ىذه تيديد انتشار العكلمة لميكيات الكطنية، فضبل 

ؿ االعبلـ كؿ جكانب حياتنا االمر الذم استكجب طرح ىذه القضية بالجدية كالزخـ التي عف اكتساح كسائ
( الى القكؿ بػ Manuel Castellsتستحقيا. ىذا االمر دفع بعالـ االجتماع االسباني )مانكيؿ كاستيممس 

لؾ بسبب تكنكلكجيا "اننا اصبحنا نعيش تنازع قكتيف اثنتيف لتحكير العالـ كحياتنا ىما العكلمة كاليكية كؿ ذ
االعبلـ كاالتصاالت كالتبدؿ المستمر لمرأسمالية كمما مرت بأزمة ليخمؽ نمطا جديدا مف مجتمع 

. كمجتمع الشبكات ىك مجتمع افتراضي يمثؿ مظيرا مف مظاىر الييكمية االجتماعية (1)الشبكات"
باإلساس عمى سيادة حجـ كطريقة لممجتمعات الكاقعية ليحكليا الى نكع جديد برز بشكؿ تدريجي اعتمد 

تكظيؼ الماؿ كادكات االتصاؿ كالمعارؼ المقدمة فييا لتحقيؽ عممية النفكذ بيف الجانبيف الثقافي كالتقني 
التي اتخذت انماطا مختمفة بحيث تركزت اىميتيا عمى كثافة ما يطرح في الشبكة المعمكماتية باعتبارىا 

فالتشبيؾ المتعكلـ الذم يعتبر الظاىرة .  (2)االجتماعية الجديدة ()ياالميزة الجكىرية التي تخص المكرفكلكج
االبرز في مجتمعات المعرفة تقؼ اليكية الجماعية كالفردية في السعي لممحافظة عمى حياتيا في خضـ 
ىذه التحكالت المعرفية الجارفة االمر الذم قد يؤدم الى حدكث تناقض بيف الذات كبيف الشبكة بما يكلد 

ع اجتماعي تأخذ الشبكات بقكاعدىا الرمزية الدكر االكبر في تأجيج الصراع الدائر في العالـ اليـك صرا
كبالتالي تظير حركات اجتماعية مختمفة مثؿ حركات الطمبة كالنساء كالسبلـ كغيرىا تضعؼ مف سيطرة 

 .(3)الجديدالنظاـ االبكم كرمزيتو في خضـ ما فجرتو ىذه الشبكات مف معمكمات في ضؿ العالـ 
حاؿ التطكر التكنكلكجي غير المسبكؽ في تاريخ البشرية الذم فاؽ كعي الفرد البسيط دكف امتبلؾ 
القدرة عمى التمييز بيف سمبيات كايجابيات ىذا االنفتاح نظرا لمزخـ الكبير لؤلمكاج المتدفقة مف المعارؼ 

طبيعة ما يجرم فييا مف عبلقات اجتماعية  كالقيـ كاثرىا عمى ىكية الفرد الف المجتمعات االفتراضية بحكـ
( اال في احياف نادرة ، فالفرد الذم يدخؿ ضمف ىذه التفاعبلت Lanonymatتعيش ضمف نمط االخفاء)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اليكية الدينية في المجتمع المصرم ، بحث مقدـ لمؤتمر  اطارىا. لممزيد ينظر: عبلء عبد المجيد الشامي : محددات تشكيؿ
 .12، ص 2007الفضاءات العربية كاليكية الكطنية، جامعة الشارقة ، 

رحكمة عادؿ: تنشئة اليكيات الفردية عند الشباب عبر الفضاءات االتصالية كالمعمكماتية ، المجمة العربية لعمـ  - 1
 .133 ، ص2010، لبناف ،  9االجتماع ، العدد

 -  ىي الظركؼ المادية االساسية التي تقـك عمييا الحياة االجتماعية كليا القدرة عمى التحكـ في قيـ المجتمع كافعالو
 كتصرفاتو.

 .26، ص  2016نديـ منصكرم: االستحمار االلكتركني ، منتدل المعارؼ لمنشر ، بيركت ،  - 2
 .33بكي )تقاطعات كرىانات( ، مصدر سابؽ ، ص كماؿ عبد المطيؼ: المعرفي، االيديكلكجي، الش - 3
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غالبا كلو الحؽ في اف يخفي نفسو )ىكيتو الكاقعية( تحت ام مف المسميات لينفصؿ عف ىكيتو االصمية 
تعارة فقد يدخؿ الذككر بأسماء االناث كالعكس بالعكس كبالتالي كلك مؤقتا ليدخؿ باسـ مستعار اك ىيئة مس

تتشكؿ قكالب جديدة متعددة لميكية ال يستطيع المندمج ضمنيا التعرؼ عمى المقابؿ ضمف العالـ 
بعيدة كؿ البعد عف  ()االفتراضي الذم يساعد بدكره عمى ابتداع شخصيات مجيكلة )ىكية افتراضية(

 .(1)االىتماـ بتأثير عممية التفاعؿ الحقيقية بيف االفراد كالمجمكعات الكاقع المعاش كمف دكف
تقدـ كسائؿ االعبلـ العديد مف الفكائد في مختمؼ مياديف الحياة االنسانية االقتصادية كالثقافية 
كاالجتماعية ايضا كما تساىـ في تكفير بيئة مناسبة لمكثير في التكاصؿ كالحكار كتبادؿ اآلراء بداعي 

ت الذات كنشر االفكار التي يرل انيا تعبر عف اليكية االفتراضية التي حددىا لنفسو منحت الفرد اثبا
فرصة لتحقيؽ الفكائد الكثيرة في اف يككنكا اكثر تفاعبل كمشاركة كاحسف تصرفان عما ىك عميو الحاؿ في 

الثار السمبية الناجمة النفسية الكاقع نتيجة التركيز عمى اىمية التكاصؿ الفكرم، اال انيا لـ تكف تخمك مف ا
كاالجتماعية عف تشظي اك اخفاء اليكية شجع البعض عمى اختراؽ الحدكد االخبلقية كالدينية كالثقافية 
كغيرىا االمر الذم ادل الى حرؼ مسار دكر التكنكلكجيا لتدخؿ في حرب القيـ كالتغيرات االمر الذم كلد 

د قدرة عمى التمييز بيف ما ىك حقيقي كما ىك مصطنع مكجات مف الشؾ المعرفي كالكجكدم فبل تكج
كشكش معرفة الكيفية يمكف التي يمكف بيا ممئ ىذا الفراغ الركحي المتكلد نتيجة الشؾ. فيؿ نعيش اليـك 

 .(2)داخؿ عالـ مصطنع جعمنا نرل الكىـ عمى انو حقيقة؟
بكدريار يقصد بيا مرحمة ( ىي الفكرة التي عرضيا جاف Hyper Reality)فالكاقعية المفرطة 

يصؿ الييا الكعي تتميز بانعداـ القدرة عمى التمييز بيف ما ىك كاقع كما ىك محاكي لمكاقع خصكصا في 
المجتمعات التي تشيد تقدما كبيرا )اعتبار كبل العالميف كاقعي( ىذه الكاقعية المفرطة يمتزج فييا ما ىك 

لتميز مف ايف يبدأ احدىما كايف ينتيي االخر فيختمط حقيقي بما ىك خيالي بشكؿ سمس بحيث ال يمكف ا
                                                                                                     

 -  تعرؼ اليكية االفتراضية بأنيا الشخصية التي يتـ انشاؤىا مف قبؿ الفرد المستخدـ كالتي تعمؿ كحمقة كصؿ بيف
الشخص الطبيعي كالشخص الظاىرم لممستخدميف ، أم انيا تمثؿ السمات كالمكاصفات التي يقدميا الفرد الطبيعي لآلخريف 

بر االنترنت ، فيتبيف اف العممية االتصالية بذلؾ سكؼ تككف بيف ثبلثة اشخاص كىـ كبل مف الشخص العادم كاليكية غ
االفتراضية كاالشخاص االخريف ، فعف طريؽ ىذه اليكية يتعامؿ الفرد مع االخر ضمف المجتمع االفتراضي. لمزيد ينظر: 

 .74، مصدر سابؽ ، ص  طالة المية : االعبلـ الجديد كالفضاء االفتراضي
( ، مجمة العمـك االجتماعية كاالنسانية ، العدد - 1 ،  8نزيية مصباح: سكسيكلكجيا المجتمع االفتراضي)نحك مقاربة المفيـك

 .18، ص 2015تكنس ، 
 صابريف زغمكؿ السيد: سطكة الميديا)العالـ االفتراضي كاثره في المجتمع المدني(، سمسمة حمقات الجدؿ ، مجمة -2

 .268-267، ص  2018االستغراب ، القاىرة ، 
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الكاقع المادم باالفتراضي كالذكاء البشرم بالذكاء الصناعي متمثبل بالتكنكلكجيا التي تدفع بالفرد الى اف 
يجد نفسو اكثر رغبة كتكرطا مع المجتمع االفتراضي مقارنة بعالمو الكاقعي الذم لـ يعد كما ىك عميو مف 

كر كسائؿ االتصاؿ كالثكرة المعمكماتية كالتكنكلكجية التي نجـ عنيا نمط مف الكعي قبؿ بسبب تط
االجتماعي الجديد تمارس فيو كسائؿ االعبلـ دكرا رئيسيان في حرؼ اك اثارة اىتماـ االفراد بالمشكبلت 

ا غير المطركحة كقضايا عصرىـ التي تخص مجتمعاتيـ الكاقعية معتمدة عمى ما يبث مف معمكمات اغمبي
مكضكعي كليس عمميا خصكصا ما يطرح في فضاء المجتمعات االفتراضية التي تقـك بإعادة تشكيؿ كعي 

 . (1) االفراد بطريقة غير مباشرة
لقد حقؽ المجتمع االفتراضي لئلفراد مالـ يستطع المجتمع الكاقعي تحقيقو بتأثير تكنكلكجيا 

جعميـ يتفاعمكف في بيئة افتراضية يتشارؾ اعضائيا االتصاالت كالمعمكمات مف خدمات عالية المستكل ك 
في كثير مف االىتمامات كاالنشطة المشتركة كالحكارات كالنقاشات لينتج عف ذلؾ نمك المصالح االجتماعية 
كتطكر االىتمامات النفسية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية كغيرىا ، فالركابط المكجكدة بيف االفراد لـ تعد 

ىي تمؾ التي انشأتيا الشبكة االجتماعية، فحتى اىتماماتيـ بالقضايا االجتماعية التي كانت  كالسابؽ بؿ
 تناقش مع االسرة كالعائمة اصبحت اليكـ تناقش في المكاف االفتراضي.

 االػالَ ٚاٌرغري االخرّاػٟ:
تعكد الجذكر االكلى لظاىرة التغير في الحياة البشرية الى تمؾ المحاكالت المبكرة لئلنساف لمتعرؼ 
عمى الطبيعة كالتغيرات التي تحدث فييا مف حكلو ارتبطت تمؾ المبلحظات كالتأمبلت بالتغيرات التي 

سـ االنساف كغيرىا تحدث في بيئتو المحيطة كنمك النبات كتغيرات الفصكؿ كالتغير الحاصؿ في بنية ج
حيث يقكؿ صمكئيؿ كيكبنج: اف التغير في حد ذاتو ىك ظاىرة طبيعية تخضع ليا ظكاىر الككف كشؤكف 

 . (2)الحياة باإلجماؿ كىك مف اكثر مظاىر الحياة االجتماعية كضكحا
فرد ، ابتداءن مف اإلنساف ال()يرل عمماء االجتماع اف كؿ شيء في الحياة االجتماعية قابؿ لمتغير

اك اسرتو اك اصدقائو كصكال الى االنظمة كالمؤسسات االجتماعية كانتياء بالبيئة الطبيعية فاإلنساف يتغير 
                                                                                                     

 كما بعدىا. 28جاف بكدريار: المصطنع كاالصطناع ، مصدر سابؽ ، ص  - 1
فادية عمر الجكالني: التغير االجتماعي)مدخؿ النظرية الكظيفية لتحميؿ التغير(، مؤسسة شباب االسكندرية ،  - 2

 11، ص 1993االسكندرية ، 
 - في ما بيف التغير كالتغيير، يشير المصطمح االكؿ منيا الى التحكؿ الذم يطرأ عمى البناء  بصكرة عامة يكجد فرؽ

االجتماعي ، مثؿ زيادة عدد افراد مجتمع معيف اك نقصيـ فيك يمثؿ انتقاؿ لممجتمع مف مرحمة الى اخرل كال يشترط اف 
يشير التغيير، الى التحكؿ النابع مف كجكد ضركرة يككف نحك التقدـ بؿ مف الممكف اف يككف تجاه االنحدار كالتخمؼ بينما 

 احداث تغيير معيف في بيئة اجتماعية معينة اك في ناحية معينة مف نكاحييا كبالتالي يؤدم الى حدكث تغيير كاضح . 
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بتغير انماط عيشو كاالنساؽ التي يبني بيا مجتمعو لينتيي الى تغيير ثقافتو المجتمعية كيتفاكت تأثير 
فاكت المدة الزمنية التي يتـ بيا التغير بذات العكامؿ المسببة ليذا التغيرات مادية كانت اك معنكية، كما تت

الدرجة التي تتفاكت بيا اىداؼ التغير مف التمقائية الى القصدية لتحكؿ التغير عندىا الى تغيير يمكف اف 
يحصؿ في اكقات مختمفة كيخضع بدكره لمؤثرات متباينة اال انيا متفاعمة فيذه ىي سنة حياة االفراد 

 . (1)التي تعترضيا كالمجتمعات رغـ الصعكبات
 -كما يأتي: (2)كفؽ عمماء االجتماعمختمفة كسرع ير االجتماعي اتجاىات يتخذ التغبطبيعة الحاؿ 

اف التغير ذا اتجاه كاحد )تطكر( تختمؼ سرعتو مف مجتمع آلخر فبطؤىا يسمى بانو ذا اتجاه  .1
الذم يحدث بسبب اضطرابات  (culture lag)تراجعي نظرا لبلستمرار في اتساع اليكة بينو كبيف االخريف 

 كمشاكؿ سياسية كاقتصادية كالعكس بالعكس.
ينطكم التغير عمى جانبيف قيمي كتكنكلكجي اذ تساكت سرعتاه فييما كاف ىناؾ تغيرا باتجاه  .2

 تقدمي ارتقائي اما اذا تقدـ التكنكلكجي عمى القيمي كاف تقدما اعرج.
ياة االنساف يمر المجتمع ايضا بنفس ىذه المراحؿ البعض عد التغير مر بمرحمة دائرية اشبو بح .3

 مف الميبلد كالطفكلة كالبمكغ كالنضكج كالشيخكخة اال اف المجتمعات ال تمكت كال تبدأ مف جديد.
يرتبط التغير االجتماعي بالقبكؿ اك الرفض االجتماعي لو بما يمنحو االتجاه التذبذبي كمما اشتد  .4

 مجتمعات متخمفة كالعكس بالعكس.تأثير القكل رفض التغير لتككف ال
التغير االجتماعي اكسع مف التطكر في المجتمع، ألنو يمثؿ كؿ التأثيرات التي تحدث بالنظاـ  .5

 ككظائفو.
 :(3)اما االسباب التي تؤدم الى التغير االجتماعي فيحددىا ىارم جكنسكف بثالث مجمكعات ىي

 بصكرة عامة مقتصرة عمى بعض جكانبو.تككف اسباب التغير كامنة داخؿ النظاـ االجتماعي  .1
 تأثير البيئة االجتماعية عف طريؽ كاحد اك اكثر مف النظـ االجتماعية ببعضيا البعض االخر. .2
 اثر البيئة الطبيعية بالمجتمع ألسباب متداخمة احدىا يؤدم الى حدكث االخر كىي مستمرة بينيما. .3

فاألكلى ىي التي تخمؽ االستعداد النفسي  التغير االجتماعي يبدأ مف الحاجة لينتيي باالختراع
 كاالجتماعي لقبكلو متمثمة بانتشار االفكار كالمعتقدات حكلو عبر الحركب كالككارث كاالكضاع االقتصادية
ككسائؿ التكاصؿ كاالعبلـ الذم يمعب اليكـ دكر بيضة القباف في عمؿ محركات التغير االجتماعي 

                                                                                                     

 .36، ص  2004معف خميؿ عمر: التغير االجتماعي ، دار الشركؽ لمنشر ، االردف ،  - 1
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كثر فاعمية في خمؽ التكازف بيف التغيرات الفكرية كالتكنكلكجية فاإلعبلـ كخصكصا الجديد منو ىك اال
كالتغيرات القيمية التي تحتاجيا لتاتي أككميا فبل يتعرض المجتمع لجكانبيا السمبية دكف االيجابية كما حدث 
مع الديمكقراطية في العراؽ اك مع مخترعات كسائؿ االتصاؿ الحديثة ، يرل )كليـ اكجبرف( اف ىناؾ 

لعكامؿ التي تأخذ اىمية اكثر مف غيرىا في حركة التغير االجتماعي بؿ قد تككف ىي المحددات بعض ا
االساس في التغير ليشير بذلؾ الى دكر التكنكلكجيا عمى اعتبار انيا تنقؿ االنساف مف كضع الى اخر في 

فييا التحكؿ  كقت كجيد اقؿ بحيث تظير عمى المجتمعات مظاىر التغير في مختمؼ مجاالت حياتيا بما
 . (1)مف التفكير الثكرم كاالنقبلبات الى مظاىر العنؼ السممي كاالحتجاج

بيف اف كؿ ابتكار اك فكرة ال تحدث فجأة ، بؿ ىي تتـ عمى مراحؿ متعددة متكاممة فبل كجكد ألم 
معارؼ جديد ينبع مف الفراغ بؿ ىك ناتج مف تبلقح مجمكعة عناصر ثقافية بالدرجة االساس ام كجكد 

كحيثيات اتيو مف ثقافات غير تمؾ الثقافة التي نتج فييا االبتكار، يأخذ مثاؿ لذلؾ القنبمة الذرية فمـ يتـ 
اختراعيا عمى يد عالـ كاحد انما كانت نتيجة اختبارات مختمفة لفيزيائييف ككيميائييف كاخريف غيرىـ عممكا 

قنبمة ذرية ، لذا فأف التكنكلكجيا قد اثرت في  في ىذا المجاؿ الى اف كصمت لمرحمتيا االخيرة عمى شكؿ
. بينما يشير عالـ االجتماع االمريكي )ايفرت ركجرز( الى اف ام فكرة (2)عممية التحكؿ االجتماعي السريع

جميعيا تمثؿ احد اشكاؿ  )حركات اجتماعية اك بدعة، تطكر تكنكلكجي، انتاج جديد( سكاء كانت ()جديدة
 :(3)ا تمر بالمراحؿ التاليةالتغير االجتماعي لكني

مف خبلليا يتعرؼ الفرد اك الجماعة عمى الشيء المبتكر : knowledge stageِشزٍح ادلؼشفح  .1
 ككيفية عممو.

في ىذه المرحمة يتككف لدل الفرد اتجاىان  :persuasion stageِشزٍح االعرّاٌح ٚااللٕاع  .2
 نحك ما ىك مبتكر.

كفييا يحاكؿ الفرد اتخاذ القرار اما برفض ما ىك مبتكر  :decision stageِشزٍح اختار اٌمشاس .3
 اك قبكلو.
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في ىذه المرحمة يككف القرار المتعمؽ  : implementation stageِشزٍح ادلّاسعح ٚاٌرٕف١ز .4
 يتبني المبتكر بمكضع التنفيذ مف قبؿ الفرد.

 كفي ىذه الخطكة يتـ دعـ قرار التبني في التغير.   : confirmation stageِشزٍح اٌرؼض٠ض .5
لذا.. نجد اف ىذا االمر ينطبؽ تماما مع ما احدثتو تكنكلكجيا االتصاؿ كتطكر كسائؿ االعبلـ 
التي أحدثت تغيرات نكعية في مختمؼ اكجو الحياة االجتماعية كانتقاؿ المجتمع مف الصناعي الى مجتمع 

نكع اخر متمثؿ بالمجتمعات االفتراضية بمكازاة التقميدية منيا، فضبل عف  المعرفة كالمعمكمات5 ثـ تشكيؿ
االنفتاح عمى العالـ كالتطكر الكبير في كسائؿ االعبلـ كاف لو اثران كاضحا عمى المجتمعات كتغيرىا مف 

ؿ عمى مرحمة الى اخرل مككنا انعكاسات عمى االساليب الفكرية إلفراد المجتمع كعبلقاتيـ كتفاعبلتيـ كدلي
 قكة تأثيرىا كاىميتيا الظاىرة كالكامنة عمى الفرد كالمجتمع.

 
 االػالَ ٚاٌرٛخٙاخ االخرّاػ١ح

 التي االجتماعية التفاعمية المكاقؼ مف مجمكعة ىي (social orientation) االجتماعية التكجيات     
 القضايا نحك الرفض اك بالتأييد كاالستجابات لمميكؿ التقسيمات مف كالدائمة نسبيا الثابتة النظـ تمثؿ

 تشير التي المركزية النفس عمـ مفاىيـ احد (attitudes) لبلتجاىات االجتماعي المقابؿ فيي االجتماعية
 عمى تعمؿ ادراكو مستكيات اساس عمى الفرد خبرات تنظميا التي العقمي التأىب اك التييؤ مف حالة الى

 النزعة ىك بذلؾ االتجاه ليككف المختمفة القضايا نحك الفردية السمككية االستجابات طبيعة كتحديد تكجيو
 االتجاه ليمثؿ ، االجتماعية بيئتو عميو تنطكم ما ازاء معينة بطريقة الفرد بيا يتصرؼ التي الداخمية
 انو عمى يعرؼ لذا الدافع الستثارة االستعداد مف حالة كيخمؽ الفردية المعارؼ بيا تنتظـ التي الطريقة
 انفعالي معرفي طابع االتجاه ليككف بو المحيطة كالمسائؿ القضايا ازاء الفرد يتخذىا التي المكاقؼ مجمكعة
 بمقدار ممثبل بالتعمـ مكتسب استعداد ألنو مجتزأ فاالتجاه. (1)الخارجي كالتغيير الذاتي لمتغير قابؿ ان مزاجي

 ميداف في الباحثيف مف العديد يرل لذا االجتماعية لممكاقؼ الفردية باالستجابات كاالتفاؽ االتساؽ
 مف كمكقفو احيانا كمعتقداتو كميكلو عاداتو تنظـ التي االتجاىات مف مجمكعة بانيا الشخصية سيككلكجيا

 نظرا ،(سيككباث شخصية)الشخصية اضطراب الفرد عند تعارضيا يسبب قد االجتماعية كالمعايير القيـ
 كاالنفعالية لمدافعية كتنظيميا السمككية االستجابة لنمط كمحددات االتجاىات تؤدييا التي الكظائؼ ألىمية

 التكجيات عمى تبنى ما غالبا القرار اتخاذ عممية في دكرىا عف فضبل االنسانية الذات في كالمعرفية
                                                                                                     

، الييئة المصرية العامة لمكتاب  15سيد محمكد الطكاب: االتجاىات النفسية ككيفية تغيرىا ، مجمة عمـ النفس ، العدد - 1
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(orientations) االخيرة تتعمؽ حيث لبلتجاىات االجتماعي المقابؿ تعتبر كالتي اجتماعيا المكركثة 
 االجتماعية التنشئة عممية ركاسب ام االجتماعية بالشخصية االكلى تتعمؽ فيما الفردية بالشخصية
 . (1)كالثقافية

 إنساف فمكؿ ، كثقافتو قيمو كسمككو كبأفكاره اإلنساف بحياة كثيؽ ارتباط ذات االتجاىات تعداذ 
 كىذه ، كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالنفسية السمككية القضايا مختمؼ تجاه بو الخاصة اتجاىاتو

 بيا يمر التي الخاصة الظركؼ فضبل عف ، االجتماعية التنشئة مراحؿ بعد كتككنت جاءت االتجاىات
 تككيف في تساعد التي العكامؿ مف كغيرىا فيو يعيش الذم المجتمع كطبيعة السابقة، خبراتو جراء اإلنساف

 .المجتمع افراد لدل االتجاىات
 مف لو يتعرض ما تجاه الفرد يبدييا التي االستجابات مختمؼ في ميما دكرا االتجاىات تأخذ

 لتمؾ تقبمو اك الفرد رفض عمى بناءن  ايجابية اك سمبية االستجابة ىذه تككف فقد اليكمية حياتو في مثيرات
 المتمثؿ االخر دكرىا الى اضافة كاالنفعالية كاالدراكية المعرفية العمميات االتجاىات تنظـ كما ، المثيرات
 جانب مف تساعدىـ الكقت كبنفس الجماعة إلفراد المبلئـ السمكؾ مف مقبكؿ ىك ما اتخاذ الى الفرد بتكجيو
  تامة كبثقة تردد اك تأخير دكف مف كاالجتماعية النفسية المكاقؼ مختمؼ في القرارات اتخاذ عمى اخر
 التنشئة نكاتج احد باعتبارىا()لمسمكؾ دافع تمثؿ ألنيا االتجاىات اىمية عمى النفس عمماء ليؤكد

 كمختمؼ كالمكاقؼ كاالفراد الجماعات نحك بو خاصة اتجاىات فرد كؿ ييككف كبالتالي االجتماعية
 االفراد تجاه كالشعكر الفعؿ كرد التفكير في منظـ متسؽ اسمكب االتجاه يعتبر. (2)االجتماعية المكاضيع

 ةالرئيس مككناتو تتمثؿ االجتماعية، البيئة في يحصؿ حدث أم اك االجتماعية كالقضايا كالجماعات
 يتشكؿ المككنات ىذه ترابط كعند الفعؿ رد الى كالنزعات المشاعر اك كاالنفعاالت كاالفكار بالمعتقدات

 لؤلفراد االتجاىات تشكؿ كطريقة متسؽ، بشكؿ االتجاه مع المحددة كالمشاعر النزعات ترتبط بحيث االتجاه
 كتيسر الفعؿ ردكد عمى النظاـ تضفي فأنيا تتككف كحالما االجتماعية بيئتو مع الفرد يتعامؿ عندما تنشأ

 لكف الجديدة التجارب نتيجة مككناتو بتعديؿ يسمح االكلى مراحمو في االتجاه نمك اف ، االجتماعي التكافؽ
 تككف اف يشترط كال ، مرنو كغير جامدة تصبح ألنيا االتجاىات تعديؿ يمكف ال التالية المراحؿ في

 في قدرتو عمى قائمة االجتماعي التفاعؿ عممية في الفرد نجاح درجة الف عمنية ظاىرية االتجاىات
                                                                                                     

1 - John Ehoking; Attitudes Measurement , Dominick Broadcasting researchs, 2008 ,p.65. 
 -  يعتبر سمكؾ اإلنساف عبارة عف شبكة كاممة مف المعمكمات )داخمية كخارجية( تساعد عمى فيـ نشاط اإلنساف قبؿ

كأثناء كبعد اتخاذ قرار خاص بشيء ما، كفيـ العكامؿ المختمفة المؤثرة بو مثؿ )المادة، الكضع االجتماعي، االقتصادم، 
 ظيفي كغيره(.الك 
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 دقيقة اشارات خبلؿ مف ذلؾ مبلحظة كيمكف االخريف كمشاعر الفعؿ رد كنزعات االفكار استنتاج
  .(1)سمككية
تجاىات تشكيؿ مراحؿ اما  :(2)التالي عبر فتتـ اال
 اك معرفية ظاىرة االتجاه يككف المرحمة ىذه في(: المعرفي المككف)االدراكية اك المعرفية المرحمة. 1

 طبيعة مف المتشكمة كالطبيعية االجتماعية البيئة لعناصر مباشرة بصكرة الفرد تعرؼ عمى تحتكم ادراكية
 /Conceptsالمفاىيـ/Beliefsالمعتقدات)ب كالمتمثمة فيو يعيش الذم العامة المجتمع
 النكادم، كجماعة كاالصدقاء االسرة حكؿ يتمحكر االمر بداية في االتجاه اف أم ، Expetation)التكقعات
 .كالشرؼ كالنخكة كالتضحية االجتماعية القيـ مختمؼ الى اضافة
نفعالي المككف)محدد شيء نحك الميؿ نمك . مرحمة2  الفرد بميؿ ، المرحمة ىذه تتميز (:الكجداني اال
 المكضكعي كالمنطؽ الذاتية االحاسيس مف خميط الى المرحمة ىذه في االتجاه يستند أم محدد شيء نحك

 .اخر الى شخص مف كتختمؼ المثاؿ، سبيؿ عمى لمطعاـ محدد نكع تجاه الفرد ميؿ مثؿ كالمشاعر
 الميؿ يأخذ كالمعرفي الكجداني المككف يتكفر اف بعد (:السمككي المككف)كاالستقرار الثبكت . مرحمة3

 الف ، نفسي اتجاه الى كيتطكر يتحكؿ عندما معيف شيء عمى كالثبات باالستقرار كانكاعو درجاتو بمختمؼ
 .الثبات ىك االتجاه تككيف في مرحمة اخر

 االفعاؿ كردكد لمتفكير كمتسقة معتادة منظمة طرؽ باعتبارىا االتجاىات بيا تنمك التي الكيفية اما
: ىي تصنيفات ثبلث ضمف لمتعمـ معيارية مبادئ كفؽ يسير نمكىا اف كاالحداث االشخاص تجاه كالشعكر
 مع التعامؿ خبلؿ مف يتعمميا االنساف اف االدلة مف الكثير تشير كاالرتباط، كالتحكيؿ الحاجة اشباع

 الطفكلة مرحمة خبلؿ مف الفرد يكتسبو ما كاكؿ منيـ االخر البعض كيتجنب البعض تجاه فيميؿ االخريف
 يكتسب المختمفة العمرية المراحؿ عبر االخريف مع التعامؿ خبلؿ كمف كالديو نحك اتجاىات لديو فتنمك
 اك شعكره سبب الفرد فيـ بعدـ االكلى مراحميا في تتسـ التي االتجاىات كتتككف كاالفكار المعتقدات الفرد

 مف االخريف مف يصدر لما انتباىا اكثر الفرد يككف قدرتو لعدـ كنتيجة معيف امر تجاه فعمو رد طريقة
 الفرد يساعد الذم التحكيؿ مبدأ يتمثؿ كىنا كمشاعره افعالو ردكد لتبرير ككسيمة يتقبميا قد كافكار معتقدات

 كلممعطيات. (3)االخريف االشخاص قبؿ مف لبلتجاىات الفكرية االعتقادية لممككنات تعممو تفسير عمى
 اف قبؿ الكاسعة االجتماعية كالبيئة االسرة نطاؽ ضمف الفرد تنشئة منذ ذلؾ تحديد في دكران  االجتماعية
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 العرؽ اساس عمى مصنؼ محدد اجتماعي كسط الى باالنتماء تجربتو مف الناتج الخاص اتجاىو لو يتككف
 ييككف دينية اك سياسية اك تربكية منظمات اساس عمى يككف قد اك الطبقة اك الجغرافية الجية اك كالجنس
 العنصرية االتجاىات ذلؾ كمثاؿ االصمي اتجاىو تغيير الى يؤدم قد اك الفرد لدل اتجاه ذلؾ كؿ بالنتيجة

 عمى تعتمد المختمفة كمراحميا المتعددة تككينيا بصكر االتجاىات اف أم .(1)االجتماعية الفئات بعض تجاه
  .العقمية كقدراتو البيئة مع تفاعمو كطبيعة كعمره شخصيتو.. الفرد

 المعتقدات مف مجمكعة عمى يشتمؿ ألنو احادم كليس معرفي بعد ذك فكرم مفيكـ االتجاه يعتبر
 البعد دكر الى اضافة صحيحة اك صحيحة غير تككف قد معيف مكضكع تخص التي كاالفكار كالحجج
 ما ذلؾ كمثاؿ خكفا اك حبا اك بغضا االتجاه مكضكع نحك كمشاعر عكاطؼ مف الفرد يبديو بما الكجداني
 اك السرقة مثؿ فعمي بسمكؾ التكرط اك لممجرميف التعرض اثناء كخكؼ ىمع حاالت مف الفرد يصاحب

 معيف مكقؼ تجاه الفرد مف يصدر اتجاه كؿ اف.. كاالتجاه كالتبرير الرأم بيف العبلقة يربط ما اما .(2)القتؿ
 التقييـ ىذا كاف فاذا ، لو كصفا كليس لمشيء تقييما يككف ما غالبا الرأم الف ، كاراءه تصرفاتو كفؽ يحمؿ
 اآلراء اف التجريبية االبحاث اشارت كقد االتجاه، عمى معتمدا الكقت ذلؾ في يعتبر انفعالية صبغة ذك

 المبنية اآلراء بعكس عقبلني تحميؿ كذات كاالستقرار بالصبلبة تمتاز مكضكعية تككف االتجاه عمى المبنية
 عف يدافع الف الطرؽ بمختمؼ يسعى الكاقع مع متضاربا الفرد رأم كاف فاذا ، المبلحظات اساس عمى
 منتقاة تككف كىي مكضكعية باعتبارىا يقدميا التي كالحكادث المبررات مف العديد عمى باالعتماد رأيو

 ذىنية مع متكامؿ صمب اتجاه عمى المعتمد رأيو عف الدفاع نطاؽ ضمف تدخؿ الرأم بمكضكع متعمقة
 في حصؿ ما مع متناقضة الحقيقية االحداث كانت فاذا كصمبة نسبيا قارة ىي االتجاىات اف كبما الفرد
 ىذا عف كالتعكيض لبلتجاه مطابقة لتككف االحداث ىذه(  Rationalisation تعقمف) فأنيا الكاقع
 . (3)التغيير

 االساسية المؤثرات اىـ مف ىك االتجاه اف مف الرغـ عمى.. االتجاىات كتعديؿ تغيير كيفية اما
 كؿ الف االتجاه تككيف في المساىمة لمعناصر شاممة صفات تحديد مف يتمكنكا لـ فالباحثي اف اال لمسمكؾ
  .االتجاه تغيير في يساىـ رئيسي بعامؿ حصرىا يمكف ال عدة لعكامؿ تبعا متغيرة اآلراء

 يككف اف المفترض مف متعممة لككنيا بسيطة االتجاىات تغيير عممية اف االكلى لمكىمة يبدك فقد
 بنفس تتبدؿ اك تتغير ال فاالتجاىات ، صحيح غير ذلؾ اف اال سيمة عممية منيا مرغكبال غير تعديؿ
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 عممية تعد لذا الكمي سمككو عمى كيأثر الفرد شخصية في يندمج االتجاه الف الفرد، تعمميا التي السيكلة
 قد لكف ، النظاـ الفرد شخصية عمى تضفي شبكة ضمف اصبح ألنو سيبل امرا يعتبر ال كاحد اتجاه تغير
 كالمشاعر الفعؿ ردكد دكف فقط الفكرة بتعديؿ ليا التخطيط تـ اذا االتجاىات كتغيير تعديؿ حاالت تنجح
 بعممية المتككنة فاالتجاىات ، الكقت بمركر السابؽ كضعو الى االتجاه يعكد اف المحتمؿ مف بحيث
 شبكات بناء في الخاص تأثيرىا ليا يككف الجماعات في االكلى التجارب خبلؿ كمف االجتماعية التنشئة

 بضركرة االجتماعيكف النفس عمماء عميو يؤكد ما كىذا خاص، بشكؿ تعديؿ أم تقاكـ كىي االتجاىات
 تجريبية مكاقؼ اصطناع اك اجتماعية حقيقية مكاقؼ بتدبير االتجاه تعديؿ اريد ما اذا البدائؿ تقديـ

 .(1)كاالستبداؿ التعمـ عممية الطرؽ ىذه تسيؿ اف كيشترط جديدة استجابة طرؽ الى لمكصكؿ
 :منيا االتجاىات تعديؿ كسائؿ مف تعتبر عديدة عكامؿ ىناؾ اف الى الدراسات مف العديد اشارت فقد

 عند الطبيعي فمف اتجاىو تحديد في اثرا لو اجتماعية جماعة ضمف الفرد كجكد اف :(2)الجماعة دكر -1
 .الجديدة لمجماعة تبعا اتجاىو يتغير مختمفة اجتماعية جماعة الى انتقالو

 يتنقؿ عندما ذلؾ مثاؿ اتجاىو، تحديد في دكر لو مختمفة بمكاقؼ الفرد مركر يعتبر :(3)المكاقؼ تغيير -2
 عممية اف: ىندرسكف يقكؿ تكجيو، عمى ذلؾ يؤثر اخر مستكل الى اقتصادم اجتماعي مستكل مف الفرد

 .السمكؾ اطر كفي كاالتجاىات المعتقدات في تغييرا ذلؾ يمثؿ اخرل الى اجتماعية طبقة مف التغيير
  مف بكاسطتيا االنساف يتمكف التي الكسائؿ اىـ مف االتجاىات تعتبر :(4)الفرد حاجات اشباع -3
 كدرجة جديدة لحاجات خمقيا كمدل الفرد احتياجات لعمؽ كنتيجة ، العقاب كتفادم الثكاب عمى الحصكؿ 

 انيا الفرد شعر ما اذا تتغير سكؼ الفرد اتجاىات اف بمعنى ، االتجاىات في تغييرا يحدث اف يمكف شدتيا
 .احتياجاتو تشبع اف يمكف

 فرد اك جماعات قبؿ مف منظمة محاكلة ىك االعبلـ اف البعض يحدد عندما :(5)االعالـ كسائؿ تأثير -4
 افعاليـ عمى كالسيطرة االيحاء عمى االعتماد خبلؿ مف الجماعات اك االفراد اتجاىات عمى لمسيطرة تيدؼ
 مف الناس التجاىات السيطرة عمى قائمة االعبلمية العممية جكىر الف االعبلـ اليو يسعى ما اىـ يعتبر
 الى بالكصكؿ الفرد كرغبة الجماعات كتأثير االجتماعية المعايير مثؿ عديدة عكامؿ استخداـ خبلؿ
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 االطار بيف المستمر التفاعؿ بعممية تككينيا سبؽ التجاىات معيف عمؿ تجاه رفض اك استجابات
 عندما ما امر اك قضية تجاه آرائو يككف الفرد اف العاـ فالمفيكـ التفاعؿ ىذا يعيش الذم كالفرد االجتماعي

 قيمة الى تتحكؿ رسخت اذا التي االتجاىات تتككف كاآلراء المعتقدات مجمكعة خبلؿ كمف بصبلحيتو يعتقد
 .لمفرد قيمة ذا المكضكع يصبح أم

 باالعتماد اليو تصؿ اف تريد ما تجاه الميكؿ خمؽ محاكلة في جاىدة االعبلـ كسائؿ تعمؿ حيث
 مف الكثير يرل بؿ االكسع لككنو االتجاه تحت ينطكم فالميؿ ، كالميؿ االتجاه بيف القكية الصمة عمى
 نفسية اتجاىات ىي الميكؿ اف فالحقيقة ، مكجب اتجاه عف عبارة ىك الميؿ اف االجتماعي النفس عمماء
 مجاالت تجاه نحك ايجابية اتجاىات تمثؿ ألنيا معيف ميداف مف اكثر في يبحث الشخص لجعؿ تسعى
 نحك لبلستجابة ما بطريقة الفرد الستعداد يشيراف كبلىما كاالتجاه فالميؿ االجتماعي الكسط مف مختارة
  .(1)معيف شيء

 الطبيعي االفراد اتجاه ىك التكجيات بناء في االعبلـ كسائؿ قياـ اسباب اىـ مف كاحدا اف كما
 عامة بصكرة فاإلنساف ، االنتقائي كاالدراؾ االنتقائي كالتذكر االنتقائي التعرض بطريقة انفسيـ لحماية
 كمع معو يتفؽ ال ما كتجنب االعبلمية الرسائؿ مف كمعتقداتو كافكاره اتجاىاتو مع يتفؽ ما نحك يميؿ

 ما إلدراؾ يسعى فانو افكاره مع تتفؽ ال لرسائؿ الفرد يتعرض الذم الكقت في كحتى المسبقة تكجياتو
 التنافر اسـ  Festingerفستنجر ليكف)النفس عالـ عمييا اطمؽ الظاىرة ىذه مفاىيمو، يناسب
 نفسي تنافر بكجكد الفرد بشعكر متمثؿ اساسي افتراض عمى تقكـ  Cognitive Dissonanc)المعرفي
  Consonance)النفسي االنسجاـ) يتحقؽ اف الى التنافر ىذا مف التخمص محاكلة اجؿ مف كيدفعو يحفزه
 الفرد اف النظرية تؤكد. (2)التنافر ىذا مف تزيد التي كالمكاقؼ المعمكمات لتجنب كايجابية بنشاط بالسعي يتـ

 الى لمكصكؿ المنسجمة غير المعارؼ بتغيير المعرفي التنافر مف لمتخمص االشكاؿ مف شكؿ بأم يسعى
 الناتجة الفرد يعيشيا التي االرتياح عدـ حالة مف كالتخمص القديمة االتجاىات محؿ ليحؿ االتجاه تغيير
 ذلؾ تثير التي لممعمكمات التعرض تجنب الفرد فيحاكؿ القيمية المجتمع قكاعد مع الخبرة تعارض عف

 كسائؿ مف عميو تشتمؿ بما االعبلـ كسائؿ اىمية تأكيد الى النظرية اشارت كما ، االمكاف قدر التنافر
 .(3)االتجاىات بتغيير االقناعية كالرسالة كاالعبلف الدعاية مثؿ اقناعية
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 تككيف الى تيدؼ اك االتجاىات تغيير عممية في االىـ الدكر تأخذ االعبلـ كسائؿ اف بمعنى
 معرفية اطارات الى دائمة بحاجة الفرد كلككف.. المجتمع عمى جديدة بمكاضيع متعمقة خاصة اتجاىات
 يسعى دائـ بشكؿ فيك لذا بو المحيط الخارجي العالـ كمعرفة فيـ مف بكاسطتيا يتمكف كمعايير مرجعية
 تبنى االتجاىات مف الكثير الف المزيد معرفة عف مستمر بشكؿ كالبحث بو يحيط ما معنى الى لمكصكؿ

 الف كفيميا الظكاىر تفسير اساس عمى القائمة الخارجي بالعالـ االحتكاؾ نتيجة الفرد يكتسبو ما خبلؿ مف
 مف كؿ اليو اشار ما كىذا ، منظمة بطريقة االمكر كفيـ المعمكمات ترتيب ىي االتجاه كظائؼ اىـ احد

 االتجاىات في ذلؾ يعدؿ ال كمعمكمات جديدة مفاىيـ عمى الفرد حصكؿ اف بقكليما جيمفكرد ك ىايماف
 تعمؿ منفعتو تتحقؽ لكي الفرد الف ، الحالي االتجاه في المعمكمات تمؾ تؤثر اف بشرط اال القديمة

 كالمشاركة التقدير الى كالحاجة االجتماعي القبكؿ مثؿ كالنفسية االجتماعية حاجاتو اشباع عمى االتجاىات
 كقيميا الجماعة معايير الفرد يتقبؿ كبالتالي كغيرىا الجماعة الى االنتماء كحاجة كالكجدانية االجتماعية

  .(1)االنتماء في الرغبة تتحقؽ حتى
 مف المتمقي الجميكر مكاقؼ تككيف في المممكس الدكر االعبلـ كسائؿ تأخذ.. نرل بالنتيجة

 المكقؼ بتغيير الحد ىذا عند االمر يتكقؼ كال كالمحمية الدكلية الساحة عمى المطركحة القضايا مختمؼ
 يصميـ ما عمى بناءن  االشخاص مف فكثير كالقيـ السمكؾ انماط ليشمؿ يمتد انما المثارة لئلحداث كاالتجاه

 اتجاه تغيير تستطيع بؿ ال فييـ ذلؾ يؤثر ال اك صحيحا امرا كاف سكاء االعبلـ كسائؿ مضمكف مف
 .مكقفو الفرد يبني خبلليا كمف لممعمكمات االساسية المصادر اىـ فيي.. مكقفيـ

 
 االػالَ ٚادلؼشفح االػال١ِح:

 متفؽ ىك ماك سطحي بشكؿ كاف لك حتى جكانبو مختمؼ مف بالشيء االلماـ ..بالمعرفة يقصد
 ، الحسية كالمدركات كالخبرة المعمكمة بيف ما في الخفي االمتزاج حصيمة تمثؿ كىي ، اجتماعيا عميو

 ماك  المعرفة، الكتساب كسيمة تمثؿ المعمكمة اف ام حكاسو تدركو بما كيمزجيا المعمكمة يتمقى فاإلنساف
 منو جيد ام دكف مف الفرد الى تقدـ اف ممكف فالمعارؼ ، الجاىزة المعارؼ ىك الباحثة ىنا بو قصدت

 عف المسؤكلة الجيات تتبعيا التي السياسات بحسب االعبلـ كسائؿ عبر يقدـ ما في الحاؿ ىك كما يذكر،
 يقدـ بما اغراءه خبلؿ مف معيف باتجاه الفرد دفع منيا الغاية معينة اىداؼ تحقيؽ اجؿ مف المؤسسة ادارة
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كسائؿ االعبلـ اليكـ تعتبر اجيزة ترميـ لمفكر كالتفكير، ففييا  خصكصا اف .(1)عناء ام دكف افكار مف لو
.. ينصير الفكر كمف ثـ ينقؿ الى جمكع المتمقيف كفؽ اشكاليا المتنكعة ، فمنذ  اختراع المطبعة كلغاية اليـك

لـ تتكقؼ كسائؿ االعبلـ عف تشجيع اشكاؿ التعبير الجديدة التي تخمؽ اثاران مجيدة بالنسبة لئلنساف ، ىذا 
( بقكلو:" اف ىناؾ Andre Leroi Gourhanاالمر تطرؽ اليو عالـ االنثركبكلكجيا أندًره لكركا غكراف)

كات بالظيكر في ما قبؿ التاريخ ، الف االداة كالمغة ال تنفصبلف في امكانية لظيكر المغة عندما تبدأ االد
البنية االجتماعية لمبشرية"  كبالنتيجة فيك يعطي اىمية لؤلداة المتمثمة بكسيمة االتصاؿ كمف ضمنيا كسائؿ 
االعبلـ ، كما اف التطكر المستمر لكسائؿ االعبلـ يجعميا في تحدم مستمر، فكمما ظيرت كسيمة جديدة 

 .(2)شكمت تحدم لمتي تسبقيا كلمنظاـ الذم تعمؿ كفقو تمؾ الكسيمة كالمعارؼ التي تقدميا
  :(3)كىي انكاع عدة الى جيكرفيتش بحسب عامة بصكرة المعرفة كتنقسـ

/   العاـ االحساس معرفة/ االجتماعي لمكاقع الخارجية المظاىر معرفة/ الخارجي لمعالـ االدراكية المعرفة)
 (.الفمسفية المعرفة/ العممية المعرفة/ السياسية المعرفة/ التقنية اك الفنية المعرفة

فبكجكد الفضاء العاـ لمحكار كتعبير االفراد عف آرائيـ كعدـ تمكف الحككمات مف السيطرة عمى 
ذلؾ كسيكلة االتصاؿ العالمي كالتدفؽ غير المحدكد لممعمكمات ، جعؿ مف الصعب عمى ام حككمة 

لتحكـ بطبيعة المعمكمات اضافة الى صعكبة رصد تحركات كانشطة الخصكـ ليا ، ىذا االمر السيطرة اك ا
ادل الى ظيكر حركات اجتماعية كجماعات ليا مصالح جديدة داعمة لتصكر المجتمعات العالمية 
االفتراضية عمى اعتبار انيا منابر ديمقراطية لمحكار كتسيؿ مف عممية تبلقي مف ىـ متشابييف 

، لكف في الكقت نفسو يظير امامنا تساؤؿ ميـ حكؿ شكؿ كطبيعة مجتمع يعتمد عمى ما يقدـ (4)رباألفكا
مف معرفة قائمة باإلساس عمى ما تكصمت اليو التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ االعبلـ ، فيشير في ىذا 

عالـ االجتماع االسباني اف كجكد مثؿ ىذا المجتمع يككف معتمدا عمى عدد مف  الصدد مانكيؿ كاستمز
العناصر منيا الرأسمالية المعمكماتية كمناىضة العكلمة الرأسمالية ، لكف بتطكر كسائؿ االعبلـ كشبكاتيا 

جيا ساعد في اعادة تشكيؿ قطاعات المجتمع المختمفة بقكلو:" اف ىذه الشبكات اصبحت تمثؿ المكرفكلك 
االجتماعية الجديدة لمجتمعاتنا ، كما اف انتشار منطؽ الشبكات يساعد في تعديؿ التشغيؿ كالنتائج في 

 .(5)عمميات كبلن مف االنتاج كالتجربة كالقكة كالثقافة"
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كاذا نظرنا الى الكاقع سكؼ نبلحظ كثرة في المعمكمات المتكفرة عبر كسائؿ االعبلـ كعمييا اعتماد 
لمجتمع كىي بطبيعة الحاؿ تمثؿ تشكيبل ناتجان مف االفكار كالبنى كاالدكات كالتمكيؿ العالمي غالبية افراد ا

كااليديكلكجيات المبلئمة لتشكيؿ االقتصاد السياسي ، اضافة الى الرأسمالية كمنطؽ السكؽ كمتطمبات 
د اضافة الى مكاقع الثقافة الشعبية ، يضاؼ الييا كثرة المكاقع الترفييية التي تشكؿ عامؿ جذب لؤلفرا

اخرل تمتد مف االباحية الى السياسية ككميا تفرز في عقمية الفرد معمكمات قد تككف بعيدة كؿ البعد عف 
المكضكعية العممية لكنيا متصمة بالظركؼ المادية لكاقع الحياة االجتماعية كتساىـ في تمددىا كتضخيميا 

السيطرة عمى المجتمع معرفيان مف خبلؿ الحشكد فيي  . كما اف كسائؿ االعبلـ معتمدة في(1)كربما تكررىا
ترسؿ الرسائؿ الى جمكع مف المتمقيف كليس افراد ، فالفرد كسط الحشد تسيطر عميو كتتممكو الركح الجمعية 
الغير كاعية كتختفي المسؤكلية الشخصية كتزداد لديو حده االنفعاؿ التي قد تصؿ في بعض االحياف الى 

مية الكاعية بغض النظر عف مستكل ثقافتو اك طبقتو االجتماعية فتنطمؽ دكافعو كغرائزه فقداف السيطرة العق
الكامنة كبالتالي يككف استعداده متميزا بالخضكع كاالستسبلـ لكؿ ما ينقؿ اليو عبر كسائؿ االعبلـ ، ىذه 

غض النظر عف الحالة يصفيا سيجمكند فركيد بالتنكيـ المغناطيسي كطريقة لمسيطرة عمى سمكؾ الفرد ب
. اضافة الى ذلؾ بيف ىكركيايمر ك ادكرنك، اف انتشار التكنكلكجيا في كؿ مكاف ادل (2)حجـ تمؾ الحشكد

الى سمعنو العبلقات االنسانية ام بمعنى تحكيميا الى سمعة ، اضافة الى تفكؾ اىـ المؤسسات االجتماعية 
فراد في ظؿ عالـ الضغط كعدـ قدرتيا اليـك عمى الكبرل المتمثمة بالعائمة التي كانت تمثؿ نقطة انجماع اال

 .(3)حمايتيـ مف العالـ المحيط بيـ الذم اصبح يسيطر عمى اغمب متطمباتو
فكيؼ ىك الحاؿ اذا كاف الفرد متمقيا كؿ يـك لممعارؼ عبر كسائؿ االعبلـ؟ فمف الطبيعي انيا 

، كبالتالي فأف اخضاع المعرفة لممذىب  كظفت بالشكؿ الذم يتماشى مع ايديكلكجية القائميف عمى ادارتيا
الفكرم الذم يؤمف بو القائـ بالعممية االعبلمية كتسكيقيا مف الطبيعي اف يعكد بالضرر عمى المجتمع 
ككؿ، كما اف االبتعاد عف المنطؽ العممي في طرح المعمكمة كاالقتراب لمجانب الشعبي بحجة السيطرة 

المعرفة الخاضعة لئلنتاج كؿ ىذا لضماف اكبر تأثير في معارؼ  عمى اكبر قدر ممكف مف االفراد كتسكيؽ
اف ىناؾ اقتصاديات الحياة المكجية لممجتمع .. ىذا االمر يتطمب التكضيح لقضيتيف اساسيتيف كىما: 

 ، كىذا ما سيتـ تكضحو. لممعرفة ، اف ىناؾ صناعة لممعرفة
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 االػالَ ٚالرصاد٠اخ ادلؼشفح 
 التطكر ىذا الف عرفتيا التي المجتمعات كؿ عمى اثر لو كاف الحديثة الفيزيائية العمـك تطكر اف
 ناتج االمر ىذا ، العسكرم اىميا كمف المجاالت اغمب في التفكؽ ناحية مف لمبمداف بالنفع عاد التكنكلكجي

 عمى تحرص التي الدكؿ اف كبالتالي مستمرة كبصكرة العالمي النظاـ في الحركب اندالع إلمكانية طبيعي
 التكنكلكجيا بو تسمح ما ىك الثركات فتراكـ ، كتحديثو دفاعيا تقكية نحك تتجو اف الطبيعي مف استقبلليا
 اف عمييا يتكجب بذلؾ.. اقتصادىا تحديث الى البمداف اغمب تتجو اف الحاؿ كبطبيعة محدكد غير كبشكؿ
 بناء كتنظـ( كالطكائؼ كالعشائر العائمية القبائؿ)االجتماعي التنظيـ مف القديمة التقميدية االشكاؿ تغير
 ثقافة بانتشار متمثمة مشتركة نقطة تجمعيا المجتمعات ىذه الف المكاطنيف كتثقيؼ المدف
 مرحمة الى الكصكؿ اجؿ مف الرأسمالية باتجاه يككف اف يفرض انو يبدك التطكر كىذا( استيبلكية)شمكلية

 فييا االعبلـ كدكر التكنكلكجي التجديد عمى القائمة( الصناعية بعد ما مجتمعات) المعقدة االقتصاديات
 .(1)كميـ اساسي بشكؿ

 كاجيزة مستكياتيا بكؿ الصكر عمى السيطرة اف اال لمتضميؿ كمتنكعة عديدة كسائؿ كبتكفر
 عمؿ قاعدة تأميف خبلؿ مف بو العمؿ كيتـ اساسية كسيمة يمثؿ ذلؾ اف بؿ ال اىميا مف ىك المعمكمات

 الماؿ رأس يمتمؾ لمف فقط متاح كامتبلكيا االعبلـ كسائؿ عمى فالسيطرة االقتصادية السكؽ قكاعد مف
 االذاعة كمحطات كالشبكات النشر دكر تصبح اف لذلؾ الحتمية كالنتيجة االخرل الممكية انكاع شأف شأنو

 في كفعاؿ حاسـ بدكر كجاىز خاضع ككؿ االعبلمي الجياز كيصبح مممككة كميا كالمجبلت كالصحؼ
 بيذا االعتراؼ نتيجة كاستمراره كالرابحيف الخاسريف فئتيف الى الثابت المجتمع تقسيـ اف كما التضميؿ عممية
 كقبكلو الكضع ذلؾ ادل االنساني الكجكد اشكاؿ لكؿ كامتداده التممؾ نظاـ عمى كالمحافظة االمر

 االجتماعية الحياة تشكيؿ في يتحكـ مف الى كانضماميـ االقتصادم النجاح تحقيؽ الى االجتماعي
 مف التضميؿ نطاؽ ضمف اعماليـ يمارسكف اكثر ال ممثميف ىـ االخركف االغمبية يبقى بينما كصياغتيا

 .(2)االجتماعية الييمنة اجؿ
فاإلعبلـ غير متحررا منذ نشأتو كحتى يكمنا ىذا ، تابع لسمطة رأس الماؿ كمرتبط بأجندة المالكيف 

مف محاكالت البعض مف رجاؿ االعبلـ التحرر مف ىذه السطكة كالسيطرة اال اف ذلؾ غير  ليا عمى الرغـ
ممكف  فبقدر ما كاف االعبلـ ىك الكجو االكثر سطكعان لحرية التعبير عف الرأم كلمرقابة كالعبلنية كاف 
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كف االعبلـ يمثؿ بشكؿ مستمر سبلحا ميما تعتمد عميو كبرل الدكؿ في حركبيا كبتطكره بمركر الكقت تم
مف استيعاب عناصر المعرفة كالتأثير في كعي االفراد الى حد السيطرة كغمر كؿ شيء ال بؿ تطبع االفراد 
بكؿ سمككياتو في الحياة العامة بتسكيؽ السياسات المعرفية برداء اعبلمي ثقافي الغاية منو التأثير في 

ت قائمة عمى المعارؼ مف قبؿ المؤسسا الكعي الجماعي إلفراد المجتمع فمنذ اف اصبحت عممية انتاج
ادل ذلؾ الى تعزيز االليات االقتصادية المسيطرة كالمييمنة مف جية يقابميا اساس شركط االقتصاد 

خضكع كانخراط مف قبؿ انظمة المعرفة بحيث اصبحت في مرحمة التبضيع كمف ثـ كسمعة في شكميا 
التحكالت البنيكية السريعة التي تشيدىا مجتمعاتنا المعاصرة اف . (1)كمحتكاىا كخاضعة لعممية االستيبلؾ

ساىمت في انشاء نمط الشبكات المعمكماتية باعتبارىا احد اشكاؿ المؤسسات المييمنة كالتي كاف ليا دكر 
كمساىمة في صياغة مقكمات رأس الماؿ كالذم يككف خاضع لبلقتصاد الرقمي ، اضافة الى سيادة النظـ 

ط المتعددة التفاعمية  كما اف النزعة المعمكماتية كسيادتيا ساىمت في تفعيؿ مظاىر تبني الخاصة بالكسائ
شبكات المعمكمات باعتبارىا احد اىـ كاقكل نسؽ يمتمؾ القدرة عمى ترسيخ اشكاؿ السيطرة مف اجؿ بمكرة 

 .(2)فةعالـ كاحد مف االفكار كاالحكاـ كاالذكاؽ خاضعيف لتكجييات المسيطريف عمى فضاء المعر 
كما اف العقد االخير مف مسيرة العكلمة ارتبط بطبيعة المعرفة باعتبارىا سمعة حيث حاكؿ عالـ 
االجتماع كالفيمسكؼ)جاف فرانسك ليكتار( شرح ىذا الترابط بينيما بقكلو: اف المعرفة بصفتيا الحالية سمعة 

ستبقى مف اىـ المجاالت لمتنافس معمكماتية ال يمكف االستغناء عنيا في القكة االنتاجية فيي اصبحت ك 
العالمي ال بؿ انيا االىـ لكي تتمكف الدكؿ مف احراز القكة كال يمكف اف تستبعد الدكؿ مف اجؿ السيطرة 

 الماضي بسيطرتيا عمى المستعمرات عمى المعمكمات فكرة دخكؿ حرب اذا لـز االمر كما فعمت في الزمف
ة مف الصراع العالمي لمسيطرة عمى مختمؼ ظكاىر الحياة ىذا العصر الجديد لممعارؼ ما ىك اال مرحم

 .. بمعنى اف لكؿ عصر ىناؾ ما يقكد االقتصاد(3)االجتماعية
ؿ فقد اكجدت تقنيات المعمكمات اقتصادا بصكرة جديدة كميان ، اقتصاد معمكمات ىك مختمؼ بشك

لزراعي عف الصناعي ىذا االمر التي يختمؼ فييا االقتصاد ا نفسيا الكيفيةكبير عف االقتصاد الصناعي ب
تطمب تغيرا لسياسات االمـ نتيجة تغيير في ثركاتيا حيث اصبح انتاج المعارؼ كالسيطرة عمييا ىك مف 
اىـ مكاىب كميارات الجنس البشرم ، حيث اف اعتراؼ عمماء االجتماع كالفبلسفة كتسميميـ ليذه 

تابعا بشكؿ مباشر لمتنمية االقتصادية كادارة ىذه  االشكالية القائمة عمى اف المصير الثقافي لمفرد اصبح
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التنمية في جكىرىا ىي قضية سياسية كتكجد خمفيا غايات جماعية كفردية تعقمف ىذه العبلقة ككيفية 
 يعمؿ عامة كبصكرة .(1)استغبلليا باالعتماد عمى اف العالـ بحاجة ماسة الى المعارؼ بشكؿ مستمر

 الضكء تسميط اجؿ مف كالثقافية كالسياسية االقتصادية السيطرة مف نكع ابقاء عمى اليكـ الراىف االعبلـ
 في الكقائع لبعض تجميع اك االحياف بعض في معدكمة اىميتيا تككف قد التي االحداث بعض عمى

 المالكة المؤسسة لصالح بالنفع يعكد الذم بالشكؿ كتقديميا كاالىـ الكؿ تمثؿ انيا عمى إلبرازىا محاكلة
 تتماشى ال التي الببلد اكضاع عف السككت اك النطاؽ ضيقة احداث كتضخيـ ليا مبرر ال مخاكؼ كاثارة
 بما كتقدـ المعمكمات تنقؿ بحيث ، الكاقع ارض عمى كاثارتيا الييا التطرؽ تـ ما اذا المؤسسة مصالح مع

 مف كشكؿ معينة لدكؿ كثقافية كسياسية اخبلقية قيـ يناسب بما تحكر قد اك معينة مجتمعات مصالح يخدـ
 االقتصادية المصالح اساس عمى قائمة المعارؼ اختيار معايير اف ام ، الدكؿ بيف ما في التحدم اشكاؿ

كبالتالي فأف عممية اختراؽ كاستغبلؿ  .(2)بيا كالتبلعب العالمية االنباء تدفؽ عمى كالسيطرة كالسياسية
ساعد ذلؾ عمى تعزيز نشاطيا التجارم مع سمطة االقتصاد المعرفة مف قبؿ المالكيف لكسائؿ االعبلـ 

كالسياسة مف جية كلتعتقؿ المعارؼ في مثمث مف اضبلع السيطرة كالييمنة مف جية اخرل فساىـ ذلؾ في 
حدكث تحكالت اجتماعية كبيرة عمى المستكل العاـ كالخاص ، بحيث استخدـ ىذا التطكر التكنكلكجي 

ممت ىذه لكسائؿ االعبلـ في زيادة سم طة بعض التيارات السياسية باعتبارىا مالكة ليا كبنفس الكقت حي
 الكسائؿ مسؤكلية بث المعارؼ بما يعبر عف مصالح تمؾ السياسات التي اجبرت عمى االرتباط بيا.

 االػالَ ٚصٕاػح ادلؼشفح
قد يتبادر الى ذىف االنساف بشكؿ عاـ سؤاؿ حكؿ.. لماذا ينتج االنساف المعرفة؟ كفي طرح 
اجابات ليذا السؤاؿ كاف مف اىميا ما قدمو ارسطك طاليس في مؤلفو )الميتافيزيقيا( اف سبب انتاج 

، لكف اختمؼ االنساف لممعرفة ىك المذة كالبيجة الفطريتيف لدل االنساف ىما مف يدفعاف بو الى المعرفة 
معو الكثيريف حكؿ اجابة ذلؾ بالقكؿ: اف االنتاج البشرم المادم ام مف اجؿ بقاء الحياة كاستمرارىا البد 
مف انتاج كسائؿ كىذا االمر يتطمب بحكـ ماىيتو الى المعرفة اكال كالى الرمز ثانيان ، كما اف االنساف 

قتضيات االنتاج المادم ، ال بؿ انو مف االساس باألساس ييدؼ الى انتاج المعرفة استجابة لمتطمبات كم
ينتجو مف خبلؿ عممية االنتاج المادم ذاتيا ، كبتطكر المجتمعات كلد ذلؾ لدل الجماعات كاالفراد 

                                                                                                     

، 2003زيد بف محمد الرماني: اقتصاد المعمكماتية ثكرة كثركة ، مكتبة الرشد لمنشر ، المممكة العربية السعكدية ،   -1
 .17ص
 .41مصطفى المصمكدم: النظاـ االعبلمي الجديد ، مصدر سابؽ ، ص  -2
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. (1)كالطبقات االجتماعية حاجات ركحية كاخرل مادية اصبحت حافزان دفع االنساف لتطكير المعرفة كانتاجيا
حديثة العممية اف المعرفة تنتج كتصنع كتبنى كتنجز، فكما اف رأس الماؿ ينتج كبشكؿ عاـ تعني المعرفة ال

كذلؾ ىك حاؿ العمكـ الحديثة تنتج كتصنع المعرفة ، كألنيا تصنع كتنجز كتبنى كتنتج ، كيصنع السمع 
 :(2)تكجب ذلؾ جممة مف المحددات ىي

اف كجكد ىذا النكع مف الحقائؽ يمنع انتاج المعرفة كصناعتيا اك عمى  تجنب الحقائؽ المطمقة: •
 .االقؿ يعطي المجاؿ بإمكانيو انتاجيا كصناعتيا لمرة كاحدة فقط

اك الكصكؿ الى غاياتيا النيائية الف مثؿ ىذا البحث يمنع انتاج  عدـ البحث في اصكؿ االشياء: •
 .جيا لمرة كاحدة فقطالمعرفة كصناعتيا اك قد يسمح بصناعتيا كانتا

تجاه بشكؿ مباشر الى طريقة حدكث الظكاىر: • ة الكظائؼ التي تؤدييا الف عمف خبلؿ معرفة طبي اال
 الظاىرة ال تكجد مف اجؿ تحقيؽ نتائج اك غايات محددة سمفان كانما تكجد لمقياـ بكظيفة محددة.

االنساف اثناء النشكء البيكلكجي ، كما انيا بمعنى اف الرغبات االنسانية كالحكافز كاالىداؼ ال تكلد مع    
ال تتشكؿ بالفطرة اك كغريزة ثابتة بؿ ىي منتجة تاريخيا كاجتماعيا كتتطكر في مراحؿ التقدـ مف التاريخ 

 االنساني. 
 في جديد اقتصادم تكنكلكجي لقطاع الطريؽ تمييد اجؿ مف القدـ منذ العديدة المحاكالت برزت لقد

 يمكنيـ ال الذم الحد الى ككعييـ الناس احاسيس لتصكغ ليا اسكاؽ كجكد بمقابؿ المعمكمات صناعة اطار
 اضطياد يخفي الذم الزائؼ الكعي حالة الى ككصكليـ الحقيقي كالكاقع المخادع الكاقع بيف فيو التمييز
 المجتمع افراد تقنع لكي معينة ايديكلكجيا بعرض االعبلـ كسائؿ عمى باالعتماد الييمنة ككاقع المجتمع

 في الجانب ىذا كيستثمر الجمالية االيديكلكجية بالحقنة اشبو المعمكمات اصبحت حيث ظركفيـ بتقبؿ
 ليتكقكا المستيمكيف تكجيو تتبع انيا اال المعارؼ مف المجتمع حاجات تمبي انيا بحجة التجارم المجاؿ
 لجعؿ االنتاجية كشركطيا المييمنة االقتصادية االليات يعزز بما البشرم السمكؾ ىندسة اجؿ مف انتاجيا
 (.3)االستيبلؾ لميداف تخضع بحتو تجارية عممية المعرفة كصناعة انتاج عممية

 كيسيطر كيممؾ يتحكـ مف ىناؾ كاف االنسانية المجتمعات بيا مرت التي المختمفة المراحؿ كرغـ
 التي المختمفة الصراع اشكاؿ كبمركر ليـ خاضعيف العبيد ذلؾ في بما شيء كؿ يممككف السادة فقديما

                                                                                                     

ي اشكاالت االنتاج االجتماعي لممعرفة ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، االردف ىشاـ غصيب: جدؿ الكعي العمم -1
 .41، ص 1992، 
عبد اهلل ابراىيـ: ما ىي االيديكلكجيا عمـ االفكار اـ االفكار مف دكف عمـ ، مركز دراسات فمسفة الديف ، بغداد ،  -2

 .18، ص2017
 .13،  11،  9عي ، مصدر سابؽ ، ص عمي ناصر كنانة: انتاج كاعادة انتاج الك  - 3
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 كخاضع يمتمؾ ال مف بمقابؿ كاالنتاج السيطرة ادكات يمتمؾ مف ىناؾ كاف المجتمعات طبيعة عمى طرأت
 يفرض مف ىناؾ اليكـ الى المعادلة ىذه بقيت المجتمع مراحؿ لكؿ عميو ىك كما االمر مر  السيطرة ليذه

 تنتج معينة سياسة ضمف اصبحت التي.. المعارؼ الى الحاؿ كصؿ اف الى العالـ عمى برؤيتو كيسيطر
 كفرض المعمكمات نشر في التحكـ حؽ كليا كالعممية التكنكلكجية االسس تمتمؾ محددة جية يفيد بما

 السيطرة ظؿ في االعبلـ كسائؿ بو قامت ميما دكرا ىناؾ اف أم. (1)االخريف عقكؿ عمى السيطرة
 الناتج العالمي االقتصاد سمة يمثؿ الذم المعمكمات القتصاد العالمية كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية

 المعمكماتية البيئة بخمؽ االيديكلكجي الدكر فضبل عف ضخمة اقتصاديات في المعمكمات استثمار مف
  .معينة جية مصالح يخدـ بما كالسياسية االقتصادية االسس يدعـ الذم بالشكؿ

 عمى باالعتماد المرئييف غير المالكيف لدف مف ، الذات خارج مف تصنع المعرفة اف بمعنى
 كعالما كاقعا تصدر بحيث مجيزة لفظية كصياغات المكركثة كاالحكاـ الرمكز مف تتشكؿ لغكية منظكمة

 بما البصر كمرمى العقؿ دائرة خارج المجتمع افراد جعؿ بيدؼ يعيشكنو الذم العالـ كغير الكاقع غير
 االقتصاد رمكز الكقت بنفس ىـ الذيف المييمنة الطبقة لصالح بالنفع تعكد ثقافية استراتيجيات مع يتناسب
 صناعة عممية تتحقؽ اف ليـ كاف كما ، مصالحيـ باتجاه كاحرافو العاـ الرأم في الكبير تأثيرىـ كليـ

 قكؿ يؤكد بما العممية ىذه تساند التي االعبلـ كسائؿ لكال المجتمعي الكعي تشكؿ بدكرىا كالتي المعرفة
 رقابة مف ذلؾ يرافؽ كما االحتكارية االعبلـ كسائؿ عمى السيطرة مف كاضحا اصبح: تشكمسكي نعكـ

 اال ىك ما الكـ كبيذا الحر المعمكمات تدفؽ يمثؿ اذ ، مييمنة نخبة لخدمة ىي الكسائؿ ىذه اف ، رسمية
 نطاؽ ضمف االحتكارية السيطرة رىيف المتمقي كجعؿ االفكار العالمية التجارة بمنح يساعد زائؼ اسمكب
 .(2)االعبلـ كسائؿ

 االقتصادية الدعاية مجاالت في كاستغبللو القكم كدكرىا( )المعمكمات صناعة اكتشاؼ نتيجةك 
 قدرتيا عدـ كنتيجة الفقيرة الدكؿ تجاه لممعمكمات كاالقتصادية السياسية لمسيطرة الطريؽ ذلؾ ميد كالسياسية

                                                                                                     

 .25بيير بكرديك: التمفزيكف كاليات التبلعب بالعقكؿ ، مصدر سابؽ ، ص  - 1
 .18عمي ناصر كنانة: انتاج كاعادة انتاج الكعي ، مصدر سابؽ ، ص -2
-  تعتبر الكاليات المتحدة االمريكية ىي اكؿ مف سطع نجمو في جانب صناعة المعمكمات ، حيث تـ انشاء اكؿ جمعية

بيدؼ تعزيز قطاع المعمكمات كلتنسيؽ الجيكد بيف المؤسسات كالشركات التي تعنى بإنتاج  1968لصناعة المعمكمات عاـ 
مف تفكؽ الكاليات المتحدة االمريكية في ذلؾ كاستثمر ىذا في  كتسكيؽ خدمات المعمكمات بمختمؼ االتجاىات مما زاد

الكثير مف البحكث كساعد في انتشار المغة االنكميزية كاصبحت لغة النشر، تأتي بعدىا الياباف كاصبحت منافسان قكيا ليا في 
لعاممة في ىذا المجاؿ اضافة بعض الجكانب كتميز ىذا التنافس بأنو معتمدا عمى استخداـ تقنية المعمكمات كتطكير القكل ا

الى دكر الصيف احدل الدكؿ المتقدمة في تطكير الصناعات كبناء اقتصاد قكم كالتنافس مع بقية الدكؿ في صراع انتاج 
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 يصعب مما ، كالكطنية كاالجتماعية االقتصادية القضايا خدمة في االمر ىذا استغؿ المعمكمات انتاج عمى
 فتمركز الجماىير عقكؿ عمى المسيطرة الغاية ذات المعمكمات ىجمات يكاجو عاـ رأم تككف اف عمييا

 المتقدمة الدكؿ مف قميؿ عدد بيد االعبلمي الجانب في كاستخداميا كالعممية التكنكلكجية كالقدرة المعمكمات
 كالسياسية االستيبلكية البديمة الثقافة بكاسطة منقاد عاـ داخمي رأم تككيف في كنجحت االمر ىذا استغؿ

 كايضا كاالقتصادم كااليديكلكجي الثقافي التحكـ مجاالت لخدمة النظر تكجيات دعـ في كالرأسمالية
 كالقكة الجديد االستعمار عصر ىك الحالي فالعصر ، كالسياسي كاالستراتيجي العسكرم الصراع مجاالت
 بمضمكنيا التبلعب يمكف بحيث الجديدة التقنيات عمى باالعتماد المصنكعة المعمكمات تكنكلكجيا قكامو

ىذا االمر استغمتو الشركات العابرة لمقكمية العمبلقة باحتكار  .(1)الدكؿ بمختمؼ المجتمع افراد الى المكجو
السيطرة الفكرية الف المتاجرة بالمعارؼ كالمعمكمات ، صناعة المعمكمات لغاية اىداؼ تجارية ىميا االكؿ 

كالثقافية لمدكؿ المتقدمة في انتاج كنشر المعمكمات تؤدم بالنتيجة الى اضعاؼ الكعي لدكؿ العالـ النامية 
لناتج مف استيرادىا لممكاد الثقافية التي ال تتناسب كال تنطبؽ مع االىداؼ الداخمية لمببلد بؿ تتكافؽ مع ا

اىداؼ كمصالح تجارية كلتحقيؽ اىداؼ استعمارية كاستراتيجية نتيجة تقدـ تمؾ الدكؿ كسيطرتيا عمى 
  .(2)مراكز المعرفة كخضكع الدكؿ النامية لتمؾ السيطرة

ذا الكضع اف مف يمتمؾ التكنكلكجيا يتمكف مف السيطرة بمختمؼ المجاالت عمى اما التفسير لي
الدكؿ الصغيرة كاستغبلؿ اقتصادىا بتكجيو السياسات المعرفية كتقديـ مفاىيـ تتماشى مع نظاميا 
االيديكلكجي تؤدم الى تعزيز ثقافة السكؽ كالعكلمة بتكجيو مف الشركات متعددة الجنسيات ىذا االمر 

عمماء االجتماع بأف ىذه الثقافة االفتراضية كالبديمة ليا القدرة عمى تدمير العادات كالقيـ كالتقاليد يطرحو 
 بإحبلؿ ثقافات جديدة محميا كىذا ما تسعى اليو الدكؿ الكبرل.  

 المعارؼ تحميؿ خالليا مف حاكؿ ، لعكالـ( Karl Popperبكبر كارؿ)الفيمسكؼ كضعو تقسيـ كفي
 :(3)كىي االعالـ كسائؿ عمييا تعمؿ التي المعرفية المجاالت لتكضيح االجتماع عمـ اطار ضمف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

تقنيات -المعمكمات. لممزيد ينظر: انعاـ عمي الشيربمي، اسماعيؿ محمد ابك رقيقة: صناعة المعمكمات نظريات كتحديات
 .52، ص  2012الكراؽ لمنشر ، االردف ، كتطبيقات ، مؤسسة 

نسمة البطريؽ: االعبلـ كصناعة العقكؿ ، المكسكعة السياسية لمشباب ، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  -1
2007 ،98. 

 .107مصدر نفسو : ص ال -2
 .35-34نديـ منصكرم: االستحمار االلكتركني ، مصدر سابؽ ، ص  -3
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يتمثؿ بعالـ المكجكدات التي تمتمؾ الكجكد الفعمي المكضكعي المستقؿ عف  العالـ الفيزيائي: .1
الذات المفكرة مثؿ المادة ، الحركة ، كما انو يمثؿ العالـ الذم يتكاجد فيو االنساف لكف ال يدرؾ كؿ ما 

 فيو.
ف كىك ما يخمقو العقؿ البشرم مف تصكره عف العالـ االكؿ ، كال يشترط ا العالـ غير المكضكعي: .2

 تككف تصكراتو صحيحة دائما ، بؿ ىي محاكالت لتفسير الظكاىر. 
اما ما يحصؿ نتيجة العالميف االكؿ كالثاني ، ىك انتاج النظريات العممية كتأليؼ الكتب كصناعة  

 االشياء المختمفة كالحكاسيب ككؿ ذلؾ يتـ باالعتماد عمى كسائؿ االعبلـ كبيئاتيا.
 :(1)يتـ التعامؿ عمى اساسيا مع مجتمع المعرفة كىيكما اف ىناؾ ثالث خصائص ثابتة 

 :تعتبر المعمكمات المستخدمة ىي مكرد اقتصادم تعمؿ مف خبللو المؤسسات  الخاصية االكلى
كالشركات عمى استغبلؿ المعمكمات كاالستفادة منيا مف اجؿ زيادة كفاءتيا كاالستفادة مف المردكد المالي 

 العائد.
 :يعتمد افراد المجتمع بصكرة عامة عمى ما يقدـ ليـ مف معارؼ عبر كسائؿ  الخاصية الثانية

االعبلـ كىـ مستيمكيف ليا بشكؿ مكثؼ في مختمؼ انشطتيـ ، مف خبلؿ فتح المجاؿ ليـ بالتعميـ كانشاء 
نظـ لممعمكمات كالثقافة ، كالعمؿ بالشكؿ المستمر عمى جذب االفراد كجعؿ عادة المعرفة عنصر ال غنى 

 في الحياة االجتماعية. عنو
 :ظيكر قطاع المعرفة باعتباره مف اىـ قطاعات االقتصاد ، حيث سابقا كاف  الخاصية الثالثة

تقسيـ عمماء االقتصاد لمنشاط االقتصادم الى ثبلثة قطاعات ىي: الزراعة كالصناعة كالخدمات ، اما في 
المعرفة كمعالجتيا كمف ثـ تسكيقيا الكقت الحالي فقد تمت اضافة قطاعات المعرفة متمثبل بإنتاج 

 اقتصاديا.
 :(2)المعرفة صناعة مف الناتج االقتصاد يميز ما اىـ اما

 .االنتاج في الرئيس العامؿ ىي المعرفة تعتبر .1
 ىيمنة عمى يدؿ كىذا البلمممكس عمى التركيز ىك االصؿ انما المممكسات عمى التركيز يتـ ال .2

 كاآلالت المخزكنات مف بدال كاالفكار التجارية العبلمات عمى التركيز أم ، السمع عمى الخدمات
 .كاالرض

 .شبكي انو أم االنترنت بفعؿ تكاجدت التي االفتراضية لممجتمعات نمكذج يمثؿ .3
                                                                                                     

 .65، ص  2014ي: االعبلـ الجديد)الدكلة االفتراضية الجديدة(، دار البداية لمنشر ، عماف ، ياس خضر البيات -1
 .122انعاـ عمي الشيربمي ، اسماعيؿ محمد: صناعة المعمكمات ، مصدر سابؽ ، ص - 2
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 المادم العمؿ مف بدال االفتراضي الى لمتحكؿ االمثمة احد ىي االفتراضية المجتمعات تعتبر .4
 .االفتراضية كالصفقات المشتركة االفتراضية بالمجمكعات متمثمة

 .  االلكتركنية التجارة تنبثؽ كمنو ، الجديدة التكنكلكجيا ابكاب اىـ احد .5
 المعمكمات انتاج عمى القدرة يمتمؾ فمف ، االساسية الثقافة مادة ىي المعمكمات اصبحت كبذلؾ

 االىمية بالغة قضية ىناؾ اف كما ، المجتمع افراد عقمية عمى السيطرة يحكـ اف يستطيع الكقت بنفس ىك
 محصكرة انيا بؿ المجتمعات كؿ الييا تطاؿ اف يمكف ال سمة ىي المعمكمات صناعة اك انتاج اف كىي

 لتككف االخرل المجتمعات لباقي نشرىا عف المسؤكلة ىي انيا كما ، كاحدة مييمنة ادارة ضمف كمقتصرة
فيؿ يمكف فيـ اف كسائؿ االعبلـ  .(1)االلكتركني ()باالستحمار يسمى ما ىك االمر كىذا فقط ليا مستيمكة

تعطي االمتيازات لقمة مسيطرة لمجرد امتبلكيا الكسائؿ الفنية كالمالية مما يعكس طبيعة عمؿ كسائؿ 
االعبلـ مف ككنو نابع مف حاجة اجتماعية كيمثؿ باطف المجتمعات بما تحممو مف ثقافات كمفاىيـ اضافة 

معمكمات لديو الحؽ ايضان في التحاكر كالتداكؿ الحر لممعمكمات كاف تككف الى اف المجتمع المتمقي لم
مكضكعية متكازنة ، ىذا االمر يتطمب اف يككف االعبلـ كحاجة اجتماعية يتناسب مع كؿ مجتمع كماىيو 

 اىتماماتو كاحتياجات كاقعو. 
حداثي مرتبط بكسائؿ فبعد ما كاف العصر الحداثي مرتبطا باإلنتاج كالثكرة ، فاف عصر ما بعد ال

االعبلـ كحرية التعبير، كاصبح المجتمع متطمعا لكثرة الفضائيات الحرة كمرابطة االعبلـ لو في كؿ 
مجاالت الحياة ابتداءن مف العمؿ كالرياضة كحتى الترفيو كالتسمية ، فبل يكاد يكجد نشاط كاحد خالي منيا 

مسبكقة لدل االفراد ، فالجميع مدفكع الى  ككأف كسائؿ االعبلـ تحاكؿ اف ترسـ صكرة دمقرطة غير
استعماؿ كسيمتو االعبلمية كلديو الرغبة في المعرفة اك التحاكر كخمؽ جكو كايقاع كاليركب مف القانكف في 
محاكلة لجعؿ المجتمعات تخضع لسطكة مالكي كمتحكمي الكسيمة االعبلمية كاشغاؿ الجميع بدائرة 

الى خدعة االشباع باالعتماد عمى قكة الخداع الجديدة كايديكلكجيتيا  االستيبلؾ بدال مف االنتاج لمكصكؿ
 . (2)في تكفير المعمكمات مف اجؿ فرض السيطرة عمى كافة مقاييس الحياة االجتماعية

                                                                                                     

 -  ؼ مساره عف يعرؼ عمي شريعتي االستحمار بقكلو: ىك محاكلة لتزييؼ ذىف االنساف كنباىتو كشعكره ، اضافة الى حر
النباىة االنسانية كايضا النباىة االجتماعية بغض النظر عما اذا كاف فردا اـ جماعة. لممزيد ينظر: عمي شريعتي: النباىة 
كاالستحمار، ترجمة ىادم السيد ياسيف ، تعميؽ عبد الرزاؽ الجبراف ، مراجعة حسيف عمي شعيب ، دار االمير لمثقافة 

 .100 ، ص 2004كالعمـك ، بيركت ، 
 .29، ص  2016نديـ منصكرم: االستحمار االلكتركني ، منتدل المعارؼ لمنشر ، بيركت ،  -1
جيؿ ليبكفتسكي: عصر الفراغ)الفردانية المعاصرة كتحكالت ما بعد الحداثة(، ترجمة حافظ ادكخراز، مركز نماء لمبحكث  -2

 .19-18، ص  2018كالدراسات ، بيركت ، 
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نستنتج مف ذلؾ اف كسائؿ االعبلـ ىي سمطة تبث المعمكمات كليا القدرة كاالمكانية عمى تغيير 
معالجة اك تطكير اك تكليد المعمكمات ضمف البيئة االعبلمية اك المجاؿ كتبديؿ اك تعديؿ اك تشكيو ، 

االعبلمي الذم تنقؿ فيو المعمكمة المكجية الى المجتمع بمعنى انيا تمثؿ نسؽ معمكماتي يمكف مف خبلليا 
اخفاء مضاميف غير معمنة )رسائؿ مبطنة( مف اجؿ التأثير في المتمقي مف دكف اف يشعر كتستطيع بذلؾ 

ير ما يتناسب مع سياسة القائميف عمى ادارتيا ال بؿ تقدـ المعمكمة عمى انيا مكثقة كبالتالي تظير تمر 
 السمككيات عمى افراد المجتمع بالشكؿ الذم تريده كسائؿ االعبلـ اف يظير عمى ارض الكاقع.
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 ادلثسث اٌثأٟ
اٌٛالغاٌؼٛاًِ إٌفغ١ح ادلإثشج يف صٕاػح   

 اٚال: دٚس االحياء )اٌشِض( يف صٕاػح اٌٛالغ
بصكرة عامة يعيش كؿ فرد منا تحت تأثير االيحاءات المحيطة بو في حياتو االجتماعية لككنيا 
تشكؿ جزءن كبيرا منو كتسيطر عمى عقمية الفرد، فيي تشمؿ كؿ ما يدكر في المجتمع سكاء كاف خطأ اـ 

ؿ بتأثير المعتقدات التي تسيطر عمى عقكلنا منذ زمف االجداد كالى صكاب كيقع تحت سمطتو كما ىك الحا
 اليـك  فالقبكؿ بفكرة كتصرؼ االخريف حتى كلك كانت خاطئة لكنيا مقبكلة يعتبر االيحاء بذاتو. 

يعرؼ االيحاء عمى انو كؿ تجربة تثير كجداف الفرد اك انفعاالتو بصكرة مباشرة ، كيمكف اف يككف 
كممة ، كما يمكف اف يككف حادثا يصادفو االنساف اك شيئا يراه ، اك قد يككف جممة  عبارة عف جممة اك

ممفكظة اك كممة ، فاإليحاء ىك رسالة تكجو الى النفس البشرية مف اجؿ التأثير في سمكؾ الفرد باستدعاء 
. لتككف (1)خيالو بشكؿ مباشر، اما عمؿ الخياؿ فيك يحدد ما يتخذه الفرد مف سمكؾ في مختمؼ الظركؼ

غاية االيحاء احداث التأثير في االخريف باالعتماد عمى اساليب االقناع لتغيير سمككيـ كطريقة تفكيرىـ 
 مف خبلؿ خمط الحقائؽ باألكاذيب كتشكيو عقؿ الفرد لمدفع بو الى تقبؿ كتصديؽ ما يريده المقابؿ.

ال انيـ عمى االغمب يكتفكف اما الرمز فمـ يتكصؿ عمماء االنثركبكلكجيا الى تحديد دقيؽ لو ، ا
بتكضيح عبلقتو بالفكرة التي يرمز الييا، فيك غالبا ما يكصؼ عمى انو ادراؾ بأف ىذا االمر ممكف اف 
يقؼ بديبل عف االمر االخر اك ممكف اف يحؿ محمو كينكب عنو ، كال يشترط المطابقة التامة كانما 

يككف الرمز شيء مممكسان يأخذ مكاف المجرد ، كما باإليحاء اك االعتماد عمى كجكد عبلقة عرضية كبذلؾ 
يستعمؿ الرمز في اغراض مختمفة الى جانب العكامؿ النفسية التي تمعب دكران ميما في تحديد داللتو ام 

الذم يتكاجد فيو كيستمد معناه اك قيمتو ممف يستخدمو مف الناس، ام اف مف ()انو مختمؼ بحسب المكاف
 .  (2)جتمعيضفي لمرمز معناه ىك الم

كما يعرؼ الرمز عمى انو مكضكع ايحائي، يدؿ عمى كجكد قرينة معنكية تربط بيف الداللة 
كالمدلكؿ الف اإلنساف ىك مف تميز بإنتاج الرمكز كاستخدميا في تنمية العممية التي تشكمت بيا المغة 

                                                                                                     

 .10، ص  1947الذاتي ، ترجمة شكرم محمد عياد ، الناشر المصرم ، القاىرة ،  بتر فمتشر: االيحاء - 1
 -  كمثاؿ ذلؾ المكف االبيض كاالسكد، ففي بعض الدكؿ يعتبر المكف االبيض رمز لمحداد في حيف دكؿ اخرل تعتبر المكف

 االسكد ىك مف يرمز لمحداد.
، 1992، ترجمة عبد اليادم عباس ، دار دمشؽ لمنشر ، دمشؽ ، فيميب سيرنج: الرمكز في الفف، االدياف ، الحياة  - 2

 .6-5ص 
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ؿ انطبلقان مف تغيير نمط . فاإليحاء ىك فف يساعد االنساف عمى محاكلة خمؽ كاقع افض(1)بمختمؼ اشكاليا
التفكير الذاتي القائـ عمى عممية التمقيف التي تشبو الى حد ما التنكيـ المغناطيسي ، كىذا االمر يعتمد 
بشكؿ مباشر عمى ميارات التكاصؿ كاساليب االقناع فغالبا ما يظير الرمز مجردا مف معناه المباشر يحمؿ 

خيالية )ام اف الرمز يشبو الداؿ كيمتمؾ خمفية مادية بصكرة ثقبل دالليا كيدخؿ ضمف بنية الدالالت الم
اشكاؿ مركبة كما ىك الحاؿ بالصكر المركبة كالمقاطع كما يفترض اف يؤكؿ دائما ألنو قد يظير في اغمب 
االحياف بشكؿ لغز غامض لكف يمتمؾ صفة عاطفية( حيث كصفو كارؿ غكستاؼ يكنغ بأنو يمثؿ التجسيد 

صمي ، ام عندما ال يككف المدلكؿ حاضرا اك اف تككف لو القدرة عمى الظيكر بشكؿ المرئي لمنمكذج اال
مممكس في ىذه الحالة نككف اماـ الرمز، ام تفيـ الداللة بالمعنى المجازم)المجيكؿ كالغامض( بطريقة 

تبر التخيؿ الرمزم الذم تحدده الثقافة ، كما اف الرمز يمثؿ عممية تمثيؿ لمعنى ال يمكف كصفو ، كيع
الداؿ كالمدلكؿ ىما العنصراف المككناف لمرمز كبنفس الكقت يشيراف الى مركنتو البلمتناىية اما جكىره 

 . (2)فيتصؼ بعدـ االكتماؿ كالتحديد كيكازنو التكرار باستمرار
اىتـ الكثير مف عمماء االنثركبكلكجيا بدراسة االنساف كالكيفية التي ينتج بيا الرمكز كطريقة 

كالتعامؿ بيا فالرمز ىك المسؤكؿ عف تحكيؿ االنساف مف كائف بيكلكجي الى كائف اجتماعي ألنو استعماليا 
يتشارؾ مع غيره بالرمكز كعف طريقو يمكف التمييز بيف كؿ ما ىك غير انساني كما ىك انساني ، فالثقافة 

ت االنساف كتنظيماتو برمتيا عبارة عف نسؽ مف الرمكز المعقدة كالمختمفة كما انو يمثؿ اساس لكؿ مؤسسا
كتكاصمو  فالرمز ىك مفتاحي لفيـ العالـ الثقافي كاالجتماعي ، كالكعي الرمزم الذم تميز بو االنساف عف 
غيره مف الكائنات االخرل متجسدا بخمؽ رمكزا مختمفة تمتقطيا الحكاس لتشكؿ ابكابا لممعرفة ، في حيف اف 

غامضة مالـ تدخؿ الى عالـ حي يزخر بالرمكز الدالة كاىـ ىذا االدراؾ لؤلفكار كالتصكرات تبقى مبيمة ك 
. فالفكرة العقمية ال يتمكف االنساف مف نقميا الى غيره اال بكاسطة كسيط يعبر عنيا كاال (3)ادكاتيا المغة

فسكؼ تبقى حبيسو صاحبيا كال يعرؼ االخركف عنيا ام شيء ، اال اذا تمثمت في صكرة رمكز تنقؿ الى 
ؿ ليا ليقكـ بتفسيرىا كحميا كاالستجابة ليا ، فالرمز ىك كسيمة اتصاؿ ميما اختمفت طرؽ الفرد المستقب

استخدامو كاستعمالو كما يظف البعض اف ىناؾ اختبلط حاصؿ في ما بيف الرمز كالمكضكع الداؿ عميو  
ة الراية لكف الصحيح ىك اف الرمز ال يمثؿ المكضكع ذاتو كانما يشير الى ىذا المكضكع كمثاؿ ذلؾ كمم

                                                                                                     

 .58، ص  1996، القاىرة ،  2محسف محمد عطية: الفف كعالـ الرمز، دار المعارؼ المصرية ، ط - 1
ي ، فالنتينا غراسي: مدخؿ الى عمـ اجتماع المخياؿ نحك فيـ الحياة اليكمية ، ترجمة محمد عبد النكر، سعكد المكل - 2

 .16-15، ص  2018المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ، بيركت ، 
 .55فيميب سيرنج: الرمكز في الفف ، االدياف ، الحياة ، مصدر سابؽ ، ص - 3
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. كعند طرح تساؤؿ ميـ حكؿ اىمية انتاج (1)الحمراء ال تدؿ عمى الخطر نفسو كانما ىي رمز ليذا الخطر
االنساف لمرمكز؟ اك اف صح التعبير لماذا االنساف ىك بحاجة إلنتاج الرمكز؟ سيككف تكضيح ذلؾ بسيط 

معنى كغاية، فعمى سبيؿ المثاؿ لسبب محدد كىك اف السمكؾ البشرم ال يحدث اال اذا كاف ىناؾ لمفعؿ 
نجد اف االنساف قد غادر االفعاؿ الغريزية نتيجة تميزه عف غيره مف الكائنات باعتباره كائف ثقافي كالثقافة 
ىي مف تعطي معنى لكؿ ما يحيط بو، كاختبلؼ الثقافات االنسانية ىي السبب بيذا التنكع لمغايات 

. كالف (2)ماكنو المختمفة كازمنتو كمدل االستجابات التي يبديياكالمعاني التي يككنيا العقؿ الجمعي في ا
الكاقع االجتماعي متنكع مف الطبيعي اف تككف استجابات افراد المجتمع متنكعة كبالتالي فالفرد ينشأ شبكة 
مف الرمكز كالمعاني ليحدد بيا غاياتو كسمككو لتؤدم بالنتيجة الى ظيكر مشكمة عميقة كىي اف االنساف 

ان متشبثان بشبكة مف المعاني التي يقكـ بنسجيا بنفسو كما يحدد ذلؾ ماكس فيبر، كىذا التمسؾ كالتشبث كائن
مف الطبيعي اف يكلد انحيازا لما صنعو مف طرؽ تفكير كمعافو مختمفة كمنحيا صفة القدسية كالسمك 

 .(3)لككنيا تمثؿ حصيمة تفاعمو مع الكاقع الدائـ التحكؿ كالتغير
رمز اف يفيـ اال في سياؽ خمفيتو الميتافيزيقية كعقيدتو كثقافتو كالتربة التي نشأ فييا  كال يمكف لم

كنتيجة لتعدد المكضكع الذم يبيف المعنى الرمزم ادل الى تعدد تقسيماتو كمنيا: الرمكز الدينية  
طبيعتو بيف الرمكز االسطكرية ، رمكز التراث ، كالرمكز النفسية كالتعبيرية ، بذلؾ ميز العمماء كبلن بحسب 

فاألدبية تختمؼ عف الرمكز العممية كىكذا ، كمف ىنا اشارت الفيمسكفة االمريكية سكزاف النجر الى اف 
االنساف يمثؿ كينكنة رامزة ال يمكف ليا اف تستقر اال في ما كراء الحس الظاىرم كرحاب الميتافيزيقيا فيك 

المعرفة ، كما اف التفكير الرمزم ال يتكاجد بشكؿ فطرم  التي تمثؿ دائرة( )كحده القادر عمى صنع الرمكز
في االنساف بؿ عف طريؽ تعمـ عممية الترميز كاستدخاليا باالعتماد عمى المغة التي تزكد االنساف بكؿ 
االحداث كالعبلقات كاالستدالؿ عمى الكسيمة لتكليد صكر نيائية متباينة مف التمثيبلت الجديدة ، اضافة 

                                                                                                     

اليامي عبد العزير اماـ: مدخؿ الى سيككلكجية االعبلـ كالرأم العاـ ، دار الحكيـ لمطباعة االكفست ، القاىرة ، دكف  - 1
 .22لسنة ، صذكر ا

عبد الغني عماد: سكسيكلكجيا اليكية)جدليات الكعي كالتفكؾ كاعادة البناء(، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ،  - 2
 .11، ص 2017

3 -Cashmore, Ellis, and Rojet, Chris; Dictionary of Cultural Theorists, Edward Amold 
pulplishers LTD , new york ,1999 , pp.15. 

 -  كعمى النحك مف ىذا.. نتيجة تنكع الكاقع االجتماعي بما يشتمؿ عميو مف رمكز مختمفة كخبرات متنكعة يتـ استبعاد
بعضيا كتقبؿ البعض االخر اك تأكؿ اك تختزؿ ضمف طبقات اجتماعية اخرل تعتبرىا اساسا لبناء كاقعيا الى اف تصبح 

 ية كاشكاال تستخدميا ىذه الطبقات لتثبيت مصالحيا.  صكرا ايديكلكج
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ألحداث كتخطيط السمكؾ كتنظيـ الذكريات ، كبالتالي يصاغ تفكير االنساف بالكامؿ لمعرفة الى التنبؤ با
 . (1)العالـ المادم

كىنا اشار بكدريار الى غياب في عبلقة الداؿ كالمدلكؿ نتيجة لمضاعفة الدكر الذم تشغمو كسائؿ 
ما ينقؿ كيقدـ ال يشكؿ الكاقع االعبلـ في صناعة الكاقع االجتماعي المتحكؿ الى صكرة منقكلة عبرىا ، ف

كما ىك بالصكرة عف صكرة كلدىا االعبلـ لتشير الى داللة معينة ال تعكد الى معنى الكاقع ، بينما 
الصحيح ىك اف الداللة تفترض كجكد عبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ ام بيف الرمز كبيف ما يرمز اليو فاذا ما 

كيككف ما يدؿ اليو الرمز مف خارج الكاقع كبالتالي تختفي  اكتفى الرمز بذاتو يصبح ىك مرجعية لنفسو ،
. كفي ذات الكقت يقدـ نيككالس جيف ثبلثة (2)الصكرة الحقيقية لمكاقع كتظير كما يسمييا فكؽ الكاقع

طركحات ميمة حكؿ اعادت انتاج الرمكز االجتماعية التي كظفت مف اجؿ اعادة انتاج االستقطاب 
 :(3)كىي

لـ يكف قائما بذاتو في الكاقع)ما متكاجد ىك مجرد محاكاة لبلجتماعي  اف ما ىك اجتماعي .1
 كلمعبلقات االجتماعية(.

 يتكاجد االجتماعي في كؿ مكاف كيسعى الستثمار كؿ شيء مكجكد ضمني كليس في ام مكاف. .2
اف ما ىك اجتماعي كاف مكجكد مسبقا اال انو لـ يعد كذلؾ، الف االجتماعي ىك تأثير صكرة زائفة  .3

مراتب االنتاج الكبير كىي االف مختفية نتيجة التطكر التكنكلكجي لكسائؿ االعبلـ كاالنتشار  في
الكبير لمرمكز كاالشارات، بمعنى اف ما ىك اجتماعي اليكـ ىك مكجكد مف المنظكر المكاني فقط 

 كيمكت في جانب المحاكاة.
نتيجة االنتشار الضخـ لئلشارات كظيكر كىذا ما يتفؽ معو بكدريك في القكؿ باف االجتماعي قد اختفى    

. فما يشيده المجتمع اليـك مف تطكر تكنكلكجي في شتى مجاالت الحياة (4)اشكاؿ المحاكاة الرقمية كالرمكز
كممارستو لييمنة كبيرة عمى حياتنا قد احدث خمط كبير في ما بيف االمكر االنسانية كغير االنسانية في 

 ناتجة مف التطكر التكنكلكجي.ظؿ ىذه االشكاؿ االجتماعية ال

                                                                                                     

 الساعة  31/5، تاريخ الدخكؿ  2019عبلء الـز العيسى: الرمز كالتفاعمية الرمزية ، مقاؿ منشكر بحسب الرابط :  - 1
 / - https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2 ص.1
 18-17مصدر سابؽ ، ص  جاف بكدريار: المصطنع كاالصطناع ، - 2

 عمماء كاحد السياسة عمماء كاحد االجتماع عمماء مف سبعة مع حكارات)نيككالس جيف: مستقبؿ النظرية االجتماعية  - 3
 .7، ص 2014 ، القاىرة ، لمترجمة القكمي المركز ، الحميد عبد يسرل كتقديـ ترجمة ،( المسانيات

 .14االنساف ذك البعد الكاحد ، مصدر سابؽ ، ص ياسر بكر: مجتمع الفرجة كصناعة  - 4
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اما سبب تشبع المجتمع بيذا القدر الكبير مف الرمكز ذات المعاني الذاتية المرجعية ىك طبيعة 
المجتمع المختفية فيو العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ ، بؿ اف كؿ ما فيو مف داللة كمعاني ىي باتت غريبة 

م نتج مف احتكاء كسائؿ االعبلـ عميو كجعمتو مجمكعة عف كاقعنا االجتماعي نتيجة المجتمع المعكلـ الذ
مف العمميات المصطنعة كالصكر التي ال تربطيا عبلقة مرجعية مع اصؿ الكاقع ال بؿ اف ىذه الصكر 
المصطنعة تأخذ مقاـ الييمنة فيو كنتيجة ليذا يظير نكعيف مف المجتمعات القائمة عمى اساس تصنيؼ 

ية المعتمدة عمى تبادؿ اليدايا استكماال لمنيج عالـ االجتماع مارسيؿ ثقافاتيا كىي: الثقافات الرمز 
، كالنكع االخر ىي الثقافات المعكلمة المعتمدة عمى تبادؿ الرمكز كالثركة ، ام عالـ ال يقدـ ام ()مكس

 . (1)استجابة مطمقان لممنطؽ الرمزم فيو
كاف الرمز ذا قيمة كثقة ناؿ قبكال اكبر  بقيمة االفكار التي يعبر عنيا.. كمما ()تحدد قيمة الرمز

مف افراد المجتمع.. فالمجتمع ىك مف يقكـ بدكر ميـ كاساسي في شخصنة االفكار)االفكار الفعالة( بشكؿ 
محدد بمعنى اف الفكرة ال تككف ذات قيمة كفكرة مستقمة بذاتيا ، اال بقدر ارتباطيا بأىمية الرمز كمعناه 

الصراع في ما بيف الرمكز االخرل المقتنعة بيا فئات اخرل في المجتمع ام اف االجتماعي كبالتالي يتكلد 
الصراع الحقيقي مرتبط بالرمكز اكثر مف ارتباطو بالفكرة سكاء كانت صحيحة اك خاطئة كتصبح اخطاء 
افراد المجتمع ىي اخطاء الرمز دكف اف يشعركا بذلؾ ، كفي ذات الكقت تسعى االنظمة السياسية القائمة 

مى بقاء االصطدامات بيف معسكريف يمثبلف الطبقة الكسطى مف المجتمع عمى اساس الحداثة كاالصالة ع
كفي خضـ تحكؿ مجتمعاتنا العميؽ اصبحت ىذه الطبقة منقسمة في نفس الكقت عمى نفسيا بسبب 

                                                                                                     

 - عممية قيمة ىك االنساف يعتبر ، كاالنثركبكلكجيا االجتماع عمـ بدراسة اىتـ فرنسي اجتماع عالـ ىك مكس مارسيؿ 
 كما ، اقتصادية ضركرة ىك مثمما االجتماعية لمبنية اساس ىك االجتماعي التبادؿ كاف النكاحي مختمؼ مف دراستو يتطمب
 لفيـ اساسية ىي الثنائية العبلقات كاف االجتماعية الحياة امكر اىـ مف ىي الرمزية التكافقات ام كالكره التعاطؼ اف يرل

 مكس مارسيؿ اسيامات :العتـك انتصار ،ينظر لممزيد. الفردية العبلقات مف فيميا يمكف ال كالتي المستمرة الحياة متغيرات
  :23/5/2021 الدخكؿ كقت: التالي الرابط بحسب منشكر مقاؿ االجتماع ، عمـ في
-https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85

85%D%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D9%  
 19جاف بكدريار: المصطنع كاالصطناع ، مصدر سابؽ ، ص  - 1

 -  يرل عمماء النفس االجتماعي، اف استعماؿ كفيـ الرمز لو عبلقة كثيقة باالطار المرجعي لمفرد، فالنسؽ النفسي ىك
التجارب الشخصية عنصر متكامؿ مع االطار المرجعي ككؿ كيتككف مف االتجاىات كالقيـ كالمعمكمات ككؿ اثار 

فالمعمكمات التي ترسؿ الى شخص معيف ال تسجؿ عمى كرقة بيضاء انما ستخترؽ المجاؿ النفسي لو مف جكانب متعددة 
قبؿ اف تحدث االجابة. لممزيد ينظر: رياض الزغؿ: مقدمة في عمـ النفس االجتماعي كالسمكؾ التنظيمي، دار قتيبة لمنشر، 
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ح االنتقاؿ الصراع القائـ دكف تكجيو نحك التكافؽ بيف الطبقة ذاتيا كنتيجة لطبيعة الرمز المجتمعي يصب
مف الجزئي الى االىتماـ المركزم بحسب ما يمثؿ الرمز مف تكترات قيمية تسعى لتعزيز المفيكـ الجديد 
المتمثؿ بثقافة التفاصيؿ المعبرة عف الكقائع االجتماعية التي تحكلت لتككف حدث اجتماعي غايتو اشغاؿ 

يف الرمز كالمناقض لو ترل الباحثة اف االعبلـ . كنتيجة الصراع ب(1)الرأم العاـ القائـ بيف التأييد كالرفض
الحالي ساىـ في بركز بعض المظاىر، فالكثير مف االنقسامات الفكرية كالثقافية ىي نتيجة كسائؿ االعبلـ 
التي تعمؿ عمى تضخيـ شخص ما اك حدث معيف كالتحشيد لو عمى اعتبار انو رمز يمثؿ حمقة كصؿ 

 التي يمثميا كيحمؿ فكرىا. لمقاعدة اك الشريحة كبيف المؤسسة 
اف سمكؾ االنساف الرمزم مكجكد في اساس الكجكد البشرم االجتماعي كالعقمي الف اكتساب 
المعارؼ دكف مساعدة الرمكز ينخفض الى ادنى المستكيات لبلستعماالت اليدكية الحسية كال يتجاكز اك 

مر ال يسمح بمقارنتيا بعبلمات بسيطة كعمى يعمك المعطيات المباشرة لممكاف كالزماف ، بالتالي فأف ىذا اال
العكس مف العبلمات فاف الرمكز ال تعتبر بالضركرة صادرة كمدركة بقناة كاحدة حسية الف الرمكز سكاء 
كانت اشارات اك سمعية ضكئية فأنيا تفسر ألنيا تعتبر رمكزا لغكية ، فقد كتب ليفي شتراكس: اف كؿ 

ة رمزية تحتؿ المغة الدرجة االكلى منيا بحسب الترتيب ، ثـ العمـ ، ثقافة يمكف اعتبارىا مجمكعة انظم
الديف ، الفف ، القكاعد الزكاجية 5 ام اف نظاـ الرمكز يتشكؿ ببطء خبلؿ قركف كبشكؿ عفكم ، كما يرل 

. (2)مكس كدكركيايـ كغيرىـ مف عمماء االجتماع ، اف البشر ال يمكف ليـ التكاصؿ اال عف طريؽ الرمكز
ممت كسائؿ االعبلـ بشكؿ مكثؼ في استثمار ثكرة االتصاالت كالمعمكمات في عمميتي االيحاء لذا ع

كتكراره بما يؤدم الى خمؽ رمكز جديدة اك تغيير معنى الرمكز القديمة كبالتالي تغير انعكاساتيا الداللية 
اء كتكراره لمكضكع معيف اجتماعيا كىكذا يتـ خمؽ كاقع فكؽ الكاقع الفعمي)كاقع خيالي(، فالتركيز باإليح

يعمؿ عمى جعمو ايقكنة تتحكؿ باستمرار ىذا التركيز كالتكرار الى رمز اجتماعي يدخؿ في البنية الثقافية 
 عف طريؽ التغير الثقافي.

كالدليؿ  symbolاما الفيمسكؼ االمريكي شارلس ساندرز بيرس ، فقد ميز في ما بيف الرمز
، في كصؼ المكضكع المادم كخصائصو كبيف الصفة  iconكبيف الصكرة التمثيمية  indexالمكضكعي 

المميزة لمعبلمة فيقكؿ: اف االيقكنات تحتؿ مكانا كسطا بالتماثؿ بيف العبلمة كالدليؿ المكضكعي كالمكضكع  
كع بينما اما الدليؿ المكضكعي فيحتؿ مكانا كسطا مف خبلؿ رابطة زمانية اك مادية بيف العبلمة كالمكض

                                                                                                     

شخصية الرمز المجتمعي اعبلميا ، بحث مقدـ لممؤسسة العممية بيت الحكمة المنظـ لندكة الرمز ايسر خميؿ ابراىيـ:  - 1
بحسب الرابط:  2017كتأثيره في شخصية الفرد العراقي ، بغداد ، 

http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=671. 
 .40بؽ ، ص فيميب سيرنج: الرمكز في الفف ، االدياف ، الحياة ، مصدر سا - 2
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الرمز يككف كسطا بسبب رابطة شكمية اك اصطبلحية مجردة متكاضع عمييا ، كتعكس ىذه التصنيفات 
الثبلثة لممرجعية العبلقة الترابطية بيف التجاكر اك عبلقة الترابط ، التماثؿ كبيف القانكف اك السببية ، كما 

غيرىـ عمى اف ىذه االنماط الثبلثة تمثؿ اكد الكثير مف العمماء امثاؿ ىيجؿ كجكف لكؾ كعمانكيؿ كانط ك 
الطريقة االساسية التي تترابط بيا االفكار، كاكد بيرس اف كؿ صكر االفكار ىي في جكىرىا تمثؿ اتصاؿ 
)نقؿ العبلمات( قائمة عمى اساس منطؽ باطني ، كبطبيعة الحاؿ كؿ المكضكع معتمدا عمى االنساف ألنو 

مؤشرات اك ايقكنات انما االنساف ىك مف يؤكليا باالعتماد عمى  ال كجكد لمكضكعات طبيعتيا رمكز اك
االستجابة كالفارؽ بينيـ ىك طبيعة النظرة الى االشياء مف حيث عبلقاتيا المشتركة اك شكميا اك اندماجيا 

 .(1)في شبكة مف العبلقات تـ االصطبلح عمييا
بنيتو كما ىك الحاؿ عند كاسيرر،  اما المنظكمات الرمزية)المغة كالديف كالفف( فيي تعطي لمعالـ

ىكمبمت اضافة الى سابير، كىـ مف اصحاب التقميد الكنطي بالنظر الى العمـ كالفف كالمغة كاالسطكرة بانيا 
مف ادكات المعرفة التي تساىـ في بناء تركيبة العالـ المكضكعي، باعتبارىا اشكاؿ رمزية كمظيرا فعاؿ 

المذىب في ذلؾ، اما التحميؿ البنيكم لتمؾ الرمكز يتمثؿ بادراؾ  لممعرفة كيؤيد دكركيايـ اصحاب ىذا
ىي ( )كمعرفة المنطؽ النكعي كطريقة تحكمو باإلشكاؿ الرمزية المختمفة ، كبما اف المنظكمات الرمزية

ادكات تكاصؿ كمعرفة ال يمكف ليا اف تفرض كتمارس سمطة البنيات اال اذا تحدد ذلؾ باعتبارىا بنيات 
الكاقع تسعى لو السمطة الرمزية كىي بنفس الكقت تحاكؿ اقامة نظاـ معرفي، الف الرمكز ىي الف بناء 

 . (2)احدل ادكات التضامف االجتماعي كتساىـ في اعادة بناء النظاـ االجتماعي
يركز التقميد الماركسي الجديد كيعطي اىمية كبيرة لمكظيفة السياسية التي تؤدييا المنظكمة الرمزية 

ميميـ انيا تعكد بالنفع لصالح طبقة سائدة تفسر االنتاجات الرمزية بما يناسبيا فتخدـ بالنتيجة فبحسب تح

                                                                                                     

، ص  2014تيرنس دبميك ديككف: االنساف.. المغة.. الرمز، ترجمة شكقي جبلؿ ، المركز القكمي لمترجمة ، القاىرة ،  - 1
121-123. 
 -  لقد عممت العكلمة عمى تحطيـ االيديكلكجيا كتحكيميا الى سكؽ تركج بيا لؤلكىاـ لتككف اقؿ كثكقيو كاكثر ضبابية

فنجحت بالنتيجة بزرع قيـ جديدة يتطمبيا ازدىار السكؽ كىذا ما يتمثؿ بإيديكلكجيا العكلمة التي تحدد لممجتمعات اختيارا 
د عف الحداثة ، بحيث اصبحت الشركات المتنافسة في السكؽ ال تبيع المنتجات بؿ مستحيبل اما التقميد االعمى اك االبتعا

الرمكز فالمسألة مرتبطة باالنتماء الرمزم كالصكرة كبالنتيجة اصبح اقتناء المنتجات كالبضاعة انتماء كىمي ليكيات رمزية 
Symbolic Identity بالغ اليائمة التي تصرؼ عمى االعبلنات متفكقة عمى قيمة المادة بحد ذاتيا، ىذا االمر يفسر الم

ليس بيدؼ التنافس بؿ آلمكر اخرل تتمثؿ بتكظيؼ االكىاـ كالتبلعب بالرمكز كاالغراء كالخياؿ كاالستيبلؾ الى الحد الذم 
 .20-19يمحي التمييز بيف الكاقع كالصكرة. لممزيد ينظر: عبد الغني عماد: سكسيكلكجيا اليكية ، مصدر سابؽ ، ص

 .49، ص 2007، المغرب ، 3ير بكرديك: الرمز كالسمطة ، ترجمة عبد السبلـ بنعبد العالي ، دار تكبقاؿ لمنشر، طبي - 2
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ايديكلكجيتيا)الرمز ككسيمة لمصراع( كتقدـ عمى اساس انيا فائدة تخص الجميع كليس لفئة معينة ، كتعتمد 
ميؼ كظيفة التقسيـ تحت في ذلؾ عمى الثقافة السائدة بما تنتجو مف مفعكؿ ايديكلكجي بإخفاء ذلؾ كتغ

ذريعة التكاصؿ فتؤدم كظيفتيا لفرض السيادة كاضفاء المشركعية التي تساىـ في سيطرة طبقة محددة عمى 
الطبقات االخرل)عنؼ رمزم(، كمثاؿ ذلؾ السيطرة عمى الرأسماؿ االقتصادم عف طريؽ االنتاج الرمزم 

العالـ االجتماعي خاضع لصالحيـ سكاء كانكا  اك مف خبلؿ المدافعيف عف ايديكلكجيتيا بالعمؿ عمى جعؿ
كالشكؿ فنانيف اك مثقفيف اك رجاؿ ديف كبل بحسب زمانو كالمكانة التي يحتميا في التراتب االجتماعي، 

 :(1)( يكضح اىمية االدكات الرمزية كدكرىا 7رقـ)
 
 
 

 
 
 
 

بيف المكضكع كالرمز كال يشترط اف كاإلنساف لكي يتعمـ الرمكز ال بد لو مف معرفة العبلقة الرابطة 
تككف ىذه العبلقة قكية بينيما بؿ قد تككف عمى العكس مف ذلؾ اما كيفية الطريقة التي يتـ بيا اقناع 
االفراد كتغيير كجيات نظرىـ فتتـ عف طريؽ االيحاء كتكراره ، ففي اكقات الحركب تستعمؿ كؿ دكلة قكة 

النشر في محاكلة منيا إلقناع افراد المجتمع اف قضيتيا  كسائؿ االعبلـ بما تشتمؿ عميو مف ضركب
عادلة ، كما تستخدـ الكسائؿ الخفية لمخاطبة انفعاالت الشعب ، كبذلؾ تصؿ بيـ الحاؿ ليصبحكا عمى 
اىبو االستعداد لمتضحية في سبيؿ كطنيـ بأثارة فكرة حب البقاء فييـ ، نفس االمر ينطبؽ في اكقات 

كاف السياسي خطيب بارع في اثارة الحماس الشعبي في محاكلة منو لمكصكؿ االنتخابات خصكصا اذا 
كالسيطرة عمى اكبر قدر مف اصكات الناخبيف حتى لك كانكا في حالة ال تتكافؽ مع برنامجو السياسي الف 

. ام اف طرؽ التأثير عمى افراد المجتمع ال (2)االيحاء يعمؿ عمى اثارة الكجداف لمفرد كاستغبلؿ ذلؾ
تخاطب عقكليا بؿ دائما يتـ االتجاه الى العاطفة كالكجداف ، فقكانيف المنطؽ العقبلني ال تمتمؾ ىنا ام 

 تأثير عمييـ لذا لكي تؤثر عمى حشد معيف مف الجميكر عميؾ االعتماد عمى اثارة عكاطفيـ. 
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 نستنتج الباحثة مف ذلؾ اف:
 كرة تستيدؼ اثارة كجداف الفرد بشكؿ مباشر دكف الرجكع الى عقمو.االيحاء ف 
  يعتبر الكجداف اقكل مف العقؿ كليذا يستيدفو االيحاء ، فاإلنساف يستخدـ العقؿ لمتعبير عف

 كجدانو.
 .تقبؿ الفرد ليدؼ االيحاء كتصديقو 
  محاكلة القياـ بخطكة يعتمد االيحاء بصكرة كبيرة عمى التكرار ، كما ىك الحاؿ في االعبلنات اك

  معينة.

  ترتكز الرمكز عمى االيحاء باألفكار كالصكر كاالحاسيس بدؿ الحديث عنيا ، ام التعبير بأسمكب
غير مباشر عف النكاحي المخفية النفسية كالتي ال يمكف لمغة اظيارىا ، بالتالي يتـ االعتماد عمى 

 المشاعر المتكلدة ال عف طريؽ التصريح بيا.
  اف تكجد عبلقة في ما بيف المكضكع كالرمزال يشترط 

 ثا١ًٔا: دٚس اٌذػا٠ح ٚاالػالْ يف صٕاػح اٌٛالغ
تمعب كسائؿ االعبلـ اليكـ دكران خطيرا في محاكلة ايياـ االنساف بأنو مفتقران لبعض الحاجات غير 

االعبلـ قد تككف الحقيقية مف اجؿ دفعو الى نمط معيف مف السمكؾ لو غاية اساسية لمف يتحكمكف بكسائؿ 
سياسية اك اقتصادية اك اجتماعية ، ىذا االمر قائـ عمى اساس تفاعؿ بيف المتمقي كالكسيمة االعبلمية 
بشكؿ غير سطحي بؿ انو يمثؿ شكبل معقدا مف المؤثرات المتعددة ، فاإلنساف يسعى الى اشباع حاجاتو 

العبلقة بيف كجكد حاجة معينة ككجكد قرار  المختمفة عبر كسائؿ االعبلـ مف اجؿ تككيف دكرة متكاممة مف
، ككجكد االعبلنات التجارية خير دليؿ عمى ذلؾ الف الكثير مف السمع ()مف قبؿ الفرد باستمرار اشباعيا

كالخدمات المعمف عنيا ال يحتاج الييا غالبية افراد المجتمع ، لكف ميارة االعبلف ككيفية ايياـ المقابؿ انو 
بمعنى اف كسائؿ االعالـ تعمؿ عمى تغيير . (1)مفتقر ليا تكلد لديو رغبة في امتبلكيابحاجة الييا كىك 

 :(2)فكر الفرد عف طريؽ الخطكات التالية
عف طريؽ ايياـ الفرد بانو بحاجة ماسة ليذا الشيء)ككأف الغاية ىنا كما ترل صناعة الرغبة:  .1

ات ليتعدل المكضكع مف تمبية الباحثة.. ىي الرغبة بتعميؽ فكرة االستيبلؾ داخؿ المجتمع

                                                                                                     

 -  الفرد عبر كسائؿ االعبلـ كانما ىي تعمؿ في بعض االحياف بدكر المرشد ال يشترط اف يككف ىناؾ اشباع تاـ لحاجات
 .الى كجكد حاجات اخرل قد يككف االنساف في غفمة منيا اك التنبيو لتكليد حاجات اخرل جديدة
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االحتياجات االنسانية الى استيبلؾ انسانية االنساف ذاتو، كتقميدىـ لمغير في كؿ شيء كمظاىر 
كاذبة تعكس الفراغ االنساني كاييامو بغرس فكرة اف احتياجو ليذا الشيء ىك امر ضركرم، كىذه 

كاخضاع عقمية افرادىا لتصؿ  االستراتيجية ىي ما تتبعيا بعض الدكؿ لمسيطرة عمى دكؿ اخرل
 الى مبدأ السيادة التامة ليا في تحديد اذكاؽ كسمكؾ االفراد ليذه المجتمعات(. 

 الى كسيمة اشباع ىذه الحاجة اك الرغبة كحؿ المشكمة المتعمقة بيا. تتمثؿ بإرشادهارشاد المتمقي:  .2
فالفكرة االجتماعية المعتادة اف يعمؿ الفرد عمى تكفير حمكؿ لمشكمة قد تعرض ليا في حياتو االجتماعية    

ام اف شرط كجكد المشكمة اكالن ىك السبب الذم يستدعي حميا ثانيان ، لكف في حالة كسائؿ االعبلـ تعمؿ 
ائؿ االعبلـ عف مشكمة اك كيفية عمى تكفير الحؿ اك المخرج اك المنتج كمف ثـ يبحث القائمكف عمى كس

خمؽ رغبة يمكف مف خبلليا )تسكيؽ( ذلؾ المنتج عف طريقيا، ام يعممكف كفؽ مبدأ )تسكيؽ الحؿ( كالحؿ 
ىك)اختراع المشكمة( ام ينطبؽ تماما مع قكؿ االديب العالمي جكرج اكركيؿ" اف االعبلف ىك تحريؾ عصا 

غني عنو كيمقيو خارجا يمكف لئلعبلنات اف تدفعؾ داخؿ صندكؽ القمامة" فما يمكف لمفرد اف يست
. ليعرؼ االعبلف عمى انو كؿ اكجو النشاط المختمفة التي تؤدم (1)السترجاعو كالدفع مقابؿ الحصكؿ عميو

الى اذاعة الرسائؿ االعبلنية كنشرىا عمى الجميكر مف اجؿ حثو عمى شراء الخدمات اك السمعة اك بيدؼ 
طيب ألشخاص اك افكار اك منشآت معمف عنيا كىك عمى انكاع عدة منيا: استمالتو الى حد تقبؿ ال

، فاليدؼ منو اقناع المجتمع بكجكد مميزات (2)االعبلف التعميمي االرشادم/ االعبلف االعبلمي/ التذكيرم
 كفكائد لفكرة معينة باتباع اليات االقناع. 

 اصميا يعكد كالتي Propagandaغنداالبركبا) االكربية بالمغات عمييا كما يطمؽ ()اما الدعاية
 اجؿ مف الجماعات اك االفراد افكار عمى لمتأثير مقصكد بشكؿ مكجية رسالة انيا( ديني جذر الى الداللي
 فغايتيا خاطئة اك صحيحة االعبلنية الدعاية معمكمات كانت اذا عما النظر بغض محدد لسمكؾ تكجيييـ

 الى اضافة كالعبلمات بالرمكز نفسو عف يعبر االنساف بدأ اف فمنذ ، االخريف كجداف في التأثير ىك
  محدد ليدؼ الكصكؿ لغاية الحقائؽ كتحريؼ االيياـ خبلؿ مف الكسائؿ مختمؼ باستخداـ اخذ االشارات

 اآلراء مختمؼ عف لمتعبير ىي الدعاية اف Harild Lasswell السكيؿ ىاركلد االمريكي العالـ يشير كما
 االخريف افعاؿ في التأثير اجؿ مف قصد عف الجماعات اك االفراد سكاء كاف آيا بيا يقـك التي كاالفعاؿ
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كىي بنفس  .(1)معمف ىك بما القبكؿ الى بيـ كالدفع النفسية المراكغات خبلؿ مف مسبقان  محددة غاية لتحقيؽ
قائمة عمى الحضكر التضميمي غير الممحكظ تعتمد عمى المغة في ذلؾ ضمف تجكيؼ الخطاب آيا كاف 
سكاء خطاب الحرب اك الييمنة اك الخطاب السياسي ، كما كتعتمد في االساس عمى استعداد االفراد 

ب المنطقية الكافية كيعتمد لئلقناع كااليحاء ام بانتقاؿ الفكرة مف فرد الى اخر حتى لك لـ تتكفر االسبا
نجاحيا بإثارة الجانب الكجداني لمفرد كاالعتماد عمى االفكار المتشابية التجاىاتو كالمكاضيع الغامضة التي 
ال يمتمؾ عنيا فكرة اك معمكمة كافية بالتالي يتقبؿ ما يطرح عميو خصكصا اذا كاف ضمف جماعة بحيث 

بشكؿ اسرع ، لذا فاف سبيؿ الدعاية ىك االعتماد عمى كسائؿ تضعؼ قكتو النقدية فيتقبؿ ما يسكؽ اليو 
. كما يبلحظ عمييا مخاطبتيا لمعكاطؼ دكف (2)االعبلـ بتكصيؿ رسالتيا الى الجميكر ضمف كظيفتيا

اعتماد العقؿ، اضافة الى المبالغة كاعتماد بعض الكسائؿ غير العقبلنية حتى كاف تطمب االمر غرس 
 .(3)مصالح كمطامع الجيات المحددةالكراىية ألجؿ تحقيؽ 

انبثؽ مبدأ الدعاية منذ القرف الثامف عشر عندما نجح بخمؽ ميداف سياسي عاـ كجديد ، ييدؼ 
لمتأثير بالعبلقة كالكساطة بيف المجتمع كالدكلة بخمؽ رأم عاـ مكجو نحك تغيير فعاؿ ككمي لييمنة الدكلة 

جديدة مع االحتفاظ بمحتكاىا كقكتيا بمساعدة مؤسسات عمى المجتمع ، لتحكيؿ ىذه الييمنة الى صكرة 
تابعة لمدكلة كبيرة ككسائؿ االعبلـ كمنيا الصحافة المكجية اليكمية اك عف طريؽ االقتراع البرلماني اك 
االنتخابات اك صياغة دستكر خاص يسمح بتطكر النقاش السياسي ضمف كعاء يحتكم التعبير الكبلمي 

و العامة ، اضافة الى دكر الدعاية في الحرب حيث يعتمد عمييا مف اجؿ عف مردكدات الشعب كمصالح
. (4)رفع المشاعر كالمعنكيات ، اك تمجيد الحاكـ كلتقكية عزيمة الجيش كالشعب عند مكاجية خطر ما

تعتبر الدعاية اداة لئلقناع النفسي/االيديكلكجي/السياسي، يككف عمميا ضمف ظركؼ سياسية/ اجتماعية/ 
ثقافية ، محددة كال تشكؿ ىدفا بحد ذاتيا لميجكـ الف المشكمة الفكرية اك االخبلقية ال تثيرىا  تاريخية/

الدعاية بؿ مضمكف الرسالة المعبر عنو بالدعاية كالمحدد ضمف ظركؼ تاريخية معينة كما يميز الدعاية 
ك ايديكلكجيا اك فكر عف غيرىا في االقناع ىي قضية القصد فالدعاية تستخدـ االتصاؿ عند نقؿ رسالة ا
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. فغالبا ما يحاكؿ رجؿ (1)ىدفيا خدمة مصالح ذاتية لمجمكعة اشخاص اك شخص قائميف بعممية االتصاؿ
الدعاية عمى الصعيد الكاقعي خدمة اجندة ضيقة لجية معينة بتقديـ ادعاءات غير مستندة الى االدلة حتى 

مات كاذبة كمضممة لخدمة شخصيات معينة قد كاف تطمب االمر استخداـ الخداع كاالكاذيب بتقديـ معمك 
تككف في السمطة اك في اماكف ميمة، كىذا ما اكده اآلف بقكلو.. اف رجؿ الدعاية دائما ما ينطمؽ بنية 

 .  (2)الخداع المتعمد مف اجؿ اخفاء الحقيقة كتكجيو الرأم العاـ بطريقة محددة
و الى مجتمع استيبلكي كالكصكؿ بو كألجؿ كضع المجتمع في منظكمة مف االستيبلؾ ، بتحكيم

الى مرحمة )الفتشية السمعية( بحسب ما كصفتيا مدرسة فرانكفكرت التي تعني: استبداؿ ما تقدمو السمعة 
مف منفعة الى رغبة امتبلؾ السمعة ذاتيا حتى تتمكف السمعة مف التحكـ باإلنساف بدال مف اف يتحكـ بيا 

حياتو االجتماعية تفكؽ قيمتيا االقتصادية كغايتيا االستعمالية ىك، كجعؿ السمعة ذات قيمة اساسية في 
، بمعنى اف المجتمع الصناعي ىك يسعى لتحقيؽ كفرة في االنتاج كمف ()لكي تككف ىذه السمعة مثؿ الكثف

اجؿ ذلؾ يشترط اف يقابميا كفرة في االستيبلؾ لكف بأم طريقة يتـ ذلؾ؟ لذا تعمؿ كسائؿ االعبلـ اليـك 
االعبلنات عمى ترسيخ قيـ االستيبلؾ في المجتمعات مف خبلؿ العمؿ عمى تفاصيؿ ميمة  مف خبلؿ

متمثمة بتكحيد االذكاؽ كالتركيج لمسمع  فبتكفير المنتجات كزيادة االستيبلؾ يخدر المجتمع كتختفي صفات 
عمى ام  الكعي لديو ، باالعتماد عمى فكرة اف كؿ فرد ىك حر في مجتمع ديمقراطي كبإمكانو الحصكؿ

منتج صناعي يمبي لو حاجاتو كالتي ىي خاضعة لغايات المنظكمة الرأسمالية ، فحتى كقت الفراغ اليـك 
لدل الفرد قد استغؿ بشكؿ ال يختمؼ عف استيبلكو لمسمع في متابعة البرامج الرياضية اك االفبلـ كغيره 

 . (3)كفؽ ما ىك معركض امامو
لسمطات السياسية عمى ممكية كسائؿ االنتاج ككسائؿ االعبلـ تتميز المجتمعات التقميدية بسيطرة ا

مف الطبيعي اف تككف السمع االنتاجية )مادية كفكرية( ىي بما يتماشى مع ايديكلكجيتيا في المجتمع 
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كمقتضياتيا االجتماعية كالسياسية لفرض اكبر قدر ممكف مف السيطرة عمى االفراد كعمى كاقعيـ 
 االجتماعي بنفس الكقت.

ا يبيف بكدريار بتركيزه عمى اىمية دكر االعبلف كتأثيره عمى الفرد بقكلو ، ال يمثؿ االعبلف كم
ظاىرة اضافية لنمط االستيبلؾ بقدر ما يدخؿ فيو باعتباره بعدان ال رجعة فيو كبنسب مرتفعة فيصبح 

ؼ الكصكؿ االعبلف ذاتو سمعة كمكضكع لبلستيبلؾ ، حيث اف عرض االشياء لمتغيير في طبيعتيا بيد
الى جعؿ اقتناؤىا منزكعان مف غايتو االصمية مف اجؿ الدخكؿ بغايات مختمفة ، كبالتالي سكؼ يتغير 
مضمكف معنى السمعة كسمكؾ المستيمؾ ذاتو ، بمعنى جعؿ النظاـ االجتماعي متحكؿ الى )ايديكلكجيا 

اكثر تعقيدان اليكـ مف االستيبلؾ( كبذلؾ يمكف الكصكؿ الى ىدؼ كاضح كىك جعؿ مكاضيع االستيبلؾ 
المتعمؽ بيا مف سمكؾ افراد المجتمع ام اعطاء االشياء معنى اخر اكبر مف حجميا كالمقصكد بو)اسطكرة 

مثؿ: االكبر، االكثر  ()الكظيفة( ام اغراء المقابؿ بفائدة تفكؽ القدرة الحقيقية لمشيء اك السمعة المعركضة
 .(1)سرعة ، القدرة .. كغيرىا
تماما مع الجانب السياسي في محاكلة منيـ التسكيؽ لكضع معيف ، باستخداـ  ينطبؽ االمر

الطريقة التقميدية كىي جعؿ ابناء الشعب يشعركف بكجكد خطر قد يتطمب اجراءات استثنائية مثاؿ ذلؾ 
ا الكثير مف الرؤساء العرب غالبا ما يستدعكف اعبلمييف مف ىـ اكثر تأثيرا في المجتمع كمف ثـ تبميغيـ بم

سكؼ ينقؿ مف خبلليـ الى ابناء المجتمع في المرحمة المقبمة بمعنى كجكد حالة الخطر الدائـ.. تتطمب 
بالمقابؿ حالة مف االصطفاؼ الدائـ، ام اف مشكمة الحاكـ تتمثؿ في كيفية " تسكيؽ حالة االصطفاؼ" 

ئـ فيضطر الى كالمقصكد منو دعـ لكؿ قرارات الحككمة ، كجعؿ الشعب يشعر بحالة الخطر الدا
 .(2)االصطفاؼ

نفس االسمكب استخدـ مف قبؿ ادارة جكرج بكش حينما كاف يكرر الربط بيف صداـ حسيف كبف 
الدف كاالرىاب لمحاكلة دفع األمريكييف بالتصديؽ بكجكد االرىاب مف قبميـ كتقديـ صكر النفجارات نككية 

                                                                                                     

 -  ، يكضح الفيمسكؼ االلماني بارككز: " اننا نستطيع اف نميز في ما بيف الحاجات الحقيقية كالحاجات الكاذبة
فاالحتياجات الكاذبة ىي تمؾ التي تعكد بالفائدة لجيات معينة ليا مصالح اجتماعية خاصة عمى الفرد تبرز مف خبلليا 

كالظمـ كالبؤس كالنتيجة لمثؿ ىذه الحاجات ىي الرفاه في الشقاء ، فاالستيبلؾ كالعمؿ كالميك بحسب ايحاءات العدكانية 
الدعاية كحسب ما يحبو االخركف كيبغضو البعض اال حاجات كاذبة في غالب االحياف اال انيا تفرض فرضا عجيبان ، حتى 

التي البد مف تمبيتيا في مثؿ ىذه الفترة مف الحضارة ىي  ربما تتحكؿ مف حاجات الى ضركرات ، كال شؾ اف الحاجات
 .146الحاجات الحيكية مف ممبس كمطعـ كمسكف". لممزيد ينظر: محمد عمي فرح ، صناعة الكاقع ، مصدر سابؽ ، ص 
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، يقكؿ جكرج ()ئؿ صدؽ االمريكيكف ذلؾممكف اف تحدث في احدل المدف االمريكية كبتكرار ىذه الرسا
بكش:" أتعرؼ.. في مجاؿ عممي عميؾ اف تكرر االشياء مرة بعد مرة بعد مرة حتى تستقر، كفي ىذا دعـ 
لما نطمقو مف دعاية" ، فالتكرار ىك احد اىـ اساليب االقناع كاحد ادكات االعبلف الناجحة ، فبث رسالة 

اد االعبلمية المتنكعة كلفترات زمنية مختمفة كمتتابعة كبشكؿ اعبلمية بشكؿ متكرر ضمف سمسمة المك 
مستمر، يجعؿ االشخاص انفسيـ يتمقكنيا كمف يصدقكنيا الى اف يتحكلكا الى قانعيف كبنفس الكقت ناقميف 

. بمعنى اف التكرار ميـ جدا في محاكلة اقناع المتمقي ، فعندما تبث الرسالة االعبلمية لمرة كاحدة (1)ليا
الطبيعي اف عدد المتمقيف ال يككف بالمستكل المطمكب اك قد ال يككنكا في حالة مف التركيز كاالنتباه فمف 

اثناء عرض المادة االعبلنية ، لكف بالتكرار سكؼ يحدث جذب لممشاىد كبنفس الكقت منعا لمنسياف 
ية اف ال تغيب خصكصا مع كجكد المنافسة في يكمنا ىذا ما بيف الشركات في تسكيؽ منتجاتيا فالغا

 الرسالة عف عقمية المتمقي.
فاإلعبلف لكي يكتسب درجة التأثير الفعمي يشترط التكرار بأكثر قدر ممكف حيث كاف نابميكف 
يقكؿ: ال يمكف اف يكجد اال شكؿ كاحد حقيقي مف اشكاؿ الببلغة كىك التكرار، فبتكرار الشيء يتكصؿ الى 

انو حقيقة برىانية ، فبالتكرار ينتيي االمر بالفرد الى االنغماس درجة الرسكخ في النفس كمف ثـ يقبؿ عمى 
. كبشكؿ (2)بالزكايا العميقة مف البلكعي كينتيي االمر الى القبكؿ كااليماف كبذلؾ تكمف قكة االعبلف اليائمة

عاـ تككف الدعاية االعبلمية عادةن ال تتسـ بتكضيح فكرتيا االساسية فيي تمثؿ نمكذجا عبر كسائؿ 
عبلـ ىدفيا استمالة اكبر قدر ممكف مف االفراد ليككنكا بشكؿ غير مباشر كسطا ناقبل كتركيجيا ليا  اال

                                                                                                     

 -  في ذات الجانب ، بما يؤكد اىمية الدكر الكبير الذم تقـك بو كسائؿ االعبلـ في تشييد القيـ كالمعايير الفكرية كالذكقية
كتحديد مسارات الجميكر كغرس جممة مف االفكار االيديكلكجية التي تعكس مصالح االرادة السياسية ، يؤكد نعـك تشكمسكي 

مى فرض السيطرة عمى المجتمع مف خبلؿ االعتماد عمى سياسة االلياء التي تقـك بيا ، كاحاطة اف اجيزة االعبلـ تقـك ع
المجتمع اعبلميا بخمؽ فضاء خاص بيا أم مف خبلؿ البركباغندا كانجازاتيا اليائمة كالتي تعمؿ عمى تحكيؿ افكار افراد 

اء النفسييف كاالجتماعيف امثاؿ جكف ديكم كىربرت المجتمع نحك االتجاه المطمكب ، كيأخذ كمثاؿ لذلؾ مجمكعة مف العمم
سبنسر ككريؿ كغيرىـ ، كيؼ كممكا عمى تحكيؿ رأم المجتمع االمريكي باالعتماد عمى البركباغندا االعبلمية مف شعب يكره 
ك كيناىض افكار الحركب الى شعب ميككس بيا في فترة ال تتجاكز الستة اشير في فترة حكـ الرئيس االمريكي )ككدر 

كيمسف( الذم كاف يحمؿ شعاران لحممتو االنتخابية كىك)سبلـ بدكف نصر( أم اف نعـك تشكمسكي يرل اف عممية صناعة قرار 
اك رأم اجتماعي باإلجماع ىك رىيف االستراتيجيات المبذكلة مف طرؼ المادة االعبلنية المكجية نحك الجميكر كاسمكب 

كر يرغب بذلؾ ، كبالتالي نرل اف االعبلـ يخدـ فئة معينة عمى حساب فئة اقناعو كالتأكيد عميو حتى لك لـ يكف الجمي
 .308اخرل. لممزيد ينظر: ياسيف عتنا: البركباغندا االعبلمية كصناعة الكاقع ، مصدر سابؽ ، ص 
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كما قد يتبادر الى ذىف الفرد بعض التساؤالت حكؿ طبيعة الزخـ المعمكماتي السائد كاليائؿ في كسائؿ 
كااليحاء بانيا مف اىـ االعبلـ كىؿ مجتمعاتنا ىي بحاجة ليذه المعمكمات المحاطة بدعايات الترغيب 

ضركرات الحياة القصكل بينما نرل المممكس انو ال فائدة مف ام دعاية ليا تكظيفا سميبا يعكد بالنفع لجية 
معينة قد تسعى الى تضييع الرأم العاـ اك النيؿ مف كاقعة عادلة كىذا ما يتناسب تماما مع اجكاء المرحمة 

 (. 1ا)اسب مع ايديكلكجيتوالسياسية التي تسعى لتكريس كضع معيف يتن
اف احتكار االعبلنات اليـك ىك شكؿ اخر مف اشكاؿ السيطرة الذم تمارسو الجيات المالكة 
الكبرل لكسائؿ االعبلـ العالمية التي تكتسب مردكدىا المالي مف قبؿ الشركات التجارية كالصناعية 

ماؿ ، فاإلعبلف في الفضائيات العالمية التي ىي في نفس الكقت مسيطرة عمى عالـ التجارة كاالع
كالصحؼ كالمجبلت تمثؿ اليكـ كاحدة مف اىـ اشكاؿ السيطرة الثقافية كالتثقيؼ خاصة اذا كانت مرسمة 

 . (2)مف قبؿ الدكؿ المتقدمة الى النامية كالتي اغمبيا تككف متعارضة مع قيـ كمبادئ المجتمع المستقبؿ ليا
 :(3)سيرتو تمثمت بالتالياما المراحؿ التي قطعيا االعالف عبر م

 :تتمثؿ بتسخير الفف)االبداع الفني: افراغ رسالة الفف مف محتكاىا الفكرم كتحكيميا  المرحمة االكلى
 الى خطاب غريزم( مف اجؿ التسكيؽ السمعي.

 :ظيكر ثقافة جديدة تتماشى مع التكجو الجديد المتمثؿ بالتجارية الثقافية المرحمة الثانيةCulture 
Commercialism. 

 :اعتماد كسائؿ االعبلـ في غالبية تمكيميا عمى االعبلف كبالتالي تمت السيطرة  المرحمة الثالثة
 عمييا.

 :االبتعاد عف الثقافة الجادة لتسيطر محميا الثقافة االعبلمية اك الجماىيرية. المرحمة الرابعة 
 :كية بيف افراد المجتمع ، بيدؼ تكريس العمؿ عمى اشاعة الثقافة االستيبل المرحمة الخامسة

 تحكيؿ الفرد الى كائف الىث يبحث عف رغبتو في اشباع حاجاتو الكمالية.
 :مساىمة االعبلـ مع عناصر اخرل في صنع كعي االفراد بما يتناسب مع  المرحمة السادسة

 صناع القرار السياسي كما يطمبو اقتصاد السكؽ.
فرض االعبلف نفسو كتطكر عمى حساب بقية انماط التعبير االخرل ، كما اف الدعاية تعتبر 
اساسية لتسكيؽ كتسميع االفكار خصكصا لرجاؿ السياسة كاحزابيـ كبيذا تقترب مف فكرة االعبلف باعتباره 
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كالعبلمات  يمثؿ ناقبل ألعظـ االفكار الحقيقية في مجتمع قائـ عمى اساس التنافس في ما بيف السمع
التجارية كال كجكد لمفرؽ في ما بيف ما ىك سياسي كما ىك اقتصادم ، الف المجتمع نجحت فيو فكرة 
االقتصاد السياسي كامتصاص التناقضات فيو فعندما يتحكؿ ما ىك اجتماعي الى اعبلف مف اجؿ الكصكؿ 

. (1)مثؿ مصيران تاريخيان الى عبلمة مصنع  يؤدم ذلؾ الى ضياع قيمة االجتماعي نفسو بعد اف كاف ي
فالغاية مف الدعاية التأثير عمى المتمقي كقمع كؿ محاكلة تقاكميا ، كما انيا ال تسمح بفيـ افعاؿ الفرد 
المتمقي ليا كالذم يمتمؾ الرغبة عمى االفبلت لكنيا تحقؽ النجاح اذا ما تناغمت مع يتطمع اليو الجميكر 

المباشر يسيـ بتشكيؿ فاعؿ في تككيف التطمعات الجماىيرية  . اف تفاعؿ الدعاية كاالعبلف(2)المخاطب
 عمى المستكيات العالمية كالمحمية اجتماعيا.

كبقدر ما يتعرض االنساف الى الدعاية كاالعبلف يجد نفسو ال اراديان منقاد في ثقافة القطيع كال 
عـك تشكمسكي بقكلو: اف يمتمؾ ارادة المعارضة بحكـ سيطرة كسائؿ االعبلـ عميو ، ىذا االمر يصفو ن

كسائؿ االعبلـ بنظاميا اليكـ ىي عبارة عف )ماكينة دعائية( عظيمة كجبارة ذات ىيمنة تعمؿ كمؤثر 
 .(3)ايديكلكجي بغض النظر عف الطريقة اك االسمكب المستخدـ مف اجؿ الكصكؿ الى مقاصدىا

بشكؿ يبلقي قبكؿ مف قبؿ فحتى المعمكمات كاالفكار يتـ صياغتيا كتحكيرىا كاعدادىا كتقديميا 
المجتمع كيحمؿ معاني كجكانب خفية بالتالي نرل اف لمدعاية كاالعبلف بالرغـ مف اف ليما كظائؼ 
معركفة متمثمة في بيع السمع كالتركيج لحاجات استيبلكية جديدة كدعـ كتجميؿ النظاـ ، فانو في نفس 

يط اقتصاد المؤسسات الضخمة ذات الشركات الكقت يقدماف كظائؼ ميمة اخرل ال تقدر بثمف متمثمة بتنش
المتعددة ، كالدخكؿ الى كؿ المجاالت كالقنكات مف اجؿ اختزاؿ قابمية الجميكر كالتي ىي مف االساس 

 متدنية المعرفة بما يحدث حكليا مف احداث تخص قضية اك مكضكع مطركح. 
  

 ثاٌثًا: دٚس اٌٛػٟ يف صٕاػح اٌٛالغ
مف مظاىر العقؿ ، فيي عممية يقكـ بيا االنساف مف اجؿ تنشيط ذىنو  تعتبر عممية التفكير كاحدة

في مكضكع معيف لتحصيؿ المعرفة ، كمف خبلؿ ىذه العممية يربط االنساف في ما بيف االفكار المتعددة 
رات كحؿ المشكبلت التي كبفيمو لمعبلقات االجتماعية القائمة بينيا ليتمكف مف تنمية خبراتو كاتخاذ القرا

كفي ىذه المرحمة يحتاج االنساف الى اف يككف كاعيان ليتمكف مف انتاج االفكار الجديدة البناءة رضو تعت
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كالتخطيط لمعيش بالكاقع االجتماعي ليذا فأف االنساف بصكرة عامة ال يستطيع اف يصؿ الى ام تغيير في 
ساف العقمية التي تمكنو مف سمككو ما لـ يرفع مستكاه الفكرم كينمي كعيو ، فعف طريؽ الكعي يكتسب االن

مكاجية العقبات كاالحاطة بما يضعو عمى الطرؽ الصحيحة كمف ىنا .. تتجمى كتبرز اىمية الكعي في 
 . (1)الحياة

كاحدا مف المفاىيـ المركبة الخاضعة لمستكيات مكضكعية كذاتية ، ايديكلكجية  ()ييعد الكعي
ع التحكالت الخارجية كيتأثر بعكامميا كالتي بدكرىا تؤثر عمى كعممية كنفسية اذ انو يمثؿ قدرة غير ثابتة تتب

القكل االجتماعية فيؤدم الى حدكث تشكيش اك تزييؼ ، كالكعي ىك اساسي لتطكر المجتمعات.. فجميع 
الظكاىر االجتماعية تحدث عبر االفكار كمف االدراؾ االجتماعي لما كقع مف افكار يحصؿ الكعي 

الذم يعد المصدر الحقيقي لعقبلنية االنساف ، كما ترتبط  Collective ()Consciousnessالجمعي
بالكعي حالتاف ، االكلى منيا تخص حالة الكعي عندما يككف حقيقيان ، اما الثانية: تمثؿ حالة الكعي بعدـ 

مؤشرات ال يستنتج اال اذا كاف ىناؾ مؤشر يدؿ عميو ، اما ( )ادراؾ الكاقع فيككف زائفان فالكعي الزائؼ
ظيكر الكعي فيي غير ثابتة اك جامدة .. الف الكعي ذاتو عممية ديناميكية تأخذ شكبل كمضمكف كلكؿ 
مضمكف مستكيات كابعاد بعضيا ظاىر كاالخر باطف كمنيا ما يتميز بالعمكمية كالبعض بالخصكصية  

الشعبية كالفنكف كالتراث فبنية الكعي المشتممة عمى عناصر فمسفية كعممية كدينية اضافة الى المأثكرات 
 Reality Reconstruction ofكغيرىا كميا تساىـ في عممية اعادة بناء اك تركيب الكاقع االجتماعي)

social لتشتمؿ عمى كؿ اك معظـ ىذه المككنات ليككف جكىر الكعي ىك ما تعكسو كسائؿ االعبلـ )

                                                                                                     

،  2003العقمية الكاعية(، دار الغدير لمنشر ، عبلء الحسكف: تنمية الكعي)منيج في ارتقاء المستكل الفكرم كتشييد  - 1
 . 16ايراف ، ص

 -  يعرؼ الكعيConsciousness  عمى انو اتجاه عقمي انعكاسي يتمكف الفرد مف خبللو مف ادراؾ ذاتو كادراؾ البيئة
مكع ما يتحصؿ مف بينما يعرفو عمماء النفس بأنو مجالمحيطة بو ككذلؾ الجماعة التي ينتمي الييا باعتباره عضكا فييا. 

لممزيد ينظر: محمد عاطؼ غيث: قامكس النزكع كالشعكر كاالدراؾ ، كقد يطمؽ عمى كممتي الشعكر اك االدراؾ منفصمتيف. 
عبد الكريـ بكار: تجديد الكعي )الرحمة الى  .88، ص  1979عمـ االجتماع ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

 .11، ص  2000، دمشؽ ،  الذات(، دار القمـ لمنشر
 -  الكعي الجمعي: كىك ما تدركو الذات االجتماعية المؤلفة لمشخصية االجتماعية العامة لممجتمع ، كبذلؾ تككف

 اجتماعية المعرفة مرتكزة الى الكعي الجمعي)الجماعي( سكاء كبرت ىذه الجماعة اـ صغرت.

 -  المصمحة الذاتية التي تخص فئة معينة الغاية منو رفض اك تجاىؿ يعرؼ الكعي الزائؼ عمى انو كاحدان مف اشكاؿ
سكاء ببل كعي اك بكعي لمطالب فئة اخرل تخص امكر مختمفة مثؿ المساكاة في السمطة عمى سبيؿ المثاؿ. لممزيد ينظر: 

 .18ساره خميؿ محسف : االعبلـ كالكعي الديني ، مصدر سابؽ ، ص
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. بالتالي يتجمى ىنا (1)بسمككيات محددة بشكؿ مركب يشتمؿ عمى المعتقدات كاالتجاىات كالقيـ المرتبطة
الفرؽ ما بيف الكعي الجمعي الذم يككف ضمف مستكل كاحد كيرتبط بالمعرفة التي تتشكؿ منيا نظـ الحياة 
كسمككيات المجتمع ، كما بيف الكعي الفردم الذم يككف عمى مستكل االفراد بدرجات متفاكتة كيرتبط بما 

 ة كالكاقع المحيط بو.يبذلو الفرد مف جيكد تجاه الحيا
بشكؿ عاـ تعتبر العبلقة بيف كعي الجماعات البشرية كاالفراد مف جية كبيف ما تككف لدييـ مف 

مف جية اخرل عبلقة جدلية تبادلية بمعنى اف ما يمتمكو االفراد كالجماعات مف معرفة  ()المكركث المعرفي
كيميـ مثمما ليـ الدكر في تغييرىا كتكسيعيا اك مكركثة مف عممية التنشئة االجتماعية ىك مف يساىـ في تش

تطكيرىا  اال اف اغمب الدراسات بينت اف ذلؾ ال يعتبر العامؿ الكحيد في تشكيؿ الذات العارفة )االفراد 
كالجماعات( كال يعتبر العامؿ الحاسـ كاالساسي في ذلؾ انما يعتبر المكركث المعرفي كاحدا مف عدة 

يؿ كعي االفراد كالجماعات كىذا االمر ىك خبلؼ لما طرحو كاكده الكثير مف عكامؿ تدخؿ في بناء كتشك
الفبلسفة المثالييف الذيف اعتبركا اف المكركث المعرفي لو المقاـ االكؿ كىك المسؤكؿ عف تحديد الكعي 

اد ىك كتشكيؿ الذات كيظير ىذا االمر في تفسير القكؿ بأف االيديكلكجيا العقائدية اك ما ىك معمف مف اعتق
المحدد الرئيسي لسمكؾ الجماعات البشرية كاالفراد باعتباره محددا لجكىرىا التاريخي كمف ثـ يمكف القكؿ 

 . (1)كليس العكس ()اف الكعي ىك مف يحدد الكجكد

                                                                                                     

 .87عي الديني ، مصدر سابؽ ، ص ساره خميؿ محسف : االعبلـ كالك  - 1

 -  كيقصد بو نتاج جيد بشرم ماض يتعرض لمتغيير بفعؿ جيد بشرم اجتماعي راىف يتطكر كيتبدؿ كنتيجة لنشاط كجيد
يمارسيما الجماعات البشرية كاالفراد تحت ظركؼ اجتماعية محددة. كيتميز بأف لو كجكد مكضكعي مستقؿ عف كعي االفراد 

ي البشر كعبر ممارستيـ العممية كالنظرية في المجتمع لذا فيك دائـ كارادتيـ ، لكنو ال يكتسب فاعمية كحياة اال عبر كع
 العربية المؤسسة ، لممعرفة االجتماعي االنتاج اشكاالت العممي الكعي جدؿ: التغير كالتبدؿ. لممزيد ينظر: ىشاـ غصيب

 .38، ص 1992 ، االردف ، كالنشر لمدراسات
 - ضية العبلقة بيف الكعي كالكجكد االجتماعي، انتقدكا مف يقر بالمادية لكف عندما حاكؿ الماركسيكف تبني الحؿ المادم لق

ىـ في نفس الكقت كانكا يطبقكنيا بتردد، حيث برز ىذا التردد لدل كارؿ كاكتسكي الذم كاف يؤكد بتبعية الكعي لمكجكد 
في االطركحة الماركسية يظير  كلكف ىك ينكر ذلؾ بذات الكقت ، اف الكعي االجتماعي ىك انعكاس لمكجكد، اما المغالطة

لدل اكسيمركد التي بينت في المخططات الفمسفية كما عرضو ماركس كانجمز مف ارتباط الكجكد الكاقعي بالكعي كبيف تطكر 
المكجكد الخارجي لمعالـ كاعتبرتو نقيض ليذا االنعكاس)انعكاس العالـ المكضكعي في الكعي(كبالتالي زيؼ حؿ ماركس ليذه 

م اف المعارضة ما بيف انعكاس الكجكد عف طريؽ الكعي بأطركحة تبعية الكعي كمحتكاه لمكجكد الكاقعي ىي غير المسألة، ا
صحيحة الف االكلى ىي مكممة لمثانية دكف اف تمغييا كبالتالي يتضح عمؽ العبلقة بيف الكجكد كالكعي، فاذا كاف الكعي ال 

ة الكعي لمكجكد، فجكىر ما ىك فكرم يكمف في انو تعبير اك انعكاس لما يمثؿ انعكاس الكجكد فانو مف الصعب التأكيد بتبعي
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يرل البعض اف تطكر العمـك كالفمسفة يؤيد كجية النظر التي تقكؿ اف الكجكد ىك مف يحدد 
مية لمجماعات كاالفراد كالعبلقات العممية التي تجمعيـ ببعضيـ ضمف اطر كاف الممارسة العم()الكعي

الف ىذه العبلقات كالقكل ىي قادرة عمى ()اجتماعية محددة كمكركثة ىي المسؤكلة عف تشكيؿ الكعي
فعؿ ذلؾ الف الكعي اساس جكىره مادم كتاريخي ام انيا ال تشكؿ الكعي باعتباره بناء مثاليا محضا 

نما يتـ تشكيمو باعتباره بنية مادية اجتماعية لو تأثيره في بقية البنى االجتماعية االخرل كبنفس ركحيا كا
الكقت يتأثر بيا كما اف الكعي المتشكؿ اجتماعيان يجابو ىذا المكركث المعرفي بشكؿ مستمر عف طريؽ 

ؤسسة الدينية ، المؤسسة مختمؼ المؤسسات كاالطر االجتماعية التي يخزف كيكمف فييا كىي )العائمة ، الم
التعميمية ، المؤسسة الثقافية ، المؤسسة االعبلمية ، المؤسسة السياسية ، مؤسسات االنتاج المادم 
كغيرىا( فيي قادرة عمى مكاجية ىذا المكركث الذم يضطر الى تطكير ذاتو باالعتماد عمى مكضكعات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 الكعي:  اكليدكؼ. ؾ.ىك مادم، كبالنتيجة تعدد كجيات النظر التي تتناكؿ عبلقة الكعي بالكجكد. لممزيد ينظر: أ
 .14ص ، بيركت لمنشر، خمدكف ابف دار كيمك، ميشيؿ ترجمة ، االجتماعي

 .39العممي اشكاالت االنتاج االجتماعي لممعرفة ، مصدر سابؽ ، ص  ىشاـ غصيب: جدؿ الكعي - 1
 -  يعتبر الكعي ىك محصمة عمميات شعكرية كذىنية معقدة فالكعي ال ينفرد بتشكيمو التفكير كحده ، بؿ يدخؿ في ذلؾ

كحكادث الحياة كالنظـ االجتماعية المشاعر كاالرادة كالضمير كالحس كالخياؿ ، اضافة الى المبادئ كمرتكزات الفطرة كالقيـ 
ككؿ الظركؼ التي تكتنؼ حياة الفرد كمككنات الكعي ىذه بخميطيا اليائؿ تعمؿ بشكؿ معقدا جدا بحيث يساىـ كؿ مككف 
منيا بنسبة معينة كليذا يختمؼ الكعي مف شخص الى اخر، كتشكؿ ىذه المككنات الخبرة لدل المجتمع كما تشكؿ خبرة 

االفراد ىذه ال تطفك عمى السطح كال عمى درجة كاحدة اك متناكؿ العقؿ بشكؿ دائـ ، انما ىي تتـ كفؽ  الفرد كلكف خبرات
االمكانيات العقمية التي يتمتع بيا كؿ فرد مف طريقة التفكير كالرمكز الثقافية كالتي تعمؿ بشكؿ غير مرئي بحيث تمتقي 

لي يستدعي نكع مف الدمج كالمبلئمة بينيـ فيتشكؿ الكعي المنعكس مف انظمة الكاقع مع انظمة العقؿ مع الميؿ كالمزاج كبالتا
تنظيـ الخبرة التي يستخدميا الكعي في التعرؼ عمى الكجكد االجتماعي كالطبيعي كادراؾ ظكاىرىما كمكضكعاتيما كمف ثـ 

 .10تفسيرىا. لممزيد ينظر: عبد الكريـ بكار، تجديد الكعي ، مصدر سابؽ ، ص 
 - تعمؿ كارؿ ماركس الكعي في دراستو لؤلساس المعنكم كالمادم كالبناء التحتي كالفكقي لممجتمع ، بيف اف عندما اس

البناء الفكقي ىك ما يمثؿ الكعي االجتماعي ، في حيف اف البناء التحتي )االساس المادم( ىك الكاقع االجتماعي كعبارة 
ي االجتماعي كالكاقع االجتماعي بقكلو: " اف كاقعنا االجتماعي ماركس الشييرة ىي مف تكضح طبيعة ىذه العبلقة بيف الكع

ىك الذم يحدد كعينا االجتماعي كليس كعينا االجتماعي ىك الذم يحدد كاقعنا االجتماعي" كما يؤكد اف غالبا ما يككف 
و )االيديكلكجيا( محفكؼ بالمخاطر كفي كثير مف االحياف يشكبو الخداع كالزيؼ ام يككف كعيا زائفان اك كما يطمؽ عمي

القائمة عمى اساس تسخير العمـ ليخدـ منظكمة قيمية اك مجمكعة قيـ ىدفيا حرؽ كاختصار المراحؿ لتحقيؽ اىدافيا 
كغاياتيا عمى الرغـ مف انيا تعتمد في ذلؾ عمى العمـ في نشكئيا اضافة الى مجمكعة الكسائؿ التي تستند الييا في االنتشار 

ائمة عمى االيماف الطكباكم الذم بكاسطتو يمكف اف يتحقؽ مف خبلؿ طريقة كاحدة دكف الرجكع الى كالشيكع كبالتالي فيي ق
 .18-17االسمكب العممي بما ىك نسبي. لممزيد ينظر: ساره خميؿ محسف : االعبلـ كالكعي الديني ، مصدر سابؽ ، ص 
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ما يشتمؿ عميو مف كعي الجماعات )الجمعي(، الممارسة المعرفية كالعممية كبلىما في اف كاحد فالكعي ب
كاالفراد )الفردم( كالطبقات االجتماعية )الطبقي( يمثؿ حمقة كصؿ بيف المادم كالركحي)الذىني( كما بيف 

 . (1)عبلقات االنتاج المادم كقكاه كبيف عبلقات االنتاج الركحي كقكاه
 مف ()الكعي يعتمده ما اىـ مف كاحدة االعبلـ بما تنقمو مف صكر يمثؿ كسائؿ كىنا يأتي دكر

 احاطة مف يتمكف ال الكعي اف ىك ذلؾ سبب اما ، كالخبرة الخارجي الكجكد مع التعامؿ تنظيـ في كسائؿ
كسائؿ اخرل تمبي حاجتو كطمكحو كىذا  الى يحتاج لذا فقط الحكاس عمى باالعتماد فيو يعيش الذم العالـ

االعبلـ التي تعتبر اليكـ مصدرا ميما ، رئيسيان يمجأ الييا االفراد في ما يجده عبر ما يقدـ في كسائؿ 
استقاء مختمؼ المعمكمات سكاء االجتماعية اك السياسية ، االقتصادية نتيجة لفاعميتيا االجتماعية كسعة 

متمكيا انتشارىا كالقدرة الفائقة عمى مخاطبة اكبر قدر مف التككيف المجتمعي بسبب امكانية التأثير التي ي
مف ناحية تشكيؿ كعي االفراد االجتماعي بطريقة غير مباشرة الى جانب المؤسسات االخرل المتمثمة 
باألسرة كالمؤسسات التعميمية كالمدنية فكسائؿ االعبلـ ىي مؤسسة اجتماعية ميمة لممجتمع تحمؿ 

افة المجتمع اك احداث مضاميف كابعاد اقتصادية كايديكلكجية كسياسية اضافة الى قدرتيا عمى ترسيخ ثق
 العكس بتزييؼ الكعي كاستغبلؿ العقكؿ.

حيث تعمؿ كسائؿ االعبلـ عمى التبلعب بالكعي عف طريؽ الزج بمكاد اعبلمية كفيرة في الكـ متنكعة في 
المضمكف تككف مأخكذة ضمف اطار مرجعي محدد مف قبؿ حراس البكابات معتمد في اسمكبو عمى تكافر 

 :(2)شرطيف
 ئـ مجتمع االستيبلؾ كاشاعة ثقافة االستيبلؾ.تثبيت دعا .1
 رفض ام مادة تنظر الى المجتمع بنظرة نقدية. .2

                                                                                                     

 .40-39ىشاـ غصيب: جدؿ الكعي العممي ، مصدر سابؽ ، ص - 1

 -  يرل القائمكف اك المضممكف عمى عمميات التبلعب بالكعي، انو اكثر انسانية الف ىذا التبلعب يحقؽ ليـ اليدؼ مف
دكف ايذاء اك اكراه بدني، الف العممية تتمخص بقياـ القائميف عمى كسائؿ االعبلـ بالسيطرة كتنقيح كمعالجة عممية تداكؿ 

ات الجيات المستيدفة بالتبلعب اضافة الى تحديد سمككيا عف طريؽ طرح المعمكمات كالصكر التي تحدد مكاقؼ كمعتقد
االفكار، ىذه االفكار التي تتعمد الى استحداث معنى زائؼ كتكليد كعي ال يستكعب كال يستطيع اف يتقبؿ شركط الحياة 

ضميؿ عقكؿ البشر بشكؿ القائمة ألنيا عبارة عف افكار مضممة كممكىة، كىذا ما تسعى اليو النخبة الحاكمة عف طريؽ ت
يحقؽ اىدافيا الخاصة كبمختمؼ الطرؽ ، كعندما يؤدم التضميؿ االعبلمي دكره تنتفي الحاجة التخاذ ام تدابير بديمة. 

 . 126لممزيد ينظر: ياسر البكر: مجتمع الفرجة كصناعة االنساف ذك البعد الكاحد ، مصدر سابؽ ، ص 
 .130نساف ذك البعد الكاحد ، مصدر سابؽ ، صياسر بكر: مجتمع الفرجة كصناعة اال - 2
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اضافة الى ما سبؽ.. اعتماد اسمكب التبلعب بالكعي كالتضميؿ عف طريؽ االغراؽ السمبي عبر تيار 
شرم متحكـ المعمكمات ضمف ايديكلكجية صناعة االنساف كقكلبة العقكؿ كتنميط البشر لمكصكؿ الى منتج ب

 في سمككياتو بشكؿ مخطط لو مسبقان.
يمفت االنتباه عبد الباسط عبد المعطي الى اىمية دكر االعبلـ المتكقؼ عمى شكؿ العبلقة بينو 
كما بيف النظاـ السياسي كاالجتماعي السائد في المجتمع ، حيث بطبيعة العممية االعبلمية كالثقافة تتحرؾ 

فيكـ متغير يتحدد تبعان لمتيارات الفكرية كالثقافية كاالتجاىات السياسية في ايديكلكجية المجتمع التي ىي م
 .  (1)المجتمع الف قكة االعبلـ ىي مف تؤدم الى حركة المجتمع كبالتالي تشكيؿ كعيو

يعتمد الكعي عمى العناصر المككنة لو كيتأثر بيا فيك يككف بذلؾ اقؿ صبلبة مف العقؿ الف 
كبحكـ تأثر الكعي بو كبمنتجاتو االجتماعية اك التقنية اضافة الى الثقافية  طبيعة الكاقع االجتماعي

المختمفة فرضت عميو التجديد كالتطكر باستمرار لكي يتمكف مف القياـ بكظيفتو المطمكبة مف ادراؾ كخبرة 
لتغير  كمكاجية المشاكؿ كتكفير الحمكؿ ليا ، ىذا االمر ىك السبب في تكليد الفركؽ بيف االفراد نتيجة

الحياة االجتماعية بشكؿ عاـ كمستمر كقصكر البعض في مجاراة ىذا التطكر كاستيعابو الف مف الطبيعي 
 كجكد االفراد الغير متمكنيف مف مبلحقة كؿ ما يحصؿ في الحياة االجتماعية.

كما اف ىناؾ قضية بالغة االىمية كىي.. خمؽ تطكر كسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكاليا ككفرة 
مات كسيكلة الحصكؿ كالكصكؿ الييا ، لمكعي مشاكؿ عديدة بمكجبيا اصبح عميو اف ينظـ كيبرمج المعمك 

خبرات متنكعة ككثيفة قد تفكؽ قدرتو عمى معالجة ىذا الحاؿ ، فالنمط العاـ ألفراد المجتمع اف االستنارة 
ا االفراد في كؿ يـك لدييـ اصبحت افضؿ اليـك مما سبؽ ، الف الرمكز كالصكر كالمعمكمات التي يتمقاى

غالبا ما تككف ذات دالالت متقاطعة كمتباينة كغير شفافة اغمب االحياف كقد يصعب تفسيرىا ، ىذه 
االمكر تكلد تشكيش لمكعي كنظامو اكثر مف ككنيا كسائؿ تدعيـ كتعزيز لو ، فكسائؿ االعبلـ ذات تأثير 

متطكرة مستندة في ذلؾ عمى الكثير مف قكم في تغيير كعي افراد المجتمع بما تستخدمو مف تقنيات 
الدراسات االجتماعية كالنفسية بتقكية مكقفيا في تشكيؿ كعي االفراد مما يعطي ليا القكة اماـ استسبلـ 

. كلكي تفرض سيطرتيا عمى كعي الجماىير تتحرؾ ضمف اليات كثيرة منيا صناعة الرأم (2)االفراد ليا
الخكؼ كالثقافة كالعبلقات العامة كغيرىا لتصؿ مبتغاىا في االنتاج العاـ كاالساطير كالدعاية كصناعة 

 :(3)( يكضح العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ الكعي8كالتأثير عمى كعي االفراد، كالشكؿ رقـ)
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فعبلقة الثقافة بالكعي كما يرل ميد تكمف فيما يكتسبو الفرد مف رمكز ثقافية نتيجة تفاعمو مع البيئة 
الخارجية االجتماعية بينما يرل كؿ مف اسكندر كفكلز، اف االتصاؿ ىك عبارة عف سمكؾ رمزم يتمثؿ في 

راؼ عممية االتصاؿ ، اما االفتراضات درجات متنكعة مف القيـ المشتركة كالمعاني الرمزية في ما بيف اط
التي قدميا االثناف حكؿ التفاعؿ الرمزم كعممية االتصاؿ مع البيئة ىي: اف التفسير كاالدراؾ لمبيئة يعتمد 
عمى عممية االتصاؿ كىذا اكال، كثانيا يتمثؿ بتسيير عممية االتصاؿ كفقا لمفاىيـ الذات كالمكقؼ كالدكر، 

ؽ التكقعات مف خارج البيئة االجتماعية كداخميا ، الف االتصاؿ ناتج مف كىذه المفاىيـ ىي مف تخم
 . (1)تفاعبلت معقدة تشتمؿ عمى السمكؾ كالتأثير المتبادؿ كالعكامؿ المكقفية

بنية الكعي المعقدة تتحدد مف خبلؿ ممارسة الكجكه المتعددة لمبشر عند مطابقة ركابط البشر مع 
، ينشأ في سياؽ ذلؾ ام بفعالياتيـ انكاع معينة مف الكعي ، كعندما ترتبط بعضيـ تجاه الحياة االجتماعية 

مع فعالية البشر فأف عمميا يتركز عمى انتاج اآلراء كاالفكار التي في حاؿ نشرىا عمى المجتمع تتشكؿ 
، بؿ مف خبلليا كبفضميا ()كتتككف مجاالت كبيرة لمكعي كىي بذات الكقت غير منفصمة عف انكاعو

الكظائؼ االجتماعية المتحققة بكاسطة الكعي المتضمف كظائؼ اخرل لمبشر متمثمة بالكظائؼ تتشكؿ 
الفمسفية كالمعرفية كشرح مصالح الفئات االجتماعية كالطبقات كالكظائؼ العاطفية ، التحكمية ، االرادية ، 

االفكار التي تشكؿ الضابطة كغيرىا، كلكف بنفس الكقت ال يشترط اف ىذه التصكرات كالعكاطؼ كاآلراء ك 
الكعي تحقؽ نجاح ىذه الكظائؼ اك انيا تتحقؽ بذات القدر كمثاؿ ذلؾ: اف حقكؽ االنساف حكؿ ما ىك 
جائز، كما ىك غير قانكني كالقانكني ىي تعتبر كظيفة معرفية لكف كظيفتيا الرئيسية تتمثؿ بالسيطرة عمى 
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كعي الى مختمؼ الطبقات ، اما كظائؼ الكعي الركابط الحقكقية كبقدر ما تحقؽ الكظائؼ عمميا تكزع ال
 .(1)فتتحدد مف خبلؿ حاجات المجتمع االجتماعية

اما مستكيات انعكاس الكعي في الحياة الكاقعية فتككف خاضعة لظركؼ الحياة االجتماعية التي 
التطكر  يعيشيا الفرد ليتككف ما يسمى )بالكعي البسيط( الذم يأخذ بالتطكر الحاصؿ لممجتمع عبر مراحؿ

كالتي يظير فييا الكعي بما يمثمو مف انعكاس الكجكد االجتماعي)الكاقع( مف خبلؿ تراكـ المعرفة لمكصكؿ 
الى مرحمة )الكعي المنظـ( الذم يككف مختمؼ مف فرد حامؿ لمكعي االجتماعي الى اخر عبر خصائص 

 : (2)عدة منيا
 :اراء، بينما يككف الكعي البسيط يبرز الكعي المنظـ عمى شكؿ نظرية اك  ِٓ ز١ث اٌرؼثري

عبارة عف جممة مف الخبرات االجتماعية الظاىرة في معارؼ كتصكرات تستند عمى امثاؿ شعبية 
 مف ىنا كىناؾ.

 :يشكؿ الكاقع التجريبي المعطى ميداف الكعي البسيط بينما الكعي المنظـ ينشأ  ِٓ ز١ث ادلٕشأ
 ادفة.عبر المعرفة كالخبرة االنسانية كالممارسة الي

 :ٟيتميز الكعي المنظـ بالنمك كاالستمرارية بفضؿ مينية  ِٓ ز١ث زاًِ اٌٛػٟ االخرّاػ
 مجمكعات مف الناس اختيرت ليذا الغرض ، بينما الكعي البسيط يككف في متناكؿ الناس.

اف المادة الذىنية بما تشتمؿ عميو مف تطمعات كقصص كاساطير كمثؿ عميا كقيـ كصكر كافكار 
التي تحتكم عمى اشكاؿ الكعي في الكاقع مثؿ القانكف كالديف كالفف كالفمسفة كاالخبلؽ كاشكاؿ كغيرىا ىي 

الكعي ىذه تتبايف فيما بينيا بسبب طبيعة العبلقة بيف الطبيعة كالعبلقات االنسانية ، كبنفس الكقت اف ىذه 
قات االجتماعية ككمما تقدـ االشكاؿ ال تبقى سائبة اك منحمة اك بدكف ناظـ انما ىي تتطكر بتطكر العبل

االنساف تقدمت ايضا ىذه االشكاؿ الخاصة بالكعي لتترابط كتنتظـ كفؽ منطؽ محدد ام تتحكؿ الى نسؽ 
معرفي اك نظاـ عمى اعتبار اف االفراد اصبحكا يعيدكف انتاجيـ كيفكركف بيا مف خبلليا فكؿ معاني 

كعف ركابطيـ الحقيقية ، كبالتالي يحاكؿ كاتجاىات ىذه التصكرات تصبح تعبير عف كجكد االشخاص 
الناس بأف تككف تمؾ التصكرات المعبرة عف انفسيـ كعف افعاليـ بقدر ما كاقعية مثمما تككف بنفس الكقت 
كىمية كخادعة كمثاؿ ذلؾ الخياؿ االجتماعي اك االشباح ىي ليست بدكف كاقع انما يتحقؽ ماديان ، ام 

. كبشكؿ عاـ يبقى الكعي ىك منطمؽ (3)فعاؿ االنسانية المنجزة باسمويككف ظاىريا كمتمكضع في انتاج اال
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كمركز التساؤؿ كاالجابة عف تفاصيؿ الحياة االجتماعية ، مثمما يبقى الكعي ذاتو الكسيمة التي تبيف حاالت 
 التناقض كالصراع في ما بيف الناس. 

 
 ساتؼًا: دٚس االثاس إٌفغ١ح ٌصٛسج اٌثغً يف صٕاػح اٌٛالغ

( عمى انو فرد اك شخصية يمتمؾ خاصية اك صفة غير Charismaؼ البطؿ اك الكارزما)يعر 
عادية متحققة لديو يمتمؾ بمكجبيا قدرات خارقة لمعادة ، فكاحدة مف صفات البطؿ التحمي بالقكة الخارقة 

قياـ باإلعماؿ كالقدرات الركحية كالصفات النادرة فيك يمثؿ )ىبة اهلل( إلنقاذ االمة كبقدر ما يتمكف مف ال
الخارقة يتمكف مف شد اتباعو حكلو الف النظاـ الكارزمي قائـ عمى التضحية كالطاعة لمبطؿ، كال يشترط 
اف يككف القائد في قمة السمطة ام قد ال يككف لو ام مكاف رسمي ضمف تسمسؿ رئاسي معيف اال انو 

متجمعكف انفسيـ بشكؿ ال ارادم . بصكرة عامة يضع البشر ال(1)صاحب قبكؿ غامر لدل افراد المجتمع
)غريزم( تحت سمطة زعيـ اك قائد كالذم يمعب دكرا كبيرا لكؿ تجمع بشرم فيك يمثؿ النكاة التي تتشكؿ 
حكليا اآلراء كيككف الجميكر اشبو بالقطيع الذم ال يمكف لو االستغناء عف السيد ، فالقائد ىك شخص 

يا كرسكليا ، ككؿ رأم يظير مخالؼ لو ىك عبارة عف منبيرا ميقكدا بفكرة يصبح في ما بعد مبشرا ب
خزعببلت كخطأ ، كال يشترط بو اف يككف رجؿ فكر كانما ىك صاحب ممارسة كانخراط كقميؿ الفطنة كال 
يمتمؾ بعد النظر الذم غالبا ما يقكد الى الشؾ  كآيا كانت الفكرة اك اليدؼ غير صحيحة اك عبثية فاف 

قمية كتفقد اماـ قكة العاطفة كااليماف ، فجميكره يككف اكثر استعداد لمتضحية التجمع تتبلشى نباىتيـ الع
بعائبلتيـ ككؿ مصالحيـ الشخصية اذا استكجب االمر فكثرة تجمعيـ تفقد كؿ ارادة لدييـ كيبقى تصرفيـ 

ة . فالبطؿ اك القائد بنظرىـ ىك الشخص الذم يمتمؾ القدرة عمى تجاكز كاف(2)كفؽ الغرائز مع قائدىـ
المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو افراد المجتمع في حياتيـ اليكمية كيساعدىـ في تخطي العكاقب التي 
تعرقؿ تقدميـ ، كلكي يتصؼ الفرد بيذه الصفة التي تشبو السحر يشترط اتصافو باإلنسانية المحضة 

لكف مختمفيف عف  كنتيجة ىذه الصفة يحظى بعض االفراد بمركز البطكلة ، فيـ مف كسط ابناء المجتمع
االخريف ببعض الصفات كينظر الى انجازاتيـ بشكؿ ايجابي كبفخر كمشاعر طيبة مف قبؿ مجتمعيـ بؿ 

 . (3)يصؿ االمر بالبعض الى االقتداء كاالحتذاء بيـ
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بينما نجد القادة مف جانب اخر.. خطباء ماىريف تغمب عمييـ مصالحيـ الشخصية اكال، كعف 
الكضعية يحاكلكف اقناع الجميكر بالعمؿ عمى بث االيماف فييـ بغض النظر عما اذا طريؽ اثارة الغرائز 

كاف ىذا االيماف اجتماعيا اك سياسيا اك دينيا ، فيـ يحتمكف القمة لسمسمة متكاصمة تبدأ بالذم يتبلعب 
ع فيميا كلكف بعقكؿ االفراد كانتياءن بالفرد البسيط العامؿ الذم ينبير بتكرار بعض الجمؿ التي ال يستطي

، كىذه السمسمة مف اكليا الى اخرىا  ()بعقميتو االعتقاد اف بتطبيقيا سكؼ تتحقؽ جميع امالو كاحبلمو
يككف الجميع فييا تحت سيطرة القائد خصكصا اذا كانت السمسمة تضـ جماىير شعبية ال تمتمؾ ادنى فكرة 

ادتيا فيحتاج لمف يككف ىك اعمى منو خارج دائرة اختصاصيـ فبالتالي يجد الفرد نفسو عاجزا عف قي
 . (1)كيحمؿ عنو عناء التفكير في مختمؼ اكضاع الكاقع االجتماعي

يفرض النظاـ االجتماعي عمى الفرد الطاعة لمبطؿ كالتضحية إليمانو بقيمة الرسالة كما يقكـ بو 
ية تسمح لو بأف ال البطؿ كيقدر ذلؾ كيعتبر عممو ىك مف خكارؽ االعماؿ ، كما اف قكتو كخبرتو الشخص

يقيـ كزنا لمتقاليد كرفض ام ارتباط باألنظمة الخارجية لكي يبقى ىك صاحب العقمية االستثنائية في حؿ 
الخبلفات كالنزاعات معتمدا عمى فكرة مغركسة في عقمية االخريف كىي اف لديو االلياـ كالكحي كالحكـ 

ية تعطي لو الفرصة بأف يككف جماعة اك اتباع المطمؽ الفردم كما اف عبلقات البطؿ االجتماعية الشخص
 مف العديد فأف البشرم التجمع مف البطؿ اك القائد كجكد اختفى اذا اما اك تنظيـ سياسي مستقر كمستمر

 :(2)كمنيا الحمكؿ كتتطمب تظير سكؼ المشاكؿ
  البحث عف زعيـ جديد مميـ جماىيرم ، باالعتماد عمى ما يمتمؾ مف مكاىب كقدرات تؤىمو

 لمسيطرة.
 .يتـ االختيار باالعتماد عمى دالة االلياـ لمف تظير فييـ صفات القيادة 
 .يتـ تعييف الزعيـ الجديد خمفا لمف سبقو كاالعتراؼ بو مف قبؿ جميع االتباع 
 .بالكراثة يعتقد االغمبية اف صفات البطؿ تنتقؿ لمف يخمفو 
 .االعتماد عمى الكسائؿ الطقكسية في تنصيب البطؿ 

                                                                                                     

 -  كىذا ما يفسر بحث الفرد عف مجمكعة اقكل ينتمي الييا، فاألشخاص الذيف ينتمكف الى جماعة ذات ىكية ضعيفة
اجتماعيا يبحثكف عف بدائؿ مف اجؿ تغيير مكقؼ اكبر عدد منيـ ، حتى كاف تطمب االمر حراؾ فردم عندما يرل ضعؼ 

ا ما يحدث عندما تسمح الجماعة بيذا المعيار كبديؿ جماعتو، فيبحث عف استراتيجيات قكية لجماعة اخرل اقكل كىذ
 اختيارم.  
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لسيطرة الكىـ عمى االتباع ال يككف اماميـ سكل االنصياع لممميـ البطؿ ، فإفراد المجتمع  كنتيجة
بشكؿ ال ارادم يجدكف انفسيـ اماـ استجابة حارة ألم نداء يصدر مف البطؿ فيك بنظرىـ مف يضع 
 المصمحة العامة فكؽ الشخصية كمتقمص لركح الجماعة كالمجتمع الذم ينتمي اليو. ام اف البطؿ ال
يتحكؿ الى كضعو كبطؿ بمحض ارادتو اك برغبة شخصية منو ، بالرغـ مف كجكد الكثير مف المكاقؼ التي 
حاكؿ فييا الكثيريف عبر التاريخ مف الكصكؿ الى ىذا المركز، لكف المجتمع ىك مف يصنع الرمز لما يجده 

اتيا تسيـ في بث ركح القكة مف حاجة ماسة لذلؾ  كاغمبيا تككف معنكية ليا دكر ميـ كمؤثر في الحياة ذ
 كالصبر كغيرىا لذا نجد اف االفراد ىـ بصكرة دائمة بحاجة لمف يحكميـ كيصنع كاقعيـ.

كبشكؿ عاـ يسعى البطؿ الى التحكـ كفرض استراتيجية الييمنة كاالخضاع كالتطكيع الذم يتجمى 
اكثر عمى الصعيد االخبلقي  لكنو يظير بشكؿ ()في عدة سياقات منيا، المجاؿ النفسي كالمجاؿ الجسدم

كاالقتصادم كالكجداني كيتركز في المجاؿ السياسي ، فعندما ترتبط ارادة السمطة بالتحكـ كحب التأبد 
كشغؼ االستمرارية يعتبر خير دليؿ عمى اشكاؿ ميـ كخطير، الف بناء كتعميؽ الكعي بيذه الصكرة ىك ما 

يات اك الطريقة التي يرل انيا تناسبو لتكريس سيسمح بتكضيح خصكصية الزعيـ اك البطؿ حكؿ االل
 . (1)زعامتو كتمرير افكار حكمو مف دكف دليؿ عمى التسمط المفضكح

  كبصكرة عامة اف كجكد البطؿ اك الزعيـ ىك ضركرم لكؿ مجتمع كال تكاد تكجد حياة اجتماعية
 خالية مف تكاجد بطؿ اك زعيـ يقكد النظاـ االجتماعي نحك التغيير كالتقدـ.

  في كؿ مجتمع عندما يمر بمحنة اك ازمة ، فانو يتطمع الى مف ينقذه كبالتالي تقع ىذه المسؤكلية
 عمى البطؿ.

 
 
 

                                                                                                     

 -  البمطجي بقياـ االسر المعتاشة عمى البمطجة بتدريب ابنائيا مينة ايقاع كمثاؿ ذلؾ ىنا ما يذكره ياسر بكر عف صناعة
االذل باآلخريف، ليطمؽ عمى ىذه الفئة مف البشر)العياؿ االشقياء( الذيف يزداد الطمب عمييـ عندما تسكء االكضاع لتتحكؿ 

كارث ليتـ استغبلليـ كالسيطرة ىذه القضية لصناعة حككمية تعمؿ مف خبلليا عمى تسجيميـ بأنيـ خطر مسببيف مشاكؿ كك
عمييـ كايياميـ بانيـ ميميف كتكظيفيـ في ما بعد بأعماؿ اجرامية لصالح السمطة مثؿ استغبلؿ العنؼ في االنتخابات كقمع 
التظاىرات اك القياـ بإعماؿ فساد تخص بعض الشخصيات الميمة ، كداللة عمى نشكء اقتصاد سياسي جديد يرتبط باألمف 

فس الكقت كمد النفكذ االقتصادم كاالجتماعي لجيات متسمطة. لممزيد ينظر: ياسر بكر: مجتمع الفرجة كصناعة كالجريمة بن
 . 189مصدر سابؽ ، ص  ،االنساف ذك البعد الكاحد

 150ريـ الشريؼ: خصائص االستراتيجية االعبلمية ، مصدر سابؽ ، ص  - 1



 

169 

 اٌفصً اخلاِظ
 ا٠ذ٠ٌٛٛخ١ا االػالَ 

 
 دت١ٙذ

 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا تني االشىا١ٌح ٚاٌذٚس اٌٛظ١فٟادلثسث االٚي: 
 اشكالية المفيـك االيديكلكجياكال: 

 السكسيكلكجيا كااليديكلكجياالعالقة بيف ثانيا: 
  الدكر االجتماعي الكظيفي لأليديكلكجياثالثا: 

 
 ادلثسث اٌثأٟ: اتؼاد اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ٚأٛاػٙا

 الدكر االعالمي كمعادؿ لإليديكلكجيااكال: 
 البعد االيديكلكجي لإلعالـثانيا: 
 انكاع االدلجة االعالمية ) الكسيمة/ النص/ المغة / الصكرة(ثالثا: 
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 دت١ٙذ
تشكؿ االيديكلكجيا احدل االدكات الميمة كالرئيسية لمسيطرة عمى منيجية التفكير كنمطو مف اجؿ      

السعي لتحقيؽ مارب فئكية، ليا غايات معينة تستخدـ كسائؿ االعبلـ في تحقيؽ ذلؾ بتكجيو الجميكر عف 
 كالقيـ التي تحقؽ ما يطمح اليو الطرؼ االخر. طريؽ زج االفكار التعبكية

فيي.. االيديكلكجيا، فعالة في تحقيؽ ذلؾ بدفع االفراد في مسارات الفيـ المحدد لتكليد حالة مف الكعي   
الزائؼ ضمف اطار العيش في الكاقع االجتماعي لمكصكؿ بيـ الى حالة العزلة كعدـ معرفة الحقيقة، ككاف 

الدكات الميمة كذراع العكلمة االكؿ في تحقيؽ ذلؾ بفرض ىيمنة ناعمة متحكمة االعبلـ الجديد احد ا
بالتصكرات كاالفكار المعبر عنيا بنطاؽ كسائؿ االعبلـ، كما يسعى القائمكف عمييا مف تحقيؽ غاياتيـ 
 االيديكلكجية كطرح خطاب جذاب يناغـ الفكر االجتماعي إلفراد المجتمع ككؿ. كعميو فأف تناكؿ كدراسة
ايديكلكجيا االعبلـ بما تؤديو مف دكر حيكم في صناعة الكاقع كتزييؼ الكعي كما ينتج عف ذلؾ مف تأثير 

 عمى كاقع الحياة االجتماعية لئلفراد لو اىميتو الخاصة. 
 لذا سيتـ في ىذا الفصؿ تكضيح المفيـك كاشكاليتو كالدكر الكظيفي كانكاع االدلجة االعبلمية.  
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 ادلثسث االٚي
 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا تني االشىا١ٌح ٚاٌذٚس اٌٛظ١فٟ

 اٚال: اشىا١ٌح ادلفَٙٛ اال٠ذ٠ٌٛٛخٟ
يمكف النظر الى االيديكلكجيا كمقكلة اجتماعية.. بأنيا محاكلة ربط الكاقع بالفكر ككصؿ الحياة بالعقؿ       

 Andreجتماع )أندريو المكشكدمج الكجكد االجتماعي بالمنطؽ لمكصكؿ الى ما يسميو الفرنسي عالـ اال
Lamouche( بػ )Sociologic de al Raison  سكسيكلكجية العقؿ( ىذا المصطمح االجتماعي ظير

،  Social conditionبنفس الفترة التي رفع فييا الفبلسفة مف اىمية الشركط اك الظركؼ االجتماعية 
الحاضر بالماضي ، كما ىك مؤكد اف ألكضاع كاف االىتماـ فييا ينصب في ربط التاريخ بالفكر كدمج 

مف يخمؽ الفكر ىي المكاقؼ االجتماعية بينما مف يصنع المقكالت.. ىك التأريخ خاصة تمؾ التي تحدث 
 . (1)نتيجة تجربة سياسية تتجمى ابعادىا عمى ارضية الكجكد االجتماعي

اف االمر الذم يزيد مف تأكيد ىذا الجانب ، اف كؿ عصكر التأريخ المختمفة ىي في الحقيقة       
خاضعة لنمط محدد مف آداب السمكؾ اضافة الى نمط محدد مف الفكر المعيف يككف ىك السائد متميزان 

ي كؿ عصر مف بكجكد بعض االتجاىات العقمية اك التيارات ، ىذا السبب ىك كراء ظيكر انماط معينة ف
الفمسفة كاالدب كالفف ، اف ىذه النماذج اك االنماط يغمب عمييا بعض الخصائص الكمية العامة اك السمات 
التي تككف معايير لمفكر كما انيا المسؤكلة عف تحديد االتجاىات كىي بذلؾ في معناىا الكسيع.. 

نجد اف كظيفتيا المجتمعية تتغمب عمى  . نتيجة العتبار االيديكلكجيا نسقا مف التمثبلت(2)االيديكلكجيا
كظيفتيا المعرفية النظرية مف حيث االىمية ، فالذكات ىي مجتمعات بشرية عاممة في التاريخ تتبدل لنا 
ككأنيا كميات تتشكؿ كفؽ نمكذج نكعي مف العبلقات المعقدة ضمف ثبلث مستكيات مف السياسة 

نبلحظ اف ىنالؾ اشكاؿ يبرز تباينيا في اغمب االحياف  كااليديكلكجيا كاالقتصاد ، ففي جميع المجتمعات
مثؿ النشاط االقتصادم المتكاجد في االساس كاشكاؿ ايديكلكجية مف الفمسفة كاالخبلؽ كالديف كغيرىا 
اضافة الى كجكد تنظيـ سياسي ، كعمى ىذا الجانب تشكؿ االيديكلكجيا جزءا عضكيا ميما ضمف كؿ 

جتمعات البشرية اف تستمر دكف تكاجد ىذه االنساؽ مف التمثبلت كاالشكاؿ كحدة مجتمعية ، كال يمكف لمم
. لقد (3)النكعية الف المجتمعات تفرز االيديكلكجيا ككأنيا المناخ اك العنصر الضركرم لحياتيا التاريخية
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ر اتخذت االيديكلكجيا معنىن كاسعان لتصبح تمؾ الفكرة التي تستبد بحامميا كمف خبلليا يحاكؿ اف يفس
الكجكد االجتماعي بما يحتكم مف نظـ اجتماعية لذلؾ يمكف اف يعتبر الككف كمو اشبو بالكتمة المتماسكة 
الكاحدة التي تحتكم كؿ االجزاء بحيث ال يتغير فييا ام جزء اال كتغيرت معو بقية االجزاء ليتغير بعدىا 

اف اصحاب ىذه النزعة يشكمكف تجاه النظاـ كمو اك قد ترفض التغيير بجميع اجزائيا ليرفض النظاـ ككؿ، 
افكارىـ الثابتة بعقكليـ كقفة مغمقة ، ام اما اف تقبؿ النظاـ كما يشتمؿ عميو اك اف ترفض النظاـ القائـ 
عمييا ام ال يتفقكف مع النقد الجزئي المعتمد عمى اصبلح جزء دكف اخر اك البناء الشامؿ مف دكف كجكد 

 .(1)فكرة
 :(2)ا مف اكثر المكاضيع التي القت التشكيش كالتعقيد نتيجة اعتبارات عدة منياتعتبر االيديكلكجي لذا 

يعتبر ىذا الجانب مف اىـ االسباب التي ادخمتيا في مضمار الصراع  ارتباط الكعي باأليديكلكجيا: .1
/  الذم ما زاؿ يدكر، بيف مختمؼ التيارات التي تناكلت اصؿ الكعي كمرجعياتو مثؿ: الفركيدية

المثالية الذاتية/الكضعية الجديدة/البلادرية/المادية كغيرىا. بينما يرل البعض ال كجكد ألم ارتباط 
بيف الكعي كااليديكلكجيا ألنيا تعتبر نسقا مف التمثبلت التي في اغمب االحياف ال تمت لمكعي 

افراد  بأم صمة  فيي عبارة عف مختمؼ المكضكعات الثقافية التي تقبؿ كتدرؾ لتؤثر عمى
 المجتمع كفؽ طريقة يجيمكف مدلكليا. 

يتمثؿ ىذا االمر باستعماليا اليكمي ككظيفتيا اك ما ىك مرادؼ ليا  ارتباط السياسة باأليديكلكجيا: .2
كأف السياسة ىي مضمكف التطبيؽ العممي ليا، الف كؿ سمطة ككؿ سياسة ىي متضمنة 

لكقت تمثؿ نظرة لمجانب السياسي كليا ايديكلكجيا اك صادرة عنيا ضمنا اك صراحة كىي بنفس ا
غاية في الكصكؿ الى السمطة مف اجؿ تطبيؽ نظرياتيا اك اختبارىا. ىذه العبلقة العضكية بيف 
االيديكلكجي كالسياسي ال تعؼ االيديكلكجيات مف حمقة الصراع السياسي كنتيجة لصراع طبقي 

يا الى التشكيو كاالنكار كاالبعاد بنفس بمراحؿ التاريخ البشرم.. ليذه االسباب تعرضت االيديكلكج
الكقت الذم اخذت فيو حقيا مف التأكيد كالتكضيح باالعتماد عمى درجة كطبيعة الصراع الدائر في 
 ما بيف تمؾ القكل االجتماعية التي تمثؿ االيديكلكجيا اك تمؾ المعبرة عف كجكدىا المادم كنشاطيا.

اف ظيكر االفكار كالنظريات المختمفة  كالنظرية: التطكر اليائؿ كطبيعتو لمعمـك التطبيقية .3
المتعددة كالمختمفة ذات التركيز عمى دراسة العمـك ساعد عمى ظيكر مجاؿ العمـ الكاحد 

                                                                                                     

 .104، ص 2011كالنسبية ، دار التنكير لمنشر، لبناف ، حسيف عمي: العمـ كااليديكلكجيا بيف االطبلؽ  - 1
، محمد سبيبل، عبد  19، ص 2006عدناف عكيد: االيديكلكجيا كالكعي المطابؽ ، التككيف لمطباعة كالنشر ، دمشؽ ، - 2

 . 9السبلـ بنعبد العالي: االيديكلكجيا)دفاتر فمسفية( ، مصدر سابؽ ، ص 



 

173 

كالتخصص فيو كمف ثـ العمؿ عمى تجزئتو الى فركع متعددة مثؿ العمـك االنسانية كغيرىا ، نفس 
سقا مف االفكار كاآلراء كالنظريات الدينية االمر طبؽ عمى االيديكلكجيا عمى اعتبار انيا ن

كالسياسية كالجمالية كاالخبلقية كالفمسفية كالحقكقية كغيرىا التي تحدد مسار االحداث اليكمية في 
 حياة الناس.

معنى ذلؾ اف االيديكلكجيا ىي تدكر حكؿ مكضكعات اك افكار ليا اىميتيا الخاصة اضافة الى قبكليا   
ت الكقت متعمقة بأمكر افراد المجتمع مثؿ القيـ االجتماعية السائدة كاالحكاـ العامة االجتماعي كىي في ذا

كالتصكرات خصكصا تمؾ المسيطرة عمى انماط السمكؾ التقميدم كالثقافي بما ينطبؽ مع الديف كالثقافة 
االيديكلكجيا  كالقيـ كفؽ ما ىك سائد في بنية المجتمع مف اآلداب كالفنكف كالمعتقدات كالعقائد، كبما اف

متعمقة بالفكر كمرتبطة باالعتقاد الذم قد يصؿ الى حد االيماف ، سيطرت بذلؾ.. االيديكلكجيا عمى 
تصكرات كمخيمة الناس الركحية كما كاف ليا اىميتيا في ممارسة الضغط كالقير نتيجة ما فرضتو مف قكل 

ة كالتقميد بالمقابؿ كاف الناس ىـ في حالة فكرية مارست مف خبللو الجزاء كالضبط فككنت انماطان مف التبعي
 .(1)الطاعة كالكالء

اف مفيكـ االيديكلكجيا قد اخذ معنييف: االكؿ مقبكؿ كالثاني مرفكض، تككف االيديكلكجيا في المعنى      
المذمكـ اراء الخصـ الظاىرية تخفي خمفيا الطبيعة الحقيقية لمكقفو بحيث لك كشفت ال تككف في مصمحة 

ائصو الذىنية كاكثر ما ينطبؽ الخصـ ، ليقاؿ عنيا بما ىك مقبكؿ انيا تمثؿ طبقة اك عصر بتركيبتو كخص
ا الخمط اف ىناؾ مف يعطي تبريرات ليذ اضافة الى ما سبؽ... (2)ىذا االمر في الفمسفة الماركسية

 :(3)لعدة اعتبارات اىميا امفيـك االيديكلكجيكالتشتت في تكضيح سياؽ 
لحجب معناىا ارتباط تيمة حجب الكاقع كالحقيقة باإليديكلكجيا، بينما يشير البعض انيا ضحية  .1

 كحجب كاقعيا كحقيقتيا نتيجة النحجاب المعنى فييا.
تمثؿ االيديكلكجيا اداة لحجب الكاقع كالحقيقة عند المعرفة العممية الحديثة ، فالمحجكب ىك الكاقع  .2

كالحقيقة كالحاجب ىك المعرفة العممية ، اما اداة الحجب فيي االيديكلكجيا، ام اف المعرفة الحديثة 
 االتياـ لئليديكلكجيا في حجب الكاقع كالحقيقة.تكجو 

كجكد معادلة ثابتة في المعرفة العممية قائمة عمى اساس تشكيش معنى االيديكلكجيا لكي يتاح  .3
 بحرية لممعارؼ العممية حجب ما يراد حجبو عف افراد المجتمع.
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الحديثة كىك المحرؾ يعتبر حجب الحقيقة بكاسطة االيديكلكجيا االساس الذم تعتمد عميو المعارؼ  .4
 الرئيسي لكؿ شيء، فأم شاكمة تعيؽ عمؿ المعارؼ يمكف اف تحجب بكاسطة االيديكلكجيا.

تعتبر عممية حجب المعنى اك الحقيقة بكاسطة االيديكلكجيا عممية مستمرة كمرتبطة بالمعارؼ  .5
 طكاؿ مراحؿ استمرارىا.

ال تكمف فقط في تنكع استعماالتو كسعة ما  نرل مف ذلؾ اف مشكمة المفارقة في المفيكـ االيديكلكجي  
يشتمؿ عميو مف معاًف بؿ االىـ مف ىذا ىك مف يتعامؿ مع المصطمح ام ماىيو طبيعة الحامؿ 
االجتماعي كدكره في رسـ حدكد ايجابية ليذا المفيكـ اك التعامؿ معو بسمبية إلفراغو مف محتكاه كمضمكنو 

 شتمؿ عمييا.االنساني اك التكجيات العقبلنية التي ي
تو اضافة الى ا لتداخؿ لقد ضؿ مفيـك االيديكلكجيا في حالة صراع فكرم عف مدل شرعيتو كدالال

 :(1)ىيكالتضارب مف نكاحي عديدة 
 :جاء التداخؿ كالتضارب ىنا في حالة اعتبارىا تصكرا محيطيا جعؿ مف  مف حيث المحتكل

ة في المجتمع كىي مف تشكؿ االطار الركحي االيديكلكجيا شاممة لجميع النتاجات الركحية كالثقافي
كالمعنكم لمحياة االجتماعية، بالنتيجة تككف االيديكلكجيا بصيغة الثقافة العامة لكف بمفظ اخر ىي 
مرادفة ليا مما ككف تضارب كلبس في المصطمحات كمف جانب اخر ارتباط كاقتصار مفيـك 

 ية.االيديكلكجيا بالعمميات المؤسساتية لمظكاىر السياس
 :نتيجة اعتبارىا مجمكعة مف المبادئ كالنظريات كالمقكالت التي  مف ناحية النشكء كاالرتقاء

تخص مرحمة تاريخية معينة اك انيا تمثؿ اتجاه لبنية فكرية تخص كتمة اجتماعية معينة قد تككف 
 شعب اك فئة اك طبقة.

 :كضعت االيديكلكجيا مع االفكار بنفس المستكل بما تحتكيو مف احكاـ قيمية  مف الناحية البنيكية
لتاتي بمعنى انيا نظاـ مف االفكار تككف االحكاـ القيمية منو عباره عف حقائؽ تجريبية ىدفيا 
تبرير مطالب فئة اقتصادية/اجتماعية معينة مف اجؿ الحصكؿ عمى الحاجات المعنكية كالمادية 

تكل حياتي بغض النظر عما اذا تـ ذلؾ بكعي اك بغير كعي، اك انيا قد كالكصكؿ ألعمى مس
تككف انظمة ذات مؤثرات سمككية لتككف مجمكعة مف التعابير كالتصكرات اليادفة الى تكضيح 
كتفسير الكاقع االجتماعي كظكاىره المعقدة مف اجؿ غاية محددة متمثمة بتسييؿ كتكجيو االختبار 

 شخاص كالفئات االجتماعية.االجتماعي/ السياسي لؤل
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 :تأتي االيديكلكجيا باعتبارىا منظكمة مف الرمكز كاالفكار كالقيـ التي تخص  مف الناحية الكظيفية
حياة فئة معينة كتسعى لممحافظة عمى شركطيا اك اف ىذ الشركط قد تتغير بصكرة جزئية اك 

مى انيا نظاـ عقمي لفئات باإلمكاف استبداليا بشركط اخرل بشكؿ كمي ، اك يمكف اف تعتبر ع
 اجتماعية محافظة يتكاجد في مضمار تعبيرىا الكظيفي. 

 بنيتو اما كاضح ىيكؿ بشكؿ يتنظـ العالـ تفسير كظيفتو تراتبيان  لؤلفكار نسقان  االيديكلكجيا بذلؾ لتمثؿ  
 الدركع دكر خبلليما مف لتمارس كاالنطكاء االختزاؿ صفتي عمى تشتمؿ لبلستخداـ عدة فتمثؿ الرمزية
 لتمد المعايير كتعدد االحداث كسيكلة ، المعاني تضارب نتيجة كالشؾ القمؽ نزعات ضد الكاقية

 العالـ عف اسئمة مف ذىنو في كيدكر يخطر ماع كمريحة جاىزة بأجكبة يعتنقيا الذم الفرد االيديكلكجيا
 بعمميات الحقيقة عف البحث كصعكبة التدقيؽ اك الزائد التفكير عناء دكف مف بو المحيط االجتماعي

 اك لمتاريخ االحادم اك الضيؽ التفكير تقديـ عبر االيديكلكجي التفكير ليسكد كالمركبة التحميمية المعرفة
مما يجعؿ  )متعددة االكجو(الحقيقة حساب عمى الكاحدية كبييمنة كغيره الديف اك االقتصاد اك الثقافة

 شعكر لديو كتكلد الجيؿ تيمة مف يعتنقيا مف االيديكلكجيا لتعفي االدراؾ قابمة التداكؿ سيمة االيديكلكجيا
  .(1)اختزاليان  اك زائفا االدراؾ ىذا كاف لك حتى الكاممة المعرفة كربما بالكثير المعرفة
اف ىذا التعدد كاالختبلؼ في تحديد المفيكـ االيديكلكجي يعتبر طبيعيان ألنيا ليست بالمفيكـ العادم     

لكي تكصؼ بشكؿ شفاؼ كال ىي المعبرة عف كاقع مممكس اك ناتجة مف بديييات لتأخذ حدا مجردا انما 
ت كصراعات عديدة مما ىي مفيكـ تاريخي اجتماعي تحمؿ في ذاتيا مناظرات سياسية كاجتماعية كتطكرا

ادل الى تكلد معاني عديدة لممفيكـ ، ليككف دكر االعبلـ ىنا قائـ عمى التساؤؿ التالي: ىؿ يقـك االعبلـ 
الحالي حككمي اك خاص عمى ايديكلكجيا بأم مف معنيييا االيجابي كالسمبي، اـ يقكـ عمى الربح)ربح 

 ايا. مادم( ربح في ميزاف التأثير قياسا بما تعرضو مف قض
 

 ثا١ٔا: اٌؼاللح تني اٌغٛع١ٌٛٛخ١ا ٚاإل٠ذ٠ٌٛٛخ١ا
بشكؿ عاـ يسعى عمـ االجتماع الى تحقيؽ الفيـ المنيجي لئلنساف في المجتمع داخؿ الحياة     

االجتماعية ىذا الفيـ مرتبط بدراسة اك معالجة االيديكلكجيات في اشكاليا المختمفة ضمف االساطير اك 
لمبدأ المتعمؽ بالعمؿ الجمعي، ظيرت االيديكلكجيا كمصطمح كبقية مصطمحات المذاىب التي تدكر حكؿ ا

العمكـ االجتماعية خبلؿ فترة القرف الثامف عشر حيث اشار العالـ االمريكي)رينيارد بندكس( بالقكؿ اف 
االيديكلكجيا قد بدأت في اكربا خبلؿ العصكر الكسطى عندما تحطمت اساسيات التنظيـ االقطاعي كبنفس 
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( التي قصد منيا الثقافة التي تتقبؿ تعدد اآلراء Pluralistic Cultureقت ظيكر ثقافة التعدد اك التنكع )ك 
كاالفكار في المنظكرات كبمختمؼ كجيات النظر المتضمنة حرية التفكير كالفكر، الف نشأة العمـك 

كال يمكف ليا اف تظير ضمف  االجتماعية ارتبط بظيكر ثقافة التنكع اك انيا الجزء المتأخر ليذه الثقافة
. بمعنى اف االيديكلكجيا ىي مف مككنات الثقافة ، اال انيا ال تستغرقيا كميا كليذا (1)ثقافات قامعة لمحرية

 فيي مرتبطة بالمجتمع بأكممو.
( لنكعيف مف المكاقؼ الثقافية، االكؿ منيا Berger( )كبيتر بيرغرT.luckmanيميز)تكماس لككماف    

ىك ما ال يعطي المجاؿ لمتنكع كاالختبلؼ في الرأم كالفكر يسميانو تعددية المكاقؼ الثقافية االحتكارية اك 
( كمثاؿ ىذا النكع ما يسكد الدكؿ الشيكعية كاالتحاد Monopolistic cultural Situationsالكابتة ) 

الدكؿ تفرض كتشترط اتجاىا فكريا اك ايديكلكجيا محددا يقدـ ألبناء المجتمع السكفيتي الف ثقافة ىذه 
بصيغة تفسر عمى انو التفسير المقبكؿ كالعممي الكحيد لمكاقع ، اما ثاني ىذه المكاقؼ ىك ما يسمح بالتنكع 

كربا ( كمثاؿ ذلؾ المجتمعات الديمقراطية كاPluralistic cultural situationsكالتعدد كاالختبلؼ )
 .(2)الغربية حيث تسمح كتتيح المجاؿ الختبلؼ االيديكلكجيات كاالنساؽ الفكرية

احتمت االيديكلكجيا في تاريخ االنساف كالمجتمعات كالنظريات الخاصة بالعمكـ االنسانية دكرا ديناميان     
تي يكمف خمفيا حيث اشار صاحب قانكف المراحؿ الثبلث )ككمنت( الى اف الحالة الكضعية اك المرحمة ال

( Ideological revolutionالحؿ لمشكبلت المجتمع كافة في جكىرىا ىي نتاج لثكرة ايديكلكجية )
فالمجتمع الصناعي الذم تكقعو ىك نتاج النتصار ايديكلكجية التنظيـ التكنكلكجي اك العممي 

كبل مف انجمز  ( نفس االمر اشار اليوIdeology of) technico Scientific organizationكالفني
اف مف لو القدرة عمى ابراز تناقضات المجتمع الرأسمالي االجتماعية ىي االيديكلكجيا الجديدة  ()كماركس
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2 -Peter Berger and Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality, New York, 
Doubleday, 1976, p.116-120. 

 - ضع لتأثير النفكذ قدـ ماركس كانجمز في دراستيما لمفيـك االيديكلكجيا مقاربة تخص الكعي االجتماعي الذم يككف خا
السياسي كالسيطرة الطبقية ممف يمتمككف السمطة كالثركة يصفانو بالكعي المغمكط كالمزيؼ الذم يبرر ليـ سبب االندماج 
كالتعايش مع النظاـ االجتماعي كيؤكداف اف االفكار السائدة في كؿ عصر ىي افكار الطبقة المسيطرة بمعنى اف القكة 

مع ىي الطبقة كىي بنفس الكقت القكة الفكرية السائدة ، كىذه الطبقة بما يؤلفيا االفراد يممككف كعيا المادية السائدة في المجت
كبالتالي يفكركف كبالتالي يحددكف عصرا تاريخيا كينتجكف افكارا تصبح السائدة في عصرىـ كبالنتيجة ال يمكف اف تككف 

حرفة كالكاقعية كالحالة ىذه في افيكف الشعكب كمفيـك مغمكط االيديكلكجيا غير كعي خاطئ لحقيقة االشياء الباطمة كالم
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مف خبلؿ التركيز عمى مكضكع االغتراب الذم يعانيو ابناء الطبقة الكادحة فمف يكلد الكعي الثكرم الطبقي 
ضاؿ الذم لو القدرة عمى تقكيض المجتمع الرأسمالي كيساعد في تحقيؽ النضاؿ ىي االيديكلكجيا ، ىذا الن

. مما يساعد عمى تشكيؿ االيديكلكجيا ىك ما تشيده المجتمعات مف تحكالت تختمؼ عف (1)اك دعمو
سابقتيا تؤدم الى حدكث تحكالت جديدة لقكل طبقية ذات مياـ مختمفة تصارع بالنتيجة القكل القديمة التي 

ىذه التحكالت كتحاكؿ في ىذا الكقت التمسؾ بقيـ الماضي ألنيا تعبر  كانت تمتمؾ السيطرة قبؿ حدكث
عف مصالحيا كتثبت كجكدىا كلكي تستمر فيتجيكف الى اتباع كؿ اشكاؿ الكعي كالمثؿ العميا ليقاكمكا 
اعباء الطبقة المتشكمة الجديدة كيككف ىذا االستخداـ عمى شكؿ )ايديكلكجيا( حتى لك كانت ىذه االمثاؿ 

كالكعي غير صالح لما حصؿ مف تحكالت جديدة لذلؾ تككف عبارة عف كىـ اك خياؿ بالنسبة لمقكل  العميا
الجديدة االجتماعية التي تتجو الى استخداـ الخياؿ في نشاطاتيا مف اجؿ الكصكؿ الى السمطة كتحقيؽ 

ؿ عمى اكبر قدر اىدافيا المقصكدة فتتككف االيديكلكجيا ىنا كخياؿ تسعى لتحقيؽ استبلب جماعي كالحصك 
 . (2)ممكف مف المنافع كالسيطرة عمى الناس

( تخضع Socially Conditionedليعتبر عمماء االجتماع االيديكلكجيا.. ظاىرة )مشركطة اجتماعيا     
( ينبغي دراسة نشأتيا كماضييا كتطكرىا مف اجؿ Factsلمشركط االجتماعية عمى اعتبار انيا )كقائع 

التي تحكـ ىذه الظاىرة كىي تتصارع كتتبايف لتدخؿ في التنظيمات كالبناءات فتؤدم التكصؿ الى القكانيف 
( عندما تعتبر االفكار بمثابة السبلح الممتحـ Conflict of ideasالى حدكث )صراع بيف االفكار

 . (3)(Social Functionsباإليديكلكجيا اال انيا بذات الكقت تقكـ )بالكظائؼ االجتماعية 
ىدؼ ضمف الكظيفة االجتماعية لئليديكلكجيا ىك محاكلة كضع افراد المجتمع مع المجمكعة  اف اىـ    

البشرية التي تشاركو بنفس االعتقاد في مجاؿ اك جانب كاحد لكي تتمكف مف صنع تكتبل متناغما مف 
البشر يزداد شعكره بالتضامف جراء امتبلكو لحمو فكرية ناتجة مف تضامنو مع االخريف ام اف 

يديكلكجية القدرة عمى صير مجتمعات مختمفة في تضامنات فعالة لتكتمؿ مع كظيفتيا التعبكية بخمط لئل
االبعاد االيجابية مع السمبية خاصة عندما تككف االيديكلكجيا كسيمة كطريقة لمحفاظ عمى الحكـ القائـ 
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ب مع كجكدىا في كؿ كالسيطرة عمى المجتمع باتخاذىا اشكاال مختمفة كتؤدم كظائؼ عديدة بما يتناس
 .(1)مجتمع

بمعنى اف االيديكلكجيات تفسر بحسب الكضع االجتماعي العاـ كمكقفو الذم يحدد اطارىا كيشكؿ مبناىا 
بشكؿ عاـ لتصبح ظاىرة عامة فكرية تعبر عف المحتكل العقمي الذم يخص فئة محددة مثؿ طبقة معينة 

تمؾ الجماعة خبلؿ فترة معينة ، كاذا تدخؿ االعبلـ اك لفترة معرفة مف الزمف تضفي ىكية اجتماعية عمى 
فييا يككف دكره ىنا اعادة بناء ىذه التفسيرات بما يتناسب مع مصالح الممكليف لمصدر االرباح كليس 

 المالكيف.
اما ماركس يعتبر ىك اكؿ مف ادخؿ مفيكـ االيديكلكجيا الى عمـ االجتماع ، ظيرت بعده العديد مف    

تناكلت المفيكـ اال اف ما قدمو كاف لو تأثيرا كبيرا في مجاؿ العمكـ االجتماعية ، نجده مرة الدراسات التي 
في كتابو )االيديكلكجية االلمانية( يستخدميا لئلشارة الى كعي الناس بما يختص بأشياء مجتمعيـ كاالفكار 

كالعقمي كالركحي، بينما نجده كالسياسة كالقانكف كالمغة التي تتخمؿ كافة جكانب االنتاج السمككي كالفكرم 
في كتابو عف )نقد االقتصاد السياسي( يستخدـ مفيـك االيديكلكجيا ليضمنيا االشكاؿ السياسية كالقانكنية 
كالفنية كالفمسفية كالدينية داخؿ المجتمع كتمتد لتشمؿ مختمؼ اكجو الثقافة داخؿ المجتمع كىذا ما اكده 

 .(2)فيـك االيديكلكجيا لدل ماركس يشمؿ كؿ منتجات الحضارةبقكلو اف م  G.Gurvitchجكرج جيرفتش 
كتتمثؿ طريقة طرحو لؤلفكار في الماركسية انيا تككنت نتيجة العبلقة الجدلية لئلنتاج ام اف ىنالؾ    

عبلقة كثيقة بيف االفكار السائدة بكؿ اكجييا المييمنة كما بيف ىيمنة الكسائؿ المادية إلنتاج القيمة 
ختمفة لذلؾ اشترط ماركس اف تككف ادكات السيطرة الفكرية خاضعة لييمنة مالكي ىذه الكسائؿ بصكرىا الم

لكي تتمكف الطبقة المييمنة مف السيطرة كاعادة فرض شركط االجتماعية لئلنتاج بمعنى ايديكلكجيتيا 
تتصكر  كنظرتيا لمحياة تككف في نياية المطاؼ.. السيطرة عمى الكاقع ناتجة عف كعي طبقة مسيطرة

الكاقع بما يتناسب مع مكقعيا االجتماعي كمصالحيا، اف نمط االنتاج عند ماركس ىك مف يحدد عمكمان 
سمات الحياة السياسية كاالجتماعية كالثقافية فالتفكير االجتماعي بصكره المحددة يرتبط بالبناء االقتصادم 

تماعي مف قبؿ البناء االقتصادم فأف لممجتمع فيك يرل انو في كقت انتاج عناصر معينة مف الكعي االج
عناصر الكعي المنتجة تؤدم الى انكاع مف الممارسة االجتماعية التي تمثؿ انماط عامة مف التفكير، بينما 

 . (3)االيديكلكجيا ىي الكعي المتأمؿ ألنيا تخص عناصر محددة مف التفكير
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لكجيا)الطبقة المالكة لكسائؿ االنتاج( التي لقد استخدـ ماركس معنى)الكعي الزائؼ( كداللة عمى االيديك    
تشير بمكقفيا ىذا الى تزييؼ كتشكيو الحقائؽ مف اجؿ تبرير مكقؼ الطبقة الحاكمة منيا حيث اطمؽ 
عمييا عبارة الكعي الزائؼ كىذا التعبير النقدم لئليديكلكجيا في اساسو جاء تفنيدان لنظرية )ىيجؿ( المثالية 

ادكات بأيدم التاريخ لكؿ فرد منيـ دكر يقـك بو ال يمكف مخالفتو ألنو كصؿ الييـ التي تعتبر اف البشر ىـ 
مف قبؿ قكل تفكؽ قدرتيـ عمى االدراؾ اما الفيمسكؼ فيك كحده القادر في نظره عمى فيـ حقيقة العالـ 

في  ككقائعو  فاإليديكلكجيا في الماركسية تمثؿ الكعي الزائؼ الناتج مف ستر تناقضات طبقة متككنة
المجتمع كبكاسطتيا يمكف استمرارية االستغبلؿ الذم ال يحدث بشكؿ كاًع فالماركسية ترل اف الطبقة تمثميا 
االيديكلكجيا تخفي خمفيا حقيقة االستغبلؿ الطبقي ألنيا تسعى الى تبرير ما يحصؿ مف استغبلؿ الطبقة 

عنده)ماركس( تمثؿ النظرة المنحازة اك أخرل اك استمرارىا في كضعيا السائد كبالنتيجة اف االيديكلكجيا 
. نرل مف ذلؾ اف المتتبع لدراسة االيديكلكجيا يرل التأثير (1)الخاطئة لمتاريخ االنساني كىي مخدر لمشعكب

الكبير الذم تركو ماركس عمى بقية المعالجات التي تقدـ بيا العديد مف عمماء االجتماع مف بعده كمنيـ 
لـ االجتماع الشيير صاحب كتاب االيديكلكجيا كاليكتكبيا قصد باإليديكلكجيا فيو )كارؿ مانيايـ( االلماني عا

بأنيا انظمة فكرية ليا غاية رئيسية تسعى الى الدفاع عف اكضاع مكجكدة بالفعؿ كمحاكلة ايجاد تبريرات 
صنفيا ضركرية لحماية الفئات الحاكمة كمصالحيا ام اف االيديكلكجيا بنظره نظاـ دفاعي فكرم ثابت كي

 . (2)الى قسميف خاصة كعامة
تؤثر االيديكلكجيا العامة بالمجتمع كتتأثر فيو ، الى الحد الذم تككف سببان في تشكؿ فئات مف الناس    

كالتحاميـ مع بعضيـ البعض نتيجة تشابو المنطمقات االيديكلكجية بينيـ ، اما االيديكلكجيا الخاصة قد 
قية بيف افراد المجتمع كما يرل تككف سببا في االختبلؼ بيف االفراد اك الجماعات مما يكلد صراعات طب
 ماركس، فمكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة التي تؤثر في االيديكلكجيا كتتأثر بيا. 

 
 ثاٌثا: اٌذٚس االخرّاػٟ اٌٛظ١فٟ ٌإل٠ذ٠ٌٛٛخ١ا

يتمثؿ الدكر الكظيفي لئليديكلكجيا بأنو مكجو نحك نظاـ يحتكم عمى تصكرات مختمفة ، فقد يككف    
منطكيا عمى اشكاؿ عاطفية شعبية اكثر منيا عقبلنية معتمدة عمى الصكر)االعبلمية( اكثر مف اعتمادىا 

ألناس يمتمككف  عمى الحجج المنطقية)المكضكعية( اك قد يككف مكجو نحك اشكاؿ معمقة معرفيا كمرصكدة
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ثقافة عالية لتككف ىذه التصكرات شكبل ايديكلكجيا مف جية كطريقة النتشارىا مف جية اخرل الى اف تصؿ 
نحك السيادة عمى شكؿ ايديكلكجيا مسكدة مف جانب كسائدة مف جانب اخر، ليككف عمميا في السائدة 

اعية كما يجب كبالشكؿ المطمكب)كترل تكفير مستمزمات التكطيف كالسيطرة كاعادة تشكيؿ الركابط االجتم
الباحثة اف ىذا ما يحاكؿ االعبلـ اليكـ استغبللو في االيديكلكجيا بنسختييا المكضكعية التي يقدميا لمفئات 
التي تفتقر لمكعي عمى انيا كعي عممي مكضكعي عاـ كليس ذاتيا باالستعانة بالصكر العممية مثؿ االستاذ 

ماف امتصاص فاعمية الجانب المسكد في االيديكلكجيا بخمؽ الحراؾ الجامعي اك الطبيب كغيره لض
االجتماعي( ، بينما تككف في االتجاه المسكد تعمؿ كمساعد لكؿ مضطيد تمنحو المقاكمة لمسيطرة الطبقية 
بشكؿ فعاؿ كسمبي اال انيا في نفس الكقت تسعى الى خمخمة االيديكلكجيا السائدة بالعمؿ عمى انتياؾ 

مكؾ االجتماعي التي عممت عمى كضعيا الطبقة السائدة ام يككف عمميا بمثابة الرقابة قكاعد الس
. بمعنى اف عمؿ االيديكلكجيا في كبل المجاليف بناء اك اعادة ىيكمو المجتمع نفسو لتعمؿ (1)المؤسساتية

 عمى اندماج اك صير التماسؾ لجماعة معينة مف اجؿ المحافظة عمى مصالح خاصة كتحقيؽ اىداؼ
مستقبمية مرسكمة بغض النظر عف مف ىك مسؤكؿ كراء ىذه االىداؼ المتحققة اجتماعيا لكنيا ذات ابعاد 

 سياسية.
 :(2)يحدد كظائؼ معينة لإليديكلكجيا كىي Klaus Mullerنجد في جانب اخر.. كالكس مكلمر 

ضمف التحديد الماركسي فأف المجتمع منقسـ الى طبقات اجتماعية منفصمة  كظيفة الخداع: .1
تحددىا اساليب الحياة كالظركؼ المادية بحيث فيـ ماركس االيديكلكجيات عمى انيا انساؽ مضممة 

 فكرية معتمدة اساسا عمى الخداع.
كعة الف كؿ تتمثؿ بتعبئة المعتقدات السياسية بكضع يتمسؾ بو طبقة اك مجم كظيفة التعبئة: .2

اشكاؿ االيديكلكجيا ىي انعكاس لمصمحة جماعة محددة اك طبقة فيككف االختبلؼ في طريقة 
بشكؿ يساند مؤسسات  ()تضميميا لمكاقع السياسي حيث تسعى االيديكلكجيات الى تعبئة الجماىير
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مؿ عمى كنظاـ سياسي معيف بينما تككف االيديكلكجيا المضادة مخالفة كمعارضة ليذا النظاـ فتع
 تعبئة الجماىير ضده)بالضد منو(.

تحاكؿ االيديكلكجيات التي تسيطر عمييا الطبقات المسيطرة كالحاكمة في المجتمع  كظيفة التبرير: .3
الى الحفاظ عمى الكضع الراىف كتبرير سمبياتو ، بينما تككف كظيفة االيديكلكجيات المضادة السعي 

معية كالتغيير فييا الى تبرير اعادة تكزيع القكل الى االصبلح في العبلقات السياسية كالمجت
 السياسية كعبلقات السمطة مف جديد.

يضيؼ البعض االخر كظائؼ اخرل لئليديكلكجيا متمثمة )بالخداع( الذم يعتبر مف اىـ المياـ   
ر، االساسية لئليديكلكجيا القائمة عمى اخفاء العكاطؼ اك المصالح تجاه االنا اك قد يككف اتجاه االخ

اضافة الى )تجكيز االدراؾ( الذم يتيح عمى سبيؿ المثاؿ لمفاعؿ السياسي محاكلة ايجاد السبؿ في 
حالة عدـ اليقيف عندما تككف المعطيات نادرة اك العمؿ عمى تبسيط ىذه المعطيات كبالتالي تتكلد 

المدعـ مف قبؿ  الحاجة الى ادراؾ الكاقع االجتماعي حقيقي جامد مصفى كبصكرة شفافة بدكف االدراؾ
االيديكلكجيا لف يككف الفاعؿ السياسي ذا قدرة عمى االختيار بيف ما متكفر لديو مف حمكؿ، ليتبيف شدة 

 . (1)التصاؽ السياسة باإليديكلكجيا
بغض النظر عف طبيعة االيديكلكجيا اك كظيفتيا سكاء كانت غير عممية اك عممية ، صحيحة اك خاطئة   

تعتمد بالدرجة االساس عمى ما يتعمؽ بفئتيا االجتماعية كبطبقتيا ام )الحامؿ االجتماعي( كماىيو دكره 
داؼ المعينة كالمعارؼ في تأدية ما مطمكب منو مف كظائؼ محددة اجتماعيا مثؿ تقديـ النظريات كاالى

لتصبح اكثر مبلئمة لمشركط التي يتطمب كجكدىا لمحامؿ االجتماعي كمف بعدىا يتـ التعبير عف رغبات 
كمصالح ىذا الحامؿ االجتماعي عف طريؽ المؤسسات التي تعمؿ عمى استيبلؾ ىذه االيديكلكجيات 

رغبات الحامؿ االجتماعي ليا كبما  كتسكيقيا، عبر عممية سياسية اضافة الى الكظيفة المعرفية كبحسب
 .(2)يتناسب مع مصالحو كمياـ كاىداؼ الحامؿ كنشاطو في المجتمع

اضافة الى ما سبؽ تعمؿ االيديكلكجيا بشكؿ اساسي عمى تأدية كظيفة سياسية عممية ، الف    
فية تشكؿ االساس االيديكلكجيا ال تعتبر مجمكعة مف االفكار فقط انما ىي تمثؿ دليؿ عمؿ فكظيفتيا المعر 

العممي كالمبدئي لنشاط االفراد اك الطبقة فيي تكجو االفعاؿ كنسؽ مف االفكار كعمى اساسيا يتـ قياس 
السمكؾ االجتماعي اك الفردم ، لذا مف الطبيعي اف يتكاجد في كؿ مجتمع مجمكعة مف االفكار السائدة 
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لسمطة في التنظيـ االجتماعي بمظير طبيعي كالتبريرات التي تقكـ بكظيفة ميمة تتمخص في اظيار بناء ا
يتناسب مع طبيعة االشياء اضافة الى التأكيد عمى ضركرة اف ينصاع االنساف بشكؿ ضركرم الى 

 . (1)المجتمع كيتبع كؿ ما فيو مف قيـ كمعايير كالتكيؼ بشكؿ مستمر مع النسؽ القائـ
   

 ثسث اٌثأٟ:ادل                                                
 اٚال: اٌذٚس االػالِٟ وّؼادي ٌإل٠ذ٠ٌٛٛخ١ا 

شكؿ االعبلـ الجديد احد اذرع العكلمة الكاسحة كسيمة قكية كناجحة لفرض اتجاه مكحد في الفكر    
كالثقافة كالكصكؿ لمسيطرة الناعمة كالتحكـ في منظكمة التصكرات كاالفكار مف خبلؿ العممية االعبلمية 

يف عمى العممية التي تعبر عنيا ، لتستخدـ اسمكب الخطاب الجذاب مكضكعا كشكبل مف قبؿ القائم
االعبلمية الى الحد الذم يقتنع فيو المتمقي بما يقدـ لو مف اكىاـ عمى اساس انيا الحقيقة كال شيء سكاىا. 
فاإلعبلـ الجديد كسيمة إيديكلكجية تسعى لقكلبة عقكؿ االفراد كالتحكـ بسمككياتيـ كتحديد اتجاىاتيـ نحك 

ذا النمط مف اجؿ حجب الغايات المختمفة لمقائميف مكاضيع معينة الف اساس تفكيرىـ قد تككف عمى ى
خمؼ العممية االعبلمية فالغالب اليكـ عمى افراد المجتمع انيـ يبنكف اغمب تصكراتيـ كفؽ ما يتمقكنو عبر 

 االفراد حياة عمى االعبلمية االيديكلكجية االنعكاسات ماىية تحديد كسائؿ االعبلـ ، ليتمكنكا بالنتيجة مف
كالسؤاؿ االىـ ىنا ىؿ نجد كسائؿ االعالـ متبنيو إليديكلكجيا معينة في  .لكاقعيـ صناعتياك  االجتماعية

 سياؽ عمميا ؟
اخذت االيديكلكجيا باعتبارىا احدل اىـ الكسائؿ الفعالة لتككيف السيككلكجية الفردية كاالجتماعية ذات     

الجتماعية لكي تمكف افراد المجتمع مف التأثير االيديكلكجي الذم يقدـ لمجماىير معرفة محددة لمحياة ا
استيعاب ادكارىـ كاكضاعيـ في التطكر، كما اف لكسائؿ االعبلـ تأثيرىا في الكعي كتحديد اآلراء 
كاالتجاىات كطابع القناعات سكاء لدل الفئة االجتماعية اك االفراد بكجو عاـ كما تؤثر في تككينيا لؤلفكار 

ىير كارادة كؿ منيـ فبل يتككف كماؿ السمكؾ مع الكعي اال عندما تعكس كالعقائد في شعكر االفراد كالجما
االيديكلكجية بصكرة صحيحة حياة المجتمع كاال تتناقض معيا ، فالمجتمع بتعاممو اليكـ مع الكسيمة 

 . (2)االعبلمية ال يتـ بناؤه كتشكيمو كفؽ ما تكافد عميو مف تأثيرات عبرىا بؿ ىك يذكب معيا بشكؿ تاـ
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كيمكف تحديد دكر االعبلـ ايديكلكجيا اذا ما تـ النظر مف زاكية التحكؿ المادم   
، خبلؿ فترة القرف العشريف فمـ يعد تأثير االيديكلكجيا عمى  Materialization of Ideologyلئليديكلكجيا

، فالشعارات المعتقدات كاالفكار فقط بؿ امتد تأثيرىا ليشمؿ اسمكب النظر الى االشياء ككيفية ادراكيا
كاالفكار كالخطابات التي تمثؿ ادكات االيديكلكجيا مف قبؿ ، االمر الذم تغير ليمتد الى كؿ كسائؿ 
االعبلـ كال يقتصر ىذا االمر عمى الكممات بؿ عمى العبلمات كالصكر، ىذا التحكؿ كالتغيير اعطى 

 تزاؿ باالعتماد عمى الرمكز لئليديكلكجيا امكانية التخفي بشكؿ يصعب التعرؼ عمييا فيي قائمة كال
. بمعنى اف االيديكلكجيا ال تعتمد فقط عمى الممارسة الخطابية اك الفكرية بؿ اف (1)كالعبلمات كالصكر

التحكؿ المادم ىذا منحيا طرقا جديدة يمكف ألم مؤسسة اف تقكـ بيا مف كسائؿ االعبلـ اك المدرسة اك 
 مجاؿ المعتقدات كاالفكار.مؤسسات الدكلة كغيرىا فيي غير مقتصرة عمى 

بشكؿ منتظـ في المجاؿ االعالمي تأخذ في نظر االعتبار االمكر  كلكي يتحدد دكر االيديكلكجيا
 :(2)التالية
 الجماعة اك الطبقة المكجو الييا االيديكلكجيا)اك عممية االدلجة( .1
 اساليب الفعؿ اك اليدؼ كالسمكؾ الذم تسعى الى تحقيقو ىذه العممية. .2
 الجماعة االيديكلكجية داخؿ المجتمع كبالجماعة االجتماعية االخرلعبلقة  .3
مضمكف االيديكلكجيا الذم يسعى القائمكف عمى كسائؿ االعبلـ الحككمية الرسمية اك االىمية  .4

 الربحية عمى تحقيقو.
فمضمكف الرسائؿ التي تبثيا كسائؿ االعبلـ غير منفصمة عف الكاقع كانما تشير بشكؿ مباشر عف     

مصالح جماعة اك فرد يسعكف لمحفاظ عمى مكانتيـ بتكجيو سياساتيـ االيديكلكجية الى المجاميع االخرل 
 ليتسنى ليـ تحقيؽ مصالحيـ.

 ىك الصناعية المجتمعات ىدؼ افبالقكؿ  (ماركيكز)كالفيمسكؼ االجتماع عالـ نفس االمر اكده   
 مف لتتمكف كالحرية كالسعادة الرخاء مثؿ مختمفة مفاىيـ حكؿ زائفة افكارا نتاجإل استخداـ كسائؿ االعبلـ

كغرس الكعي الزائؼ باالعتماد عمى  الزائفة االيديكلكجيا غطاء تحت التناقضات كاخفاء االستغبلؿ ادامة
نمكجي ىذا ما ينطبؽ تماما مع طرح )يكرغف ىابرماس( عندما بيف اف عدـ استقبللية التطكر التقني التك
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النظاـ االقتصادم عف التطكر التقني التكنكلكجي ادل الى االعتماد عمى الطابع االيديكلكجي بغية السيطرة 
 : (1)كىيعمى الطبيعة كاالنساف بتحكيمو الى كائف)مصطنع( تصنعو االيديكلكجيا عبر مبادئيا الثبلث 

ام اف كؿ شيء ىك انتاج يسعى القائمكف  :اف كؿ شيء ممكف اف يصبح سمعة قابمة لالستيالؾ .1
عميو الف يأخذ طابع الطغياف عمى مختمؼ مياديف الحياة االجتماعية بحيث اصبح العمؿ يقيـ 

 اليـك بعبارات االنتاج ال بعبارات الجدة كالعمؽ.
نساف كائف ال متناه اك ال .2 بؿ ىك يمثؿ رغبات مجسمة  :يمكف الحد بو بصكرة كمية ال يعتبر اال

 مادية ال متناىية في نظر التكنكلكجيا كبالتالي يمكف صناعة رغبات مصنعة لو ال نياية ليا.
بفكرة تزرعيا في البشرية كىي لكي تزداد سعادة  :اف االيديكلكجيا قائمة عمى غاية تكنكلكجية .3

 و.االنساف ال بد لو مف اف يزداد استيبلك
كمف المؤكد اف ىذه المبادئ الثبلث لئليديكلكجيا ىي تمثؿ اكجو لكاقع قائمة عمى فكرة اف االنساف كتمة   

مف الرغبات الغير منتيية كيسعى الى اشباعيا كىذا ما اعتمد عميو القائمكف بالعممية االعبلمية مف تكجيو 
 سياستيا بما يتفؽ مع مصالحيـ

في سيطرتيا كالييمنة يقكؿ)ىربرت شيممر(، لقد اعتمد المفكركف الغربيكف كلكي تستمر الدكؿ المتقدمة    
كصناع القرار السياسي بالبحث عف بدائؿ تضمف ليـ ايديكلكجية السيطرة كاستمرار احتكارىا لؤلكضاع 
االقتصادية الدكلية كالثقافية فكاف الرأم مستقرا عمى التكنكلكجيا كبديؿ بما تقدمو مف خدمات كاألقمار 

لصناعية ككسائؿ االعبلـ لتقكـ بعمميا ببث المعمكمات كاالخبار العابرة لمحدكد القكمية كبعيدة عف الرقابة ا
المحمية لتحقيؽ التأثير الكبير عمى الشعكب االضعؼ كالسيطرة عمى ثقافاتيا كسمكؾ افراد المجتمع ، 

لمساعدة في تمؾ العممية تحقؽ لتككف كسائؿ االعبلـ المنطكية ضمف التطكر التكنكلكجي اىـ االجزاء ا
غايات الجيد المنظـ الذم تقكـ بو الدكؿ المتقدمة لمحفاظ عمى تفكقيا العسكرم كالسياسي كاالقتصادم 
كتصبح شعكب العالـ الثالث في انتظار المعكنات االقتصادية كالتكنكلكجية التي تصميا مف الغرب بما 

 .(2)كسائؿ االعبلـ كالمعارؼ الجاىزة يرسـ ليا كفؽ ايديكلكجيتيا المتحققة عمى اذرع
فكاحدة مف اىـ ادكار االيديكلكجيا ىك التعبئة كتحريؾ الجميكر عف طريؽ خطابيا المصمـ خصيصا    

الحركة  لتعبئة كتحفيز الناس مف كراء ذلؾ فيي ال تتجو لئلعبلـ فحسب بؿ تسعى لتكليد بيف متابعينيا
فقكة االيديكلكجيا االعبلمية ال تتمثؿ في البرىاف المنطقي اك التجريبي كانما بقدرتيا عمى تحفيز الحركة مف 
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خبلؿ اغراء االخريف بتقديـ افضؿ الكعكد فيي بطبيعتيا تمارس عمى الذيف يقبمكنيا سمطة تككف مستمدة 
 . (1)مما يكقظو العمؿ مف شعكر تحرص عميو االيديكلكجيا

 
 ثا١ٔا: اٌثؼذ اال٠ذ٠ٌٛٛخٟ ٌإلػالَ

تعتبر االيديكلكجيا نظاـ فكرم قادر عمى تحقيؽ التماسؾ لدرجة يستطيع تمبية مصالح نفعية لفئات      
معينة كاستغبلليا بحيث تضعؼ اماميا القكل المادية ىذا االمر ىك ما اعطى لئليديكلكجيا مكانة كتصكرا 

دكرا شديد االىمية يتميز بتركيز خاص في الحياة االجتماعية كتنتشر  اجتماعيا لمعالـ كاالنساف. فيي تؤدم
عندما تككف مجرد كسيمة ادماج ليككف التفكير االيديكلكجي المميز كاقعان في السياسة خاصة عندما تثار 
االسئمة التي تتطمب اضفاء الشرعية فيككف دكرىا في ذلؾ الكقت التأثير الفكرم في افعاؿ الناس 

ـ، خاصة الفئات المتنفذة التي تتمكف مف السيطرة عمى االفكار المتداكلة في المجتمع كالسائدة كمعتقداتي
فيو كاستخداميا بذات الكقت لتبرير مكاقفيا كاكضاعيا، ليككف دكر االيديكلكجيا في المجتمع ممارسة 

االجتماعي كاعطائيا . ام التستر عمى مصالح الجيات المتسمطة كالمييمنة عمى النظاـ (2)السمطة الرمزية
 حؽ الشرعية كالتبرير.

تأخذ االيديكلكجيا اىمية فاعمة كدكرا نظريا اك كاقعيا ال يمكف الحد بو اال ضمف اطار العبلقة ما بيف     
الطبقات االجتماعية كبنيتيا كما ينشأ بينيا مف صراع يشتمؿ عمى جكانب نظرية لتقدـ نشاطا فكريا عف 

جانبا اخر تطبيقي يتجسد بشكؿ اطار نشط في ىيئة اعتقاد كايماف يظير بشكؿ طريؽ العممية المعرفية ك 
ممارسات كمكاقؼ كنشاطات مممكسة كمف خبلؿ ذلؾ يككف سمكؾ االنساف حامبل لتصكرات العالـ 
ليترجميا كتتجسد في ممارسات كاشكاؿ تنتج بدكرىا ايديكلكجيا تمثؿ الصيغة الفكرية المعبرة عف صراع 

. كيبرز دكر االعبلـ باعتباره اىـ كسائؿ نشر الثقافة كاالنباء كالمعمكمات (3)لعالـ المحيط بواالنساف مع ا
كالتطكر التقني لمكسيمة االعبلمية التي كاف ليا دكر في منح االفكار قكة مادية ، الف التطكر التقني لتمؾ 

تقنية فنية كىنا يبرز دكر الكسائؿ ال يقتصر فقط عمى ككنو قد جعؿ منيا منظكمة تقنية كانما اصبحت 
الييمنة االيديكلكجية كالفكرية كالتي ال تعتمد فقط عمى محتكل الرسائؿ كانما اصبحت ترتب اشكاؿ 
فرضيتيا كايديكلكجيتيا تبعا لما سكؼ تستخدـ مف كسيمة اعبلمية ، ليككف دكر الكسيط الناقؿ قد اكتسب 
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لكاقع االجتماعي ككؿ ، فما تحممو الرسالة مف اىمية كبيرة في بناء المعرفة كالثقافة كفي تصكر ا
. لتككف االفكار كالصكر التي يشكميا (1)انعكاسات اجتماعية كمعنى يختمؼ باختبلؼ الكسيط الحامؿ ليا

االنساف عف الحياة االجتماعية بما تحتكيو مف انظمة كاشياء كميا مأخكذة عما كجد في كسائؿ االعبلـ 
ز كينتج االفكار كينظميا بالشكؿ الذم يخدـ مصالح المؤسسة التابعة لتشكؿ كسط تأسيسي ثقافي يمرك

 ليا. 
يحدد ماركيكز اف المجتمعات الصناعية المتقدمة بما تحتكم مف طبيعة النظاـ السياسي القائـ فييا     

م قادرة عمى تذكيب القكل االجتماعية كىكياتيا كألكنشر ايديكلكجيتيا كاستخداميا لتسمط كسائؿ االعبلـ 
معارضة ممكف اف تظير عمى ارض الكجكد مف خبلؿ االعتماد عمى ما تمتمكو كسائؿ االعبلـ مف قدرة 

ريس فكرة عمى تعبئة كاستثمار كؿ طاقات االنساف الركحية كالجسدية مف خبلؿ اعادة ىيكمة االنساف بتك
عف الحرية بكىـ الحرية عف طريؽ ايياـ االنساف بأنو حر لمجرد فسح المجاؿ لو لكي يختار  بداؿاالست

الرقابة نمط تمبية حاجاتو بتزييؼ كعي االفراد مف خبلؿ تغيير لبيف اشكاؿ مختمفة مف الخدمات كالبضائع 
 ايديكلكجيةر عمى بنكع اخر مف الرقابة المستبطنة الداخمية كال يقتصر االمعمييـ المفركضة الخارجية 

يؤكد ماركيكز عمى اىمية الدكر الذم ل ،الحاجات المادية لئلنساف بؿ امتد االمر ليشمؿ الحاجات الفكرية 
تقكـ بو كسائؿ االعبلـ مف خبلؿ تخفيؼ حدة التناقض بيف الكاقع االجتماعي كالثقافي عف طريؽ العمؿ 

 .  (2)يعيا عمى المجتمعاتتكز ادلجتيا ك  عمى دمج الثاني مع االكؿ كمف ثـ اعادة 
يتمثؿ االمر كذلؾ بشكؿ عاـ في مجتمعاتنا العربية حيث تعرؼ الطبقات المسيطرة التي يقع اغمبيا    

تحت تبعية تتفاكت حدتيا مع الجيات الغربية التي تعي بشكؿ جيد اف تعارض مصالحيا ىك امر كاقعي 
خداـ كافة االسمحة التي يمكف اف تحافظ تسيدىا مع مصالح افراد المجتمع المقيكر لذا ىي تعمؿ عمى است

لممكقؼ اك تستفيد منيا إلدامة حقكقيا ألطكؿ كقت ممكف كىي تعتمد في ذلؾ عمى دعـ االمكانيات 
الرأسمالية كااليديكلكجيا احد اىـ اسمحة العصر القكية التي تعتمد عمى ميارة االستخداـ كيساندىا في ذلؾ 

رم الخاص بمصالحيا اك كيفية الدفاع عنو ، فأم طبقة مسيطرة عندما غياب الكعي الحقيقي الجماىي
تضعؼ قدرتيا عمى تقديـ منجز حقيقي في مختمؼ مجاالت الحياة كتشعر بخطكرة ىذا العجز فأنيا تمجأ 
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كتتجو نحك االقكل الذم ال يفقد طالما ىي مكجكدة في السمطة كالمقصكد بو سبلح التضميؿ 
 . (1)االيديكلكجي

ر االيديكلكجيا عف نفسيا في ىذا الجانب بعبلقتيا بالكعي مف خبلؿ االبنية الفكقية السياسية فتعب  
كالقانكنية فيي الممثؿ االدؽ ليا ألنيا اسمكب يعبر عف طبيعة العبلقات كما يعكسيا بينما ىي في جانب 

يمثؿ)الحياة اليكمية( اخر تعبر عف العبلقات التي تتصكر كتعاش مباشرة في الكعي الشائع الفردم ام ما 
حيث يعمؿ االيديكلكجي عمى معالجة ىذه التصكرات بعد اف يحاكؿ رفعيا الى التجديد كالحيكية لتككف 
افكار الرأم العاـ الشائع ىي ذاتيا المشكىة كالمجزأة مسبقا لمكاقع االقتصادم/االجتماعي لتككف عمى يد 

لـ كىذا ما يمثؿ الكىـ االيديكلكجي الذم تسعى اليو اإليديكلكجييف ذات صبغة كمية ضائعة كمثالية المعا
المعتمدة عمى التثقيؼ كاالختراؽ االيديكلكجي لطبقات خاضعة ليا مستخدمة في ذلؾ  (2)الجيات المسيطرة

اليندسة الذىنية لضماف ىيمنتيا كمما يزيد مف امكانيات الخضكع كالتسميـ ليذه االفكار كالمفاىيـ بزرع 
جماع المجتمع ليقكد ذلؾ االمر الى اقصاء المفاىيـ المضادة كاالفكار كنزع الشرعية فكرة انيا نتاجا إل

عنيا بجعؿ االطار المييمف االيديكلكجي ىك الكحيد كالقابؿ لمتفكير فيو كتيميش االطر االيديكلكجية 
اعي، االخرل البديمة بالعمؿ عمى خمؽ ىندسة اجماع كتعكد عمى تمقي تصكرات محددة تحظى بقبكؿ اجم

االجتماعي كدكره في اعادة انتاج كالسيطرة عمى  -خصكصا في ما يتعمؽ باألمكر ذات البعد السياسي
االفكار كعبلقات القكة ليصبح انتاج المعارؼ المتعارؼ عمييا كفؽ ما ىك سائد مف اتجاه يممي 

بذلؾ كبما تنقمو االفتراضات التي بكاسطتيا يفسر الناس عالميـ ليتجمى في ذات الكقت قبكؿ المتمقي 
 . (3)كسائؿ االعبلـ مف ايديكلكجيا باعتبارىا كقائع مسمـ بيا

 االعبلمية المكاد تكصية بو يؤسس فكرم نسؽ كليست اعبلمية مادة اليكـ االيديكلكجيا بذلؾ اصبحت لقد  
 المؤسسات تمكيؿ مصادر مصالح بتغير متغيرة االعبلمية االيديكلكجيا اف اخر جانب كمف جانب، مف ىذا

 التشكيؿ كاعادة التشكيؿ المتضمنة العممية كىذه االفراد، كتكجيات اتجاىات عمى المسيطرة االعبلمية
 النخبكم التأثير مف تحد اك لتعزؿ نخبكم كليس شعبي طابع تأخذ ألنيا( االعبلمية)الشعبية لئليديكلكجيا
 .ذلؾ غير اك مؤدلج المثقؼ ىذا كاف سكاء االجتماعية كظيفتو المثقؼ فتسمب االجتماعية باالتجاىات

                                                                                                     

ميشيؿ فاديو: االيديكلكجية كثائؽ مف االصكؿ الفمسفية ، ترجمة امينة رشدم ، سيد البحراكم ، دار التنكير لمطباعة  - 1
 .6، ص  2006كالنشر، بيركت ، 
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ليتبيف في نياية االمر اف ىناؾ اف ىناؾ تأطير ايديكلكجي لكؿ ما ينقؿ عبر كسائؿ االعبلـ بغايات 
محددة نتيجة ما يؤديو مف دكر حيكم كاستراتيجي في جذب كالسيطرة عمى اكبر عدد مف المتمقيف كتعبئة 

ثقافية كادراكية قائمة عمى االنحيازات النفسية كالثقافية  الجميكر باتجاه محدد، باالعتماد عمى عناصر
لتركز عمى بعض المفاىيـ كتتجاىؿ البعض االخر اذا ما تطكر كتطمب االمر اعادة التضامف االجتماعي 
كالثقافي بنشر مفاىيـ ذات بعد ايديكلكجي تكحد ابناء المجتمع عمى النمط المرسـك ممف قائـ عمى سمطة 

 ك تبعيتيا اليو.كسائؿ االعبلـ ا
 

 ثاٌثا: أٛاع االدجلح االػال١ِح
تتمثؿ بما انتجو التطكر التكنكلكجي مف تقنيات ساىمت في تعزيز كتعظيـ  ايديكلكجيا الكسيمة: .1

دكر كسائؿ االعبلـ بمنحيا سمطة معيارية جعمت منيا المتحكـ االساسي اك االكؿ في اعطاء 
المجتمع معناه كتنظيمو ، كقبكؿ المجتمع االنساني كالخضكع لذلؾ التطكر كاالعتراؼ بقدرتو في 

أخذ البعد االيديكلكجي ليذا التطكر دكره الكبير في تكظيؼ المستجد تغييره بشكؿ بنيكم لي
التكنكلكجي لمختمؼ االغراض كالدكر الجمي في ىذا المجاؿ بحيث ال يقتصر فقط عمى 
االستعماؿ لشيء متطكر بؿ تعدل ذلؾ ليخدـ االمر جيات سياسية كاقتصادية اثرت بدكرىا عمى 

ذلؾ ما عمؿ عميو تنظيـ الدكلة االسبلمية مف خبلؿ كمثاؿ . (1)حياة المجتمعات بشكؿ كبير
تسخير كافة االمكانيات كالقدرات الحتبلؿ كاستغبلؿ الفضاء االلكتركني لممارسة نشاطو 
االعبلمي المتنكع كالحامؿ لمضاميف ايديكلكجية كترجمتو الى عدة لغات اجنبية مختمفة مستغميف 

رج حدكده الجغرافية لتؤكد مثؿ ىذه االفعاؿ اىمية حرية المجاؿ االعبلمي العاـ بإخراج الفرد خا
  لخدمة اىدافو الخاصة.الكسيمة االعبلمية كالخطاب االعبلمي في االنتشار كاالستغبلؿ العاطفي 

عف التطكر التكنكلكجي الذم لـ يقتصر عمى مجاؿ دكف اخر فبل يمكف لئلنساف اليكـ االستغناء 
بؿ امتد ليشمؿ مختمؼ مجاالت الحياة خصكصا ما متعمؽ بكسائؿ االعبلـ لتعمقيا بأنظمة الحياة 
كالمعارؼ، فبل يكمف فصؿ القكة عف المعرفة لما تكفره لمف ينخرط في سمكيا مف كسائؿ جديدة 

ه الكسائؿ في الحياة االنسانية بما تشتمؿ عميو مف انماط مف اجؿ السيطرة عمى العالـ كتحكـ ىذ
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التفكير كالعيش كاالستيبلؾ الزائد كفقداف الشعكر بالقرب كالتخطيط كالبرمجة كاجتثاث المكاف 
  .  (1)كالزماف

يعتبر النص االعبلمي آيا كانت الكسيمة التي تنقمو ذا طابع ايديكلكجي بشكؿ  ايديكلكجيا النص: .2
مباشر، خفي اك ظاىر يحمؿ معافو مباشرة كظاىرة تفيـ مف سياؽ المعنى اك قد  مباشر اك غير

تدؿ عمييا بعض المفردات العاكسة ليا لتدؿ عمى سياسة المؤسسة الناقمة اك الكاتب ليا، اك 
لتعبر عف طبيعة المجتمع الصادرة منو لتحمؿ نصكص اعبلمية مكظفة بطريقة ال يشعر بيا 

ح اال انيا عمى المدل التراكمي كالبعيد تحمؿ تكجيا ايديكلكجيا الجميكر بشكؿ كاضح كصري
يعكس االفكار كالقيـ التي تككف انعكاس لمعتقدات المؤسسة االعبلمية اك القائـ باالتصاؿ كيمكف 
االستدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ طريقة معالجة القضايا كاالحداث االجتماعية كالسياسية كغيرىا اك 

، فتقدـ المعارؼ (2)مف خطاب ترتبط بو معافو ذات بعد ايديكلكجي عف طريؽ ما يتبع فييا
كاالنباء كاالحداث بعد اعادة ترتيبيا كاستبعاد البعض منيا لتككف مصنعة بشكؿ تشيدم كتفسيرم 
الى حد بعيد كغير مقتصر االمر عمى نقؿ الكقائع فقط فبل يعتبر الخطاب اك النص االيديكلكجي 

اك انيا اداة تمثؿ انعكاس بيد السمطة كانما ىك سمطة في حد ذاتو مجرد معرفة عممية خالصة 
ليا استراتيجياتيا الخاصة في القمب كالسيطرة كالييمنة ، حيث اعتمد عمى كسائؿ االعبلـ 
كتطكرىا كتقنية تقدـ لمسمطة السياسية شرعيتيا الكبرل في تحكيؿ الخطاب الى ايديكلكجيا 

 . (3)ع كقمبوتكنكلكجية قادرة عمى تزييؼ الكاق
يرجع اصؿ المغة بشكؿ عاـ الى طبيعة االنساف االجتماعية كما طرأ عمى ايديكلكجيا المغة:  .3

البناء االجتماعي مف تغييرات ادت فيو المغة دكرا ميمان بديناميكية العبلقات بيف الجماعات 
شكبل مف كالمؤسسات كاالفراد، حيث يفترض كجكد المغة اضافة الى كظيفتيا النفسية لمكبلـ 

االنتظاـ السمككي لدل افراد المجتمع معتمدا فيو عمى تبادلية العبلقات التي تساعد عمى تطكير 
انماط ثابتة اجتماعيا معبر عنيا بصيغ مختمفة مف التعاكف االجتماعي كالتنظيـ العائمي كتكزيع 

مى حياة االفراد العمؿ ليضمف استمرارية المغة كجكد المؤسسات المختمفة ذات التأثير المباشر ع
. ليأتي ىنا الدكر االىـ عبر كسائؿ (4)ليتككف كعي الفرد كتشكيمو االجتماعي ضمف اطار المغة

                                                                                                     

ؼ: المعرفي، االيديكلكجي، الشبكي)تقاطعات كرىانات(، المركز العربي لبلبحاث كدراسة السياسات ، كماؿ عبد المطي - 1
 .62، ص 2012بيركت ، 
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االعبلـ كمؤسساتيا المختمفة كما تنشره مف رسائؿ اعبلمية تحمؿ المعنى الذم يسعى القائـ 
باالتصاؿ ايصالو الى الجميكر المتمقي باستخداـ المغة كاالعتماد عمييا في بناء المفاىيـ عف 
ـ االحداث كاالشخاص كالقضايا كالكقائع التي يعيشيا افراد المجتمع كتنقؿ ليـ عبر كسائؿ االعبل

الى  ايصالوحاكؿ االعبلمية حاممة لمعنى ايديكلكجي ت، لذا مف الطبيعي اف تككف المغة 
الجميكر، لتبدك المغة في الخطاب االعبلمي احد اىـ المككنات االساسية التي تحدد البنية 
الفكرية كالمرجعية كحقبل معجميان تنتج الرسالة االيديكلكجية الحاممة ألىداؼ المرسؿ ليا اك 

سؤكؿ عف المؤسسة االعبلمية ألجؿ قكلبة البنية الفكرية لئلفراد لغايات كاىداؼ بعيدة الم
 .(1)المدل

( عالـ االجتماع االلماني اف الفرد بشكؿ عاـ يبني Wilhelm Diltheyكقد بيف )كيمييمـ دلثي   
كجيا اساسا تصكراتو حكؿ العالـ)النظرة الى العالـ( كيتصرؼ بناءن عمييا بعد اتخاذه مف االيديكل

ليحدد اف اكتساب الرؤية العالمية ىك نتيجة االيديكلكجيا المكتسبة التي تككنت عبر االستخداـ 
المغكم لكسائؿ االعبلـ المسمكعة غالبا لخمؽ معاًف تبسيطية.. كبدكرىا عف طريؽ المغة تبنى 

تككف ىذه المغة مفاىيـ الناس عف القضايا كاالحداث كالكقائع التي يعيشكنيا، كمف الطبيعي اف 
 . (2)حاممة إليديكلكجيا ذات معنى محدد مف قبؿ القائـ باالتصاؿ يحاكؿ ايصالو الى الجميكر

اف المغة تمثؿ شكبل ماديا مف اشكاؿ االيديكلكجيا بالغ االىمية كما يدؿ  ()ليعتبر )ميشيؿ بيشكه( 
عمى ذلؾ ىك الخطاب كأحد االستخدامات االيديكلكجية الطبيعية لمغة ليحدد بالقكؿ: اف الخطاب 
يبيف مدل امكانية اثاره الصراع االيديكلكجي ضمف عمؿ المغة بينما عمى الجانب المقابؿ يكجد 

مغة كتأثيره داخؿ االيديكلكجيا ، ليعتبر ىذا مف ضمف التشكيبلت االيديكلكجية الطابع المادم ل
كاحد استخدامات الدكلة االيديكلكجية في العبلقات المتداخمة ضمف مكقع طبقي يمثؿ تشكيبل 
خطابيان يستطيع في اطاره اف يحدد المسؤكؿ ما ينبغي كما يمكف اف يقاؿ، الف المفردات تتغير 

ايديكلكجية مستخدميا لتحمؿ معاًف متعددة لمجاالت فكرية تمثؿ كاجيات لغكية بما يتناسب مع 
 . (3)قائمة عمى اسس اجتماعية تنتج ذات الفرد كبنفس الكقت تنتج ما سكؼ يفيـ كييفعؿ
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يقكؿ ارسطك" ال تفكر الركح ابدان مف دكف الصكر" لتأخذ الصكرة دكرا محكريا  ايديكلكجيا الصكرة: .4
اعية كمككنان ميما في الرسالة االعبلمية ال بؿ ىي المييمف االساس عمى بقية في الحياة االجتم

مينقمة ىي حاممة لرسالة معينة ذات ابعاد خفية اك ظاىرية ، بؿ  ()العناصر االخرل ، فكؿ صكرة
انيا تعد خطابا مكتمبل ناجزا يحمؿ في ذاتو بناء المفاىيـ كالقيـ بدالالتيا االيديكلكجية المكجو الى 
المجتمع المتمقي كالناقؿ كالمتأثر بيا بمختمؼ شرائحو فيي االكثر قدرة عمى االقناع بالمعاني 
المزيفة اك الحقيقة المكضكعية التي تحمميا فالصكرة تختصر االيديكلكجيا كالفكرة التي تقؼ خمفيا 

ىك اف  . يذكر ميتشيؿ اف عبلقة االيديكلكجيا بالصكرة(1)اكثر مف النص المكتكب اك المسمكع
( ideaجذكرىا تمتد لتصؿ الى داخؿ مفيكـ كالصكرة كالتفكير بيا ، فيي عبارة عف فكرة )

مرتبطة بصكرة مرئية ذات معنى جكىرم تؤثر في االدراؾ لتككف االفكار عبارة عف تشكيبلت 
عقمية تخص مجمكعات مف الصكر المتفرقة داخؿ عقمية الفرد لمستكل نشاطو المتعمؽ بالتفكير 

رة لتأخذ االيديكلكجيا دكرىا في االرتباط بالصكر في ىذا الجانب ليتسع مداىا الخاص بالصك 
كيمتد ليشمؿ التمثيبلت الداخمية كالخارجية لئلحداث كاالشخاص كالمكضكعات كاعادة االنتاج 
لمقياـ بعممية االنعكاس لمتفكير البصرم بجكانب التشابو كنقؿ لغة ايديكلكجية معينة عف طريؽ 

 .  (2)كما يحدد ذلؾ ارنيايـ الصكرة
ىذا ما اثار اىتماـ االحزاب السياسية كالحككمات كالمؤسسات االعبلمية ادراكا منيـ لقكة الصكرة 

 في
الجمع بيف تفاصيؿ االبداع الخيالي كالحقيقة فما ينقؿ عف منجز معيف مف قبؿ الحككمة ىك  

غاية الترسب في كعي الرأم العاـ صكرة متحركة اك ساكنة تؤرخ لصكرة ذىنية بكؿ تفاصيميا ل
العالمي اك المحمي اضافة الى اعتمادىا عمى الصكر في تسكيؽ الرمكز السياسية اعبلميا 

                                                                                                     

 - (يقكؿ فيختوfischteال يمكف ألم كائف مستقؿ لنفسو كمتخارج :)  اف يكجد ، انا عف نفسي ال اعرؼ شيئان كال اساكم
ام شيء ، انما الصكر ىي كحدىا صاحبة الكياف كىي.. الشيء الكحيد ذات الكجكد الحقيقي كمتمتعة بو فميا معرفة بذاتيا 

ا ام كالمتمثمة بمعرفة الصكرة لمصكرة فقد تمر صكر عائمة تعانؽ البعض عف طريؽ صكرة لصكرة مف دكف اف يتكاجد فيي
مجاز كدكنما ىدؼ كداللة ، انا ذاتي لست اال كاحدا مف تمؾ الصكر كالتي بذات الكقت ليس بإمكاني اف اصؿ الييا فقد ال 
اككف سكل احد ىذه الصكر الغامضة كالمختمفة كما اف كؿ كاقع ممكف اف يتحكؿ الى حمـ عجيب لكف ال تكجد فيو حياة 

. الى حمـ يحمـ بذاتو. لممزيد ينظر: عبلء جكاد كاظـ: الصكرة حكاية انثركبكلكجية ، باإلمكاف تخيميا ، كبدكف العقؿ الحالـ.
 .78 -77مصدر سابؽ ، ص 
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خصكصا في مكاسـ االنتخابات كاالعتماد عمييا بما تشتمؿ عميو مف دالالت مختمفة شعبية 
مية التي جعمت مف كانسانية كاقتصادية كسياسية ألقناع االخر بو بمساعدة المؤسسات االعبل

الصكرة اىـ ادكات التركيج االيديكلكجية )النخبكية اك المييمنة( لتتحكؿ مف الحضكر الجزئي الى 
 . (1)مكقع التأثير كالييمنة الكمي

ليحتؿ تأثير الصكرة في الجميكر كىيمنتيا االعبلمية اىمية كبيرة مف طبيعة تأثيرىا   
االيديكلكجي الذم يضفي عمييا الرمز كالداللة كما تتضمنو مف معاني كافكار تؤثر في الرأم 

 العاـ كسمككو كمكاقفو. 
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 اٌفصً اٌغادط

 االعاس ادلٕٙدٟ ٌٍذساعح
 
 

 نكع الدراسة كمنيجيتيا ، مجاالت الدراسة ، فرضيات الدراسةادلثسث االٚي: 
 

 مجتمع الدراسة ك العينة االحصائيةادلثسث اٌثأٟ: 
 

 االحصائية ادكات جمع البيانات ، الكسائؿادلثسث اٌثاٌث: 
 

 دت١ٙذ
      

تقكـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض االطار المنيجي الخاص بالدراسة كاالجراءات الميدانية  
تطبيقان لما تـ بحثو في الجانب النظرم كالذم كشؼ عف افكار مطبقة كمبادئ مدركسة يمكف ليا اف تخدـ 

ـ تحديد ما تـ استخدامو مف ادكات الدراسة ليككف ىذا الفصؿ ىك المحكر االساس الذم بكاسطتو يت
كمناىج ، باإلضافة الى تسميط الضكء عمى مجتمع الدراسة كحجمو كطبيعتو كاستعراض االساليب 

 االحصائية المعتمدة في الدراسات االجتماعية التي تشكؿ ضركرة ال يمكف االستغناء عنيا.
سة بما يبلئـ جكانب الظاىرة المطركحة اذ حاكلت الباحثة استخداـ اكثر مف طريقة كمنيج إلكماؿ الدرا 

 اضافة الى ادكات جمع المعمكمات لمكصكؿ الى التناسؽ كالتكامؿ بيف كؿ مف المناىج كالعينة كاالدكات.
 فقد تضمف الفصؿ الحالي المباحث الرئيسية التالية:  
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 ادلثسث االٚي                                                 
 ٔٛع اٌذساعح ِٕٚٙد١رٙا                                       

 Type of Studyاٚال: ٔٛع اٌذساعح 
اف الدراسة الحالية تتكخى بحث اشكالية تكظيؼ االعبلـ سكسيكلكجيا كالكيفية التي تـ بيا اشراؾ 

كلكجيا خفية غايتيا صنع الجميكر العاـ في صياغة المعرفة االنتقائية بفتح افاؽ المصادر المعرفية بإيدي
كاقع جديد يتبلءـ مع متطمباتيا كاثبات كجكدىا كاستمرارية السيطرة المادية ، لتشكؿ زاكية رؤية ىذه الدراسة 
محاكلة لفتح المجاؿ اماـ الباحثيف لتناكؿ شتى مجاالت التأثيرات االعبلمية عمى كاقع الحياة االجتماعية 

 حمكؿ كالمعالجات مف جية اخرل.في محاكلة النقد مف جية كاقتراح ال
فالعبلقة المعقدة كالمركبة بيف االنتاج النظرم العممي كالفكرم كما بيف االنتاج البحثي تستكجب 
عمى الباحث االعتماد عمى بيبميكغرافيا ذات تكازف عممي ، كىك االمر المفقكد في اغمب النتاجات 

ككف باسـ االيديكلكجيا اك ذا شكؿ مصطنع ، الف نقد االكاديمية )النظرية كالميدانية( حيث يفضؿ اف ال ي
االستشراؽ السكسيكلكجي ال يشترط اف يككف معناه الرجكع الى نيج ابف خمدكف اك اف نظرية تصفية 
االستعمار ال تعتبر االساس الذم تشاد عميو بشكؿ عاـ السكسيكلكجيا العربية ، بؿ اف السبب في ذلؾ اف 

ر بطبيعة المكضكع المدركس اك المغة المستعممة اك جنسية الباحث ، بؿ طابع السكسيكلكجيا ال ينحص
 .(1)بنكعية الصمة في ما بيف البحث كالباحث

كنظريات تتناكؿ الظاىرة  اف عمـ االجتماع قائـ عمى تناكؿ تساؤالت محددة كفؽ ادكات مفاىيمية
المدركسة عف طريؽ البحث االجتماعي الذم اسس لحكار مزدكج بيف العديد مف المستكيات كالعبلقات 
المتبادلة بحيث يخرج بالنتيجة بحكار تثقيفي مثمر متبادؿ لكضع اجندات االبحاث مف اجؿ التفاعؿ مع 

ير المستقبمي عمى المجتمع كىك ما يمثؿ عمـ عامة افراد المجتمع كتحديد اكلكية المكضكعات ذات التأث
خاؿ مف القيـ اشبو بالفكرة الفيبيرية، انما يسعى اليو عمـ االجتماع ىك الكصكؿ الى الفيـ الصحيح مف 
دكف كجكد المتبنيات االيديكلكجية التي ترافؽ الظكاىر السكسيكلكجية ، اضافة الى تجنب نسياف الباحث 

 .(2)المكاقؼ االخبلقية كالمعياريةلدكره في تجاكز االخطاء في 
ىذه الدراسة بطبيعتيا كمكضكعيا مف الدراسات الكصفية التحميمية المعتمدة عمى دراسة  تعد

الظاىرة اك الكاقع كما ىي مكجكدة بطبيعتيا بغية الكصكؿ الى تفسير النتائج كتحميميا كمعرفة الخصائص 
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الخاصة كالعامة لمظاىرة كالتعرؼ عمى دالالتيا المباشرة ، اضافة الى ىدؼ الكصكؿ الى المعطيات 
تعمؿ الدراسة الحالية عمى كضع المقترحات  عمى ديمكمتيا كالتحكـ بيا. كماكاالسباب التي تعمؿ 

ستقببل. كما يو مكالمعالجات التي تستيدؼ تفسير الكاقع الذم نشأت فيو الظاىرة كالتنبكء بما ستؤكؿ ال
 تتبنى الكصؼ الذم يتحدد كفؽ معطيات مشكمة الدراسة بطريقة كمية ككيفية.

حيث تعد الدراسات الكمية احدل اىـ االساليب البحثية كالمنيجية في عمـ االجتماع، لتركيزىا عمى 
لكمية القكاعد جمع البيانات كمف ثـ تحميميا إحصائيان، لتفسير الظاىرة المبحكثة ، كما تراعي البحكث ا

العممية التطبيقية كطرقيا باالستناد الى المبلحظة اك اداة االستبانة اك المكاد الخاـ المتمثمة باألرقاـ 
االحصائية المنشكرة اك غير المنشكرة في تفسير الظاىرة، كعادة ما يككف مفتاح التساؤؿ الرئيسي ليذه 

اسي الى التعرؼ عمى العبلقات التي تربط في ما الدراسة ب )ما ىي( كما تيدؼ البحكث الكمية بشكؿ اس
 . (1)بيف المتغيرات دكف التطرؽ الى تبريرىا اك تحميميا، الف ذلؾ االمر ال يشكؿ اكلكياتيا

اما الدراسات الكيفية ىي عبارة عف شراكة بيف كؿ مف الباحث كالمبحكث تتسـ بمبلمح بارزة حيث 
مف اىميا، كلف تتكلد ىذه العممية مف دكف ىذه الشراكة ليدخؿ تعد عممية بناء المعرفة كتكليد البيانات 

الباحث في مشاعر ككياف كخبرات كتصكرات كاراء المبحكثيف في كؿ مفاصؿ البحث العممي كىذا دليؿ 
عمى اقتساـ السمطة في المكقؼ البحثي منذ كضع الخطة كحتى الكصكؿ الى التقرير النيائي في كتابة 

و الحياتية كالمشاعر كاالفكار ييمكف الباحث مف فيـ الحقيقة االجتماعية بأفضؿ البحث فالمبحكث بخبرات
كجو، الف كاحدة مف اىـ المنطمقات في البحكث الكيفية اف الباحث ال يمتمؾ ىك كحده الحقيقة ال لنقص اك 

يح قائـ عمى .  كما تمتاز البحكث الكيفية بككنيا عبارة عف مجاؿ رائع فس(2)قصكر فيو كانما ينقصو اليقيف
تداخؿ فركع العمـ معتمدا عمى منظكرات فكرية غنية كصكال الى بناء المعارؼ باستعماؿ عدد كبير مف 
االساليب كالطرؽ المتاحة في تكليد المعرفة ، كما تسمح البحكث الكيفية بممارسة نقدية )عكسية( قابمة 

كمة باالعتبارات الثقافية متشابكة باألفكار لمتعديؿ كالتطكير اثناء العمؿ الى اف تصؿ الى انتاج معرفة مح
النظرية نتيجة التفاعؿ المستمر بيف طرؽ البحث كالنظرية مف جية كما بيف المبحكثيف كالباحث مف جية 

. بمعنى اف البحكث الكيفية ليا ميزتيا الخاصة باختبلفيا عف بقية البحكث التي تتبع نيج محدد (3)اخرل
 ة.يخضع لؤلحداث في خمؽ المعرف

                                                                                                     

ببلؿ عكض سبلمة: التفكير المنيجي في تصميـ البحكث االجتماعية ، دار شعاعات لمنشر كالتكزيع ، فمسطيف ،  - 1
 .30، ص 2013

شارليف ىس بيبر، باتريشيا ليفي: البحكث الكيفية في العمـك االجتماعية ، ترجمة ىناء الجكىرم ، مراجعة كتقديـ محمد  - 2
 .15-13، ص  2011، القاىرة ،  الجكىرم، المشركع القكمي لمترجمة

 .38، ص  المصدر نفسو - 3
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 ِٕٙح اٌذساعح  
ىك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة الظاىرة ككصفيا كتفسيرىا كالتنبؤ بيا  Methodالمنيج 

. يعرفو محمد (1)كالتحكـ فييا، كما يشتمؿ المنيج عمى ما يستخدمو الباحث مف معدات كادكات مختمفة
ظاىرة معينة بغية الكصكؿ الى الحقائؽ بدكم بانو مجمكعة القكاعد التي يعتمد عمييا الباحث في تفسير 

العممية ، اك يمكف اعتباره الطريؽ المؤدم الحقيقة كاكتشافيا في العمكـ بكاسطة عدد مف القكاعد المسيطرة 
 . (2)عمى سير العقؿ كتحديد عممياتو الى حد الكصكؿ الى نتائج معمكمة
متصؿ  Methodيا عمى افتراض اف كيعتبر المنيج ذا طبيعة خالصة فنيان كخاليان مف االيديكلكج

بطريقة استحصاؿ المعمكمات المكثكؽ بيا مف المجتمع لتأسيس االستبانات كجمع البيانات كتحميؿ النتائج 
كبناء العينات، كما يعد المنيج اكثر مف ىذا االمر، فيك مختمط باالفتراضات الطبيعية الكاضحة ايديكلكجيا 

رات الخاصة بطبيعة المكضكع، ام اف المجاؿ المنيجي يفترض حكؿ ماىيو العالـ االجتماعي كالتصك 
. كقد استخدمت الباحثة في دراستيا (3)امكانية دراسة كتناكؿ افراد المجتمع كما تدرس االشياء المختمفة

 منيجي المسح االجتماعي كالمقارف كما ىك مكضح باالتي:
 

  Survey Method ()ِٕٙح ادلغر االخرّاػٟ .1
يعتبر كاحدا مف اىـ المناىج الكصفية التي يعتمدىا الباحثكف لمحصكؿ عمى تفاصيؿ دقيقة ككافية 
تنقؿ صكرة لمكاقع االجتماعي الذم بدكره يؤثر في كافة المجاالت السياسية كالثقافية كالعممية كيساعد في 

ائؽ ليا صمة بشيء تحميؿ ظكاىره فكاحدة مف اىـ اىداؼ كاغراض المنيج المسحي ىك الحصكؿ عمى حق

                                                                                                     

 .19عبد الرحمف العيسكم: اصكؿ البحث السيككلكجي ، دار الراتب الجامعية ، بيركت ، ص - 1
ليندة لطاد كاخركف: منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية ، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات  - 2

 .20، ص 2019االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية ، المانيا ، 
، القاىرة،  1الفف جكلدنر: االزمة القادمة لعمـ االجتماع الغربي ، ترجمة كتقديـ عمي ليمة، المشركع القكمي لمترجمة ، ط - 3

 .114-112، ص2004
 -  كاد حركة االصبلح االجتماعي عندما اىتـ بدراسة ظير ىذا المنيج ألكؿ مرة عمى يد )جكف ىكارد( في انكمترا، احد ر

حاؿ السجكف كالمسجكنيف مف اجؿ اصبلحيا ، ثـ انتقؿ ىذا المنيج عف طريؽ )ىربرت سبنسر( الى امريكا كالى فرنسا عف 
و طريؽ )فردريؾ ليبلم(، كقد اخذ ىذا المنيج اىمية كبيرة ألنو يمثؿ صكرة كاضحة لجكانب المجتمع المختمفة كمتغيرات

االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالديمغرافية ، كعادة ما يككف ليذا المنيج ىدؼ اصبلح المجتمع المدركس. لممزيد ينظر: 
، االسكندرية ، 2محمد الغريب عبد الكريـ: البحث العممي) التصميـ كالمنيج كاالجراءات(، المكتب الجامعي الحديث ، ط

 .80، ص1982
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ما قد يككف مؤسسة اك مجتمع معيف اك ادارة ، ككصؼ ما يجرم بطريقة منظمة لمبيانات المتعمقة 
. لذا فقد اعتمدت الدراسة عمى (1)بمؤسسات عممية اك ادارية اك اجتماعية كجمعيا خبلؿ فترة زمنية محددة

في  Descriptive Surveyصفي كالك  Survey Analyticalاستخداـ اسمكب المسح بشقيو التحميمي 
جمع المعمكمات كاالجابة عف تساؤالت الدراسة بجمع المعمكمات كاختبار المتغيرات بنفس الكقت، اضافة 
الى تصنيؼ المسكح االجتماعية الى مسكح شاممة مف ناحية المجاؿ البشرم بحيث تستكعب جميع مفردات 

شمؿ عددا معينان مف افراد المجتمع العاـ بخصائصيـ المجتمع المعني بالدراسة ، كمسكح بطريقة العينة ت
استخداـ  الى الباحثة لجأت . كما تـ االعتماد عمى الصنؼ االكؿ المتمثؿ بالمسح الشامؿ حيث(2)االساسية

كذلؾ لمحدكدية اعدادىـ )العينة( كامكانية الكصكؿ الييـ كمقابمتيـ لمحصكؿ عمى البيانات  الطريقة ىذه
 المطمكبة في الدراسة.كالمعمكمات 

 Comparative Methodادلٕٙح ادلماسْ  .2
كىك المنيج المعتمد عمى المكازنة بيف حالتيف يكجد بينيما اختبلفات قائمة عمى اسس منطقية 

حيث يرل العديد مف الكتاب اف المنيج المقارف، يعتبر كاحدا مف اكثر المناىج مبلئمة لعمـ  (3)لممقارنة
اكده اميؿ دكر كيايـ بالقكؿ: اننا في العمكـ الطبيعية نتمكف مف التأكد مف صدؽ ما االجتماع كىذا االمر 

يحدث مف ارتباطات سببية بيف الظكاىر بكاسطة التجربة، كىذا ما يصعب اجراءه في العمكـ االجتماعية  
لذا تككف الطريقة االفضؿ في ذلؾ ىي اجراء التجارب بشكؿ غير مباشر عف طريؽ ما يتيحو ىذا 

 .(4)لمنيجا
الدراسات االعبلمية دراستيا ك كقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى ىذا المنيج لممقارنة بيف 

كاالجتماعية كالنفسية لمكقكؼ عمى اكجو التشابو في ما بينيا في المضمكف كاالختبلفات التي تظير في 
الطرح مف حيث مدل التفاعؿ كالتأثر كالتأثير كاالساليب المنيجية بما يحقؽ نتائج في صكرة متفاعمة، 

ع البحث في اطار التعامؿ مع كسائؿ االعبلـ اضافة الى الكشؼ عف االختبلؼ كالتشابو بيف افراد مجتم
 بشكؿ عاـ كالجديد منيا بشكؿ خاص.     

 
 

                                                                                                     

خركف: منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية ، تقديـ عبد الرحمف بربكؽ، مؤسسة حسيف نادية سعيد عيشكر كا - 1
 .119، الجزائر ، ص2017راس الجبؿ لمنشر كالتكزيع، 

 .56، ص1991جبر مجيد حميد: طرؽ البحث االجتماعي ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، بغداد،  - 2
 .68، ص المصدر نفسو - 3
 .125، مصدر سابؽ ، ص االجتماعية العمـك في كتقنياتو العممي البحث منيجية: اخركفك  لطاد ليندة - 4
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  Areas of studyثا١ٔا: رلاالخ اٌذساعح 
المقصكد بو مجمكع االشخاص الذيف سيككنكف مصدر بيانات الدراسة : ()اجملاي اٌثششٞ .1

 المتمثميف باالتي: 
 اساتذة االعبلـ في جامعة بغداد 
 ـ في الكمية االسبلمية الجامعةاساتذة االعبل 
 اساتذة االعبلـ في جامعة الككفة 
 اساتذة االعبلـ في كمية االماـ الكاظـ لمعمـك االسبلمية الجامعة 
 اساتذة االعبلـ في كمية الفنكف الجميمة في جامعة القادسية 

كيشتمؿ عمى المنطقة الجغرافية المحددة إلجراء الدراسة فييا، كقد حددت اماكف اجملاي ادلىأٟ:  .2
مختمفة الختيار العينة منيا متمثمة بجامعة بغداد ، جامعة الككفة ، جامعة القادسية ، جامعة 

 االماـ الكاظـ ، الكمية االسبلمية الجامعة.  
 كانت فترة الجانب النظرم مف الباحثة، اذ منية التي استغرقتيالز بالمدة ا كيتمثؿاجملاي اٌضِأٟ:  .3

كلغاية  )25/5/2021)مف( بينما اخذ الميداني 10/5/2021)لغاية  (4/10/2020)
شممت ىذه الفترة عمى تحميؿ البيانات كتدقيقيا كاستبعاد الناقصة منيا اك مف  (10/1/2022(

تحمؿ اجابات غير مكضكعية تـ قياسيا كفؽ اسئمة اختبارية متشابية في المضمكف كمختمفة في 
 الصياغة اضافة الى استخبلص النتائج.

  
 ثاٌثا: فشض١اخ اٌذساعح    

آلراء كاالفكار كالمفاىيـ كالحقائؽ غير المعززة كغير المبرىنة تعرؼ الفرضيات عمى انيا: مجمكعة ا     
باألرقاـ كالبيانات الرياضية كاالحصائية التي تثبت كاقعيتيا كصحتيا كقدرتيا كمكضكعيتيا في تفسير احد 
جكانب الكاقع االجتماعي ، كما انيا تمكف الباحث مف صياغة كاعداد فرضياتو في ضكء ما طرح في 

النظرية اضافة الى  ة مف اىداؼ كتساؤالت، كباالعتماد عمى الدراسات السابقة كالدراسةمكضكع الدراس
 .(1)العميقة حكؿ المجتمع المدركس المبلحظات

                                                                                                     

 -  مما يجدر ذكره ىنا، ىك كجكد كميات كاقساـ اخرل لئلعبلـ تعذر عمى الباحثة الكصكؿ الييا في كقت جمع البيانات
 كتكزيع االستمارات االستبيانية.

العممي)دراسة في طرائؽ البحث كاساليبو(، دار المعرفة الجامعية ، محمد عمي محمد: عمـ االجتماع كالمنيج  - 1
 .376، ص1988، 3االسكندرية ، ط
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 كنظرا ألىمية الفرضيات في الدراسات العممية ، فقد اعتمدنا في دراستنا عددا مف الفرضيات كىي: 
 كمجاالت االعبلـ كسائؿ قدمتيا التي االسيامات بيف احصائية داللة ذات معنكية عبلقة ؾىنا .1

 .حياتيـ في تأثيرىا بمكرة عممية مف كجزء االفراد حياة في تأثيرىا
ىناؾ عبلقة معنكية ذات داللة احصائية بيف نكعية االساليب االقناعية كطبيعة عمؿ القائميف  .2

 عمى تمريرىا.
العكامؿ الخارجية في سمكؾ الفرد كتأثير ىناؾ عبلقة معنكية ذات داللة احصائية بيف تأثير  .3

 االبعاد االجتماعية لمعكلمة.
ىناؾ عبلقة معنكية ذات داللة احصائية بيف مضاميف عممية التطبيع االجتماعي كاىـ المتغيرات  .4

 التي فرضتيا الثكرة المعمكماتية.
كاقع كلجكء ىناؾ عبلقة معنكية ذات داللة احصائية بيف تأثير البناء االجتماعي بتشكيؿ ال .5

 الحككمات الى اختبلؽ المخاكؼ.
ىناؾ عبلقة معنكية ذات داللة احصائية بيف حالة عدـ التمييز بيف الكاقعي كاالفتراضي كبيف  .6

 اعتماد االعبلـ الجديد عمى عممية تكظيؼ الخطاب.
                                               

 ادلثسث اٌثأٟ
 االزصائ١ح ادلغسٛتح ِٕٗرلرّغ اٌذساعح ٚاٌؼ١ٕح 

 رلرّغ اٌذساعحاٚال: 
يشير مصطمح مجتمع الدراسة الى كؿ اعضاء الجماعة التي ييتـ الباحث بدراستيا، فيك يمثؿ تجمعا      

معركفان مف االشياء اك الحكادث اك االشخاص ليككف المجمكعة الشاممة التي يختار منيا الباحث العينات 
 .population Statisticalف مجتمع الدراسة ىك ذاتو المجتمع االحصائي ، ام ا(1)المطمكبة لمدراسة

كيشترط اف تككف العينة مناسبة كممثمة بشكؿ صحيح لمجتمع الدراسة ، ىذا االمر الذم يعد 
محطة خبلؼ بيف الباحثيف لعدـ كجكد قاعدة عممية متبعة في ذلؾ، فقد يظف البعض انو كمما كاف حجـ 

ؾ في الحصكؿ عمى نتائج ادؽ ، اك اف دراسة المجتمع كمو يعطي نكعان مف القكة العينة اكبر ساعد ذل
ككمما كاف المجتمع كبيرا يتكجب اف تككف العينة كذلؾ، اال اف البعض يرل اف ىناؾ ضركرة في زيادة 
حجـ العينة اذا كانت ىناؾ اختبلفات ميمة جكىرية متعددة بيف افراد مجتمع الدراسة االصمي ، اضافة 

لى قضية بالغة االىمية متمثمة بقدرة الباحث كخبرتو بمتطمبات البحكث الميدانية كالتغمب عمى الصعكبات ا
                                                                                                     

 .433ميؿ تشيرتكف، آف براكف: عمـ االجتماع )النظرية كالمنيج(، مصدر سابؽ ، ص - 1
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كقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى عينة مف اساتذة الجامعات بتخصص اإلعبلـ.. اذ . (1)التي تكاجيو
االكاديمي الذم تكزع عمى كميات مف العامميف في المجاؿ ( 41( كاالناث )67بمغ فييا عدد الذككر )

    اإلعبلـ المختمفة.
      

 ثا١ٔا: اٌؼ١ٕح االزصائ١ح ادلخراسج
في العادة يستخدـ مصطمح العينة لمتعبير عف المجمكعة االصغر عددان لؤلفراد الذيف تـ انتقاؤىـ 

جزء مف الى انيا  Sampleمف المجمكع الكمي لممجتمع المستيدؼ دراستو، فيشير مصطمح العينة 
المجتمع المشترط تكافر فييا الخصائص ذاتيا لممجتمع الكمي، كالغاية مف اجراء الدراسة عمى عينة محددة 
انو في اغمب االحياف ال يمكف اجراء الدراسة عمى المجتمع كمو فيقع االختيار عمى العينة مف اجؿ 

كيككف ذلؾ ممكنان اذا  Reprehensive Sampleالتكصؿ الى نتائج باإلمكاف تعميميا عمى المجتمع 
 .(2)كانت ىذه العينة ليا ذات خصائص المجتمع مف ناحية اكبر عدد مف المتغيرات الممكنة

 :(3)كيشترط عمى الباحث اختيار عينة مناسبو لمكضكعو المطركح كممثمة لممجتمع ككؿ، ألنيا تعد
مف افضؿ طرؽ جمع المعمكمات كالبحث ، فتأخذ عينة مف مجتمع معيف لبلنتقاؿ مف الجزء الى  .1

الكؿ لمكصكؿ الى حكـ ينطبؽ عمى المجتمع في ضكء االستقراء، لتككف العينة معبرة عف 
 مجمكعة مف االمثمة تستخرج منيا االحكاـ بقدر االمكاف. 

اضافة الى سيكلة الحصكؿ عمى الردكد الدقيقة اف استخداـ العينة يكفر مف التكاليؼ الكثير،  .2
 الكاممة مف العينة.
في طرحو لمكضكع العينة: اف العينة تككف كافية كمما كانت ممثمة  Remmersكما يقكؿ رمرز 

كدقيقة اما كفايتيا تعتمد عمى ما استخدـ مف طريقة في اختيارىا اضافة الى نكع التحقيؽ، كبالرغـ مف اف 
ـ العناصر الداخمة في تحديد كفايتيا اال اف االساس في ذلؾ ال يجب اف يعتمد عمى حجـ العينة ىك اى

النسبة المئكية لمعينة مف المجمكع بؿ ىك معرفة مدل اف تككف العينة كافية لمتعميـ. كىذا ما تؤكده ميمدرد 
ـ المجمكع، بؿ بالقكؿ: انو لمف الخطأ االعتقاد بأف مف يحدد حجـ العينة الكافية ىك حج Partenبارتف 

 . (4)يجب اف يككف التركيز كاالىتماـ عمى عدد كحدات العينة كليس عدد كحدات المجمكع

                                                                                                     

 .137، ص  2020بغداد ، حميد كردم الفبلحي: اساسيات كتقنيات البحث االجتماعي ، دار الذاكرة لمنشر كالتكزيع،  - 1
 .68، مصدر سابؽ ، ص  االجتماعية العمـك في كتقنياتو العممي البحث منيجية: كاخركف لطاد ليندة - 2
 .170، مصدر سابؽ ، ص (كاالجراءات كالمنيج التصميـ) العممي البحث: الكريـ عبد الغريب محمد - 3
 .380، ص  1977العربية لمطباعة كالنشر، بيركت ، عبد الحميد لطفي: عمـ االجتماع ، دار النيضة  - 4



 

202 

 Reprehensive Sampleكبشكؿ عاـ دائما يسعى الباحثكف الى اختيار عينة ممثمة لممجتمع 
في  باحثةمكضكع دراستنا ىذا ، اعتمدت ال كبقدر االمكاف ممثمة لممجتمع االحصائي المسحكبة منو كفي

ت غير االحتمالية)غير انكاع العينامف عمى العينة القصدية كىي  Unit Of Sampleكحدة العينة  اختيار
بما يتناسب مع طرح المكضكع المتككف مف اساتذة االعبلـ في الجامعات العراقية المختمفة  العشكائية(

( بحسب االحصائية الرسمية مف كمياتيـ التي تمكنت الباحثة مف الكصكؿ الييا في 108كالبالغ عددىـ )
بطريقة المسح اك مجاؿ االعبلـ مف حممة الشيادات العميا مف الماجستير كالدكتكراه كالعينة تـ اختيارىا 

الذم يشبو العينات بإطارىا العاـ اال انو يتميز بعدة نكاحي  Complete Censusالحصر الشامؿ 
: يتيح امكانية القاء الضكء عمى حياة المجتمع االنساني بشكؿ عاـ ، معرفة العبلقات السببية (1)منيا

الجتماعية الخاصة في عمـ لممتغيرات، كصدؽ اك عدـ صدؽ الجكانب الفكرية لمختمؼ النظريات ا
االجتماع ، ككصؼ الظكاىر بشكؿ ظاىرم كمجرد عمى الرغـ مف تشابؾ الظكاىر االجتماعية في اغمب 

 عبلئقيا.
لذا تـ اختيار العينة كفؽ ىذه االسباب كلتجانس مجتمع الدراسة كإلمكانية الباحثة مف الكصكؿ كمقابمة 

كنتائج دقيقة حكؿ مكضكع الدراسة. كالجدكؿ التالي يكضح المبحكثيف بغية الحصكؿ عمى بيانات متكاممة 
 نسب كؿ جامعة كنسبة تمثيميا لمعينة بما فييا مف كادر بتخصص االعبلـ فقط :

 
 ( يكضح اماكف اختيار العينة9جدكؿ رقـ)

 نسبة التمثيؿ العدد الجامعة
 77 83 كمية االعبلـ / جامعة بغداد 
 6 7 كمية اآلداب / جامعة الككفة 

 257 3 الجامعة االسبلمية /فرع النجؼ
 456 5 كمية االماـ الكاظـ الجامعة / النجؼ
 952 10 كمية الفنكف الجميمة / جامعة القادسية

المجمكع                                                                   
108 

100% 

 
 

                                                                                                     

 .146، ص 2004، االردف ،  1معف خميؿ عمر: مناىج البحث في عمـ االجتماع ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، ط - 1



 

203 

 ادلثسث اٌثاٌث
 االزصائ١ح ادلغرخذِح يف اٌذساعحادٚاخ مجغ اٌث١أاخ ٚاٌٛعائً 

 
  Data collection toolsاٚال: ادٚاخ مجغ اٌث١أاخ 

 Nondirective Interviewادلماتٍح غري ادلٛخٙح  .1
تعرؼ المقابمة عمى انيا تفاعؿ لفظي اك معنكم بيف كؿ مف المبحكث كالباحث يرجى بيا االجابة عف 

بانيا عبارة عف  English. كيعرفيا انجمش (1)ذاتيامجمكعة االسئمة مف اجؿ التكصؿ الى اىداؼ بحد 
محادثة مكجية مف قبؿ شخص مع اخر اك مع اشخاص اخريف، الغاية منيا استثارة اك استحصاؿ انكاع 

 .(2)محددة مف المعمكمات تستخدـ في البحكث العممية اك قد يستعاف بيا في التشخيص كالعبلج كالتكجيو
فالمقاببلت ىي مف اكثر االدكات التي يستعمميا الباحث في الدراسات االنسانية، كقد استخدمت الباحثة  

المقابمة غير المكجية اثناء الزيارات الميدانية الى الجامعات المختمفة المخصصة ضمف نطاؽ الدراسة، اذ 
ع المبحكثيف عمى طبيعة المكضكع افراد العينة كاف اليدؼ منيا اطبل الباحثة بعدد مف المقاءات مع قامت

كالتعرؼ بشكؿ رئيسي عمى كجيات نظرىـ لما يمتمككنو مف خبرة في ىذا المجاؿ كما لدييـ مف اسئمة 
كاستفسارات اثرت المكضكع بتفاصيؿ ذات بعد عممي قيـ، ساعدت الباحثة في بناء االستمارة االستبيانية 

 كثيرا.
  Simple observationادلالزظح اٌثغ١غح  .2

تعد المبلحظة كاحدة مف اىـ االدكات التي يستخدميا الباحث في الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعطيات 
الخاصة بمكضكع الدراسة، حيث تكجو الحكاس لمراقبة كمشاىدة سمكؾ معيف اك ظاىرة محددة كمف ثـ 

التي  تسجيؿ ذلؾ السمكؾ كطبيعة خصائصو، فتعرؼ عمى انيا: احدل طرؽ تجميع البيانات الميمة
 .(3)يستخدميا الباحث مف اجؿ الكصكؿ الى المعمكمات المتعمقة كالمطمكبة عف مكضكع الدراسة

كقد استخدمت الباحثة ىذه االداة في الدراسة ككانت ذات فائدة كبيرة في التعرؼ عمى ردكد افعاؿ  
 المبحكثيف كآرائيـ حكؿ البعد االجتماعي لؤلعبلـ في صناعة الكاقع.

 
  Qeustionnaireاالعرثأح  .3

                                                                                                     

 .63، ص1981ناىدة عبد الكريـ حافظ: مقدمة في تصميـ البحكث االجتماعية ، مطبعة العارؼ ، بغداد ،  - 1
 .357، ص 1971، القاىرة ، 1اسط محمد حسف: اصكؿ البحث االجتماعي ، مكتبة االنجمك المصرية ، طعبد الب - 2
 .74ص ، سابؽ مصدر ، االجتماعية العمـك في كتقنياتو العممي البحث منيجية: كاخركف لطاد ليندة - 3
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تعد االستبانة مف اىـ االدكات الرئيسية في جمع البيانات يطمؽ عمييا في بعض االحياف االستفتاء اك  
االستقصاء لتعرؼ بأنيا اداة مقننة بشكؿ دقيؽ لجمع المعمكمات كالبيانات مف مجتمع البحث فيي تشتمؿ 

صكؿ الى اجابات معينة مف اجؿ تحقيؽ عمى مجمكعة مف االسئمة كالفقرات التي صيغت بشكؿ دقيؽ لمك 
 كقد مرت االستبانة بمراحؿ مكضحة كما يأتي:، (1)اىداؼ كضعت مف قبؿ الباحث مسبقان 

 ِشازً اػذاد االعرثأح: - 
قامت الباحثة بتصميـ استمارة االستبانة بعد اف تسنى ليا االطبلع عمى ما تكفر مف البحكث كالدراسات 

عف االعتماد بشكؿ اساسي عمى ما تـ طرحو في الجانب النظرم لمدراسة الميدانية كالنظرية ، فضبل 
لصياغة االستبانة بشكميا االكلي اضافة الى االدبيات الخاصة بمتغيرات الدراسة االساسية كخبرة الباحثة 
المتكاضعة في ىذا المجاؿ كبعد االنتياء مف ىذا تـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء الختبار مدل 

راتيا كقد تضمف االستبياف الحالي مجمكعة مف االسئمة المقسمة الى عدد مف االقساـ كالمحاكر تكافؽ فق
 بحسب ما يتناسب مع طبيعة المكضكع لغرض جمع البيانات... كىي كاالتي:

 .البيانات االساسية لعينة الدراسة : كيتككف مف اربعة اسئمة 
  ،كيتككف مف سبعة عشر سؤاال.المحكر االكؿ: تأثير كسائؿ االعبلـ عمى االفراد 
 .المحكر الثاني: صناعة الكاقع، كيتككف مف ثمانية عشر سؤاال 
 .المحكر الثالث: كاقع االعبلـ بيف الصناعة كاالصطناع، كيتككف مف خمسة اسئمة 
 .المحكر الرابع: ايديكلكجيا االعبلـ كالمجتمع، كيتككف مف احد عشر سؤاال 

 صذق االعرثأح:  - 
شكؿ عاـ ىك الى ام مدل يقيس االختبار ما اعد لقياسو، كال يمكف االكتفاء بالقكؿ فقط يقصد بالصدؽ ب

 .   Valid for what & for whom(2)انو صادؽ اك ال ، بؿ يتكجب السؤاؿ عف صادؽ لمف كلماذا 
لذا يشترط اف تككف اداة الدراسة متسمة بالصدؽ لتصبح اكثر دقة كمكضكعية كجاىزة لبلستعماؿ ، اذ 

مف اىـ الشركط الكاجب تكفرىا في اداة الدراسة ، فعمى ضكئو يتـ تحديد ما اذا  Validityعتبر الصدؽ ي
كانت االداة فعبل تقيس الظاىرة المدركسة اـ ال، كمدل مبلئمة فقراتيا في تحقيؽ الغرض الذم اعدت مف 

 اجمو لذا فقد تـ التحقؽ مف الصدؽ باتباع المؤشرات التالية: 
  ٞاٌصذق اٌظا٘شFace Validity  
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يشير الصدؽ الظاىرم الى ام درجة يمكف اف يقيس االختبار بيا ما يفترض قياسو ، كيعد ىذا االمر 
. فعرض االستبانة بشكميا االكلي عمى مجمكعة مف (1)اجراء اكلي لصدؽ المحتكل كاختيار المقياس

ة كالمرتبطة بمكضكع الدراسة، ىذا االمر الذم المحكميف)الخبراء( مف ىـ في التخصصات العممية المختمف
يتطمب منيـ ابداء رأييـ في مدل انتماء مجاؿ المقياس كمدل قدرتو في قياس ما كضع ألجمو كمدل دقة 
ككفاية الفقرات ككضكحيا، اذ يتطمب ىذا المكضكع مف الخبراء تعديؿ اك اضافة اك حذؼ ام فقرة مف 

 . (2)لدراسة مكضكعياالفقرات التي ال تتناسب مع اىداؼ ا
عمدت الباحثة بعرض االستبانة بشكميا االكلي الستشارة  ٌٍٚسصٛي ػٍٝ ِإششاخ اٌصذق اٌظا٘شٞ..

مجمكعة مف االساتذة المحكميف كالبالغ عددىـ)عشرة( محكميف كالمكضحيف بالجدكؿ التالي، مف ذكم 
بلحية االستبانة كمبلئمة االختصاص كالخبرة في عمـ االجتماع كاالعبلـ لغرض الحكـ عمى مدل ص

فقراتيا لممجاؿ الرئيسي ليا كمف ثـ اجراء التعديبلت بما يركنو مناسبا ، كبعد استرجاع االداة بشكميا 
االكلي مف المحكميف تـ تثبيت الفقرات الصالحة منيا كاعادة صياغة الفقرات التي ىي بحاجة لذلؾ  

%( فما فكؽ مف مكافقة الخبراء 80اة نسبة )اضافة الى دمج كفصؿ بعض الفقرات االخرل، مع مراع
 لككنيا تدؿ عمى صدؽ الفقرات كاستبعاد التي لـ تحصؿ عمى نسبة مكافقة تمؾ.

 يكضح اسماء الخبراء مع اماكف عمميـ( 10)جدكؿ رقـ 
مكاف العمؿ                  اسماء االساتذة        ت
 ـ عمـ االجتماعجامعة بغداد/ كمية اآلداب / قس د. عبد الكاحد مشعؿ أ.  1
 جامعة القادسية/ كمية اآلداب / قسـ عمـ النفس أ.د. عمي شاكر عبد االئمة  2
 جامعة القادسية/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع أ.د. عمي جكاد كتكت  3
 كمية االسراء الجامعة/ قسـ االعبلـ أ.د. نزار عبد الغفار السامرائي  4
 كاسط/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماعجامعة  أ.د. كليد عبد جبر الخفاجي  5
 جامعة بغداد/ كمية االعبلـ/ قسـ العبلقات العامة أ.د.ـ. كريـ مشط المكسكم  6
 جامعة كاسط/ كمية اآلداب/قسـ االعبلـ أ.ـ.د. خمؼ كريـ التميمي  7
 جامعة المكصؿ/كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع أ.ـ.د. حسف حاتـ راشد  8

 جامعة القادسية/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع جاسـأ.ـ.د. فبلح جابر   9
 الجامعة العالمية/لندف/ قسـ عمـ االجتماع د. حميد الياشمي   10
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  :ثثاخ االعرثأح 
يشير مفيكـ الثبات الى مدل اتساؽ كقدرة اداة القياس كامكانية االعتماد عمييا في قياس ظاىرة معينة 

 .(1)بذات الظركؼ التي اجريت فييا الدراسةكتكرار ذلؾ في قياس الظاىرة نفسيا 
( مبحكثيف 10كقد جرل التحقؽ مف ثبات االستبانة عف طريؽ تكزيع الباحثة ليا عمى عينة مككنة مف )

بصكرة عشكائية مف العينة المختارة ، ثـ اعيد االصدار الثاني بعد مركر خمس عشرة يكـ عمى ذات العينة 
ثاني درجة، حيث حصؿ كؿ مبحكث عمى استمارتيف كاستخدمت كحددت لكؿ مف االختيار االكؿ كال

( كبعد جمع البيانات بمغت قيمة معامؿ الثبات لفقرات Test-Retestالباحثة اسمكب إعادة االختبار)
( مما يكضح اف االستبانة تحظى بدرجة مف الثبات مما ساعد الباحثة عمى اعتماد 0.93االستمارة الكمية )

( مبحكث مف 108نيائية في جمع المعمكمات مف العينة المختارة كالبالغ حجميا )االستمارة بصيغتيا ال
 الذككر كاالناث.

 (11جدكؿ رقـ)
عادة االختبار  Test.R.Testيكضح نتائج الثبات ألداة االستبياف باعتماد طريقة االختبار كا 

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المحكر
 90 17 االكؿ
 92 18 الثاني
 94 5 الثالث
 91 11 الرابع

 91575 51 المجمكع
 

  Statistical Scalesثا١ًٔا: اٌٛعائً االزصائ١ح 

الحزمة االحصائية فقرات المقياس باستخداـ برامج كؿ بعد اف تمت عممية جمع كفرز االستمارات تـ ترميز 
(SPSS vr.24 ) كمعالج الجداكؿExcel متأكد مف شكؿ دقيؽ لـ ادخاؿ اجابات المبحكثيف بكمف ث

عددان مف االساليب  تـ االعتماد عمىدكف خطأ، كلتحقيؽ ذلؾ مف سبلمة ادخاؿ جميع االستمارات 
 :تاليةاالحصائية ال تتبارات كالمعامبلكاالخ
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 .العرض الجدكلي كالرسكمات البيانية 
 التكرارات كالنسبة المئكية Frequencies & Percentages 
  معامؿ الثبات 
 االختبار التائي لع( ينة كاحدةone sample T-Test) 
 ة المعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتكسطمتالMean & Stander Deviation  
 اختبار مربع كام 
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 اٌفصً اٌغاتغ

 
 ػشض ٚحت١ًٍ ٔرائح ت١أاخ اٌذساعح

 
 

 ادلثسث االٚي: اٌث١أاخ اال١ٌٚح
 
 

 ادلثسث اٌثأٟ: ذٛص١ف اٌظا٘شج
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 دت١ٙذ:
سنتناكؿ في ىذا الفصؿ تحميبل شامبل لنتائج الدراسة الميدانية التي تـ جمعيا باالستمارة 

إلعطاء صكرة كاقعية ككاضحة عف مكضكع الدراسة الحالية بما يعبر عنو المختصكف في  االستبيانية
المجاؿ االعبلمي مف انطباعات حكؿ دكر االعبلـ الجديد في صناعة كاقع لذا فقد قسـ ىذا الفصؿ الى 

يشتمؿ سعي مبحثيف، يتعمؽ االكؿ بعرض نتائج البيانات االكلية )االساسية( لممبحكثيف، اما المبحث الثاني 
الباحثة لنقؿ صكرة كاضحة عف البيانات التخصيصية التي يدكر حكليا مكضكع الدراسة، حيث احتكل ىذا 
المبحث االخير عمى عدة محاكر تـ التعرؼ مف خبلليا عمى تأثير كسائؿ االعبلـ عمى االفراد ، كالكيفية 

الصطناع ، كايديكلكجية الحديثة لكسائؿ التي يتـ بيا صناعة الكاقع ، كعمى كاقع االعبلـ بيف الصناعة كا
 االعبلـ الجديد.  

 ادلثسث االٚي: اٌث١أاخ اال١ٌٚح
 اجلٕظ:اٚال: 

بشكؿ عاـ يؤثر جنس المبحكث اف كاف انثى اك ذكران في طبيعة االجابة ، فالخمفية العممية 
كلكجي كاالجتماعي لكؿ منيما كالثقافية تتأثر الى حد ما مف حيث القدرة عمى التحميؿ كالتفكير فالتككيف البي

مختمفا عف بعضيما مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كاالستخداـ لكسائؿ االعبلـ بمختمؼ انكاعيا فضبل عف 
مبلحظاتيما عف االستعماؿ االجتماعي العاـ ليذه الكسائؿ اذ يعد ذلؾ سببان رئيسيان إلحداث تغييرات في 

فقرات االسئمة كمدل المشاركة النكعية كاالىتماـ بتأثير  حياة المجتمع اك كؿ منيـ كطبيعة االجابة عمى
 كسائؿ االعبلـ عمى حياة المجتمع. كالجدكؿ التالي يكضح بيانات المبحكثيف:

 ( يكضح التكزيع الجنسي لممبحكثيف12جدكؿ )
النسبة  التكرار الجنس

 المئكية
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 اختبار مربع كام
 المعنكيةكالداللة 

مربع  0.49 0.62 62 67 ذكر
 6.2593كام=

 1درجة الحرية=
 0.01الداللة=

 38 41 انثى
 %100 108 المجمكع

 
% بينما كانت الذككر 38مف مبلحظة بيانات الجدكؿ اعبله نجد اف عينة الدراسة بمغت فييا نسبة االناث 

% مف المتخصصيف في المجاؿ االعبلمي مف التدريسييف كىي نسبة تكاد تككف طبيعية نظرا لمفارؽ 62
التخصص الدقيؽ مف  في االىتمامات االجتماعية لكبل الجنسيف في المجتمع العراقي في اتجاىاتيما نحك
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خبلؿ الدراسات العميا فضبل عف الفرص المتاحة لذلؾ. كىذا ما يثبتو اختبار مربع كام، ليككف النصؼ 
االكبر مف المبحكثيف ىـ مف الذككر عمى الرغـ مف التغييرات االجتماعية التي طرأت عمى كاقع المجتمع 

الميني كالكظيفي كاالعماؿ بمجاؿ اكبر  العراقي الذم سمح لئلناث بمزاكلة مختمؼ مستكيات التخصص
 عف قبؿ اال اف الفارؽ ما زاؿ مكجكد. كالشكؿ البياني التالي يكضح اعداد كنسب كبل الجنسيف:

 

 
 اٌؼّش:ثا١ٔا: 

يعتبر متغير العمر مف المتغيرات الميمة كالمنفصمة اذ انو يمثؿ كاحدا مف اىـ ضركرات الدراسات 
االجتماعية ألنو يشير في الغالب الى تكجيو مبلحظات الباحثة عف المستكيات التقديرية لمخبرة التي 

اف يسيـ في  يمتمكيا المبحكثيف حكؿ مكضكع الدراسة ىذا مف جانب ، اما مف جانب اخر فانو يمكف
االشارة الى مقدار ما يتمتع بو المبحكثيف مف فيـ لتكجيات غالبية افراد المجتمع في كؿ الفئات العمرية 
حكؿ المكضكع المتناكؿ كما يشتمؿ عميو مف تأثيرات كمتغيرات كظكاىر. كالجدكؿ التالي يكضح فئات 

 مجتمع الدراسة:
 ()( يكضح التكزيع العمرم لكحدات العينة13جدكؿ )

الكسط  النسبة المئكية التكرار فئات العمر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

اختبار مربع كام كالداللة 
 المعنكية

 3.1667 مربع كام=  45 46 27 29 31-40
 2درجة الحرية=

  0.20مستكل الداللة 
41-50 44 41 
51 -60  35 32 

 %100 108 المجمكع
 

                                                                                                     

  -  عمدت الباحثة الى تقريب النسب المعركضة في الجداكؿ االحصائية ألنيا تتعامؿ مع افراد ال يمكف تجزئة آرائيـ حكؿ مكضكع الدراسة 
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الباحثة قيمة ىامة في عممية تحميميا لمبيانات مف حيث عبلقتو بمكضكع يحتؿ متغير العمر عند 
الدراسة فيك يمنح المبحكث فرصة مبلحظة التغيرات االجتماعية اكال كفرصة لمتغيرات التي تحدث في 
المجاؿ الميني الذم يعمؿ بو ثانيا، فضبل عف منحو فرصة كبيرة مف تراكـ الخبرات كامكانية القياس اك 

 كثقافتو اطبلعو اساس عمى ة بيف السابؽ كالحالي عمى االقؿ اف لف نقؿ امكانية لمتنبؤ كالقائمةالمقارن
( نظرا لكجكد التجانس 10فاتجيت الباحثة لتحديد التكزيع العمرم ضمف فئات حدد طكؿ الفئة افتراضيا )

سعيا لمتعرؼ عمى تكجيات كؿ فئة تجاه  الكبير بيف الخمفيات االجتماعية كالتعميمية كالثقافية لممبحكثيف
عمؿ كفاعمية كسائؿ االعبلـ الجديد في صناعة الكاقع. لذا نجد اف اعمى نسب الجدكؿ اعبله مثمت الفئة 

( مبحكثا مف المبحكثيف كىذا ما تفسره الباحثة اف غالبية 41% كبكاقع )41( بنسبة 50-41العمرية )
مية المغمقة في زمف النظاـ السابؽ كاال انيـ كاكبكا التكجيات المبحكثيف لـ يعايشكا التكجيات االعبل

( 60-51فيما جاءت الفئة العمرية ) 2003االعبلمية المنفتحة التي تعرض ليا المجتمع العراقي بعد 
ليمثمكا الفئة العمرية التي عايشت نمطيف مف التكجيات االعبلمية المؤدلجة  35% كبكاقع 32بنسبة 

( قد اخذكا 40-31اـ السابؽ كالمنفتحة في الكقت الحاضر. اما مف كاف ضمف فئة )المغمقة اياـ النظ
 % مف مجمكع افراد العينة.27نسبة مقدارىا 

كىذا ما تعتبره الباحث نكعا مف ثراء الخبرة لممبحكثيف المخضرميف منيـ خصكصا اذ بمغ الكسط       
(، اما مربع كام فكاف 45كاف بنسبة) ( اما االنحراؼ المعيارم فقد46الحسابي إلعمار العينة)

(. كالشكؿ البياني التالي يكضح 0.20كمستكل داللة يساكم ) 2( كدرجة حرية تساكم 3.1667بنسبة)
 ىذه االعداد:
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 اٌذساعٟ: اٌرسص١ً ِغرٜٛثاٌثا: 
 اسئمة عمى االجابة طبيعة تحديد في كبيران  اثران  الحاؿ بطبيعة لممبحكثيف الدراسي المستكل يأخذ  

 مستكل يكضح التالي كالجدكؿ كالتكرار، التناقض في االجابات كتجنب بدقة مضمكنيا كفيـ المكضكع
 : الدراسي التحصيؿ

 ( يكضح التحصيؿ الدراسي لممبحكثيف14جدكؿ )
النسبة  التكرار التحصيؿ الدراسي

 المئكية
الكسط 

 الحسابي
االنحراؼ 

 المعيارم
 0.47 0.34 34 37 ماجستير

 66 71 دكتكراه
 100 108 المجمكع

   
مف حممة شيادة  % مف المبحكثيف66مف مبلحظة بيانات الجدكؿ اعبله التي تكزعت الى 

مبحكث بينما كاف الكسط  37% منيـ مف حممة شيادة الماجستير بكاقع 34مبحكثا ك 71الدكتكراه بكاقع 
. يعكس مؤشر التحصيؿ الدراسي عند الباحثة ارتفاع نسبي 0.47، كاالنحراؼ المعيارم  0.34الحسابي 

عطي استجاباتيـ مكضكعية اكبر في في الخبرة العممية كالتخصص الدقيؽ في ميداف العمؿ االمر الذم ي
قياسيـ لمتأثيرات االجتماعية لئلعبلـ الجديد كما يشير الى قدراتيـ عمى فيـ ماىية فكرة صناعة الكاقع بيف 
االقناع كاالصطناع مف مستكل التأثير الذم تتمتع بو البرامج االعبلمية في االعبلـ الجديد في المتمقي. 

 لؾ:كالشكؿ البياني التالي يكضح ذ

 
 االخرّاػٟ: االحنذاسساتؼا: 

 كباختبلفيا الفرد بيا يرغب التي الحياة نكعية تحديد في ميما دكرا االجتماعي االنحدار يمعب
. منيا لمجديد كاستخدامو المختمفة االعبلـ كسائؿ مع تعاممو تجاه معارؼ مف يتمقاه ما مقدار يتحدد

                                           ذلؾ: يكضح التالي كالجدكؿ
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 (  يكضح االنحدار االجتماعي لمعينة15جدكؿ )
 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي النسبة  التكرار االنحدار االجتماعي

 0.46 0.31 31 33 ريؼ
 69 75 حضر

 100 108 المجمكع
  

 الى كنظرتو الفرد بيا يرغب التي الحياة نكعية تحديد في ميما دكرا االجتماعي االنحدار يمعب
 ثقافتو ميداف كفي خاص بشكؿ تخصصو ميداف في المعارؼ مف يدركو ما مقدار يتحدد كباختبلفيا العالـ

 الجديد االعبلـ كسائؿ برامج تنتجو ما مع تعاممو كطريقة مكقفو تحديد تجاه االبستمكلكجي بالمعنى
 مبلحظة فمف. ذلؾ يكضح التالي كالجدكؿ ليا لمجديد استخدامو طريقة عمى تشتمؿ تأثيرات مف المختمفة
 افراد مجمكع مف% 69 نسبة الحضرم االجتماعي االنحدار نسبة اف تبيف التي ادناه الجدكؿ بيانات
 حيث مبحكث 33 كبكاقع بالمئة% 31 نسبة الريفي االنحدار بمغ حيف في مبحكثا 75 بكاقع البحث مجتمع
 الجدكؿ في الكاردة النسب الباحثة تعتبر 0.46 المعيارم االنحراؼ اما ، 0.31 الي الحسابي الكسط كاف

 العمـك في التعميمي بالمستكل االرتقاء نحك التكجو في الحضرم السكف تأثير عمى دليؿ خير اعبله
 االجتماعية الركاسب الف المختارة العينة لمحافظات بالنسبة الريفي بالسكف قياسا األعبلـ كمنيا االنسانية

 الفرد عمى المباشر تأثيره لو كالعادات االجتماعية بالتقاليد كتمسكو المدينة الى انتقالو مف رغـ الريفي لمفرد
 بطبيعة ذلؾ ينعكس كبالتالي جيد اقتصادم مستكل اك التعميـ مف عالية مستكيات الى كصؿ كاف حتى

ليا مف خبلؿ نتائج الجدكؿ اعبله...  استخدامو كدرجة عميو تأثيرىا كمدل االعبلـ كسائؿ مع تعاممو
 كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:
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 ادلثسث اٌثأٟ: ذٛص١ف اٌظا٘شج
 احملٛس االٚي: ذأثري ٚعائً االػالَ ػٍٝ االفشاد

 اُ٘ ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ اعرخذاِا ِٓ لثً اٌؼ١ٕح/
يستعرض الجدكؿ التالي مدل استخداـ افراد العينة لكسائؿ االعبلـ الجديد بأشكاليا المختمفة    

 لبلستفادة منيا مف جية كلمكاكبة التطكر التقني مف جية اخرل، ككما مكضح بالجدكؿ االتي:
 

 ()( يكضح اىـ كسائؿ االعبلـ الجديد المستخدمة مف قبؿ العينة16جدكؿ )
كسائؿ االعالـ 

 جديدال
التسمسؿ 

 المرتبي
نسب  التكرار

 التسمسؿ
 100 108 1 فيس بكؾ

 67 73 2 تكيتر
نستغراـ  34 42 3 اال
 31 34 4 اليكتيكب
 9 10 5 المدكنات
  267  المجمكع

 
يعتبر افراد عينة البحث جزء مف افراد المجتمع العراقي الذم يتعرض الستخداـ كسائؿ االعبلـ 
الجديد اال انيـ يتميزكف عف االخريف بتخصصيـ العممي في ىذا الميداف كبالتالي قدرتيـ المكضكعية عمى 

الجديدة التي  التعبير عما يجكؿ في خاطر المتمقي الذم يتعرض لتأثيرات كسائؿ االعبلـ كاالتصاؿ
اصبحت جزء ميـ مف المنظكمة االعبلمية الجديدة ، اذ تبيف البيانات الكاردة في الجدكؿ الخاص 
بالتسمسؿ المرتبي اعبله اف جميع افراد مجتمع الدراسة يستخدمكف كسائؿ اك احدىا عمى االقؿ عمى 

ستخدمة لمتكاصؿ االجتماعي اختبلؼ اشكاليا كبنسب احتؿ فييا فيس بكؾ النسبة االعمى كأفضؿ كسيمة م
مبحكث ام اف لكؿ كاحدان منيـ حساب عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي فيس  108%( بكاقع 100بنسبة )

مبحكث5 ليحؿ بعده االنستغراـ بالمرتبة الثالثة بنسبة  73% مبحكث بكاقع 67بكؾ يميو تكيتر كبنسبة 
% في جاءت 31مبحكث كبنسبة  34بكاقع  مبحكث فيما احتؿ يكتيكب المرتبة الرابعة 42% كبكاقع 34

 مبحكث فقط . 10% كبكاقع 9المدكنات الفردية بالمرتبة االخيرة بنسبة 
                                                                                                     

 -  ( فرد كذلؾ الف المبحكثيف عممكا عمى اختيار اكثر مف 108ىك اكثر بكثير مف العدد الحقيقي لعينة البحث كالبالغة ) اعبلهكفقا لمتسمسؿ المرتبي اف عدد افراد العينة في الجدكؿ

 بديؿ.
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يعد استخداـ مجتمع الدراسة لكسائؿ االعبلـ الجديد اكثر العكامؿ المعرفية تأثيرا في تشكيؿ الكعي 
الطرؽ الى السيطرة عمى اشكاؿ ىذه لدل الفرد ، ىذا االمر الذم دفع بكبرل الدكؿ الى السعي بمختمؼ 

الكسائؿ كجعميا تحت انظارىـ كضخ المعمكمات بالشكؿ الذم يتناسب مع ايديكلكجية القائميف عمييا كىذا 
ما اعطاىا دكرىا الميـ في صناعة الكاقع كاعادة انتاج لمكعي الجماعي بما يطرح مف البراىيف كالحجج 

فسية كاالجتماعية لفيـ الكيفية التي يتـ بيا السيطرة الفكرية لمفرد باالعتماد عمى مختمؼ االستراتيجيات الن
كتشكيؿ الكعي ألف اتباع مضمكف ىذه الكسائؿ يمثؿ اىـ كسيمة في السيطرة عمى الرأم العاـ كتكجييو 
باقتحاـ المنازؿ كالتركيج كطرح الدعاية كاالعبلف كخمؽ العدك كالغزك الثقافي كاالعبلمي كغيرىا، ىذه 

ئؿ كميا تعمؿ لتككيف ايديكلكجية كاحدة ذات ىدؼ محدد ىك اعادة تشكيؿ البنية العقمية لكؿ فرد منا الكسا
بخمؽ كاقعا فكؽ كاقعو يقدـ عمى انو الحقيقة الصحيحة كال يمكف التمييز ما بيف الكاقع المخادع الناتج مف 

صالح االليات االقتصادية ذات  صناعة الثقافة كما بيف الكاقع الحقيقي كىذا االمر يعكد بالنتيجة الى
الييمنة مقابؿ الخضكع كاالنخراط مف قبؿ الجيات االضعؼ مما يؤدم الى تحكالت اجتماعية تطرأ عمى 

 كؿ بيئة كفؽ منظكمة فكرية اعدت سمفا. كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:

 
 

اجلذ٠ذ: االػالَ ٌٛعائً ٚاالعرخذاَ ادلراتؼح ِذج  
 الجديد، االعبلـ كسائؿ باستخداـ العينة افراد يقضييا التي المدة التالي الجدكؿ بيانات تكضح

 :كاالتي مكزعة االجابات ككانت
 ( يستعرض مدة استخداـ المبحكثيف لكسائؿ االعبلـ الجديد17جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار مدة المتابعة
 19 21 اقؿ مف ساعة

 48 52 مف ساعة الى اقؿ مف ثالث ساعات
 25 27 ثالث الى اقؿ مف خمس ساعاتمف 
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 7 8 اكثر مف خمس ساعات
 %100 108 المجمكع

تحدد المدة التي يقضييا الفرد في متابعة كسائؿ االعبلـ الجديد مقدار التأثير الذم يتعرض لو مف 
خبلؿ نتاجات ىذه الكسائؿ التي تطرح عميو عمى الرغـ مف اف شبكات ىذه الكسائؿ في الغالب تككف 

خبلؿ متابعتيـ لو محصكرة في معارؼ الفرد كاصدقائو الذيف كافؽ سمفا عمى مشاركتيـ لو في حساباتو مف 
% يخصصكف اكثر 48اك متابعتو ليـ اال اف نتائج الجدكؿ اعبله. تشير الى اف غالبية المبحكثيف كبنسبة 

مف ثبلث ساعات يكميا مف كقتيـ لمتابعة ىذه البرامج كىك كقت يعادؿ تقريبا نصؼ يكـ العمؿ االمر 
صة لؤلسرة اك لمقراءة اك لغيرىا مف الذم يقضي تماما عمى اكقات الفراغ يضاؼ ليا االكقات المخص

المكضكعات االجتماعية اذ تمثؿ العزلة االلكتركنية اكلى تأثيرات كسائؿ االعبلـ الجديد. في حيف جاءت 
% ممف يستخدمكف ىذه الكسائؿ اكثر مف ثبلث ساعات االمر الذم يعني مف كجية نظر 25نسبة 

ة التي تخضع ليا مجمكعة مف االلتزامات التكاصمية الباحثة اف ىنالؾ مجمكعة مف التنازالت االجتماعي
% مف المبحكثيف الذيف اشارة 19الفعمية كليست االفتراضية قد خصصت لمتابعة ىذه الكسائؿ لتاتي نسبة 

الى متابعة ىذه الكسائؿ ألقؿ مف ساعة كىك امر في غاية الغرابة اال في حاالت خاصة يمثؿ قمة عدد 
%  مف 7ىذه المكاقع اال اف النسبة االىـ في الجدكؿ اعبله ىي نسبة  المتابعيف اك االصدقاء عمى

المبحكثيف الذيف يخصصكف اكثر مف خمس ساعات لمتابعة ىذه الكسائؿ االمر الذم يشير مف كجية 
نظر الباحثة الى اف تأثير ىذه الكسائؿ قد امتد ليدفع بالفرد الى التقصير في الكثير مف كاجباتو 

ضغط عمى اكقات الراحة اك النكـ االمر الذم يؤثر سمبا كبشكؿ مباشر عمى انتاجية الفرد االجتماعية اك ال
 في العمؿ في اليـك التالي لطبيعة عمميـ كمكانتيـ العممية كحجـ التزاماتيـ. كالشكؿ البياني يبيف ذلؾ:
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 دسخح اٌثمح مبضاِني ٚعائً االػالَ: 
العينة بما يطرح مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد ككما ىك يتناكؿ الجدكؿ التالي مستكل ثقة افراد 

 مكضح بحسب اجابات افراد العينة:
 (  يكضح ثقة افراد العينة بمضمكف كسائؿ االعبلـ18جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار درجة الثقة
 20 22 عالية

 68 73 متكسطة
 12 13 منخفضة
 %100 108 المجمكع

% مف المبحكثيف يمتمككف درجة ثقة متكسطة بمضاميف 68يتضح مف بيانات الجدكؿ اعبله اف 
كسائؿ االعبلـ الجديد االمر الذم يعني اف تأثيرات ىذه الكسائؿ قد تجاكزت المتكسط اذا ما اخذنا بنظر 

ة االجتماعية فضبل % مف المبحكثيف كتأثيرات عمميات التقميد كالمحاكا20االعتبار نسبة الثقة العالية لػ 
عف تأثيرات الكسط الحضرم لغالبية افراد مجتمع الدراسة كبالتالي فاف استمرارية ىذه الكسائؿ كاستمرارية 
االعتماد عمى متابعتيا كزيادة االكقات المخصصة ليا تجعؿ مف تأثيرىا في عممية صناعة كاقع امرا يكاد 

لجميع افراد المجتمع االقتصادية منيا كالسياسية يككف محتكما كمؤثرا في جميع المجاالت الحياتية 
% 12كالتربكية كاالسرية كالدينية في حيف كانت نسبة الثقة الضعيفة ادنى نسب الجدكؿ اعبله اذ بمغت 

فقط كىي في طريقيا الى التناقص حسب تكقعات الباحثة الف التكرار كاالعتياد سيمعب دكره في االقناع  
 مف يشعر بالثقة اال القميؿ منيـ كالشكؿ البياني يكضح ىذه النسب :فمـ يكجد بيف المبحكثيف 

  

  
 اعٙاِاخ ٚعائً االػالَ يف ذ١غري ز١اج إٌاط:

عف مساىمة كسائؿ االعبلـ الجديد في تسيير حياة الناس مف خبلؿ  عند سؤاؿ المبحكثيف
المضاميف المعرفية التي تطرحيا، اذ تعتبر كسائؿ االعبلـ منذ القدـ اىـ الكسائؿ التي يعتمد عمييا االفراد 
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في الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ كزادت اىميتيا بعد التطكر الذم شيدتو كما كصمت اليو اليكـ مف 
اؾ افراد المجتمع في عمؿ كاستخداـ ىذه الكسائؿ، فأصبحت ليا منافع عدة ككما ىك مكضح بالجدكؿ اشر 

 التالي: 
 ( يكضح اسيامات كسائؿ االعبلـ في تيسير حياة الناس19جدكؿ )

التسمسؿ  اسيامات االعالـ
 المرتبي

 النسبة المئكية التكرار

 36 91 1 تحقيؽ المنفعة
 31 78 2 تبادؿ المصالح

 24 60 3 تكفير فرص العمؿ
 6 14 4 الكصكؿ الى درجات مف التطكر

 3 8 5 اخرل تذكر
 

تمجأ الباحثة الى بناء جداكؿ التسمسؿ المرتبي في الحاالت التي يتاح فييا لممبحكث اختيار اكثر 
لتشير  مف بديؿ بيدؼ التعرؼ عمى التفاضؿ في االىمية بيف البدائؿ المطركحة في االستمارة االستبيانية

% مف المبحكثيف يعتقدكف جازميف باف كسائؿ االعبلـ الجديد 91البيانات الجدكؿ اعبله الى اف اكثر مف 
تحقؽ دكرىا كبشكؿ مباشر في تسيير حياة الناس تتكزع عمى تحقيؽ المنافع المباشرة االقتصادية 

فيما كانت نسبة  %24% كتكفير فرص عمؿ بنسبة 31% كتبادؿ المصالح بنسبة 36كالشخصية بنسبة 
% مف اراء 6المنافع غير المباشرة المتمثمة بخيار الكصكؿ الى درجة مف درجات التطكر قد حازت عمى 

% منيـ ماىية العكامؿ االخرل التي اشركىا في اختياراتيـ كىنا تتكقع 3المبحكثيف فيما لـ تبيف نسبة 
ئلنساف مثؿ االطبلع عمى بعض الجكانب الباحثة اف ىذه المنافع تنحصر في الغالب بالجانب النفسي ل

المخفية في الحياة االجتماعية التي تشمؿ المحرمات الثبلث الجنس كالديف كالسياسة ألغراض متعددة منيا 
االشباع غير المباشر اك لتعمـ كسائؿ جديدة اك لمتعرؼ عمى خفايا ال تطرحيا االخبار السياسية مف خبلؿ 

في الغالب كخصكصا في الجانب الديني اف لمتطكر التكنكلكجي  بعض الحميبلت التي تككف متطرفة
المذىؿ الذم تشيده مجتمعاتنا اليكـ كثكرة االتصاالت كانفجار المعمكمات قد ضاعؼ مف تاثير دكر 
كاىمية االعبلـ بمختمؼ اشكالو كما يقدمو مف اسيامات إلفراد المجتمع ، فعمى الرغـ مف كجكد جكانب 

بية التي طرأت عميو في تسييؿ الكثير مف الجكانب طغت عمى ما فيو مف تفاصيؿ سمبية اال اف االيجا
سابقة حيث نجحت كسائؿ االعبلـ الجديد في نقؿ المجتمعات مف شكؿ الى اخر بمساىمتو في احداث 
تغييرات اجتماعية كاقتصادية كسياسية ذات اثر مممكس، حيث استفادت المجتمعات بشكؿ عاـ مف 
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 الحركات مختمؼ كتسييؿ كالمعارؼ المعمكمات كانتشار التكنكلكجية الثكرة الييا كصمت التي القدرات العالية
 التي كصمت الحياة االجتماعية بفعؿ ىذا التقدـ، كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:

 

 
 

 ذأثري ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ يف اجملرّغ:
اساليبيا، فطالما عمد القائمكف رغـ اف كسائؿ االعبلـ قديمة في اصكليا اال انيا متجددة في 

عمييا الى استثمار قكة تأثيراتيا االجتماعية مف خبلؿ تطكير مناىجيا كتقنياتيا كنظرياتيا كفؽ 
ايديكلكجياتيـ المرسكمة بحيث كصؿ تأثيرىا الى ابعد حد كتدخؿ بمختمؼ جكانب حياة االفراد كالمجتمعات 

 ككؿ. كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
 يكضح طرؽ تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد في المجتمع (20جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي التأثير
 24 60 1 احتؿ كظيفة اجتماعية

 23 58 2 تحقيؽ مستكيات عالية مف االرباح
 22 57 3 نجح بصناعة كاقع

 18 46 4 االبتعاد عف التكجيو االيديكلكجي الفكرم 
 12 30 5 كاالخبار لممعمكمات كمصادر االفراد تكظيؼ

 
تشير معطيات الجدكؿ اعبله الى انو عمى الرغـ مف استغبلؿ اك تأثير لكسائؿ االعبلـ الجديد مف 
خبلؿ اتاحة المجاؿ اماـ جميع افراد المجتمع المتعامميف مع الكسيمة االعبلمية حرية نقؿ المعمكمات آيا 

ة عمى فئة محددة بطريقة كأنيـ كظفكا ألداء ىذا العمؿ اال انو كاف نكعيا كمضمكنيا بعدما كانت مقتصر 
% مف المبحكثيف بينما شكؿ رام المبحكثيف في اف كسائؿ االعبلـ 12احتؿ التسمسؿ االخير كبنسبة 
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% مف المبحكثيف كىذه الكظيفة 24الجديد احتمت كظيفة اجتماعية محددة جاء بالمرتبة االكلى كبنسبة 
ع عمى اخبار المتابعيف مف االصدقاء اذ يترتب عمى مثؿ ىذه المنشكرات الكثير مف تمثمت بأىمية االطبل

االلتزامات االجتماعية لئلفراد فيما كاف رام المبحكثيف باف كسائؿ االعبلـ الجديد يمكف اف تساعد الفرد 
عمى عدد كبير عمى تحقيؽ مستكيات عالية مف االرباح في حاؿ مساىمتو الفعمية فييا كافتتاح مكاقع تحكز 

مف المتابعيف مقابؿ عرض خدمات معرفية في جكانب متعددة منيا الطبخ كالتسمية كالترفيو كغيرىا اذ 
% مف المبحكثيف الذيف 22% كبيذه االدكات كغيرىا يعتقد 23احتمت المرتبة الثانية كحازت عمى نسبة 

تراضي بعيد اك ضعيؼ الصمة الى جاءا بالمرتبة الثالثة باف كسائؿ االعبلـ نجحت في صناعة كاقع اف
ادنى الحدكد بالكاقع الفعمي الذم يعيشو االفراد في مجتمعاتيـ اما بالنسبة الى المرتبة الرابعة كالتي يرل 

% مف المبحكثيف اف اىـ اىداؼ كغايات كسائؿ االعبلـ الجديد ىي اضعاؼ 18افرادىا الذيف مثمكا نسبة 
مة لتحؿ محميا ايديكلكجيات جديدة اعيد بنائيا باالعتماد عمى االمكانات اك الغاء تأثير االيديكلكجيات القدي

التي تطرحيا ىذه الكسائؿ. اف التطكر الذم تشيده مجتمعات اليكـ في مجاؿ االعبلـ جعمت مف االنساف 
يشغؿ حيزا صغيرا في مسار سرعة تداكؿ المعمكمات كانتشار المعارؼ كاالخبار كالمكاقؼ كاآلراء كالسيطرة 
عمى كؿ مجاالت الحياة االجتماعية كما اف مجانية انتشار ىذه المعارؼ كفؽ نمط محدد لخمؽ مجتمع ذك 
طابع فردم التفاعؿ كتجزئة االىتمامات الجماعية كتشتيت الكعي كزج االفراد ضمف المجتمعات 

االعبلـ  االفتراضية عمى انيا الكاقع الحقيقي كتشكيؿ صكر ذىنية مختمفة لدييـ خصكصا كاف كسائؿ
الجديد لـ تعد خاضعة لرقابة جيات مسؤكلة معركفة تعمؿ ضمف نطاؽ محدد. كالشكؿ البياني التالي 

 يكضح ذلؾ:
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 ً٘ ذغؼٝ ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ ٌٍغ١غشج ػٍٝ اٌفشد:
تعتبر كسائؿ االعبلـ بكؿ اشكاليا سكاء التقميدية منيا اك الجديدة احد اىـ ادكات السيطرة الفكرية 

 عمى افراد المجتمع، كىذا ما اظيرتو معطيات الجدكؿ التالي بحسب اجابات المبحكثيف:
 ( يبيف اجابات افراد العينة حكؿ سيطرة كسائؿ االعبلـ الجديد21جدكؿ )

 النسبة المئكية لتكرارا السيطرة عمى الفرد
 89 96 نعـ

 - - ال
 11 12 ربما

 %100 108 المجمكع
اكضحت نتائج الدراسة التي عرضت اجابات المبحكثيف في الجدكؿ اعبله.. الى اف جميع 

يقركف بكجكد تأثير لكسائؿ االعبلـ الجديد اذ لـ يرفض آيا منيـ ىذه الفكرة المعركضة في سؤاؿ  المبحكثيف
الجدكؿ اعبله فيما بمغت نسبة المكافقة التي تعني في ىذه الحالة التأكيد عمى كجكد مثؿ ىذا التأثير ككانت 

% منيـ 11فيما اكتفى نسبة  مف أفراد العينة 96% مف المجمكع الكمي بكاقع 89نسبة اجاباتيـ قد بمغت 
بالخيار ربما لئلقرار بكجكد التأثير كالتشكيؾ بفاعميتو اك امكانية تحديده لسمككياتيـ في اطر معينة كىي 
نسبة ضئيمة جدا قياسا بنسبة التأكيد اك المكافقة التي يرل افرادىا اف كسائؿ االعبلـ الجديد ما ىي اال 

 المجتمع أك لمفرد كالمعرفي اإلدراكي البناء تشكيؿ عمى تأثير كبير ذات ليا الكسائؿ كسيمة سيطرة  فيذه
 تحميميا عمى كالقدرة مجتمعة قضايا تجاه كالمجتمع الفرد رؤية تشكيؿ في البناء ىذا بشكؿ عاـ كيساىـ

 بحيث قد المجتمع، كأنماط سمكؾ تغٌيير عمى القدرة كما اف ليا حكليا، المناسب السمكؾ التخاذ كاستيعابيا
 كاجتماعي كثقافي سمككي نمط نشر عمى كقادر جدًّا قٌكينا األحياف بعض في اإلعبلـ كسائؿ تأثير يككف

 مف الخركج المجتمع أك الفرد كيستطيع أقؿ تأثيرىا يككف األحياف بعض كفي المجتمع، أك الفرد ينتيجو
 الفرد رغبة مدل عمى ذلؾ كيتكقؼ اإلعبلـ الجديد، كسائؿ ترسمو الذم كالسياسي كالمجتمعي الفكرم النمط
 رغبات لديو المتمقي أك الفرد كاف فكمما المختمفة، ىذه الكسائؿ تبثيا التي كالمعمكمات لمرسائؿ التعرض في

التي تكفر لو ذلؾ كبالتالي يتمكف  اإلعبلـ كسائؿ إلى يتجو فإنو معينة، قضايا عف زيادة معمكماتو حكؿ
رسـ سياسة المجتمع كفؽ ما يتناسب مع ايديكلكجيتو. الشكؿ البياني التالي القائـ بالعممية االعبلمية مف 

 يكضح ذلؾ:
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 اٌرأثرياخ االػال١ِح ترغ١ري اجتا٘اخ االفشاد
يعتبر االتجاه احد اىـ مفاىيـ عمـ النفس االجتماعي الرئيسية ذات الصمة الكثيقة بتحديد نمط 
الحياة االجتماعية لئلنساف كقيمو كافكاره كبالتالي نظرتو الى العالـ التي تحدد عممية انتاج سمككو ، فالكؿ 

با ما يسعى كؿ فرد منا الى تغيير منا يحمؿ بداخمو اتجاىات محددة نحك العديد مف االشياء اك االفراد كغال
اتجاىو بما يتفؽ مع متطمبات البيئة االجتماعية لو كيمكف تمخيص اىـ عناصر التأثير بالعكامؿ المكجكدة 

 في اجاباتيـ عمى النحك التالي.  
 ( يكضح كيفية تغيير اتجاىات الفرد22جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي تغيير االتجاه
 96 104 1 كسائؿ االعالـ
 88 95 2 تغيير المكاقؼ

 82 89 3 حاجة الفرد
 82 88 4 دكر الجماعة

 12 13 5 اخرل تذكر
 

اعبله الى اف اىـ العكامؿ المؤثرة في تغيير االتجاىات عند  تشير بيانات جدكؿ التسمسؿ المرتبي
مبحكث مف  104% كبكاقع 96االفراد ىي كسائؿ االعبلـ التي احتمت المرتبة االكلى في خياراتيـ بنسبة 

 4كىنا ال تجد الباحثة بدا مف االشارة الى اف امتناع  108اصؿ مجمكع افراد مجتمع البحث البالغ عددىـ 
المكافقة ربما يعكد مف كجية نظر الباحثة الى اف الضغكط الذاتية كاالجتماعية لؤلفراد دكر  مبحكثيف عف

اىـ كاكثر تأثيرا في تغيير ىذه االتجاىات. فيما احتؿ رام المبحكثيف تأثير تغير المكاقؼ االجتماعية 
كاقع االجتماعي حيث العامة بتغيير اتجاىات االفراد التي ستأخذ في ىذه الحالة سمككيات تكيفية مع ال

تأثير الحاجات  عمى كافقكا الذيف المبحكثيف نسبة % فيما بمغت88بمغت نسبة المكافقة عمى ىذه الفكرة 
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كىي نسبة مشابية لنسب المكافقة عمى تأثير الجماعات مف خبلؿ % 82الفردية بتغيير االتجاىات 
عمميتي االندماج كالتكامؿ بيف افراد الجماعة الكاحدة حيث بمغت  عمميتي التقميد كالمحاكاة التي تتطمبيا

% ايضا كىي نسبة تبدك مشابية لنسبة مكافقة المبحكثيف عمى خيار الحاجات الفردية الذاتية 82
 كاالجتماعية اال اف الباحثة عممت عمى تقديـ تأثير الحاجات بسبب الفارؽ الكاضح لمنسب قبؿ تقريبيا كىذا

في اف كسائؿ االعبلـ الجديدة تعمؿ جاىدة عمى خمؽ الحاجات االجتماعية  التفكير الى احثةالب يدعك ما
الفردية منيا كالجمعية مف خبلؿ ما تعرضو مف برامج اك اعبلنات كبالتالي تضمف ركاج سمع ىذه 
االعبلنات مف خبلؿ تأثير افراد الجماعات بعضيـ بالبعض االخر. بشكؿ عاـ يؤكد عمماء النفس 

جتماعي عمى اف لبلتجاىات اىمية كبيرة باعتبارىا دكافع لمسمكؾ ككاحدة اىـ نكاتج عممية التنشئة اال
االجتماعية فمكؿ فرد اتجاىو الخاص بو نحك المكاضيع االجتماعية كالمكاقؼ كاالفراد كالجماعات ميما 

ىك الجانب المعرفي  تعددت االسباب التي تدفع بالفرد الى تغيير اتجاىاتو. اف احد مككنات االتجاه
المكتسب مف البيئة المحيطة بو كما يتكفر لديو مف كسائؿ طرح المعمكمات، لتمعب كسائؿ االعبلـ بدكرىا 
بشكؿ مجاني في ىذه العممية ال بؿ جعمت لمفرد امكانية التدخؿ كالمشاركة كممارسة التأثير كالتأثر كىي 

دة. فعممية تغيير االتجاىات ليست بالسيمة بؿ يتكجب بذلؾ ساىمت في تعديؿ اتجاىاتو كخمؽ الميكؿ الجدي
مف مبحكثيف بنسبة  13اف تتضافر فييا عدة اساليب كمؤثرات لسحب الفرد الى اتجاه محدد سمفان رغـ اف 

 % اشركا الخيار اخرل تذكر اال اف آيا منيـ لـ يكرد رايو صراحة كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:12
 

 
 

ٕاػ١ح اٌرٟ ذغرخذِٙا ٚعائً االػالَاُ٘ اعا١ٌة اٌؼ١ٍّح االل  
تعتمد كسائؿ االعبلـ في سعييا لتحقيؽ غايات العمؿ االعبلمي عمى اىداؼ قصيرة كبعيدة المدل 
فتكظؼ مجمكعة مف االستراتيجيات لكي تصؿ الى تمؾ الغايات تقكـ عمى مجمكعة مف االساليب فحاكلت 

 مبحكثيف كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:الباحثة تحديد اىمية ىذه االساليب مف كجية نظر ال
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   ( يكضح اساليب العممية االقناعية التي تستخدميا كسائؿ االعبلـ23جدكؿ )     
 اساليب العممية االقناعية التكرار النسبة المئكية

 استمالة العقؿ 11 10
 إثارة العاطفة 13 12

 استخداـ المنطؽ 3 3
 كؿ ما سبؽ 81 75

  المجمكع 108 100
   
مف مبلحظة البيانات الكاردة في الجدكؿ اعبله الذم يستعرض اجابات افراد العينة الىـ اساليب العممية    

التي تعتمدىا كسائؿ االعبلـ، كانت االجابات قد اعطت اىمية متساكية لكؿ خيارات السؤاؿ كاكد  االقناعية
اعتماد كسائؿ االعبلـ عمى استخداـ ىذه االساليب كبل في حينو كمضمكنو بما يتناسب مع مضمكف ام 

مكب الطاغي % اال اف االس75مف برامجيا فكانت نسبة المكافقة عمى خيار كؿ ما سبؽ قد حظيت بنسبة 
عمى عمؿ كسائؿ االعبلـ الجديد كاف استمالة المتمقي اك المشاىد اك المتابع مف خبلؿ اثارة العاطفة بنسبة 

% في حيف احتؿ استمالة العقكؿ التي تعد مف العمميات الصعبة كالمعقدة نظرا لما تتطمبو مف جدليو 12
داـ التسمسؿ المنطقي في الطرح االعبلمي % كىذا ما يؤكده شبة المكافقة عمى استخ10قد احتمت نسبة 

% فقط. كىنا ال تجد الباحثة بدا مف االشارة الى اف تكظيؼ كسائؿ االعبلـ لنتاجات 3التي انخفضت الى 
اخر ما تكصمت اليو الدراسات االجتماعية كالنفسية مف طرؽ االستمالة كالتأثير كالجذب لمسيطرة عمى الفرد 

ى العقؿ كاعادة تشكيؿ كعيو كالذم يمثؿ النافذة الحقيقية لمقدار ما يمتمؾ سكاء كاف بأسمكب السيطرة عم
الفرد مف معارؼ كمعمكمات اك عف طريؽ اثارة العاطفة ، فالمعركؼ اف التأثير ثبلثة انكاع سمككي 

 كمعرفي كعاطفي. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:
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 ش٠ش سعاٌرٙاِا١٘ح اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذؼرّذ ػ١ٍٙا اٌؼ١ٍّح االلٕاػ١ح يف دت
لمرسالة االعبلمية قكاعد تتبع لكي تصؿ الى مبتغاىا، فغالبا ما يتـ االعتماد عمى مجمكعة عكامؿ 

 تسيؿ تمريرىا بشكؿ مقبكؿ مف قبؿ الطرؼ االخر. كىذا ما يتـ تكضيحو في معطيات الجدكؿ التالي:
 

 ( يكضح اساليب اعتماد القائـ خمؼ العممية االقناعية24جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار عكامؿ تمرير العممية االقناعية

 6 6 مفاىيـ معرفية
 7 8 طرح معمكمات جديدة

 74 80 استغالؿ االحتياجات كالمخاكؼ
 13 14 استغالؿ العكامؿ الداخمية لمفرد

 %100 108 المجمكع

% مف المبحكثيف يركف 74نظرة بسيطة الى بيانات الجدكؿ اعبله يجعمنا نستنتج بانيا تشير الى 
اف استغبلؿ الحاجات التي يصعب اشباعيا عند االفراد بما يخمؽ لدييـ نكع مف اليكاجس كالمخاكؼ 

رير الرسالة % مف افراد مجتمع البحث قد اكدكا عمى اف اىـ عكامؿ تم13االجتماعية كالنفسية فيما كاف 
االعبلمية كضماف استمرارية المتابعة مف المشاىديف اك المتمقيف كانت االستغبلؿ تأثير العكامؿ الذاتية 

% 6% فقط تنخفض ىذه النسبة الى 7الفردية فيما لـ تحظى كسيمة طرح المعمكمات الجديدة اال بمكافقة 
رفية بصكرة تشكيقية اك بصكرتيا المدرسية مع خيار لجكء كسائؿ االعبلـ الجديد الى طرح المفاىيـ المع

كىذا ما يدفع الباحثة الى االعتقاد باف جؿ عمؿ كسائؿ االعبلـ ىك عمؿ تغييرم غير خبلؽ سكاء اتخذ 
طابعو الحقيقي في تصحيح معمكمات اك مكاقؼ الفرد تجاه مكضكعات الحياة الفردية كاالجتماعية اك 

الشراء كاالستيبلؾ المتزايد سعيا لمكصكؿ الى السعادة التي  طابعو الزائؼ الذم يتـ بغرس الرغبة في
تصكرىا لو ىذه الكسائؿ عمى انيا تكمف في الحصكؿ عمى سمعة اك خدمة ميما كانت بساطتيا. اف 
لكسائؿ االعبلـ اليكـ دكرا ميما في المجتمع تـ التخطيط لو مسبقا باالعتماد عمى استغبلؿ مختمؼ 

بالفرد لكي يصؿ الى مرحمة االقناع التاـ التي تمثؿ اىـ ما يسعى اليو الكثير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة 
سكاء بطرح المعمكمات اك استغبلؿ نقص االفراد كالتبلعب باحتياجات االفراد الف المتعارؼ عميو اف 
االقناع.. ىك عممية يشترط اف تشتمؿ عمى عدة جكانب نفسية كاجتماعية لكي تحقؽ غاية الرسالة 

 عية. كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:  االقنا
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 اُ٘ اٌؼٛاًِ اخلاسخ١ح ادلإثشج يف ذغ١ري عٍٛن اٌفشد/
بشكؿ عاـ اف السمكؾ ىك نتيجة تفاعؿ شخصية الفرد مع بيئتو، كىذا يعني اف السمكؾ ىك نتيجة 

 مؤثرات عديدة خارجية مختمفة تـ عرضيا ضمف خيارات الجدكؿ التالي ككما ىك مكضح:
 ( يكضح اىـ العكامؿ المؤثرة في تغيير سمكؾ الفرد25جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار العكامؿ المؤثرة
 11 12 السياسية

 33 35 االقتصادية
 27 29 االجتماعية 

 21 23 الثقافية
 8 9 القانكنية
 %100 108 المجمكع

سمكؾ الفرد بحسب اجابات افراد تشير بيانات الجدكؿ اعبله الى اىـ العكامؿ المؤثرة في تغيير 
% 33مجتمع البحث فكانت نسب االجابات متفاكتة احتمت فييا العكامؿ االقتصادية النسبة االعمى بقيمة 

مف مجمكع االجابات فالعامؿ االقتصادم ذا تأثير كبير عمى الفرد كالذم يحدد الكضع المادم لو كالقدرة 
 االقتصادية فالتأثيرات ببل عمى بعض االنماط الحياتية دكف غيرىا.الشرائية كطبيعة حياتو كبالتالي يجعمو مق

 نيج عف الفرد تبعد االقتصادية فالرفاىية ايجابي جانب مف يظيره بما المجتمع عمى الكبرل اىميتيا ليا
 كالفقر البطالة انتشار الى باإلمر يؤدم في حالة تدىكره بالعكس فييا. المرغكب غير السمككيات مف الكثير
% 27تمتيا نسبة   .كاالجتماعي كالثقافي السياسي الكضع عمى سمبان  ذلؾ مما يؤثر المعيشية، الحالة كسكء

ممف اكدكا تأثير العكامؿ االجتماعية في تغيير سمكؾ الفرد فيي مشتممة عمى مجمكعة الظركؼ المحيطة 
بالفرد كالمتضمنة االنظمة كالتقاليد كالسمككيات الثقافية المقبكلة التي يتـ تداكليا بيف افراد المجتمع المختمفة 

اتو، لذا فأف لكؿ مجتمع سمات اجتماعية محددة تجبر بيف مجتمع كاخر فكميا ذات تأثير في سمككي
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% مف 21االنساف عمى العيش ضمف نطاقيا. اما بالنسبة الى دكر العكامؿ الثقافية فقد حظيت بمكافقة 
المبحكثيف في تأثيرىا بكاقع الحياة االجتماعية لمفرد سكاء كانت ىذه العكامؿ تعني الثقافة بمعناىا 

% كىنا ترل الباحثة اف 11بكلكجي لتأتي مف بعدىا العكامؿ السياسية بنسبة االبستمكلكجي اك االنثرك 
االىتماـ بالمياديف االجتماعية ذات الصمة المباشرة بالعممية السياسية يأتي في اخر سمـ اىتمامات 
كاكلكيات الفرد العربي بشكؿ عاـ كالفرد العراقي منيـ بشكؿ خاص نظرا لطكؿ معاناتيـ مف االنظمة 

اتكرية التي جعمت مف االبتعاد عف االمكر السياسية اىـ عنصر مف عناصر السبلمة مف بطش ىذه الدكت
% مف مجمكع اجابات افراد العينة، 8االنظمة  اما آخر ىذه العكامؿ فيي القانكنية التي اخذت نسبة 

بمكرت لتنظـ قكاعد كالمتمثمة بالمعايير السمككية التي قدميا الفقياء كفبلسفة القانكف مف اراء كافكار ت
اخبلقية رسمت في قكانيف كضعت عبر مراحؿ الزمف فأصبحت معركفة لدل الجميع لتطبيؽ الشرائع 

 كتنظيـ الحياة االجتماعية كىذا يعني اف القانكف يعد اخر ىمـك الفرد في ىذه المجتمعات.  
 ، االجتماعية ككؿ كالحياة داألفرا سمككية في ما بيف الكثيؽ االرتباط شكؿ لنا يظير سبؽ ما عمى كبناء

 ظاىرة في ما بعد كيصبح العامة الحياة إلى ينعكس فأنو سمككي نشاط أم يمارس عندما كؿ فرد منا إف إذ
 ظكاىر كانت سكاء المختمفة الظكاىر ىذه كبالتالي فأف االجتماعية الجكانب بمختمؼ دكرىا تؤدم اجتماعية

 طبيعة اف نرل كبذلؾ الظكاىر ىذه فرضتيا حياة أماـ أنفسنا نجد األمر نياية في فإننا ايجابية اـ سمبية
 تؤشر الظكاىر ىذه فإف الكقت كبنفس كسمككيات ظكاىر مف مكجكد ىك ما كفؽ تتشكؿ مجتمع ألم الحياة
 المجتمع ذلؾ كالقيـ في السائدة المبادئ إلى نستطيع الكصكؿ خبلليا مف الناس حياة في ميمة جكانب

أبنائو. كالشكؿ البياني يكضح ىذه النسب  بيف العبلقات كنكعية كالعممي كالثقافي األخبلقي كالمستكل
 بحسب اختيار افراد العينة.
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 غا٠اخ اٌشعاٌح االلٕاػ١ح/
يعتبر الفرد المتمقي اك المستخدـ لكسائؿ االعبلـ الجديد ىك اىـ اىداؼ الرسالة االعبلمية 
باعتبارىا باب التكاصؿ مع مف يقؼ خمؼ العممية االعبلمية آيا كاف جية اك منظمة اك حزب اك سمطة 

 القناعية:كما بيف الفرد، لذا يكضح الجدكؿ التالي اجابات افراد العينة حكؿ اىـ غايات الرسالة ا
 

 ( يكضح اىـ ما تسعى اليو الرسالة االقناعية26جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي اىـ ما تسعى اليو الرسالة االقناعية

 90 97 1 التغيير في السمكؾ العمني
 84 91 2 استبداؿ المعاني المكجكدة

 81 87 3 تحديد قكاعد سمكؾ الجماعة
 77 83 4 االجتماعي لممجمكعةتعديؿ السمكؾ 

 31 34 5 كؿ ما سبؽ
 

اكضحت نتائج الجدكؿ اعبله.. الى اف الرسالة االقناعية ليا اىداؼ كاساليب عدة ذات غاية 
ما بيف الخيارات  كاحدة كىي اقناع المتمقي اذ اكضحت النسب اعبله تقارب في اغمب اجابات المبحكثيف

% اما بالنسبة الى مفيـك 90المطركحة اماميـ فقد احتمت عممية تغيير السمكؾ المرتبة االكلى كبنسبة 
العمني فيشير مف كجية نظر الباحثة الى اف ىذا الفرد سكؼ يعطي مثاال اجتماعيا ميما كاف المكقؼ 

بر عدد ممكف مف االفراد مف خبلؿ المتمقي االجتماعي منو سمبيا اـ ايجابيا كبالتالي ضماف التأثير بأك
بعمميتي التقميد كالمحاكاة خصكصا في اكساط الجماعات الشبابية ليككف الفرد منا غاية لكسيمة ككسيمة 
الغاية في االف ذاتو اما بالنسبة الى خيار استبداؿ المعاني المكجكد اخذ التسمسؿ المرتبي الثاني كبنسبة 

مف كجية نظر الباحثة الى اف العممية التغييرية ستتـ مف خبلؿ تغيير  % مف مجتمع البحث فيعني84
المعنى عند الفرد ازاء كؿ ما ىك جديد يرتكبو كازاء المكقؼ االجتماعي مف ىذا الجديد لتعمؿ بالتالي عمى 

ي سينتج %، الت81تحديد قكاعد سمكؾ الجماعة التي ينتمي الييا الفرد بتعديميا كالتي احتمت المرتبة الثالثة 
عنيا تعديؿ السمكؾ االجتماعي لمجماعة كتحصيؿ حاصؿ اذا ما احتؿ االفراد السباقكف في عمميات 
التغيير مكقع النجـ في ىذه الجماعة اذ اف ىذا المكقع غالبا ما يحتمو االفراد المميزكف فييا لتحقؽ ىذه 

ى خيار كؿ ما سبؽ فقد حقؽ نسبة % في التسمسؿ المرتبي الرابع، اما بالنسبة ال77االجابة نسبة قبكؿ 
اليكـ تعد  اإلعبلمية %، مف مجمكع مجتمع البحث كفي التسمسؿ المرتبي الخامس. اف الرسالة31مقدراىا 

 المتنكع ، كجميكرىا اإلعبلـ كسائؿ بيف العبلقة في ميمة كصؿ كأداة االتصالية، العممية في رئيسيان  ركنان 
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اإلعبلـ  كسائؿ تحاكؿ التي األىداؼ عف كتعبر المباشرة، كمصالحو الفرد بكاقع الحقائؽ تربط باعتبارىا
 كيسر لتؤثر بسيكلة المستيدؼ الجميكر إلى كتصؿ كسيمة، كاضحة بطريقة تحقيقيا بأشكاليا المختمفة

 جزءا تشٌكؿ الرسائؿ ىك أف أٌكليما رئيسيف: لسببيف المنشكدة فالرسائؿ االقناعية ليا اىميتيا بالصكرة
 مؤشرا ييعد ىذا فإفٌ  الرسالة، لمنشئ الجماىير استجابت ما فإذا االتجاه، اعادة تشكيؿ عممية مف أساسيا
 منيا كاالستفادة استخداميا يتـ ما كبطريقة اىتماـ، مكضع أنيا كالى تقبميا، تـ قد الرسالة أفٌ  إلى كاضحان 

 العممية فعالية تكضح الرسائؿ أف فيك الثاني األمر أما التفكير، عممية مف جزء مجرد ذلؾ يككف كقد
كمدل تأثيرىا في صناعة كاقع  اإلعبلـ كسائؿ دكر تقكيـ عممية مف جكىريان  جزءان  الي تشكؿ االعبلمية

 يتـ انما القكانيف، إصدار بمجرد ذلؾ يحدث ال إذ اجبار اك قير، عممية ليس الفرد االجتماعي، فاإلقناع
 المستيدؼ الفرد لدل ستراتيجيات لتحقيؽ ىدؼ االقناعتكفير عدة ا تستيدؼ متتالية جيكد خبلؿ مف

كالجيد  المسبؽ التخطيط يتطمب إٌنو بؿ ميكانيكيا، فعبلن  ليس اإلقناع أفٌ  يعني كىذا مباشرة، غير بطريقة
المستيدفة افراد  اإلقناعية العممية أىداؼ تحقيؽ سبيؿ في تقؼ التي العكائؽ كافة عمى لمتغمب كالكقت

 المجتمع. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ: 
 

 
 االػالَ اجلذ٠ذ ٚاٌرغث١غ االخرّاػٟ ٚذٕظ١ُ احل١اج االخرّاػ١ح/

مما ال شؾ فيو اف كسائؿ االعبلـ كاف كمازاؿ ليا دكرىا في عممية االعداد اك التطبيع االجتماعية 
االعبلـ الجديدة ليحتؿ تأثير مرتبة الصدارة اذ يعتبر اال اف ىذه الدكر بدأ يتعاظـ الى حد بعيد مع كسائؿ 

التطبيع االجتماعي منحى اجتماعي عممي ينظـ السمكؾ االجتماعي لمفرد، لكي يكاكب تطكر المجتمعات 
 كتحضرىا، كالجدكؿ التالي يستعرض اىـ ما يشتمؿ عميو ىذا التطبيع بحسب اجابات افراد العينة:

 الجتماعي في تنظيـ الحياة( يكضح دكر التطبيع ا27جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار اىـ ما يشتمؿ عميو التطبيع

 35 38 المغة
 31 34 المعتقدات



 

230 

 20 21 القيـ
 14 15 القكانيف
 %100 108 المجمكع

 
بالنسبة الى مضمكف  تشير نتائج الجدكؿ اعبله الى تقارب نسب المكافقة في اجابات المبحكثيف

التكجيات التغييرية لكسائؿ االعبلـ الجديد في نطاؽ البنية االجتماعية العامة لممجتمع كالجماعة بكصفيا 
مجتمع محمي كلمفرد كنتاج ليذا التغيير رغـ اف ىذه العممية تبدأ بالفرد لكنيا تنتيي بو، كفي ما بيف 

% باعتبار كسائؿ االعبلـ الجديد احدل 35نسبة قدرىا االختيارات التي طرحت اماـ العينة اخذت المغة 
المنظكمات الرمزية التي تشكؿ المعنى كبنية النظرة الى العالـ كاحدل اىـ ادكات المعرفة العامة غير 
المتخصصة التي تساىـ في تككيف ىيكمية المعرفة المكضكعية عند االفراد. اما المعتقدات فقد اخذت نسبة 

كاحدة مف اىـ نتائج المعتقدات خصكصا في الجكانب غير الرسمية  االجتماعي التنظيـ % تعد خاصية31
منيا كما اف المعتقدات تشكؿ في الكثير مف المجتمعات القاعدة االساسية لمتنظيـ خصكصا فيما يعرؼ 

ىذا  بالمجتمعات التقميدية اك المتدينة باعتبارىا احدل اىـ مككنات شخصية الفرد لذا فاف التغيير في
الجانب المعنكم مف بنية الشخصية الفردية كاالجتماعية سيعني الكثير عمى المدييف البعيد كالقريب كىنا 
نجد اف استثمار ىذه النقطة جاء مف طرفي معادلة تتسـ بالتناقض فالداعيف الى التطرؼ استثمركىا بقكة 

الرسالة االعبلمية إلعادة تنظيـ الحياة تعدؿ استثمار المعتدليف ليا. احتمت القيـ كميداف تغييرم في افؽ 
% رغـ اىميتيا 14% اما بالنسبة الى القكانيف فقد اخذت نسبة 20االجتماعية مع متطمبات العصر بنسبة 

االجتماعية في تنظيـ المجتمعات الحديثة اال انيا في المجتمعات التقميدية اك المتخمفة كانت ذات اىمية 
ب االجابة اخذ باالتساع العتماد ىذه المجتمعات قكانيف قديمة تمجأ الى ثانكية بحيث اف التبايف في نس

عدة  فييا التي تقكـ عمى المسيرة الحضارية تعديميا بيف الفينة كاالخرل لتحد كبشكؿ سافر مف تقدـ
 بيف العبلقة انو عمى اليو ينظر بالكاقع االجتماعي كالتأثير فالتأثر لذا انكارىا يمكف ال حقائؽ متغيرات كىي

 كاطار تفكير تككف نتيجة تكاجده في بيئة ذات نمط محدد، كالكاقع ىك مف امتمؾ بما كالكاقع ، الفرد الفرد
البيئة كىذا ما يفترض كجكد التطبيع االجتماعي لتنظيـ سير الحياة  تمؾ في تعاممو خبلؿ الفرد دافعية لفيـ

االيديكلكجية التي تكلدت جراء تطكر كسائؿ  االجتماعية كاندماج الفرد فييا بكجكد الكثير مف المغريات
 االعبلـ كتحكميا بكاقع الفرد. كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ: 
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 اُ٘ ٚظائف اٌٍغح اخرّاػ١ًا:
تؤدم المغة كظيفة اجتماعية ذات اىمية كبيرة، ليا دكرىا الخاص في تنظيـ سياقات الحياة 
االجتماعية لمفرد كبدكنيا ال يمكف لو اف يجد ذاتو داخؿ البناء االجتماعي ال بؿ اف تفاعبلتو االجتماعية 

ممية التكاصؿ ستككف في ادنى مستكياتيا مف التاثير كالتأثر بسبب الصعكبات التي سيكاجييا في ع
االجتماعية في المكاقؼ االجتماعية بشكؿ عاـ فضبل عف محدكدية امكانية ممارستو لؤلدكار االجتماعية 

 المختمفة في حياتو الجدكؿ التالي عف اىمية المغة كما تؤديو مف دكر اساسي:
 ( يكضح اىـ كظائؼ المغة اجتماعيا28جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي كظائؼ المغة

 97 105 1 كسيمة لتعمـ الفرد
 95 103 2 تزكد الفرد بأدكات التفكير

 94 102 3 تقـك بحفظ التراث كالعادات كالتقاليد
 90 97 4 تجعؿ لممعارؼ كاالفكار قيما اجتماعية

 86 93 5 كسيمة لتكيؼ الفرد مع سمككو

اعبله مف خبلؿ اجابات المبحكثيف مدل اىمية المغة في  تكضح نتائج الجدكؿ التسمسؿ المرتبي
حياة االنساف اذا اخذت جميع االختيارات المطركحة اماـ افراد العينة نسب عالية كمتقاربة بنفس الكقت 
كىذا التقارب يدفع الباحثة الى االعتقاد باف الفارؽ التناسبي دليؿ عمى اىمية الخيار قياسا بالخيارات 

نت اعمى ىذه النسب ىي انيا كسيمة االكلى لتعمـ الفرد، اذا اخذ ىذا االختيار التسمسؿ االخرل فقد كا
% يمييا التأكيد عمى انيا المصدر االساسي لتزكد الفرد بالمعارؼ كالمعمكمات 97المرتبي االكؿ كبنسبة 
بالمرتبة الثالثة % فيما حمت فكرة انيا تقكـ بحفظ التراث كالعادات كالتقاليد 95كأدكات التفكير بنسبة 
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% 90%، اما رام المبحكثيف في اف المغة تعتبر مكلدا لمقيـ كالمعارؼ االجتماعية فاخذ نسبة 94كبنسبة 
 % مف مجمكع افراد العينة الكمي.86فيما جاء بالمرتبة االخيرة بانيا كسيمة لتكيؼ الفرد مع سمككو 

تكضيح كعي كسائؿ االعبلـ  اف الغاية مف طرح ىكذا سؤاؿ ضمف نطاؽ االستبانة ىك لغرض
الجديد ألىمية المغة المعتمدة في الرسالة االعبلمية بشكؿ عاـ كالرسالة االقناعية بشكؿ خاص كاف ىذه 
االىمية تتناسب تناسبا طرديا كمما اتجيت نحك البساطة كمخاطبة اكبر قدر ديمكغرافي ممكف مف الناس، 

نب الصكرة التي كضفت في بعض االحياف بكصفيا لغة اف اىمية المغة ككنيا اىـ كسيمة كسطية الى جا
كما في االيقكنات المستخدمة في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي تتككف مف مجمكعة مف الدكائر الصفراء 
المرسكـ داخميا مختمؼ االشكاؿ التعبيرية تضيؼ الى المخزكف المغكم لبلفراد الكثير مما يجيمكنو في 

ية الشفاىية فإضافة الى ككنيا كسيط اجتماعي لممعارؼ بحيث ال يمكف ألم فكرة تعبيراتيـ المغكية المفظ
اف تأخذ صداىا لكال كجكد الكممة المنطكقة كالتي بيا ارتفع الفرد كارتقى عف باقي المحسكسات كمف 
خبلليا يتمكف االنساف مف فيـ كاقعو لذا نجد تركيز كسائؿ االعبلـ اليكـ عمى اىمية المغة الى جانب 
دعميا بالصكرة في التعامؿ مع افراد المجتمع كالسيطرة عمى كاقعيـ. كالشكؿ البياني التالي يكضح ىذه 

 النسب:

 
 

 دٚس اٌصٛسج يف ٚعائً االػالَ/
الصكرة في كسائؿ االعبلـ الجديد ليا اىميتيا القصكل اذ ترتبط مكانة اية اداة مف ادكات العممية 

تؤديو ام مف مفرداتيا كالصكرة التي تعتبر اىـ ىذه االدكات التي تؤدم االعبلمية بالدكر الكظيفي الذم 
دكرا ميما في تكسيع افؽ التأثير االعبلمي في الفرد لمساعدتو عمى اكتشاؼ الجديد فضبل عف كتكليدىا 

 االنطباعات عف االخريف كتشكيؿ مختمؼ انكاع الشعكر.  ككما مكضح بالتالي:
 كسائؿ االعبلـ ( يكضح دكر الصكرة في29جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي مكانة الصكرة في كسائؿ االعالـ
 100 108 1 كسيمة اتصاؿ تغني عف لمغة 
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 98 106 2 ليا القدرة الكبيرة في التأثير 
 94 101 3 تكازم القكة العسكرية في الييمنة
 86 93 4 تدؿ عمى صناعة ثقافية متطكرة

 82 89 5 اعالنية كبيرةتمتمؾ سيطرة 
 

يتضح مف جدكؿ التسمسؿ المرتبي ) ( اعبله الذم يبيف تسمسؿ اىمية خيارات افراد مجتمع البحث 
حكؿ ما طرحتو الباحثة مف خيارات عف اىمية كتأثير كمكانة الصكرة في كسائؿ االعبلـ بشكؿ عاـ، 

عمى مسالة مبدئية كذات داللة كبيرة عمى ككانت نسب اختياراتيـ متقاربة الى حد بعيد بما يشبو االتفاؽ 
االىمية التي تشغميا الصكرة، اذ تبكأ اختيار انيا تمثؿ كسيمة اتصاؿ تغني في الكثير مف االحياف عف 
الحاجة الى االستخداـ الشفكم كالتحريرم لمغة في ايصاؿ المعنى المراد الى المتمقي كقد كافؽ جميع 

اف لمصكرة ىيمنتيا في اعادة تشكيؿ كعي االنساف كليا دكرىا  % اذ100المبحكثيف عمى ذلؾ كبنسبة 
مبلءات لتصؿ بقكة الى الفرد كتقتحـ كجدانو، يأتي مف  بعممية تركيض العقؿ بطرح صكر ذات مضاميف كا 

% مف مجمكع 98بعده ليا القدرة الكبيرة في التأثير عمى االخريف فقد حازت ىذه الفكرة عمى مكافقة 
عمى تأثيرىا الكبير، فقديما كاف االنساف ىك مف يبحث عف الصكرة في كسائؿ االعبلـ  االجابات بالتأكيد

المختمفة اما اليكـ فقد اختمؼ االمر كثيرا فالصكرة ىي مف تأتي اليو ليتقبميا الفرد مف دكف مقاكمة تذكر ال 
 بؿ ىك منبير بما ترسمو امامو مف رؤل تشكؿ الصكرة العقمية لديو.

مف المبحكثيف باف قكة تأثير الصكرة تكازم قكة تأثير القكل العسكرية المسمحة % 94فيما اعتبر 
في بسط الييمنة عمى االفراد كالجماعات كالمجتمعات كىنا ال تجد الباحثة بدا مف االشارة الى اف معنى 
ؽ الصكرة ال يقتصر عمى لقطة كاحدة جامدة بؿ قد يتعداىا الى تسجيؿ فيديكم يخمك مف الصكت اك مرف

معو كىذا ما تعتمده كبرل الدكؿ اليكـ فمـ تعد ىناؾ حاجة الى الغزك العسكرم المباشر بؿ اعتمد القائمكف 
ادارة كسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكاليا عمى استخداـ الصكرة في صياغة العقكؿ كالتحكـ كالتأثير بكعييـ 

فراد في التكاصؿ مع اقرانيـ اك مكاطنييـ باالعتماد عمى تضميميـ بالصكرة كالثقافة الماكرة كما اعتمدىا اال
كىذا ما فعمتو كسائؿ االتصاؿ الحديثة بكصفيا احدل كسائؿ االعبلـ الجديد في نجاح ثكرات الربيع العربي 
بإزالتيا لمنظـ الدكتاتكرية البغيضة. ليأتي مف بعدىا خيار تقكيـ دقة الصكرة ككضكح معناىا كاىميتو في 

% مف مجمكع افراد العينة فيي تمثؿ اعمى مراتب التطكر 86ية متطكرة بنسبة انيا تدؿ عمى صناعة ثقاف
في التكاصؿ االنساني الذم يخرج عف حدكد الرقابة السياسية اك االجتماعية رغـ اف مثؿ ىذه الحاالت 
 كاف ليا مجمكعة مف االنعكاسات السمبية عمى كقع الحياة االجتماعية كتأثيرىا في ارتفاع معدالت الطبلؽ
كالعنؼ المنزلي كالتنمر اال اف ايجابية دكرىا تكمف بالطريقة التي تكظؼ بيا في الغالب لتحقيؽ المكاسب 
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االقتصادية التطكر كاخر ما تكصؿ اليو العالـ الحديث كاحتمت مكانة اصبحت تجابو فييا الثقافة المكتكبة، 
 89% مف مجمكع العينة كبتكرار 84 اما اختيار انيا تمتمؾ سيطرة اعبلنية كبيرة فقد اخذ نسبة قدرىا

مبحكثا، فبعد اف اخذ االعبلف سمطة كمساحة تمكف مف خبلليا اختراؽ ثقافة المجتمع اف زج الصكرة 
االعبلنية ييدؼ الى أقناع المقابؿ كالسيطرة عميو بشكؿ اكبر انسجاما مع ما يطمبو اقتصاد السكؽ كحتى 

 العارمة في االستيبلؾ. كالشكؿ البياني ادناه يكضح ذلؾ:القرار السياسي بغرس حب الشراء اك الرغبة 
 

 
 ذأثري ثٛسج ادلؼٍِٛاخ ٚاالذصاالخ يف ز١اذٕا:

يمثؿ عصرنا الحالي اخر ما تكصؿ اليو العمـ الحديث مف تطكير باالعتماد عمى كسائؿ االعبلـ التي  
 ؿ التالي:ساىمت بشكؿ كبير في احداث ىذا التقدـ، كىذا ما يعرض ضمف بيانات الجدك 

 ( يكضح تأثير ثكرة المعمكمات كاالتصاالت30جدكؿ )
تسمسؿ  تأثير ثكرة المعمكمات كاالتصاالت

 مرتبي
النسبة  التكرار

 المئكية
 100 108 1 تعد اىـ عكامؿ تشكيؿ الثقافة

 95 103 2 تشكؿ السمكؾ الفردم كالعاـ
 94 101 3 تعطي الفرصة لمفرد باالختيار

 86 93 4 الثقافات االخرلاالنفتاح عمى 
 1 6 5 كؿ ما سبؽ

 
تشير معطيات جدكؿ التسمسؿ المرتبي اعبله ) ( الى اف تأثير ثكرة المعمكمات كاالتصاؿ كاف 
كبيرا في حياتنا الى الحد الذم اختار فيو جميع افراد مجتمع البحث باف الثقافة اكثر المياديف االجتماعية 

مكمات كاالتصاالت في حياتنا اذ احتمت ىذه الفكرة التسمسؿ المرتبي االكؿ التي ظيرت بيا تأثير ثكرة المع
% اذ يعتبركنيا مف اىـ عكامؿ اعادة تشكيؿ الثقافة عمى المستكييف الفردم كالجمعي 100بنسبة قدرىا 

طكر كبالتالي تأثيرىا بالثقافة العامة لممجتمعات مبحكث، بمعنى اننا نعيش اليكـ بحكـ التكسع اليائؿ كالت
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لشبكات االتصاالت كعالـ انتشرت فيو المعمكمات بشكؿ كبير كسريع كما استخدمت ىذه الثكرة لتمرير 
االيديكلكجيات لمسيطرة عمى الكاقع االجتماعي مما ادل الى بركز نمط جديد لمحياة قائـ عمى استخداـ 

ادة تشكيؿ ثقافات تكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ بما يخدـ جيات معينة عمى حساب جيات اخرل كاع
المجتمع ألنيا تمثؿ ذات االنساف كداللة عمى كعيو الجماعي كىذا ما يعمؿ كيركز عميو القائمكف عمى 
ادارة كسائؿ االعبلـ لصناعة الثقافة كانتاج الكعي بيدؼ انتاج كاقع جديد. ليأتي مف بعدىا انيا خيار 

عمى اعادة تشكيؿ السمكؾ الفردم كالعاـ بنسبة  تحديد مساىمة كتأثير الثكرة المعمكماتية مف خبلؿ عمميا
% مف مجمكع افراد العينة ، بينما جاء في التسمسؿ المرتبي الثالث انيا تعطي الفرصة لمفرد لبلختيار 95

% بيف العديد مف الخيارات المختمفة المطركحة في كسائميا في حيف احتمت مساىمتيا في 94بنسبة 
% خيار كؿ 1% مف مجمكع االجابات كحؿ اخيرا كبنسبة 86الخرل نسبة تحقيؽ االنفتاح عمى الثقافات ا

ما سبؽ التي اعطت الخيارات المطركحة نفس االىمية في التأثير ثكرة المعمكمات كاالتصاالت في حياتنا 
 الحياة في اإليجابية اآلثار مف الكصكؿ لمكثير إلى المعمكمات كاالتصاالت ثكرة االجتماعية. لقد أدت

 في السمبية القيـ مف العديد انتشار إلى أدت نفس الكقت في لكنيا اإلنسانية، المجتمعات كتقدـ البشرية
 مجتمعاتنا اليكـ ككما ىك في الشكؿ البياني التالي:

 
 

 اُ٘ ادلرغرياخ االخرّاػ١ح اٌرٟ فشضرٙا ثٛسج ادلؼٍِٛاخ/
 ( يكضح اىـ المتغيرات التي فرضتيا ثكرة المعمكمات31جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي المتغيرات التي فرضتيا ثكرة المعمكمات
 31 34 1 تيديد اليكية الثقافية

 24 26 2 انتياؾ الخصكصية
 23 25 3 المعمكمات اقتصاد عمى الدكؿ اعتماد

 21 23 4 الفقر المعمكماتي
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يستعرض الجدكؿ اعبله اىـ المتغيرات االجتماعية التي نتجت مف تأثيرات ثكرة االتصاالت 
كالمعمكمات كالتي تبمكرت في اقتصاديات المعرفة فعمى الرغـ مف الكـ اليائؿ مف المعارؼ المطركحة في 

% مف 21اال اف  كسائؿ ىذه الثكرة منيا كسائؿ االتصاؿ االجتماعي ككسائؿ االعبلـ الجديد منو كالتقميدم
المبحكثيف يركف اف ىذا الكـ جعؿ بعض الدكؿ تعاني مف الفقر المعمكماتي مقابؿ احتكار البعض االخر 

% الى اف ىذا الكـ غير المقيـ مف 31كىـ االقؿ لممعرفة المتقدمة. فيما يذىب البعض االخر كبنسبة 
الجديد كانت لو نتائجو السمبية الطابع  المعارؼ المعركضة مجانا في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاالعبلـ

اكثر مف ايجابياتيا تمثمت ىذه النتائج في تيديد اليكية الثقافية لممجتمعات التقميدية اك ما يعرؼ 
بالمجتمعات النامية فضبل عف دكرىا في اشاعة انتياؾ الخصكصية المجتمعية كالفردية عندما يككف الفرد 

% مف المبحكثيف ليؤشركا الحقا الى اف 24يث اشر ىذا الخيار احد مصادر مضمكنات ىذه الكسائؿ ح
ىذه االنتياكات تصب في مصمحة الدكؿ كالمجتمعات التي رفعت مف نسبة اعتمادىا عمى اقتصاد 

% مف افراد مجتمع البحث. اف اىـ ما فرضتو ثكرة المعمكمات مف متغيرات كجكد اك 23المعمكمات بنسبة 
 أخرل كفئة كتستخدميا، كتتداكليا المعمكمات تممؾ التي الفئة كىما مجتمعاتال مف فئتيف بيف فجكة ظيكر

 الكبير التأثير ازدياد خصكصان بعد استخداميا في صعكبة يجدكف بؿ ال المعمكمات ىذه تممؾ ال
أبعادىا، الف مف يمتمؾ  كتزداد الفجكة ىذه تتسع أف الطبيعي مف سيككف االتصاؿ ككسائؿ لممعمكمات
اليكـ يمتمؾ السمطة كالقكة كالتحكـ في ذات الكقت كىذا ما يتضح مف سيطرة كبرل الدكؿ عمى المعمكمات 

 كالجيكش المكارد اك كفرة السكاف تقاس بعدد تعد لـ المعرفة كالقكة بيف اليكـ مف ىـ اضعؼ منيا. فالمعادلة
مختمؼ  في اليكـ تؤثر التي فيي ككسائؿ االعبلـ المعمكمات تقنيات في المتحكمة كالمبدعة بؿ بالعقكؿ
اف  .كالنفكذ كتحريؾ الشعكب بنطاؽ تكجييا االيديكلكجي القرار كمراكز كاالقتصادية السياسية التكجيات

الفكرة االساسية لنجاح ثكرة المعمكمات كاالتصاالت ىك اخضاع كؿ شيء لمنطؽ التجارة كتعميؽ سيطرة 
الثقافات الكبرل عمى كسائؿ التطكر التكنكلكجي كاستخداميا لصالح ايديكلكجياتيا ليؤدم بالنتيجة الى 

ـ مف يمتمؾ التقنيات. كالشكؿ تضاءؿ كزف الثقافة الكطنية كتقميص نفكذىا كتتحكؿ الثقافة الى سمعة تخد
 البياني يكضح ذلؾ:
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 اٌؼٛدلح ٚٚعائً االػالَ اٌرم١ٍذٞ ِٕٙا ٚاجلذ٠ذ 
يتفؽ معظـ دارسي العكلمة اف لـ يكف جميعيـ عمى كسائؿ االعبلـ ىي الذراع الطكلى لمعكلمة 

ء المعمكرة دكف اية ايصاؿ ثقافة الى جميع انحامف المتعارؼ عميو اف تطكر كسائؿ االعبلـ قد ساىـ في ف
صحيح. كما ىك  بكؿ انشطتيا كالعكسيا كسيادتيا انتعاشرقابة تذكر االمر الذم اسيـ بشكؿ مباشر في 

 مكضح بالجدكؿ التالي:
 ( يكضح كيؼ استفاد االعبلـ مف العكلمة32جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي مدل استفادة االعالـ مف العكلمة
 100 108 1 الحدكد الجغرافية كتقريب المسافاتالغاء 

 96 104 2 خمؽ معارؼ قميمة مع طرح معارؼ كثيرة
 94 101 3 تقديـ رسائؿ متعددة بدؿ الفردية الضيقة

 86 93 4 الحد مف سيطرة الدكلة عمى كسائؿ االعالـ
 82 89 5 تزايد المجكء لمكسائؿ االلكتركنية 

   
المرتبي اعبله الى رام افراد العينة في الكيفية التي حققت فييا كسائؿ تشير بيانات جدكؿ التسمسؿ 

االعبلـ الجديد بكصفيا احدل اىـ ادكات العكلمة في االنتشار كالسيادة بحيث حدد المبحكثيف خياراتيـ 
عمى شكؿ تسمسؿ في اىمية ىذه الكيفيات التي اعتمدت في االنتشار كالسيطرة بالنسبة الى العكلمة كما 

عك الباحثة الى بناء مثؿ ىذا االعتقاد ىك التقارب الشديد بيف نسب االجابة حكؿ الفقرات المطركحة في يد
% مف المبحكثيف اكدكا اىمية دكر كسائؿ االعبلـ كتأثيرىا في الغاء 100سؤاؿ الجدكؿ اعبله فكاف 

زمف الحقيقي. الذم عمؿ الحدكد الجغرافية لتحقؽ نظرية القرية الككنية مف خبلؿ التكاصؿ المباشر كبال
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عمى طرح ذلؾ الكـ اليائؿ مف المعمكمات جعمت مف عممية االستفادة منيا في التراكـ المعرفي الفردم قميؿ 
% مف المبحكثيف الف اغمب ىذه المعارؼ اك المعمكمات لـ تكف ذات بعد ابتكارم 96جدا مف كجية نظر 

لذيف يتعاطكف التكاصؿ مع ىذه الشبكات االعبلمية ذات يتناسب مع القدرات المعرفية كاالدراكية لئلفراد ا
الطابع الذم عمؿ عمى خمؽ نكع مف التنكع اليائؿ في طبيعة الرسائؿ المعركضة عمى االفراد في ىذه 

% مف المبحكثيف. كما اف 94الكسائؿ بدال مف صكرتيا الفردية السابقة حيث حاز ىذا الخيار عمى مكافقة 
اف ىذه الكسائؿ بما حظيت بو مف االنتشار الكاسع قد قمصت الى حد كبير  % مف الذيف يركف86نسبة 

الحدكد التي تقع ضمف سيطرة الدكلة سابقا عمى اف كسائؿ االعبلـ نظرا لتنكعيا اليائؿ كدخكليا مياديف 
% مف المبحكثيف انخفاض الجدكل العممية مف الكـ 82العمؿ الخاص خارج االطار الحككمي ليعزك 

المعارؼ المعركضة في الشبكات التكاصمية الى تزايد االعتماد في القراءة عمى االلكتركني بدال  اليائؿ مف
مف الكرقي الذم يعطي فرصة العكدة كالتدقيؽ ألكثر مف مرة تمؾ التي يفتقر ليا نظاـ القراءة االلكتركنية 

 في عممية تكثيؽ التراكـ المعرفي لممستفيديف مف ىذه المعمكمات.
ـ اليكـ يمثؿ احد الركائز االساسية التي قامت عمييا العكلمة، حيث اصبحت المجتمعات اف االعبل

معتمدة بشكؿ اساسي عمى ثكرة المعمكمات كالتكنكلكجيا التي كفرت الترابط المتزايد بيف المجتمعات بما كلد 
 بيف الحدكد لرسـ مجاؿ تغيرات سريعة ككبيرة في مجتمعاتنا، فبل كجكد ألم مجتمع بمعزؿ عف االخر، كال

 كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ: الدكؿ

 
 ذأثري اتؼاد اٌؼٛدلح/

يستعرض الجدكؿ التالي اىـ ابعاد العكلمة بما يشتمؿ عمييا مف تأثيرات طالت المجتمعات بشكؿ 
 عاـ، ككما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

 ( يكضح تأثير ابعاد العكلمة33جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار تأثير ابعاد العكلمة

 34 37 االقتصادم
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 17 18 السياسي
 20 22 االجتماعي

 18 19 الثقافي
 11 12 القانكني
 %100 108 المجمكع

العكلمة ظاىرة اجتماعية اكجدت نظاما سريع االنتشار شمؿ غالبية المجتمعات البشرية تسبقيا 
ثقافتيا التي انتشرت في جميع ارجاء المعمكرة بخطكتيف لذا فاف ابعادىا االجتماعية قد اثرت بشكؿ اك 

ديد كمف ىنا حاكلت باخر في جكانب متعددة مف العممية االعبلمية التي تقكدىا اليـك كسائؿ االعبلـ الج
الباحثة التعرؼ عمى تأثير االبعاد االجتماعية لمعكلمة في تكجيو كسائؿ االعبلـ كجيتيا الفكرية اك 

% مف المبحكثيف يركف اف تأثير العكلمة بما ىي 34االيديكلكجية فكجد اف بيانات الجدكؿ اعبله تشير الى 
تكجياتيا االقتصادية لترفع شعار الربح كالتركيج نظاـ اقتصادم في كسائؿ االعبلـ يظير جميا كاضحا في 

االقتصادية خالقة مف كسائؿ االعبلـ الخاصة التي تديرىا مؤسسات مممككة لؤلفراد امبراطكريات مالية 
عمبلقة كما انيا كقفت حائبل بيف كسائؿ االعبلـ الحككمية كجدكل النيكض بكاقعيا بسبب انخفاض اسعار 

االمبراطكريات االعبلمية قياسا بتكمفة النيكض بالكسائؿ التقميدية الى مستكيات الخدمات التي تقدميا ىذه 
انجاز اعمى كىنا بنج اف تكجيات كسائؿ االعبلـ المعكلـ اتجيت نحك الشرائح االجتماعية حيث حاز ىذا 

غير % مف مجمكع االجابات ألنيا اعتمد في تقديـ الكثير مف البرامج المجانية 20الرائي عمى مكافقة 
اليادفة عمى انيا كسيمة لتركيج اعبلناتيا كجذب اكبر عدد ممكف مف المشاىدات كالمتابعيف االمر الذم 

% مف المبحكثيف 18رفع الى حد كبير مصدر ربح ىذه الكسائؿ مف خبلؿ االعبلف السمعي. حيث يعتقد 
مميا عمى خمؽ الرغبة في زيادة اف كسائؿ االعبلـ كبتأثير ابعاد العكلمة عممت عمى تسميع الثقافة ذاتيا بع

االستيبلؾ كصكرة اساسية لمرفاىية كالسعادة فيما لـ تحظى الجكانب السياسية في مضمكنات برامج كسائؿ 
% مف المبحكثيف رغـ اىميتيا الكبيرة في التأثير بالجكانب االقتصادية 17االعبلـ الجديد اال بمكافقة 

ئؿ جعمت مف ىذا البعد االجتماعي احد اىـ كسائؿ اثارة انتباه كالثقافية عمى حد سكاء اال اف ىذه الكسا
كاىتماـ المتابعيف ليا. كاخير حؿ البعد القانكني في اىتمامات كسائؿ االعبلـ الجديد بكصفيا ذراع العكلمة 

% فقط يتمثؿ بالسعي الى تكحيد التشريعات القانكنية اك تجديدىا بما 11الطكلى اخر اىتماماتيا كبنسبة 
 التشريعات لتكحيد السعي اسب مع التغيرات الحاصمة في عالـ اليكـ بشكؿ عاـ كيتمثؿ ىذا البعد فييتن

 كالضريبة. التجارة مجاؿ في خصكصا الحيكية المجاالت مف العديد في القانكنية



 

240 

 
 

 احملٛس اٌثأٟ: صٕاػح اٌٛالغ
 اٌؼامل اٌٛالؼٟ ٚاٌثٕاء االخرّاػٟ/
فكرة تمثيؿ البناء االجتماعي بكصفو مجمكعة مف المؤسسات تستعرض الباحثة في ىذا المحكر 

االجتماعية التي تتضمف العادات كالتقاليد كاالعراؼ كالقيـ المحددة إلنتاج السمككيات االجتماعية كالمكانة 
في االف ذاتو صكرة العالـ الكاقعي عند االفراد كالجماعات فييا مف خبلؿ تحديده بالبيئة االجتماعية لمفرد 

الجماعة في حيف اف الكاقع المصنع مف قبؿ كسائؿ االعبلـ الجديد ما ىك اال محاكلة اعادة تشكيؿ  اك
 لمبناء االجتماعي ليتناسب مع التصكرات التي تخمقيا ىذه الصناعة ككما ىك مكضح بالتالي:

 ( يكضح االعتقاد بالعالـ الكاقعي احد ابتكارات البناء االجتماعي34جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار ي ابتكارا لمبناء االجتماعيالعالـ الكاقع

 36 39 نعـ ىك كذلؾ
 12 12 ال يمثؿ ذلؾ

 52 57 يسعى لمسيطرة عمى االفراد
 100 108 المجمكع

 
حكؿ العالـ الكاقعي بانو مف ابتكار البناء  اذ تكضح نتائج الجدكؿ اعبله عف اعتقاد المبحكثيف

االجتماعي الذم يحدد االطر العاـ لمبيئة االجتماعية كبالتالي نمط ادراكنا ليذا العالـ  اف ما تفعمو كسائؿ 
االعبلـ الجديد في حاكلتيا اعادة بناء الكاقع تقكـ عمى اعادة تشكيؿ البناء االجتماعي مف خبلؿ تأثيرىا 

فرد الذم يسمح ليا بإحداث اكبر قدر ممكف كما كنكعا في البناءات االجتماعية لممجتمعات بقيـ كعادات ال
% مف المبحكثيف الذيف كافقكا عمى اف العالـ الكاقعي يتشكؿ عمى اساس 52كقد حظي ىذا الرام بمكافقة 

فض % مف المبحكثيف في حيف ر 36مضمكنات البناء االجتماعي في المجتمعات التي حظيت بمكافقة 
% منيـ فقط كىـ يمثمكف الرام القائؿ باف العالـ الكاقعي يتشكؿ مف خبلؿ النظرة الى العالـ 12ىذه الفكرة 
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التي يمتمكيا الفرد كالتي تككنت مف اجتماع مجمكعة مف العناصر المعرفية كاالدراكية التي اكتسبيا 
يصعب معو تغييرىا بكاسطة كسائؿ  تدريجيا لتصبح في اغمب االحياف تتمتع بنكع مف الثبات النسبي التي

االعبلـ. اف ىذا التشتت في رؤية اجابة دقيقة كمحددة ما ىك اال دليؿ عمى اف الفرد اليكـ اماـ صكرة 
ضبابية غير كاضحة بيف كاقع يقع ضمف نطاؽ البناء االجتماعي حتما بما يتضمنو مف اكجو السمكؾ 

القائمة عمى قكاعد سمككية تحدد كتنظـ االنشطة االنسانية االنساني المحددة صكرتيا في النظـ االجتماعية 
في حياتيـ، كبيف ما نراه اليكـ مف سعي دائـ ألخذ الفرد كالسيطرة عمى كاقعو بإعادة تشكيؿ ىذا الكاقع 
بالزج بو ضمف نطاؽ كسائؿ االعبلـ التي سيطرت عمى كؿ تفاصيؿ الحياة االجتماعية الى الحد الذم 

ة عف الكاقع الحقيقي كتقدمو لمفرد عمى انو كاقعو ال غير. كالشكؿ البياني يكضح بدأت ترسـ فيو صكر 
 نسب االجابة :

 
 

 سؤ٠ح اٌٛالغ ػرب ٚعائً االػالَ/
يطرح السؤاؿ التالي حالة عدـ التمييز في ما بيف رؤية الكاقع عبر كسائؿ، بطرح عدد مف االختيارات   

 اماـ العينة ككانت االجابات مكضحة كما يأتي مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
 ( يكضح رؤية الكاقع عبر كسائؿ االعبلـ35جدكؿ )

 مئكيةالنسبة ال التكرار عدـ تمييز الكاقع عبر كسائؿ االعالـ
 13 14 نعـ ال يمكف تمييز الحقيقة

 7 8 ال عالقة لكسائؿ االعالـ بذلؾ
 80 86 تدخؿ المؤسسات في رسـ كاقع عبر ايديكلكجيا محددة

 %100 108 المجمكع
 

تؤشر بيانات الجدكؿ اعبله ميؿ افراد مجتمع البحث الى االعتقاد باف المؤسسات االعبلمية التي 
تسير اك تشرؼ عمى تسيير كسائؿ االعبلـ الجديد كفؽ ايديكلكجيتيا تعمؿ عمى رسـ صكرة لمكاقع 

مجتمع الرفاه االجتماعي في المجتمعات االنسانية بغية جعميا الصكرة النمطية التي يجب اف يككف عمييا 
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% مف افراد مجتمع 80اك المجتمع السعيد الخالي مف المشكبلت فقد حازت ىذه الفكرة عمى مكافقة نسبة 
البحث الذيف يركف اف كسائؿ االعبلـ الجديد نجحت في ذلؾ يضاؼ الى ىذه النسبة نسبة االفراد الذيف 

كنكع مف الشؾ جعؿ مف االفراد  يركف اف ضبابية الرؤية التي تشكب نتاج كسائؿ االعبلـ خمقت كـن 
يكاجيكف صعكبة في تمييز الحقائؽ المطركحة في ىذه الكسائؿ مف الناحية التقيمية لتحظى ىذه الفكرة 

% اما بالنسبة الى سبب اضافة ىذه النسبة الى النسبة السابقة فترل الباحثة 13بنسبة مكافقة كصمت الى 
اجابة فيما ىك متكافر كبصكرة مجانية في الغالب دكف اف  اف الشؾ ىك الطريؽ االمثؿ لعممية البحث عف

يكمؼ الفرد نفسو عناء البحث كاالستقصاء كبالتالي فما ىكة متاح ايديكلكجيا مؤسسات ربحية ال خيار فييا 
% فقط مف قبؿ المبحكثيف الذيف يركف اف الحاجة الى التغيير 8لتنخفض نسبة رفض ىذه الفكرة الى 

ة تكجيو التغييرات االجتماعية الكجية المناسبة ىك الذم دفع االفراد لبلقتداء بما تطرحو كاالفتقار الى عممي
كسائؿ االعبلـ الجديد التي ال تتدخؿ غالبا في تحديد ايديكلكجيا تستيدؼ تكجيو التغيرات االجتماعية في 

 المجتمعات. 
ف تخيؿ المجتمع اليكـ مف دكف اف ىذا التبايف في االجابات تعتبره الباحثة تأكيدا عمى انو ال يمك

كسائؿ االعبلـ كما اف تقدـ المجتمعات كتعقدىا كتميزىا بنظـ اكثر تعقيد بحاجة ماسة الى استخداـ ىذه 
الكسائؿ لتحديد طركحات انتاج التغيير كالتفاعؿ المباشر مع بقية المجتمعات االنسانية االخرل لتجنب 

ى كسائؿ االعبلـ فمف خبلليا يحصؿ الفرد عمى فيـ الكاقع العزلة االمر الذم زاد اعتماد االفراد عم
االجتماعي ذاتيا كبالتالي سمح ليا بالتحكـ بكاقع الفرد بشكؿ اكبر مما دفع بمختمؼ الحككمات الى االتجاه 
نحك ىذه الكسائؿ كالزج بأفكارىا كايديكلكجيتيا نظرا لتقبميا المباشر مف قبؿ االفراد مما يسيؿ مف عممية 

ـ كرسـ الكاقع ليـ عبرىا ضمف االطار المحدد مف قبؿ المؤسسات الى الحد الذم اصبحت فيو الرؤل التحك
مختمطة اماـ الفرد حتى كاف عايش قضية ما يتجو مف بعدىا نحك كسائؿ االعبلـ لمعرفة ما حدث. 

 كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ: 
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 ع١غشج ٚعائً االػالَ ػٍٝ ػم١ٍح اٌفشد
التالي كيفية سعي كسائؿ االعبلـ مف اجؿ السيطرة عمى عقؿ الفرد عف طريؽ يكضح الجدكؿ 

 عدة كسائؿ يستخدميا القائـ خمؼ ىذه الكسائؿ ككما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
 ( يكضح سيطرة كسائؿ االعبلـ عمى عقمية الفرد36جدكؿ )

النسبة  التكرار التسمسؿ المرتبي سيطرة كسائؿ االعالـ مف خالؿ
 المئكية

 98 106 1 استعماؿ االستماالت العاطفية
 97 105 2 فرض الييمنة االيديكلكجية

 93 101 3 السيطرة عمى الصكر
 91 98 4 بناء الرمكز
 30 34 5 اخرل تذكر

 
تكضح نتائج جدكؿ اعبله الذم يعرض كجية نظر افراد مجتمع البحث في الطرؽ كالكسائؿ التي 
تستخدميا كسائؿ االعبلـ الجديد في احداث اكبر قدر ممكف مف التأثير في االفراد في المجتمعات 

% مف 98 المختمفة حيث احتمت فكرة استخداـ برامجيات االستماالت العاطفية فيو المرتبة االكلى كبنسبة
افراد مجتمع البحث االمر الذم يعطي ىذه السمة اىميتيا القصكل في عممية التأثير كىك الذم يحدد 
مقدار نجاح ىذه الكسائؿ في جذب المتابعيف اك المشاىديف الذيف سيعطكنيا في ىذه الحالة نسبة مصداقية 

ى نسبة اتفاؽ اجتماعي عالي فيما عالية نظرا ألنيا استطاعت مخاطبة الكجداف الفردم كالجمعي لتحكز عم
كانت نسبة مكافقة المبحكثيف عمى فكرة محاكلة كسائؿ االعبلـ الجديد فرض ايديكلكجيتيا الربحية بالدرجة 

% مف 97االساس مف خبلؿ استعماؿ كؿ ما ىك متاح بأقصى قدر ممكف مف التأثير قد حازت عمى 
ذه االيديكلكجيا يمكف التركيج ليا مف خبلؿ السيطرة مجمكع افراد مجتمع البحث حيث تعتقد الباحثة اف ى

المحكمة عمى طبيعة كتسمسؿ الصكر المعركضة التي تقكد باتجاه ىدؼ فكرم محدد تحاكؿ ىذه الكسائؿ 
% 93غرسو في ذىف المتمقي اك المشاىد اك المتابع فقد حاز ىذا الرام عمى مكافقة المبحكثيف بنسبة 

يقة التي يتـ عرضيا كتسمسؿ العرض كتكراره الحقا الى نمط مف الرمكز حيث ستتحكؿ ىذه الصكرة كالطر 
االجتماعية الفردية كالجمعية لدل فئة ديمكغرافية ليست بالقميؿ اذ يعتمد عمى اشاعة اىمية ىذه الرمكز 

لى عمى عمميتي التقميد كالمحاكاة في الحياة االجتماعية اذ انيا تمثؿ بذرة في كسط مبلئـ ال بد اف تنمك ا
% مف المبحكثيف عمى ىذه الفكرة التي تمثؿ في الغالب 91الحد الذم اريد ليا اف تنمك اليو كقد كافؽ 

الكاقع االنثركبكلكجي في عممية بناء الرمكز االجتماعية بكؿ اصنافيا السياسية منيا كاالقتصادية كالتربكية 
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االستمارة االستبيانية كالذم احتؿ نسبة  الدينية كاالسرية. اما بالنسبة الى خيار اخرل تذكر المكجكد في
% مف المبحكثيف فقد تركو المبحثيف مفتكحا عمى الخيارات اك التصكرات التي يمكف اف 30مكافقة لػ 

يعرضيا الباحث اك يريد عرضيا اذ لـ يكمؼ ام مف المبحكثيف نفسو بذكر ام شيء عف ىذه االخرل كال 
 ؾ:  حتى مثاؿ كاحد  كالشكؿ البياني يكضح ذل

 

 
 اػرّاد اٌغٍغح ػٍٝ ٚعائً االػالَ:

 لبرامجيا التأثيرمبالمتمقي كاتساع المدل  التأثيربعد اف اثبتت كسائؿ االعبلـ الجديد فاعميتيا في 
العديد مف انماط السمطات بما فييا الحككمات الى االستعانة بخدمات ىذه الكسائؿ بىذا االمر دفع 

ام نكع مف المعمكمات اك االفكار الى االفراد في المجتمعات بطريقة غير  إليصاؿجرة في الغالب أالمست
   . كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: مباشرة

 ( يكضح اعتماد السمطة السياسية عمى كسائؿ االعبلـ37جدكؿ )
اعتماد السمطة السياسية عمى 

 كسائؿ االعالـ
 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي

نمط محدد مف  السيطرة عمى 
 الكعي السياسي

1 108 100 

 96 104 2 نعـ تعتمد عمى ذلؾ
تكجيو الكاقع نحك مصالحيا 

 السياسية
3 78 72 

 11 12 4 اخرل تذكر
 

تشير نتائج الجدكؿ اعبله الى بعض االختيارات التي طرحت اماـ افراد مجتمع البحث في الغايات 
التي تستخدـ فييا كسائؿ االعبلـ الجديد باالعتماد عمى المؤسسات الفاعمة كالتي تركزت في اتفاؽ جميع 
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الحككمات اك افراد مجتمع البحث عمى اف ىذا االستخداـ ييدؼ الى غاية ميمة جدا مف كجية نظر 
المؤسسة السياسية اال كىي السيطرة لخمؽ نكع محدد مف الكعي السياسي التي حازت عمى نسبة مكافقة 

% تمييا في ذلؾ نسبة المكافقة عمى تأكيد استخداـ الحككمات ليذه الكسائؿ بعيدا عف كسائميا 100
جية نظر المبحكثيف ينحصر % فيما كاف الغرض مف ىذا االستخداـ مف ك 96الرسمية كالتي احتمت نسبة 

في محاكلة ىذه الحككمات تكجيو الكاقع االجتماعي المصنع مف قبؿ ىذه الكسائؿ االعبلمية الجديدة 
بمؤسساتيا المؤثرة تأثيرا بالغا نحك مصالحيا السياسية بالدرجة االساس التي غالبا ما تختمؼ اك تتناقض 

فع نسب الضرائب اك غيرىا، االمر الذم يضمف مع المصالح االجتماعية العامة كخكض الحركب اك ر 
عدـ تكبدىا الخسائر الكبيرة في قكاعدىا السياسية داخؿ المجتمعات خصكصا المجتمعات الديمكقراطية 

% مف اجابات المبحكثيف الذيف قبمكا 72التي تنطكم عمى ىامش كاضح مف الحرية لذا فقد احتمت نسبة 
بحكثيف بالتأشير عمى خيار اخرل تذكر، فيما تعتقد الباحثة اف ىذا % مف الم11ىذا الخيار، كاكتفى نسبة 

ىك ما تفعمو اغمب الجيات السياسية المتنفذة في المجتمع بتكجيو اتباعيا نحك مصالحيا االيديكلكجية مف 
الخارج بطريقة انعكاسية في بعض االحياف كبالتالي يتكلد تأثير ذلؾ كانعكاسو عمى ارض الكاقع 

المجتمع كبالتالي تسعى مختمؼ الجيات  يعيشيا التي لمحالة ىي انعكاس اف كسائؿ اإلعبلـاالجتماعي، 
 الستغبلليا كفؽ تكجياتيا كبما يحقؽ طمكحاتيا. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:

 
 

 ٌٍخغاب: االػالَ اعرغالي
ىؿ كسائؿ االعبلـ الجديد تعتمد عمى نفسو كىك ىنا يفرض سؤاؿ ميـ جدا مف كجية نظر الباحثة 

بكاقع الحياة االجتماعية  تأثيرىا تأكيدنكع محدد مف الخطاب المكجو نحك فئة اك فئات اجتماعية لغرض 
    ؟ لنرل االجابات كما ىي في الجدكؿ االتي:بدء مف االقناع كصكال الى صناعة كاقع

 ( يكضح استغبلؿ الخطاب مف قبؿ كسائؿ االعبلـ38جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ المرتبي استغالؿ كسائؿ االعالـ لمخطاب

 100 108 1 الخطاب اداة لمتحكـ بعقكؿ االفراد
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 93 101 2 يكظؼ لصالح جية معينة
 86 93 3 فاعمية الخطاب بخمؽ التغيرات العقمية

 84 91 4 الخطاب كسيمة لمسيطرة غير مباشرة
 

الى جميكر متمقي عف طريؽ  كتابة اك صكرة اك يكجو مف كبلـ الخطاب االعبلمي ىك كؿ ما
السماع اك المشاىدة اك المتابعة بقصد التأثير بيـ مف ناحية تشكيؿ االتجاىات اك تغييرىا اك تحديد كيفية 
التفكير كالتكاصؿ مع االخريف كمف ىنا نجد اف نتائج الجدكؿ اعبله قد اكضحت المقاصد اك المضمكنات 

لتي يقـك عمييا الخطاب االعبلمي في كسائؿ االعبلـ الجديد كالتي تستخدميا في عمميات االساسية ا
االقناع كصناعة الكاقع تركزت ىذه المضمكنات في خيار المبحكثيف عمى خيار التأثير المباشر في بناء 

نسبة مكافقة  العقمية االجتماعية العامة بتغييرىا عف طريؽ اعادة بناء العقمية الفردية التي حازت عمى
% مف المبحكثيف يعتقدكف اف غالبية 93% فيما كانت نسبة 100كاتفاؽ تاـ بيف افراد مجتمع البحث بمغ 

مضمكنات الخطاب االعبلمي مكجية نحك خدمة مصالح الجية التي استطاعت تكظيؼ كسائؿ االعبلـ 
خطاب االعبلمي تنحصر % مف المبحكثيف اف غايات مضمكنات ال86الجديد لغاية ما كىنا تؤكد نسبة 

في السيطرة التامة عمى عممية تغيير العقمية اذ اف الخطاب االعبلمي بمختمؼ مضمكناتو يعد مف اىـ 
كسائؿ السيطرة التي يمكف اف تفرضيا كسائؿ االعبلـ الجديد عمى المتمقيف اك المشاىديف اك المتابعيف 

اكثرىا فاعمية حيث حازت ىذه الفكرة عمى ليذه الكسائؿ بعد اف تستخدـ معيـ مختمؼ كسائؿ الجذب ك 
% مف المبحكثيف ممف تستخدـ ىذه الكسائؿ استراتيجيات الخطاب بتغيير اتجاىات افراد 84مكافقة 

المجتمع كالسيطرة عمييـ لككنيا احد اذرع سياسات ىذه الكسائؿ كاىـ اداة لمتأثير كالتغيير عمى المدييف 
 ح ذلؾ:القريب كالبعيد. كالشكؿ البياني يكض
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 االػالَ اجلذ٠ذ ٚذٛظ١ف اخلغاب
يتناكؿ الجدكؿ التالي عرض عدة اساليب يعتمدىا االعبلـ الجديد في عممية تكظيؼ الخطاب مف 

 اجؿ السيطرة عمى االخريف ، كما ىك مكضح بالتالي:
 ( يكضح اعتماد االعبلـ الجديد في تكظيؼ الخطاب39جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار الخطاباعتماد االعالـ الجديد في تكظيؼ 
 62 66 عقكؿ االفراد

 10 11 اتجاىاتيـ االجتماعية
 28 31 حاجاتيـ الذاتية

 %100 108 المجمكع
تكضح نتائج الجدكؿ اعبله طبيعة االىداؼ المباشرة المبتغاة مف الخطاب االعبلمي المكجو 

عمى افراد المجتمع فكانت النسب اآلراء مكزعة بيف بالكسائؿ التي يعتمدىا االعبلـ الجديد مف اجؿ التأثير 
مف عرض عمييـ كالتالي: احتؿ اختيار عقكؿ االفراد اعمى النسب مف بيف اجابات مجتمع البحث بكاقع 

% مف مجمكع باعتباره اليدؼ االىـ فالخطاب ىك سمطة ميمة كمؤثرة في 62مبحكث بنسبة قدرىا  66
االفراد في المجتمعات المتاف تشكبلف محكرم العقمية االبرز في  اعادة تشكيؿ الكعي كرؤل العالـ عند

المجتمعات كرسـ انطباعيا كتصكرىا عف القضايا كاالحداث االجتماعية كزاد ىذا التأثير بعد تنامي دكر 
كسائؿ االعبلـ الجديد كحجـ تأثيرىا في المجتمع لمسيطرة عمى عقكؿ االفراد بما ينسجـ مع التكجو الثقافي 

% بكاقع 28يديكلكجي لصاحب الخطاب كتحقيؽ غاياتيـ. فيما جاءت الحاجات االساسية لؤلفراد بنسبة كاال
مبحكثا بكصفيا اليدؼ مف الخطاب االعبلمي اذ اف الحاجات كاحدة مف اىـ مصادر الدكافع النفسية  31

الخضكع لدل االفراد كاالجتماعية كبالتالي فاف مناغمة ىذه الحاجات يمكف اف تخمؽ نكعا مف االتباع اك 
مبحكث  11% فقط كبكاقع 10لتأثير كسائؿ االعبلـ الجديد فيما اخذ اختيار اتجاىاتيـ االجتماعية نسبة 

مف مجمكع افراد العينة ، كىي النسبة االقؿ داللة عمى قكة التأثير اك التكجو االكؿ نحك العقكؿ الف 
رد االجتماعية نحك ما اتبعو صاحب الخطاب مف بالسيطرة عمى العقؿ مف الطبيعي اف تتغير تكجيات الف

 اسمكب لمتأثير عمى افراد المجتمع.
اف اىـ اسباب نجاح ككصكؿ الخطاب لغاياتو يتمركز في الحاجات الذاتية لئلنساف، كسعيو 
لتحقيؽ اكبر قدر ممكف مف االشباع ليا كىذا ما استغمو الخطاب االعبلمي إلغراء الفرد بحالة الكازف 

لتي يحققيا لو دكف اف يدرؾ حجـ االثار السمبية البعيدة المدل نتيجة اتباع اصحاب التكجو النفسي ا
 الخطابي كغاياتيـ االيديكلكجية. كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:  
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 ذؼاًِ احلىِٛاخ ِغ اجملرّغ:

االعبلمية عرضت الباحثة في جدكؿ سابؽ لجكء بعض الحككمات الى االعتماد عمى المؤسسات 
البارزة الباىظة التكاليؼ لغرض تمرير العديد مف الطرؽ المختمفة لمسيطرة عمى افراد المجتمع كمنيا 
 اختبلؽ الخكؼ اك العدك الكىمي الذم ييدد كاقع الحياة االجتماعية لتصؿ الى مضمكنات الجدكؿ التالي:

 ي ( يكضح اعتماد الحككمات عمى سياسة اختبلؽ الخكؼ الكىم40جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار اسباب لجكء الحككمات لكسائؿ االعالـ الجديد 

 59 64 تفعؿ ذلؾ لتشتيت فكر الفرد
 12 13 يساعدىا ىذا االمر في اصطفاؼ االفراد خمفيا

 29 31 تزرع الخكؼ الداخمي بشكؿ مستمر
 %100 108 المجمكع

 
تشير نتائج الجدكؿ اعبله الى تعدد االسباب كاالساليب التي تتبعيا الحككمات بدافع السيطرة عمى 
مجتمعاتيا عف طريؽ اختبلؽ نمط مف الخكؼ الكىمي الذم يعمؿ مف كجية نظر افراد مجتمع البحث 

بشكؿ حتمي  مبحكثا االمر الذم يؤدم 64% منيـ بكاقع 59عمى التشتيت الفكرم لؤلفراد الذم حاز نسبة 
الى تشتيت االتجاىات االجتماعية المناىضة ليا التي تيدؼ بالدرجة االساس الى محاكلة االفراد عمى 
ارتباط مصالحيـ المباشرة بالحككمات الف عممية تشتيت الفكر تتـ مف خبلؿ كسائؿ متعددة منيا )االرباؾ/ 

السياسية في تشتيت المعارضة الفكرية لمفرد الحيرة/ االلياء( كاحدة مف اىـ االساليب التي تتبعيا النخب 
بالتركيز عمى قضية كاحدة كابعاد انظارىـ عف بقية االمكر االخرل ضمف جكانب الحياة كعدـ فيـ 
التفاصيؿ كالياء افراد المجتمع كعدـ السماح ليـ بالتفكير. فيما اخذ خيار يساعدىا ىذا االمر في 

مبحكث مف مجمكع مجتمع البحث ليزيد ىذا االمر  13بكاقع % ك 12اصطفاؼ االفراد خمفيا نسبة قدرىا 
في تأكيد االختيار السابؽ فخمؽ حالة مف التشتيت الفكرم كاالرباؾ في المجتمع يؤدم بالنتيجة ىذا االمر 
الى االلتفاؼ حكؿ الحككمات كطريقة رسـ الكاقع بما يتماشى مع افكار الطبقة السياسية الحاكمة. في حيف 

مبحكث مف مجمكع افراد العينة ىـ ممف اختاركا تزرع الخكؼ الداخمي بشكؿ  31% كبكاقع 29كانت نسبة 



 

249 

مستمر، كىك ايضا مف اساليب السيطرة عمى افراد المجتمع كالعمؿ عمى خمؽ مجتمع مشتت ضمف 
ايديكلكجيات الحككمات كاليائو ضمف نطاؽ ىذه التفاصيؿ إلبعاد الرأم العاـ عف مختمؼ القضايا 

 ة التي تخص الكاقع االجتماعي لمفرد. ككما ىك مكضح في الشكؿ البياني االتي:الجكىري

 
 ِغاّ٘ح االػالَ اجلذ٠ذ تاػادج ذشى١ً اٌشاٞ اٌؼاَ:

يمعب االعبلـ الجديد دكره االىـ كاالبرز في تحديد اتجاىات تغيرات الرام العاـ اك اعادة تشكيمو 
كالتخفيؼ مف حدة المعارضة  التأييدتجاه اية قضية مف القضايا االجتماعية المحمية كالدكلية بغية حشد 

يستعرض الجدكؿ التالي الطرؽ كاالساليب التي يتبعيا االعبلـ الجديد فكفاعميتيا في ام مف ىذه القضايا 
 في اعادة تشكيؿ الرأم العاـ كبحسب اجابات المبحكثيف ككما ىك مكضح باالتي:

 (  يكضح مساىمة االعبلـ الجديد بإعادة تشكيؿ الرأم العاـ41جدكؿ )
مساىمة كسائؿ االعالـ في اعادة 

 تشكيؿ الرأم العاـ
التسمسؿ 

 مرتبيال
النسبة  التكرار

 المئكية
 98 106 1 مف خالؿ اثارة القضايا

 96 104 2 االحتجاج الجماىيرم
 91 99 3 النقاش المفتكح

 60 65 4 تداكؿ االخبار كالصكر
اعبله تسمسؿ اىمية العكامؿ التي يؤثر بكاسطتيا االعبلـ  تعرض نتائج جدكؿ التسمسؿ المرتبي

الجديد في تغيير اتجاىات الرام العاـ في المجتمعات المعاصرة حيث تمركزت اختيارات مجتمع البحث 
حكؿ االساليب التي تساىـ في اعادة تشكيؿ الرأم العاـ عف طريؽ كسائؿ االعبلـ الجديد كىي كاالتي: 

مبحكث مثؿ  106% كبكاقع 98االكؿ اختيار مف خبلؿ اثارة القضايا بنسبة قدرىا  احتؿ التسمسؿ المرتبي
راييـ في اثارة القضايا الجديدة ذات االىمية كالتأثير المباشر في الحياة االجتماعية ألفراد المجتمع 

متمؾ كالتركيز عمى بعض الجكانب التي تخص قاعدة دينية معينة ذات جماىيرية كبيرة اك كتمة سياسية ت
اتباع فيككف ليـ الرأم الخاص كيعتقدكف انو االصح. اما في التسمسؿ المرتبي الثاني فقد جاء اختيار 
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مبحكث أخذ ىذا االمر عندىـ اىميتو الكبيرة في المجكء  104% كبكاقع 96االحتجاج الجماىيرم بنسبة 
ك الحاؿ في احداث تشريف التي الى التصعيد في مختمؼ القضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كما ى

بدأت بتغريدات كحمبلت اعبلنية اخذت صداىا عبر كسائؿ االعبلـ لتمتد الى كافة المدف العراقية، كالجدر 
بالذكر اف ىذا االحتجاج الجماىيرم ال يحتاج الى جيات عميا كال الى شخصيات ذات مكانة خاصة كانما 

درة كالسيطرة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لتنظيـ االحتجاج ىك يبدأ مف خبلؿ افراد عادييف امتمككا الق
 كالقيادة بشكؿ دقيؽ.

مبحكث بخيار النقاش المفتكح،  99% بكاقع 91كفي التسمسؿ المرتبي الثالث فقد جاءت نسبة 
كذلؾ الف كسائؿ االعبلـ الجديد بنطاقيا المفتكح تسمح بتكظيؼ االفراد كمصادر لممعمكمات التي يتـ 

يا في  االخبار كنقؿ االحداث كالنقاش المفتكح بمختمؼ القضايا العامة كىذا ما يعطي فرصة اكبر تداكل
في اعادة ترتيب الرأم العاـ كفؽ تكجو الفئة االكثر شعبية في المجتمع فالتفاعؿ الشعبي الكثيؼ كفؽ مدل 

ر بشكؿ اكبر. كفي زمني قصير يساىـ في عمؿ حكارات جماعية إلعداد كبيرة كبالتالي يككف التأثي
مبحكث ممف اختاركا تداكؿ االخبار كالصكر،  65% بكاقع 60التسمسؿ المرتبي االخير فقد كانت نسبة 

 اكثر ىي الصكرة الف العاـ الرأم تأجيج في كبيرة اىمية ىك كما كالخبر الصكرة نقؿ مكضكع يشكؿ حيث
 ينطبؽ كىذا مسبقان  كاضحة ككأنيا تماعياالج الكاقع صكرة فتككف ما قضية احداث لنقؿ ككاقعية مصداقية

 كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ بالنسب:  .العكلمة اعبلـ مع تماما

 
 

 ػاللح االلرصاد تٛعائً االػالَ اجلذ٠ذ/
يستعرض الجدكؿ التالي شكؿ العبلقة ما بيف االقتصاد ككسائؿ االعبلـ الجديد كالكيفية التي 

 ككما ىك مكضح في اجابات افراد العينة بالتالي:استفاد بيا االقتصاد مف ىذه الكسائؿ 
 (42جدكؿ رقـ)

 يكضح كيؼ استفاد االقتصاد مف كسائؿ االعبلـ الجديد
النسبة  التكرار التسمسؿ المرتبيكيؼ استفاد االقتصاد مف كسائؿ 
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 المئكية االعالـ
 100 108 1 تحكيؿ المعمكمات الى سمع تجارية

 94 102 2 خمؽ فارؽ اقتصادم بيف الدكؿ
 93 101 3 مف خالؿ صناعة المعمكمات

تكظيؼ المؤسسات لمسيطرة عمى 
 العقكؿ

4 97 89 

 82 89 5 جعؿ االنساف متمقي مستيمؾ
 

اعبله.. خيارات افراد مجتمع البحث حكؿ االلية التي استفاد  تكضح نتائج جدكؿ التسمسؿ المرتبي
% 100بيا االقتصاد مف كسائؿ االعبلـ فكانت النتائج كالتالي: احتؿ التسمسؿ المرتبي االكؿ كبنسبة 

مبحكث اختيار تحكيؿ المعمكمات الى سمع تجارية ىذا االمر ىك ما عممت عميو اغمبية الدكؿ  108كبكاقع 
اىـ السمات التربكية لمعكلمة فالرابطة القكية ما بيف االعبلـ كاالقتصاد قد جعمت االقتصاد  المتقدمة كيعد

جزءن مف صناعة االعبلـ كاالعبلـ ىك جزءن منيا كبالتالي فأف تحكيؿ المعمكمات الى تجارة اصبح مف 
سؿ المرتبي الثاني االمكر االساسية في سياسة الدكؿ لتحقيؽ مكاسب اقتصادية كبيرة. بينما كاف في التسم

مبحكث باف ما تسعى اليو اغمبية كسائؿ  102% كبكاقع 94خمؽ فارؽ اقتصادم بيف الدكؿ بنسبة 
االعبلـ الجديد في الدكؿ المتقدمة خصكصا ىك خمؽ الفكارؽ االقتصادية بالعمؿ عمى تنشيط اقتصادىا 

ديد في ذلؾ. اما في التسمسؿ باتباع مختمؼ الطرؽ كالتي كاف مف اىميا استخداـ كسائؿ االعبلـ الج
% مف يركف اف لمدكر الحيكم الذم تحتمو المعمكمات 93المرتبي الثالث كاف صناعة المعمكمات كبنسبة 

في حياة المجتمعات يأخذ اىتماما كبيرا في مختمؼ القطاعات الى الحد الذم اصبحت فيو تشكؿ مكردا 
ة إلفراد مجتمعيا فصناعة المعمكمات اصبحت تمثؿ اقتصاديا ميمان لمدكؿ كساىمت في تحقيؽ تنمية حقيقي

ضركرة تقنية كفنية كاجتماعية كاقتصادية لمكاكبة المستكيات العالمية في التطكر العممي كالمعرفي، فاليـك 
 يقاس تقدـ الدكؿ بمدل قدرتيا عمى صناعة المعمكمات. 

ـ تكظيؼ المعمكمة التي % مف المبحكثيف خيارى89فيما يكضح التسمسؿ المرتبي الرابع كبنسبة 
تستكلي عمييا كسائؿ االعبلـ الجديد اك تحتكرىا المؤسسات االعبلمية بيدؼ السيطرة عمى العقكؿ، حيث 
تعمؿ اغمب الدكؿ بتقدـ العركض لجذب العقميات كاصحاب القدرات الفكرية الستثمارىـ في تقدـ 

ما بالنسبة الى التسمسؿ المرتبي الخامس المجتمعات مع بقاء ىذه المؤسسات ضمف نطاقيا االيديكلكجي. ا
فقد كاف مف نصيب االفراد الذيف يركف باف سعي المؤسسات االعبلمية باعتمادىا منيج االعبلـ الجديد 
ييدؼ خمؽ الرغبة المستمرة في االستيبلؾ كربط ىذا النمط االستيبلكي بغاية الرفاىية كالسعادة في الحياة 
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لكثير مف االرباح كاستمرارية االعماؿ المختمفة عمى الكثير مف المؤسسات االجتماعية االمر الذم سيدر ا
% مف المبحكثيف الذيف 82االقتصادية التي تكظؼ ىذه المؤسسات اذ حاز ىذا الخيار عمى مكافقة نسبة 

يركف باف جعؿ االنساف متمقي مستيمؾ، ىك الغاية مف تقديـ اك ضخ ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات عبر 
ؿ االعبلـ الجديد ما ىك اال تطبيقا لغايات بعيدة المدل تعكد بالنفع لصالح جيات ايديكلكجية فيي مف كسائ

جانب تستقطب االفراد كتسيطر عمى المؤسسات لتعمؿ كفؽ نظاميا كمف ثـ تجعؿ المعمكمات كسمع 
يا كفؽ تصدر الى الجيات االضعؼ كاالقؿ مف بيف  الدكؿ لتحد مف امكانياتيا كبذلؾ تصنع كاقع

 متطمباتيا. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ: 
    

 
 

 ٚعائً االػالَ ٚصٕاػح ادلؼٍِٛاخ:
يتناكؿ الجدكؿ المركب التالي استغبلؿ كسائؿ االعبلـ لصناعة المعمكمات كمدل تأثير ذلؾ عمى   

 كالتالي:الكاقع االجتماعي فكانت اجابات افراد العينة مكزعة بحسب ما طرح عمييـ مف اختيارات 
 ( 43جدكؿ رقـ)

 يكضح استغبلؿ كسائؿ االعبلـ لصناعة المعمكمات
 النسبة التكرار التسمسؿ استغالؿ كسائؿ االعالـ لصناعة المعمكمات

 94 101 1 السيطرة الفكرية
 92 99 2 المتاجرة بالمعمكمات كالمعارؼ

 91 98 3 السيطرة السياسية كاالجتماعية
 81 85 5 ايديكلكجيةخمؽ بيئة معمكماتية 

 79 87 4 دعـ قطاع الصراع السياسي
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تبيف نتائج الجدكؿ اعبله تسمسؿ اىمية خيارات المبحكثيف بطرؽ استغبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد 
 صناعة المعمكمات كفؽ اجابات افراد مجتمع البحث التي كانت مكزعة كاالتي: اخذ التسمسؿ المرتبي

% مف مجمكع المبحكثيف باف عممية االستغبلؿ تتـ مف خبلؿ تككيد كسائؿ االعبلـ 94االكؿ نسبة مقدارىا 
الجديد سيطرتيا الفكرية عمى التكجيات الفكرية لممتمقيف المتابعيف ليذه الكسائؿ فالسيطرة الفكرية تعني 

ا لصالح جيات اخرل تأخذ االمر السيطرة عمى المجتمع كالتحكـ بحجـ الكعي لديو كرسـ نمط حياتو مسبق
 مف جانب بعيد.

% مف 92فيما احتؿ التسمسؿ المرتبي الثاني المتاجرة بالمعمكمات كالمعارؼ نسبة مقدارىا 
المبحكثيف اذا اف المعمكمات كما يقدـ مف معارؼ قد تحكؿ اليكـ الى سمع تباع كتصدر كيتـ تداكليا 

جة فارؽ كبير في التقدـ العممي كالمعرفي بيف الدكؿ عمى المحدكد بيف الدكؿ ليخمؽ ىذا االمر بالنتي
مختمؼ المجاالت دكؿ مصدرة كاخرل مستيمكة دكف انتاج لممعارؼ ليعكد ىذا االمر بتردم الكاقع عمى 

% قد مثؿ خيار استغبلؿ 91مختمؼ االصعدة كالمجاالت. في حيف كاف التسمسؿ المرتبي الثالث كبنسبة 
تعتمد عمى كسائؿ االعبلـ الجديد قائـ عمى السيطرة السياسية كاالجتماعية كىك  المؤسسات االعبلمية التي

امر محتـك فمف يمتمؾ المعمكمات يمتمؾ السيطرة السياسية التي تبدأ مف السيطرة عمى افراد المجتمع ليككف 
ى مع مصالح قادرا بالتالي عمى تكجيو المجتمعات سياسيا كاجتماعيا بحسب الفكر االيديكلكجي الذم يتماش

مف نصيب خيار المبحكثيف خيار محاكلة % 81 بنسبة الرابع المرتبي التسمسؿ حيف كاف في تمؾ الجيات.
خمؽ بيئة ايديكلكجية ىك اكثر الكسائؿ اىمية في عممية استغبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد في صناعة 

 يككف المعمكمة يمتمؾ مف اف الطبيعي فمف ايديكلكجية، معمكماتية بيئة خمؽ المعمكمات التي تييء عممية
 كمحدد مرسكـ نطاؽ ضمف ليا كعي تككيف بدافع المجتمعات بقية الى منيا يصدر ما نمط في متحكما

 بكاقعيا كمتحكما المعارؼ مف كاحد بنظاـ محاصر المغمقة بالدائرة اشبو المجتمع يككف كبالتالي سمفان 
% خيار المبحكثيف اف  79كافة الجكانب. فيما جاء في التسمسؿ المرتبي الخامس كبنسبة  مف االجتماعي

عمميات االستغبلؿ التي تمارسيا المؤسسات االعبلمية الكبرل المالكة لكسائؿ االعبلـ الجديد اك المشرفة 
الدرجة عمييا كالمتحكمة بيا تعمؿ عمى استغبلؿ ىذه الكسائؿ في دعـ قطاع الصراعات السياسية ب

االساس فالماؿ السياسي اكثر انماط الماؿ الكفير الذم يدفع مقابؿ عمؿ ىذه المؤسسات كبالتالي امكانية 
تطكيرىا بزيادة تأثيرىا في كاقع الحياة االجتماعية لبلفراد في مختمؼ المجتمعات فالكثير مف الدكؿ 

مف حركب الكاقع كاالستعمار فقد كجدت المتقدمة اصبح تمجأ الى الحركب الفكرية لمسيطرة السياسية بدال 
في ذلؾ تقبؿ مف قبؿ الجميع بالسيطرة عف طريؽ كسائؿ االعبلـ خصكصا الجديد منيا في دعـ نشاطاتيا 
السياسية كتكجيو انظمتيا كفؽ مخطط مسبؽ دكف الحاجة الى خكض الحركب. كالشكؿ البياني يكضح 

 ذلؾ:  



 

254 

 
 االعشج: ػٍٝ اجلذ٠ذ االػالَ ذأثري

ت كسائؿ االعبلـ اليكـ بكؿ اشكاليا عمى كاقع حياة االسرة بؿ انيا كانت اكؿ كاىـ الفئات اثر 
كالجماعات االجتماعية التي ظيرت فييا تأثيرات كسائؿ االعبلـ الجديد كباتت اليدؼ االكؿ لممؤسسات 

 االعبلمية التي تسيطر عمى ىذه الكسائؿ، كما ىك في الجدكؿ التالي:  
 تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد عمى االسرة( يكضح 44جدكؿ )

التسمسؿ  تأثير اعالـ الجديد عمى االسرة
 المرتبي

 النسبة المئكية التكرار

 94 102 1 تقدـ المغريات لجذب افرادىا
 88 95 2 تغيير االتجاىات كالمكاقؼ

 86 93 3 تدخمت بتشكيؿ كاقعيا االجتماعي
 79 86 4 ساىمت بتشتيتيا

تكضح النتائج التي تبرزىا بيانات جدكؿ التسمسؿ المرتبي اعبله اف خيارات افراد مجتمع البحث 
تمركزت حكؿ اىـ صكر تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد المكظفة تكظيفا مؤسسيا ممتازا بكاسطة المؤسسات 

مجانا ألم اسرة في االعبلمية العمبلقة التي تمتمؾ ىذه الكسائؿ اك تمؾ التي تسيطر عمييا بحيث تقدميا 
ام مجتمع كاف، فكانت نسب االجابات مكزعة عمى النحك االتي: احتؿ التسمسؿ المرتبي االكؿ اختيار 

% مف المبحكثيف فالفكرة العامة اف االسرة 94مبحكث كبنسبة  102تقدـ المغريات لجذب االفراد بكاقع 
مميز تخمخمت مكازينو بعد دخكؿ كسائؿ العراقية ىي مثاؿ اجتماعي يحتذل بو كنظاـ اجتماعي مترابط ك 

االعبلـ الجديد عميو كمست جميع الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كبالتالي تصدع 
ىذا النظاـ ضمف نطاؽ ىذه الكسائؿ. اما في التسمسؿ المرتبي الثاني كالذم عبر مف خبللو المبحكثيف 

اقية التي نتجت مف استعماؿ كسائؿ االعبلـ الجديد كمتابعتيا عممت عمى اف صكرة التأثير في االسرة العر 
مبحكث مف المبحكثيف اذ تعد ىذه العممية اىـ  95% بكاقع 88عمى تغيير االتجاىات كالمكاقؼ بنسبة 

كظائؼ كسائؿ االعبلـ فتغيير المكاقؼ اك االتجاىات اك تككينيا ابتداء مف الممارسات التي تعتمدىا 
ـ بشكؿ مباشر اك غير مباشر ليأتي في التسمسؿ الثالث خيار تدخؿ كسائؿ االعبلـ بإعادة ككسائؿ االعبل
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مبحكثا ممف اختاركا شكؿ التدخؿ بانو عممية اعادة تشكيؿ  93% كبتكرار 86تشكيؿ الكاقع االسرم بنسبة 
دخمت بنمط كاقع االسرة االجتماعي، حيث القت كسائؿ االعبلـ الجديد بظبلؿ تأثيرىا عمى االسرة كت

عبلقاتيا كتفاعبلتيا في ظؿ ثقافة العكلمة الساعية الى تحكيؿ المجتمع الى كياف ثقافي كاحد. اما في 
مبحكث اختاركا شكؿ مساىمة كسائؿ االعبلـ الجديد عمى  86% بكاقع 79التسمسؿ الرابع فقد كانت نسبة 

نجاح فرغـ كجكد جميع افراد  انيا كانت ضمف اطار السعي الى تشتيت االسرة كقد نجحت بذلؾ ايما
االسرة في بعض االحياف داخؿ جدراف المنزؿ اال انيـ يككنكف معزكليف عف بعضيـ البعض االخر 
كجدانيا بسبب ما تقدمو مف طرح يتناسب مع الذكؽ الخاص لكؿ الفئات العمرية التي تنطكم عمييا االسرة 

 مف نطاؽ كاحد. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ: فكاف ذلؾ سببا في تشتيت افراد االسرة بعد اف كانكا ض

 
 اٌذ٠ٕٟ: اٌؼاًِ ذأثري

لـ يقتصر الفعؿ التأثيرم لعمؿ كسائؿ االعبلـ الجديد عمى الجكانب االقتصادية كالسياسية 
كاالسرية بؿ امتد ليشمؿ حتى الجكانب الدينية في حياة المجتمع كالفرد بالكيفية التي يؤثر بيا ىذا العامؿ 

الكاقع االجتماعي مف ناحيتيف استفادة رعاة االدياف منيا كاالستفادة االجتماعية في االف ذاتو. في صناعة 
 كما نرل في الجدكؿ االتي:

 ( يكضح تأثير العامؿ الديني بصناعة الكاقع45جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار تأثير العامؿ الديني بصناعة الكاقع

 40 43 استفاد مف تطكر كسائؿ االعالـ
 21 23 القبكؿ االجتماعي لرجؿ الديف
 34 37 استغؿ فكرة كجكده الضركرية

 5 5 اخرل تذكر
 %100 108 المجمكع
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تبيف نتائج الجدكؿ اعبله اف اجابات افراد العينة حكؿ التأثير العامؿ الديني في صناعة الكاقع 
عمى فاعمية تأثير ىذا العامؿ في خمؽ االجتماعي كاستغبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد لو كاعتماد رجاؿ الديف 

% 40التكجيات الدينية فكانت االجابات كاالتي: اخذ خيار استفاد مف تطكر كسائؿ االعبلـ بنسبة قدرىا 
مف مجمكع افراد العينة الكمي، اذ اف احد اىـ اسس انتشار التكجيات الدينية المتطرفة كتزايد تأثيرىا في 

يد كحجـ استخداميا في المجتمع كىذا ما دفع بالجيات الدينية الى المجتمع ىك كسائؿ االعبلـ الجد
% مف 23االعتماد عميو في مخاطبة االتباع كنشر االفكار كالرؤل الدينية في المجتمع. فيما كانت نسبة 

مجتمع البحث قد اختاركا استغبلؿ كسائؿ االعبلـ الجديد لمقبكؿ االجتماعي لرجؿ الديف في تمرير نمط 
ة االجتماعية المقبكلة لرجؿ الديف قائمة عمى اساس رغبات رعاة الكسائؿ كتكجيات متابعييا مف الصكر 

كتعمؿ عمى تضخيـ ىذه الصكرة لدرجة اعتباره ممثبل لمتعاليـ الدينية عمى ارض الكاقع تحظى بالقبكؿ 
ضمف نطاؽ  الكبير لدل افراد المجتمع بغض النظر عف طبيعة ىذا الحامؿ االجتماعي. اف كانت افكاره

المقبكؿ اك ال كباستخدامو لكسائؿ االعبلـ لطرح كمناقشة االفكار كالفتاكل عبرىا القى ذلؾ تقدير كقبكؿ 
اكبر مف ذم قبؿ فجميع ما يطرح مف خبللو يأخذ جانب المصداقية مقارنة مع ما يطرح مف قبؿ الغير 

ا لتأخذ تأثيرىا في ارض الكاقع. اما بالنسبة كبالتالي يستطيع الزج بإيديكلكجية افكاره بحسب الجية التابع لي
% مف مكافقة جمكع افراد مجتمع البحث، 37الى استغبلؿ فكرة الكجكد الديني الضركرية فقد اخذت نسبة 

بمعنى اف رؤل العالـ الدينية التي تمثؿ ما يعرؼ بالفطرة التي نشأ عمييا كخكفو مف المجيكؿ كغيرىا مف 
التمسؾ بالديف قد استفاد منيا الديف ذاتو كبالتالي قد اخذ دكرا ميما بجميع االسباب التي تدفع لمفرد ب

مفردات االجندة الحياتية كتدخؿ بكؿ المجاالت المجتمعية. اما في خيار اخرل تذكر فقد حازت عمى نسبة 
لكي  % فقط مف مجمكع افراد العينة داللة كتأكيد عمى كثرة العكامؿ كاالسباب التي اعطت المجاؿ لمديف5

 يتدخؿ بالشكؿ الذم ىك عميو بصناعة الكاقع االجتماعي. كالشكؿ البياني يكضح ىذه النسب:

 
 االفرتاضٟ: اجملرّغ ذأثري

 عدة بعرض االجتماعي كاقعنا عمى االفتراضي المجتمع تأثير مدل.. ادناه الجدكؿ يتناكؿ
 :كالتالي االجابة بحسب مكزعة النسب ككانت العينة افراد اماـ اختيارات
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 ( يكضح تأثير المجتمع االفتراضي عمى الكاقع46جدكؿ )
 النسبة  التكرار التسمسؿ  تأثير المجتمع االفتراضي

 100 108 1 تداخؿ بشكؿ كبير مع المجتمع الكاقعي
 95 103 2 كفر بيئة مناسبة لمحكار كالتكاصؿ

 93 101 3 ساىـ بإشباع احتياجات الفرد
 81 88 4 الفعؿ االجتماعيانتج اشكاال جديدة مف 

 76 83 5 زاد مف حدة االنعزاؿ عمى ارض الكاقع
 

تكضح نتائج جدكؿ التسمسؿ المرتبي اعبله  طبيعة االجابات التي ادلى بيا افراد مجتمع البحث 
حكؿ تأثير العيش ضمف مجاؿ مجتمع افتراضي في الحياة االجتماعية فكانت نسب االجابة كاالتي: احتؿ 

مبحكث  108المرتبي االكؿ خيار كجكد تداخؿ فعمي كبشكؿ كبير جدا مع المجتمع الكاقعي بكاقع التسمسؿ 
% االمر الذم يعني مف كجية نظر الباحثة اف ىناؾ نكعا جديدا مف اشكاؿ السيطرة يستخدـ 100كبنسبة 

اجتماعية جديدة  فييا االسمكب كالقكة الناعمة قد غزت بشكؿ كبير المجتمع الكاقعي اعبلنا بظيكر ىيكمية
تجمت بكسائؿ االعبلـ الجديد التي تساعد عمى خمؽ شبكات مف العبلقات االجتماعية مختمفة عف االشكاؿ 

% مف مجمكع افراد العينة في 95التقميدية عمى ارض الكاقع. بينما اخذ التسمسؿ المرتبي الثاني بنسبة 
الجديد قد كفر بيئة مناسبة لمحكار كالتكاصؿ ام اختيار اف المجتمع االفتراضي القائـ عمى كسائؿ االعبلـ 

ساعد عمى تكفير بيئة ذات مستكيات مختمفة مف االنماط االجتماعية حيث يقع التحاكر فييا ضمف حدكد 
% 93المجتمع االفتراضي كالذم قد يختفي عمى ارض الكاقع. فيما احتؿ التسمسؿ المرتبي الثالث ك بنسبة 

ذه المجتمعات قد ساىمت بإشباع الكثير مف احتياجات الفرد النفسية مبحكثا خيار اف ى 101بكاقع 
كاالجتماعية التي يعجز عف اشباعيا عمى ارض الكاقع حيث اف ىذه التحكالت التي سادت في مجتمعنا 
اصبحت تشكؿ نسقا ذا قدرة إلشباع حاجات الفرد المختمفة كالمتنكعة بما يتناسب مع افكاره كذكقو. اما 

% بكاقع 81خيار انتج اشكاال جديدة مف الفعؿ االجتماعي فقد جازت عمى نسبة مكافقة بمغت  بالنسبة الى
مبحكثا كىك ما يؤكد مف كجية نظر الباحثة جدية التعامؿ الفردم مع الفكر االفتراضي مف جية كمف  88

الى ىكذا مجتمعات جية اخرل تأكيد التأثيرات الكىمية في بناء الشخصية االجتماعية لؤلفراد الذيف ينتمكف 
ليأتي التسمسؿ المرتبي الرابع، الذم اشار الى اف ىذا االمر ساىـ في اخضاع الحياة الفردية لنطاؽ 
القكاعد الجماعية لتظير عممية تنميط جديدة مف الفعؿ االجتماعي ككأف ظاىرة المجتمع االفتراضي يشكؿ 

كؿ القيكد المحيطة بو. كاخيرا فقد كاف مكجو عارمة يتميز بيا العصر كمكاف يتحرر فييا الفرد مف 
 83% بكاقع 78االختيار مساىمة المجتمع االفتراضي في زيادة حدة االنعزاؿ عمى ارض الكاقع بنسبة 
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مبحكثا كىذا دليؿ عمى اف الفرد صار يجد نفسو )ذاتو( في تطبيقات المجتمع االفتراضي متحررا مف قيكد 
ة مما كلد انعزاؿ في العبلقات عمى ارض الكاقع. لقد زاد تأثير المجتمع البنية االجتماعية كالعبلقات المييمن

االفتراضي بشكؿ عاـ الى الحد الذم اصبحت تتخكؼ منو االنظمة الحاكمة خصكصا في مجتمعاتنا 
العربية لما لو مف دكر في ادارة القكة كالثكرات، اال اف ىذا االمر ايضا استغؿ مف قبؿ جيات عديدة 

بحث عف مصالحو السياسية كاالخر يبحث مكانة اجتماعية ضمف الفاعميف االجتماعييف البعض منيا ي
 كاالخر متجو ألغراض ايديكلكجية ضمف تيديد اليكية. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:  

 
 

 االفرتاض١ح: اذل٠ٛح ذأثري
اليكية االفتراضية يرتبط االنتماء اك االنضماـ الى المجتمع االفتراضي طكعا تبني نكعا محددا مف 

ابتدأ بما ينعكس بتأثيراتيا في السمكؾ الفردم لمكاقع االجتماعي لئلفراد لتتشارؾ كبل مف اليكيات الكاقعية 
 كاالفتراضية في الكجكد الذاتي كالتأثير االجتماعي. كما مكضح باالتي:

 ( يكضح تأثير اليكية االفتراضية47جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار تأثير اليكية االفتراضية

 76 82 نعـ
 24 26 ال

 %100 108 المجمكع
 

مف مبلحظة بيانات الجدكؿ اعبله يمكف اف نستنتج اف تأكيد كتأييد افراد العينة كبالنسبة االكبر 
% مبحكثا بركز التأثير الكاضح لميكية االفتراضية عند االفراد في كاقع الحياة االجتماعية التي 76بمقدار 

يتطمب االعتراؼ كاالقرار مف بات يقرىا بسبب مف شيكعيا كبالتالي فأنيا اخذت طابعيا االجتماعي الذم 
قبؿ االخريف بغض النظر عف مكقؼ القيـ كالعادات كاالعراؼ كالتقاليد االجتماعية المكركثة منيا ، في 

% مبحكثا االجابة ال كالتي يمكف اف تفسرىا الباحثة اف الكثير مف االفراد مازالت 24حيف اختار نسبة 
الى اخفاء اليكية االفتراضية داخؿ المجتمع االفتراضي عف تكجياتيـ االجتماعية تنحصر في زاكية السعي 
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باقي جكانب حياتيـ االجتماعية مف خبلؿ ابقائيا طي الكتماف بمعنى اف تنامي تأثير اليكية االفتراضية 
في المجتمع ما ىك دليؿ اال عمى اف ىذا االمر يعتمد عمى مف يقـك باستخدامو مف االفراد اك مف قبؿ 

مد اخفاء المضمكف الذم يتطمبو الفضاء االفتراضي بعيدا عف التأثير بتشكيؿ الكاقع جيات مختمفة تتع
االجتماعي ليـ. فقد تككف ىنالؾ شخصيات معنكية تمثؿ جيات سياسية تسعى لتككيف قاعدة جماىيرية 
كضـ اكبر عدد ممكف مف االفراد ضمف نطاقيا لتطبيؽ برامجيا السياسية بعيدة المدل بتكظيؼ كسائؿ 

عبلـ الجديدة، كىذا ما يثبتو لنا كاقعنا اليكـ لمحاكلة اعادة تكزيع القكة مف خبلؿ مرحمة الثكرات كما اال
 بعدىا.     

 
 

 ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ ٚاٌرغ١ري االخرّاػٟ/
يحاكؿ الجدكؿ التالي معرفة اراء افراد العينة حكؿ اذا ما كاف لكسائؿ االعبلـ الجديد دكرا في   

 جتماعي، فكانت االجابات مكزعة كالتالي:التغيير اال
 ( يكضح دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في احداث التغيير48جدكؿ )

 النسبة  التكرار دكر االعالـ الجديد في التغيير االجتماعي
 89 96 نعـ 

 8 9 ال
 3 3 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

 
تنصب كؿ الجيكد الفكرية كالعممية في عمـ االجتماع بدراستو لمظكاىر كالمشكبلت كالسمككيات 
الفردية كالجمعية عمى فيـ تأثيراتيا في عممية التغير االجتماعي مف ناحية تحديد اتجاىو كسرعتو كىذا 

كؿ منيـ الحقا بكؿ  االمر يعني االىتماـ بمستقبؿ المجتمعات كالجماعات كاالفراد كما ستككف عميو صكرة
ما تتضمنو مف تبعات اجتماعية ايجابية قد نعمؿ عمى تشجيعيا كتنشيطيا اك سمبية نعمؿ عمى الحد مف 
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اثارىا كانتشارىا بيف افراد المجتمع كجماعاتو لذلؾ فاف نظرة عابرة الى بيانات الجدكؿ اعبله تجعؿ مف 
عبلـ ابتكر اصبل ألحداث التغير االجتماعي مف اجابات المبحكثيف تبدك كأنيا اجابة عف بدييية الف اال

جية كمف جية اخرل فاإلعبلـ اىـ كسائؿ التغير السممي كاكثرىا فاعمية يبدا فكريا كينتيي اجتماعيا اال اف 
النظرة الفاحصة تقكدنا الى الشؾ كالتساؤؿ حكؿ ماىية الكظيفة الحقيقية لمماكنة االعبلمية الضخمة التي 

لمية عمبلقة كؿ عمميا قائـ عمى نتائج دراسات عممية كىذا يعني اف التغير تقكدىا مؤسسات عا
االجتماعي في ىذه الحالة سيككف مكجو سمفا كلصالح فئات دكف اخرل لذا يتكجب النظر في االبعاد 
االجتماعية ليذه التكجيات كالتكجييات بيدؼ مكاجيتيا باإلعبلـ ذاتو اذا ما استطعنا فيـ االىداؼ التي 

ؽ مف اجميا االمكاؿ الطائمة فبيانات الجدكؿ اعبله تبيف مكافقة المبحكثيف في اف كسائؿ االعبلـ الجديد تنف
% مف مجمكع 89كاف ليا دكر بارز في التغيير االجتماعي )المقصكد سرعة كاتجاىا( قد احتمت نسبة 

% فقط كىنا 8مى نسبة االجابات اما بالنسبة الى رفض ممارسة كسائؿ االعبلـ ليذا الدكر فقد حازت ع
تفسر الباحثة ىذا التكجو عند متخصصيف في االعبلـ باعتقادىـ بكجكد عكامؿ اكثر فاعمية مف االعبلـ 
في تحديد سرعة كاتجاه التغيير االجتماعي كالديف مثبل اك المؤسسة السياسية اك الحركب اك الثكرات اك 

% مف المبحكثيف ال اعرؼ رغـ 3بالنسبة الى اجابة غيرىا الكثير مف عكامؿ التغيير السريع كالمكجو اما 
تخصصيـ في ىذا المجاؿ فتفسرىا الباحثة بالتغيير االجتماعي ال يمكف اف يؤتي ثماره ما لـ تكف ىنالؾ 
مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية التي تدفع باتجاه تقبؿ ىذا المستكيات جميعيا الفردم كالجمعي 

التغيير االجتماعي عممية اجتماعية عاكسة )مرآة( لطبيعة التحكالت  كالمجتمعي، االمر الذم يجعؿ مف
التي تحدث في الكاقع االجتماعي كتمس مختمؼ انظمتو كمؤسساتو السياسية اك االقتصادية اك الثقافية اك 
االسرية، لذا فيك ظاىرة عامة تحدث لدل الجميع مؤثرا بطبيعة حياتيـ كافكارىـ ، كما انو يمثؿ ضركرة 

 ية لممجتمعات البشرية كغاية لبقائيا كاستمراريتيا . كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:حيات
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 اعثاب اٌرغ١ري االخرّاػٟ:
يتناكؿ الجدكؿ التالي اىـ االسباب المؤدية لحدكث التغيير االجتماعي بحسب ما عرض عمى افراد 

 العينة مف اختيارات ككانت االجابات مكزعة كالتالي:
 يكضح اسباب التغيير االجتماعي( 49جدكؿ )
التسمسؿ  اساب التغيير االجتماعي

 المرتبي
النسبة  التكرار

 لمتسمسؿ
 87 94 1 الكضع السياسي كاالقتصادم

 84 91 2 التخمؼ الحضارم
 83 90 3 انتشار االفكار كالحاجة الى التجديد

 81 88 4 العكامؿ الدينية
   

اعبله الى تسمسؿ اىمية العكامؿ االجتماعية التي يعتقد افراد  تشير نتائج جدكؿ التسمسؿ المرتبي
مجتمع البحث بانيا العنصر االساسي في عممية التغيير االجتماعي الذم تحدثو كسائؿ االعبلـ الجديد في 
المجتمعات االنسانية عمى اختبلفيا كاختبلؼ االغراض التي يكظؼ فييا ىذا النمط االعبلمي فكاف  

% فالكضع السياسي لمقادة 87بي االكؿ مف نصيب الكضع السياسي كاالقتصادم بنسبة التسمسؿ المرت
ىك المحرؾ  االقتصادم كالزعماء كالثكرات كالحركب كميا دكافع لمتغيير االجتماعي يككف فييا النشاط

 بيف تنشأ تيال االجتماعية اذ يمتد تأثيره الى العبلقات االكؿ كالمؤثر االكثر اىمية في حياة أفراد المجتمع
 لمعمميات العاـ الطابع يحدد الذم كىك كتطكره المجتمع لبناء االساسي المحكر فيك كالجماعات االفراد

االفراد لذا يشكؿ دكرا رئيسيا في التغيير االجتماعي. اما في التسمسؿ  حياة في السياسية كاالجتماعية
% كتعتقد الباحثة اف حاجة بعض 84المرتبي الثاني فقد كاف التخمؼ الحضارم الذم احتؿ نسبة 

المجتمعات اك الكثير منيا ألحداث التغيير االجتماعي لغرض ردـ اليكة بيف المجتمعات المتخمفة 
كالمتقدمة ال يمكف اف يحدث اف لـ يفيـ افراد المجتمع كجماعاتو مقدار الفارؽ الحضارم بالصكرة بيف 

حمة عقبة في طريؽ نمك اقتصاداتيا ىك ما يمثؿ احد مجتمعيـ كالمجتمعات المتقدمة اذ يقفكف في ىذه ال
االسباب الداعمة لمتغيير االجتماعي نتيجة ظيكر الكسائؿ الحديثة كاالدكات المتطكرة لدل بقية المجتمعات 
كخمكىا مف االخرل فتككف دافعا اما لميجرة اك التغيير في االنظمة الفكرية لدييـ. اما بالنسبة لمحاجة الى 

% مف 83ر االفكار كالحاجة الى التجديد فقد جاءت بالتسمسؿ المرتبي الثالث كبنسبة عممية انتشا
المبحكثيف كىك ما يؤكد تحميؿ الباحثة اعبله اكال كثانيا تأكيد فعؿ العكامؿ االجتماعية الناتجة عف حتمية 

كعا مف دكافع التغير االجتماعي في لفت االنظار نحك مثاؿ اجتماعي اثبت التاريخ حقيقتو بما يخمؽ ن
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انتقاؿ الفرد مف مكاف الى اخر بدافع تغيير نمط حياتو كما اف ظيكر انماط سمككية جديدة نتيجة كسائؿ 
% جاء 81االعبلـ الجديد كانت دافعا في عمميات التغيير االجتماعي. كاخيرا في التسمسؿ المرتبي الرابع 

ظر الباحثة سيء مف الغرابة التي تكمف في اف خيار تأثير العكامؿ الدينية كىذا الخيار يحمؿ مف كجية ن
الديف اسبؽ كجكدا مف كسائؿ االعبلـ كاالعبلـ الجديد منيا تحديدا اال انو اليكـ صار كاحدا مف 
المستفيديف مف فاعميتو خصكصا بعد عكدة النشاط الديني عمى المستكل العالمي الى الكاجية السياسية 

نسانية منذ سبعينات القرف الماضي فالعامؿ الديني لو دكره في كاالجتماعية في جميع المجتمعات اال
احداث التغيير االجتماعي اذ كجدت ىنالؾ مستجدات دينية كظيكر ديف جديد مثبل اك انماط جديدة مف 

كما  التقدـ، في المؤثرة الكحيدة التديف كىك ما يمثمو كاقع الحاؿ بالتطرؼ الديني كالطائفي فيك يمثؿ القكة
مجتمعات الديف الكاحد كالشكؿ البياني يكضح  بيف التكامؿ كتحقٌيؽ األجياؿ تكحيد لدكر االساس فياف لو ا
 ذلؾ:
 

 
 

 احملٛس اٌثاٌث: ٚالغ االػالَ تني اٌصٕاػح ٚاالصغٕاع
الرمز نتاج حاصؿ التفاعؿ بيف الثقافي كالمعرفي في المجتمعات االنسانية عمى مدل الحياة 
البشرية بأكمميا مف ماضييا الى حاضرىا في يكـ الناس ىذا اذ يعتقد فيكتكر تيرنر )استاذ االنثركبكلكجيا 

في تأثيره بتحديد انماط  الرمزية في جامعة مانشستر( باف تأثير الرمز في الحياة االجتماعية لئلنساف يكمف
العبلقات االجتماعية بيف بني االنساف ايجابا كسمبا مف خبلؿ الصكرة التي يتخذىا في كاقع حياتيـ فاذا ما 
اريد التأثير في خمؽ كتغيير ىذه االنماط العبلئقية فيجب اعادة بناء صكرة الرمز اك تعديؿ معانييا الف 

ا ارتبطت بعمؽ الركاسب االجتماعية التي يمثميا ىذا الرمز اك بعض الرمكز غير قابمة لبلستبداؿ اذا م
ذاؾ لذا تتخذه كسائؿ االعبلـ جميعيا باعتباره الكسيمة االىـ كاالكثر ضمانا لمتأثير في االفراد كالجماعات 
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كالمجتمعات عمى حد سكاء لتككف الصناعة ابتكارا لمرمز في حيف يككف االصطناع اعادة بناء الصكرة 
 مف خبلؿ النيج معرفي. ككما ىك مكضح في سياقات المحكر ىذا. كالمعنى
 
 ػاللح اٌشِض ٚاٌٛالغ:    

يتناكؿ الجدكؿ التالي طبيعة العبلقة ما بيف الرمكز كالكاقع الحقيقي ككما ىك مكضح في اجابات افراد 
 العينة كبما طرح اماميـ مف اختيارات:

 ( يكضح عبلقة الرمز بالكاقع50جدكؿ )
 النسبة التكرار لرمكز محؿ الكاقع الحقيقي؟ىؿ حمت ا

 15 16 نعـ اصبحت تمثؿ الكاقع
 9 10 ال عالقة لمرمز بذلؾ

 76 82 يعيش االنساف بالرمز المصطنع
 %100 108 المجمكع

 
يعتقدكف اف الرمكز في حياة االنساف محدكدة  % مف المبحكثيف76تبيف نتائج الجدكؿ اعبله اف 

كتكتسب شيئا نسبيا مف الثبات كما يعيش فيو ىك عممية اصطناع ليذه الرمكز ام اعادة تعريفيا اجتماعيا 
بتعديؿ معانييا لكي تتكافؽ مع البيئة الثقافية التي يعيش فييا كعممية التغيير ىذه ال تتـ اال مف خبلؿ 

د االنساف بتكسيع قاعدة خبراتو النظرية اك العممية عمى االقؿ لذا فاف كسائؿ اعادة تشكيؿ البناء عن
االعبلـ قد فيمت تماما قاعدة اكسع كاعمؽ تأثير في حياة المتمقي لتمارسو ببراعة منقطعة النظير كىذ ما 

تماما فيما % منيـ الذيف اكدكا اف الرمكز صارت بفعؿ كسائؿ االعبلـ الجديد تمثؿ الكاقع 15تؤكده اجابة 
% مف المبحكثيف تأثير الرمكز الناتجة عف الصناعة االعبلمية في كاقع حياة الفرد ألنيا في 9رفض 

الغالب ال تدخؿ ضمف االطر المعرفية التي يمتمكيا االمر الذم الجأ كسائؿ االعبلـ الجديد الى محاكلة 
ذات االىمية الكبرل في حياة االنساف  االقناع مف اجؿ االصطناع. فالرمز كاحدا مف اىـ االمكر الحقيقية

فقد يككف رمزا دينيا اك كطنيا اك اعبلميا اك شعارات، اك قد يككف مخفيا في ذات االنساف اال انو يظير 
بصكرة اليات ال شعكرية في سمككو، كقد تعاظـ ىذا االمر خصكصا بعد دكر كسائؿ االعبلـ الجديد في 

مكز كاالفكار كالمعطيات لتحكؿ كؿ ما ىك خاص الى عاـ كبما اف المجتمع، المتمثؿ عمميا باصطناع الر 
الرمز يأخذ قيمتو مف قيمة االفكار فمف الطبيعي اف يككف ذا قبكؿ اكسع كاعـ في المجتمع خصكصا اف 
كانت تمؾ االفكار تحظى بقبكؿ اجتماعي داخؿ المجتمع اك لدل فئة معينة منو، فعبلقات االنساف 



 

264 

عف رمكز ذات دالالت اجتماعية كنفسية تكلد االنساؽ الفكرية كمف ثـ تحكليا الى االجتماعية ىي عبارة 
 كاقع مممكس حقيقي كبيذا اصبح االنساف ضمف الرمز المصطنع. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:

 
 

 اعثاب اػرّاد ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ ػٍٝ االحياء:
كيمقى قبكال اجتماعيا لدل الجميع، لذا يستعرض يأخذ االيحاء اىمية كبرل في كسائؿ االعبلـ المختمفة 
 الجدكؿ التالي اىمية االيحاء في كسائؿ االعبلـ الجديد:

 ( يكضح اسباب اعتماد كسائؿ االعبلـ الجديد عمى االيحاء51جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار اسباب اعتماد االعالـ الجديد عمى االيحاء

 23 25 استيداؼ لمكجداف 
 60 65 كتصديقو لإليحاء الفرد تقبؿ

 17 18 استثمار التفسير االنتقائي لممتمقي
 100 108 المجمكع

تنشأ الرمكز مف االيحاء بمعنى متفؽ عميو اجتماعيا كتكتسب ثباتيا مف الكراثة االجتماعية التي 
تقـك بيا عممية التنشئة االجتماعية التي تنحصر ميمتيا في الغالب بعممية نقؿ الثقافة مف جيؿ الى اخر 

ابمية جميع افراد % مف المبحكثيف يركف اف ق60فنجد اف بيانات الجدكؿ اعبله تشير الى اف نسبة 
المجتمع االنساني في االعـ االغمب عمى تقبؿ الرمز ىي التي اكسبتو مكانتو كتأثيره االجتماعية كتصديؽ 
ىذا االيحاء ىك  الذم اكسب الرمز ثباتو في حياة الفرد في المجتمعات تنشأ عمميات التقبؿ االيحائية عف 

% ـ المبحكثيف يركف اف استيداؼ كسائؿ 23لذا نجد اف مجمكعة مف العكامؿ الكجدانية التي يعيشيا الفرد 
االعبلـ الجديد غالبا ما تستيدؼ الجانب الكجداني كليس العقبلني في االنساف بقصد التأثير بو بما يجعؿ 
خططيا كمصالحيا في اطار القبكؿ االجتماعية كىذا االمر يساعدىا بصكرة مباشرة عمى تحقيؽ اىدافيا 

االعبلمية اما بالنسبة الى الجكانب المعرفية التي يتـ طرحيا عمى المتمقي المتابع اك  كغاياتيا مف الرسالة
% مف المبحكثيف بانيا السمة الغالبة عمى الطرح 17المشاىد فقد اخذت طابع االنتقائية التي يعتقد 
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قصد المعرفي الذم يمكف اف تنتيجو كسائؿ االعبلـ التي تعتمد عمى كؿ ما ىك مثير مف المعارؼ ب
الجذب كتحقيؽ امكاف االيحاء. فاإليحاء لو تأثيرا كبيرا في حياة االفراد كيحظى بالقبكؿ االجتماعي حتى 
كاف قدـ معمكمات خاطئة اال انيا باإليحاء تصبح قابمة لمتصديؽ خصكصا لدل االشخاص شديدم التأثر 

الفرد متقببل لردكد االفعاؿ  العاطفي فيصبحكف اكثر تقببل لو، عبر التكاصؿ مع االخريف مما يجعؿ مف
حتى كاف كاف بكعي لكف مف دكف التمييز اال اف ىذا االمتثاؿ السمككي قد باف في تصرفات الفرد ليككف 

 اإليحاء الدعامة االساسية التي يقـك عمييا التأثير المباشر في االخر. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:
 

 
 

 االحياء:اعرفادج االػالَ اجلذ٠ذ ِٓ ػ١ٍّح 
بعد اف كضحت اسباب اعتماد كسائؿ االعبلـ الجديد عمى االيحاء، يستعرض الجدكؿ الحالي 

 الكيفية التي استفاد بيا االعبلـ الجديد مف عممية االيحاء لمكصكؿ الى االقناع:
 ( يكضح كيفية االستفادة في االعبلـ الجديد مف االيحاء52جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار يحاءكيؼ استفاد االعالـ الجديد مف اال
 43 46 خمؽ رمكز جديدة

 21 23 تغير معنى الرمكز القديمة
 25 27 صنع كاقع خيالي فكؽ الكاقع الفعمي
 11 12 تغير االنعكاسات الداللية االجتماعية

 %100 108 المجمكع
تبيف نتائج الجدكؿ اعبله الكيفية التي يحقؽ بيا االعبلـ الجديد الفائدة القصكل مف االيحاء فقد بينت   

% 43اجابات المبحكثيف حكؿ ىذه الكيفية بالنتائج التالية: التي اخذ فييا خيار خمؽ رمكز جديدة نسبة 
% الى خيار عمميا عمى 21 منيـ  كىذا ما يمثؿ دكر ىذه الكسائؿ في صناعة الرمز فيما اشار نسبة

تغيير معاني الرمكز القديمة كتقديميا لممتمقي المشاىد اك المتابع بصكرة جديدة  االمر الذم يشير الى 
عممية اصطناع كىي االكثر تأثيرا رغـ محدكدية استخداميا بسبب محدكدية مجاالتيا اما بالنسبة الى قياـ 
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% منيـ. في حيف 25( فكؽ الكاقع الفعمي فقد احتؿ نسبة كسائؿ االعبلـ بصناعة كاقع خيالي )افتراضي
% مف مجمكع افراد العينة. بطبيعة الحاؿ اف 11كاف لتغير االنعكاسات الداللية االجتماعية نسبة مقدراىا 

االنساف ىك مف تميز بيف المخمكقات بقدرتو عمى أنشاء الرمكز كمف ثـ العيش بيا كتكظيفيا بالشكؿ الذم 
يعمؿ عمى بناء معالـ عالمو المادم كالمعنكم كتحديد نمط العبلقات بينو كبيف االخريف، يخدـ غاياتو ل

فالمجتمعات تنتج الرمكز بشكؿ مستمر لتعيش بيا كىكذا استفادت كسائؿ االعبلـ الجديد بالعمؿ مف 
لمجتمع تجييش الكعي الجمعي كتغيير الممارسات الرمزية كاضفاء الصفة الشرعية عمى ما تريد غرسو في ا

 كيخدـ تكجييا االيديكلكجي. كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ:
 

 
 

 ٚعائً االػالَ اجلذ٠ذ ٚذشى١ً اٌٛػٟ:
يستعرض الجدكؿ التالي دكر االعبلـ الجديد في تشكيؿ الكعي، ككما ىك مكضح ضمف اجابات افراد  

 العينة:
 ( يكضح تأثير االعبلـ الجديد في تشكيؿ الكعي53جدكؿ )

التسمسؿ  بتشكيؿ الكعياثر االعالـ 
 المرتبي

 النسبة المئكية التكرار

 100 108 1 بالسيطرة عمى الثقافة
 97 105 2 صناعة الخكؼ

 92 99 3 اعادة تشكيؿ الرأم العاـ
 85 92 4 الدعاية كاالعالف

 67 72 5 صناعة الزعيـ
اعبله اف اجابات افراد العينة حكؿ تأثير االعبلـ الجديد في  تبيف بيانات الجدكؿ التسمسؿ المرتبي

% بكاقع 100تشكيؿ الكعي ككانت االجابات مكزعة كاالتي: احتؿ التسمسؿ المرتبي االكؿ نسبة قدرىا 
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مبحكث مف مجتمع البحث ممف اختاركا قدرة كسائؿ االعبلـ الجديد في السيطرة عمى الثقافة  108
كاالنثركبكلكجي فالسيطرة عمى الثقافة تعد مف ابرز عناصر اعادة تشكيؿ الكعي  بالمعنييف االبستمكلكجي

بشكؿ عاـ حيث تـ ذلؾ بجعؿ الثقافة سمعة ذات قيمة بعيدا عف دكرىا السابؽ بكصفيا مكركثا كبذلؾ 
عممت عمى تغيير دكرىا بإعادة تنظيـ حياة الفرد كالمجتمع لتصبح فف كمادة تسمية معدة لبلستيبلؾ 

. اما في  بغرض اعادة رسـ الصكرة النمطية لمكاقع االجتماعي كما تسعى اليو االيديكلكجيا االعبلمية اليـك
% مف الذيف  اختاركا تأثير صناعة الخكؼ في 98التسمسؿ المرتبي الثاني كانت اجابات المبحكثيف بنسبة 

قمية الفرد كتكجيييا اذ اعادة تشكيؿ الكعي السياسي خصكصا كىي كاحدة مف اىـ خبرات الييمنة عمى ع
تعتمدىا الحككمات إليجاد عدك لحرؼ االنتباه نحكه كاىماؿ القضايا االجتماعية الممحة لترسيخ اىـ اليات 
استمالة العقكؿ كتشتيتيا. في حيف جاء في التسمسؿ المرتبي الثالث خيار اعادة تشكيؿ الرأم العاـ كبنسبة 

يستمد داللتو مف ضماف استمرار فاعمية القدرة عمى التعبئة % منيـ  فتشكيؿ رأم عاـ مكزكف كمتغير 92
السياسية حتى مع التغيرات السريعة التي تسـ ىذه العممية التي تتـ عف طريؽ مكاصمة الضغط كالتأثير في 
كعي افراد المجتمع بشكؿ جماعي باستخداـ السبؿ االستراتيجية كالمغة كالرمكز لمتأثير بو كتكظيفو بالشكؿ 

حي ظاىريا بالحيادية كاما ضمنيا فيك مظمؿ لتظير كسائؿ االعبلـ الجديد ما تريد إلفراد المجتمع الذم يك 
% مجتمع 85اف يركه كتشكش عمييـ ما تريد اخفاءه. اما كفي التسمسؿ المرتبي الرابع كاف لنسبة قدرىا 

عبلف باعتبارىا مف اىـ البحث فقد كاف خيار لجكء كسائؿ االعبلـ الجديد الى اعتماد تأثير الدعاية كاال
اساليب الميداف السياسي اليكـ في صناعة كاقع اجتماعي فالدعاية قائمة في تسكيؼ الخطاب السياسي 
كخطابات الييمنة قائمة في اساسيا عمى اسمكب االقناع كااليحاء كانتقاؿ الفكرة مف فرد الى اخر خصكصا 

مف رأم مف يعارضيا، اما االعبلف فيك اىـ اذا اخذ اكثر مف شخص بفكرة ىذه الدعاية فيضعؼ ذلؾ 
ممكؿ لنمك مؤسسات كسائؿ االعبلـ كاىـ غاياتيا االساسية إلشاعة ثقافة االستيبلؾ كاقتصاد السكؽ، 

% 67كطمس الكعي العاـ كتحديد بنية الكاقع االجتماعي. كاخيرا حؿ في التسمسؿ المرتبي الخامس لنسبة 
كاريزما( كالغاية منيا حشد التأييد حكؿ بعض القادة بالطاعة غير مف الذيف اختاركا صناعة الزعيـ )ال

المشركطة ليتمكف بقدراتو مف اعادة تشكيؿ كعي االفراد بحسب الجية التابع ليا لذا تعمؿ ىذه الكسائؿ 
 عمى تركيج الخطاب كتمجيد العبارات. كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:
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 اٌٛالغ االخرّاػٟ: دٚس اٌذػا٠ح ٚاالػالْ يف ذشى١ً
 الكاقع تشكيؿ اعادة في كاالعبلف الدعاية مف كؿ يمعبو الذم الدكر التالي الجدكؿ يكضح

 :العينة افراد اماـ اختيارات مف كضع ما كفؽ االجتماعي
 ( يكضح دكر الدعاية كاالعبلف في تشكيؿ الكاقع54جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار التسمسؿ تأثير الدعاية كاالعالف في تشكيؿ الكاقع
 100 108 1 ايياـ االنساف بأنو مفتقر لبعض الحاجات

 95 103 2 كضع المجتمع في منظكمة االستيالؾ
 86 93 3 نقؿ الفكرة مف فرد الى اخر

 81 88 4 تعتمد عمى المغة في الحضكر التضميمي
 

اعبله الى تكزيع نسب اجابات افراد العينة بالشكؿ االتي اخذ  تبيف نتائج جدكؿ التسمسؿ المرتبي
تأكيد افراد مجتمع البحث  108% مف مجمكع افراد العينة كبكاقع 100التسمسؿ المرتبي االكؿ نسبة قدرىا 

اف كظيفة االعبلـ الجديد تقكـ عمى ايياـ االنساف انو مفتقر لبعض الحاجات التي تركج ليا كباف ىذه 
ؼ حائبل بينو كبيف السعادة كاف حالة الشعكر الدائـ لنقص في مختمؼ متطمبات الحياة الدائمة الحاجات تق

التجدد، تمنح الفرصة ألغراء الفرد بالسعي لحيازة متخمؼ االمكر باالعتماد عمى الدعاية كاالعبلف 
في دكامة  لمكصكؿ سمكؾ االستيبلؾ في حيف جاء في التسمسؿ المرتبي الثاني كاف خيار كضع المجتمع

مبحكثا عف طريؽ غرس مختمؼ  103% كبكاقع 95منظكمة االستيبلؾ الذم حظي بنسبة مكفقة بمغت 
العادات االستيبلكية غير الضركرية لدفع افراد المجتمع الستيبلؾ فقط اذ اف طريقة عرضيا كاالسمكب 

لشيء. اما في التسمسؿ المغكم الذم يمس كجداف الشخص تخمؽ لديو الرغبة في االمتبلؾ كاستيبلؾ ىذا ا
مبحكثا مف الذيف اختاركا حصر دكر الدعاية كاالعبلف  93% كبكاقع 86المرتبي الثالث الذم اخذ نسبة 

في نقؿ الفكرة مف فرد آلخر عف طريؽ عمميتي التقميد كالمحاكاة لتحظى ىذه الفكرة بحضكر كاضح مؤثر. 
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ضماف فاعمية الحضكر التضميمي لمدعاية كاالعبلف كفي التسمسؿ الرابع كاالخير كاف خيار اعتماد المغة ل
% منيـ فالحضكر التضميمي يعتبر مف اىـ استراتيجيات الدعاية كاالعبلف التي تضمف اقناع 81بنسبة 

المتمقي اك المشاىد المتابع بأىمية تغيير سمككياتيـ االستيبلكية خصكصا كالشكؿ البياني االتي يكضح 
 ذلؾ:
 

 
 

 ا٠ذ٠ٌٛٛخ١ا االػالَ ٚاجملرّغاحملٛس اٌشاتغ: 
 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ٚاجملرّغ/

يستعرض الجدكؿ التالي االيديكلكجيا اف كانت ضركرية لممجتمعات اـ ال، ككما ىك مكضح 
 بحسب اجابات افراد العينة:           

 (55جدكؿ رقـ)                                     
 يكضح كجكد االيديكلكجيا لممجتمعات

 النسبة المئكية التكرار كجكد االيديكلكجيا لممجتمعاتضركرة 
 86 93 نعـ

 14 15 ال
 %100 108 المجمكع

 كعي بكصفيا فعبل االيديكلكجيا ماتت تثار العديد مف التساؤالت الميمة ىؿ العكلمة عصر في
كىؿ تمارس كسائؿ االعبلـ الجديد ايديكلكجيا محددة في عصر المحرؾ االقتصادم.؟ كغيرىا  زائؼ.؟

الكثير، اف مبلحظة بسيطة لبيانات الجدكؿ اعبله تبيف اف اجابات افراد مجتمع البحث قد تكزعت بنسبة 
ذه % ممف يركف بضركرة كجكد ايديكلكجيا تحدد اطر الحياة االجتماعية في المجتمعات تفرض ى86

االيديكلكجيا سيطرتيا عمى جميع جكانب الحياة االجتماعية في المجتمعات المعاصرة، في حيف اختمؼ 
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% مبحكثا بػ)ال( االمر الذم يعني كجكد مجتمعات تعيش فعبل ببل اية ايديكلكجيا 14معيـ بذلؾ نسبة 
التأكيد في اجابات المبحكثيف تسير حياتيا االجتماعية كىنا ال تجد الباحثة ال بدا مف االشارة الى اف ىذا 

عمى ضركرة كجكد االيديكلكجيا تشكؿ الكاقع االجتماعي بما يتناسب مع المصالح العامة فالجيات الحاكمة 
لدييا ايديكلكجيا تحاكؿ بيا فرض افكارىا كتصكراتيا عمى بقية افراد المجتمع، يقابميا في ذلؾ تكجيات 

تحاكؿ تغيير ىذه االكضاع لصالحيا كاالنتفاض عمييا، بمعنى ابناء المجتمع ام الطبقات الخاضعة التي 
اف االيديكلكجيا مكجكدة ما داـ ىناؾ مجتمعات تخمك مف العدالة االجتماعية كالمساكاة بيف افرادىا 
كجماعاتيا كتفتقر في الكقت ذاتو الى الديمقراطية االجتماعية كبالتالي فيي في حالة تغيير مستمر تبعا 

كالظركؼ التي تخص كؿ جماعة اك طبقة تسعى لتحقيؽ غاياتيا فيي تتميز بككنيا ذات  لتغير االحداث
قدرة عمى االحاطة بكؿ االنساؽ االجتماعية كمف ثـ اعادة تنظيميا كفؽ ما يتناسب مع كاقعيا االجتماعي. 

 كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:

 
 

 ٚعائً االػالَ ٚاال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا:
كيستعرض اف كانت كسائؿ االعبلـ منتجة لئليديكلكجيا اـ ال، فكانت النتائج يتناكؿ الجدكؿ التالي 

 بحسب اجابات افراد العينة ككما ىك مكضح:
 ( يكضح ىؿ االعبلـ منتج لئليديكلكجيا56جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار ىؿ االعالـ منتج لإليديكلكجيا
 81 88 نعـ 

 13 14 ال 
 6 6 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

االيديكلكجيا بناء فكرم يحدد رؤل العالـ عند االفراد الذيف يعتنقكنيا كبما اف كسائؿ االعبلـ الجديد 
% مف افراد مجتمع البحث مف 81تحاكؿ اليـك التأثير بيذه الرؤل كاعادة تشكيميا لذا يعتبرىا 
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يج ايديكلكجيا محددة في المتخصصيف في المجاؿ االعبلمي فعبل كتدريسا باف المؤسسات االعبلمية تنت
سياقات عمميا االجتماعي نتج مف تطكر منحى التكجيات االعبلمية المعاصرة تنحصر ىذه االيديكلكجيا 
في زيادة مقدار االرباح بزيادة اعداد المشاىديف كالمتابعيف تمؾ االرباح المتحققة مف الدعاية كاالعبلف آيا 

فاإليديكلكجيا االعبلمية ليست مف النكع الذم عرفناه سابقا كاف مصدر ىذه االرباح اك تكجياتو الفكرية 
عف االيديكلكجيات المختمفة بؿ اخذ خصكصيتو الفكرية كاالجتماعية مف التكجيات االقتصادية لمسيرة 
الماكنة االعبلمية خصكصا في المؤسسات العالمية التي تسيطر عمى ىذا المجاؿ لذا نجد اف نتائج 

تأكيد نسبة كبيرة مف افراد العينة بأف كسائؿ االعبلـ ىي منتجة لئليديكلكجيا بكاقع  الجدكؿ اعبله تميؿ الى
 14% بكاقع 13% مف المبحكثيف، في حيف كانت نسبة ممف اجابكا بػ )ال( 81مبحكث كبنسبة  88

خيار  مبحكث منيـ ، حيث يعتقد ىؤالء باف االيديكلكجيا ال بد اف تككف بناء فكريا فمسفيا اما بالنسبة الى
مبحكث. ممف يعنبركف االيديكلكجيا التي ينتيجيا االعبلـ  6% تقريبا بكاقع 6ال اعرؼ فقد كانت نسبتو 

الجديد بصناعة الكاقع عف طريؽ االقناع غير كاضحة المعالـ. في حقيقة االمر ال كجكد إلعبلـ خالي مف 
ر تأثيرىا في السكسيكلكجيا بشكؿ عاـ، االيديكلكجيا ألنيا تمثؿ الناتج االعبلمي في الميداف السياسي يظي

ام اف لكؿ شكؿ مف اشكاؿ االعبلـ ايديكلكجيتو الخاصة التي تقكـ بنشر القيـ كالمعتقدات التي تساعد 
بقدر االمكاف في المحافظة عمى نمط مف عبلقات االنتاج السائدة. فكؿ ما ينقؿ عبر كسائؿ االعبلـ مف 

االيديكلكجيا تعمؿ ىذه الكسائؿ عمى اعادة تشكيميا كمف ثـ  كقائع كاحداث ىي في ذات الكقت نتيجة
طرحيا بما يتناسب مع طبيعة كاقعيا االجتماعي، فيي تخمؽ ىذا الكاقع بشكؿ كىمي كمف ثـ يقدـ الى 

 طريقو عف ندرؾ الذم ىذا اإلطار افراد المجتمع عمى انو الحقيقة المعززة بالصكر كالرمكز، لذا فيي تشكؿ
 مجتمعنا. كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ: إلى بو كننظر العالـ

 
 

 اػرّاد االػالَ ػٍٝ اشىاي اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا/
يكضح الجدكؿ التالي، رأم افراد العينة في اشكاؿ االيديكلكجيا التي يعتمدىا االعبلـ في استراتيجيات   

 االقناع كصناعة الكاقع االجتماعي ككما ىك مكضح باالتي:
 اشكاؿ االيديكلكجيا( يكضح 57جدكؿ )
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النسبة  التكرار اشكاؿ االيديكلكجيا التي يقكـ االعالـ بشكمييا
 المئكية

 41 36 االيديكلكجيا بما تحممو مف معنى سمبي اك ايجابي
 59 52 ايديكلكجيا الربح 

 %100 88 المجمكع

  
بالنسبة الى المعنى  تقصد الباحثة بالمعنى االيجابي لؤليديكلكجيا ىك البناء الفكرم الفمسفي اما

السمبي فيك الكعي الزائؼ الذم يمكف اف تخمقو اية ايديكلكجيا كانت لذا فبعد ما عرض في السؤاؿ السابؽ 
حكؿ تكافؽ افراد العينة عمى اف االعبلـ ىك منتج لئليديكلكجيا، اكد المكافقكف عمى ذلؾ عمى اف ىناؾ 

مبحكث بأف االعبلـ  36% بكاقع 41ـ كمنيا: اجاب نكعيف مف اشكاؿ االيديكلكجيا التي يعتمدىا االعبل
الجديد ينتيج في فعمو التأثيرم ايديكلكجيا محددة بما تحممو مف معنى سمبي اك ايجابي ، بينما كانت نسبة 

مبحكث مف مجمكع افراد العينة ىـ ممف اجابكا ايديكلكجيا الكحيدة الثابتة التي يتبناىا  52% بكاقع 59
عف طريؽ التأثير بما تعرضو مف قضايا. اف االيديكلكجيا تعمؿ ككسيط يحدد الكاقع االعبلـ ىي الربح 

االجتماعي بحيث قد تشكه ىذا الكاقع اك قد تطمس بعض القضايا اك تعكس الحقيقة في بعض االحياف 
فيي تتمتع بقدرة اعادة صياغة الحقائؽ االجتماعية لخمؽ كعي جمعي مماثؿ لمكاقع الذم تسعى اليو 

ديكلكجيا، فأف كاف ما تسعى اليو الربح المادم ما داـ ليا القدرة في عزؿ افراد المجتمع تحت تأثيرىا. االي
 كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:

 

 
 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا اٌثاترح ٚادلرغريج:

 يكضح الجدكؿ التالي اف كانت االيديكلكجيا االعبلمية ثابتة اـ متغيرة، فكانت االجابات مكضحة كالتالي: 
 ( يكضح االيديكلكجيا ثابتة اـ متغيرة58جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار ىؿ تعتقد اف االيديكلكجيا ثابتة اـ متغيرة



 

273 

 10 11 ثابتة
 86 93 متغيرة

 4 4 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

 
كاف ال بد مف سؤاؿ المبحكثيف عف طبيعة االيديكلكجيا االعبلمية مف ناحية الثبات اك التغير 
بتغيير المصادر الربحية التي تعتمد عمييا في استمرارية المؤسسة االعبلمية مف عدمو فكانت نتائج 

تغير مصادر االرباح فقد احتؿ الجدكؿ اعبله تشير الى اف االجابات تمركزت حكؿ االيديكلكجيا المتغيرة ب
% 10مبحكث بنسبة  11مبحكثا بينما اختار ايديكلكجيا ثابتة  93% بكاقع 86خيار متغيرة نسبة قدرىا 

مبحكثا. بما اف االيديكلكجيا التي  4% بكاقع 4فقط منيـ اما مف اكتفى بجكاب ال اعرؼ فقد كانت نسبتيـ 
السمكؾ االجتماعي كتبرر الخضكع الذم تعيشو جماعة نتعامؿ معيا ىنا نسؽ مف االفكار التي تحدد 

معينة فمف الطبيعي اف تككف متغيرة كغير ثابتة بشكؿ دائـ خارج اطار البناء الفمسفي بما فيو مف عمكمية 
كتعقيدات تعرقؿ العمؿ االعبلمي. فضبل عف اف المجتمعات اليكـ في حالة تغير اجتماعي سريع كمستمر 

تماعية كاالقتصادية كالسياسية كبالتالي في كؿ خطكة تغيير اك تطكر مف في مختمؼ االكضاع االج
الطبيعي اف يصاحبيا تغيير في نمط االفكار التي ينتج عنيا تغيير في طبيعة السمكؾ البشرم بالشكؿ 
الذم يخدـ مصالح الجية المييمنة عمى حساب بقية افراد المجتمع كيأخذ ىذا تأثيرا اكبر كمما تكسعت 

لخضكع مف قبؿ افراد المجتمع كاالنقياد تحت سيطرة الجماعة المييمنة خصكصا اذا ما اتبعت دائرة ا
اسمكبا ذا تأثيرا كبير عمى افراد المجتمع مثؿ استخداميـ لكسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكاليا. كالشكؿ البياني 

 االتي يكضح ذلؾ:
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 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ٚاٌٛالغ االخرّاػٟ:
ىي بناء فكرم فمسفي تعمؿ عمى صياغة كاقع مأمكؿ سكاء تحقؽ اـ ال  انيا االيديكلكجيا بما 
االيديكلكجيا في صياغة الكاقع االجتماعي عبر كسائؿ االعبلـ الجديد، الف ىذه يتناكؿ الجدكؿ التالي دكر 

رىا المعركؼ ىك ال تكجد ام عممية اعبلمية مالـ تككف ىناؾ ايديكلكجيا متحكمة بيا كبالتالي يظير تأثي
 ارض الكاقع االجتماعي، ككما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: في

 ( يكضح دكر االيديكلكجيا في صياغة الكاقع59جدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار الجديد  تصكغ كاقع  االعالـ ايديكلكجيا

 95 103 نعـ
 3 3 ال

 2 2 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

المبحكثيف حكؿ دكر ايديكلكجيا االعبلـ الجديد في صياغة تشير نتائج الجدكؿ اعبله الى اجابات 
% منو 95الكاقع االفتراضي منو في اعادة تشكيؿ الفعمي فكانت النسب اجابات المبحكثيف كاالتي اجاب 

مبحكثا اذ ترل الباحثة اف االجابة جاءت مف التجارب التاريخية  103بنعـ كىي نسبة كبيرة جدا بكاقع 
ياة المجتمعات االنسانية رغـ محدكدية تأثيرىا كانتشارىا بيف افراد ىذه المجتمعات التي لؤليديكلكجيات في ح

كانت تتمثؿ غالبا في ايديكلكجيا الكاريزما اك الحزب اك السمطة الحاكمة. لذا تككف االجابة ذات طابع 
رم فمسفي لذا فاف عمكمي باف االيديكلكجيا قادرة عمى صياغة كاقع اجتماعي سكاء بكعي زائؼ اـ ببناء فك

% فقط تفسرىا الباحثة باعتقاد المبحكثيف في ىذه 3اجابات بػ )ال( التي احتمت نسبة قميمة جدا بمغت 
النسبة باف ايديكلكجيا االعبلـ الجديد متغيرة بتغير مصادر االرباح كاتجاىاتيا فكيؼ ليا اف تشكؿ كاقع 

اقع كىمي يعني تشكيؿ كاقع قابؿ لمتغيير في ام ثابت كىك قياس ارسطي قديـ عفى عميو الزمف، فتشكيؿ ك 
% مف 2كقت كىذا ما تحتاجو بالضبط كسائؿ االعبلـ الجديد لضماف استمرار تدفؽ االرباح لتبقى اجابات 

افراد العينة ممف اجابكا بػ)ال اعرؼ( مجيرة غير قابمة لمتفسير ألنيا صدرت مف متخصصيف اكاديمييف في 
صياغة الكاقع االجتماعي كفؽ خمفيات مخطط ليا مسبقا ليبدك في نياية االمر مجاؿ العمؿ االعبلمي. اف 

بشكؿ كاقعي اكثر مف الحقيقة ذاتيا يبيف اف كسائؿ االعبلـ ال تتحرؾ مف تمقاء نفسيا في صياغة الكاقع 
ك كانما تعتمد في ذلؾ عمى ايديكلكجيتيا التي تخدـ مصالحيا سكاء في الجانب السياسي اك االقتصادم ا

االجتماعي كالثقافي، اماـ ما يبث مف صكر كرمكز اعبلمية ايديكلكجية قائمة عمى مساحة معرفية كبيرة 
يقابميا اختبلؿ كتشتت كعي االنساف ألنيا نجحت في ابياره بطرح ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات 
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الصناعة المفرطة لكؿ كالمعارؼ لضماف بقائو متأثرا كمتغيرا نحك نمط االستيبلؾ كالسطحية كالتسمية ك 
 شيء. كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:

 
 

 االخرّاػ١ح: ٚادلّاسعاخ اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا
 ( يكضح اىـ ممارسة اجتماعية تقكـ بيا االيديكلكجيا االعبلمية60جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار ما اىـ ممارسات االيديكلكجيا االعالمية
 38 41 استغالؿ االشكاؿ العاطفية

 29 31 االعتماد عمى الحجج المنطقية العقالنية
 33 36 استخداـ اسمكب الخداع كالتعبئة كالتضميؿ

 %100 108 المجمكع
حكؿ طبيعة الممارسات االجتماعية التي  تبيف نتائج الجدكؿ اعبله الى اف اجابات المبحكثيف

مبحكثا ترل اف استغبلؿ  41% بكاقع 38تعتمدىا االيديكلكجيا االعبلمية بدافع التأثير باإلفراد، كانت نسبة 
الحاجات العاطفية كالكجدانية اىـ ممارسات كسائؿ االعبلـ الجديد في طرح برامجيا كبرامجياتيا. بينما 

ف يركف اف كسائؿ االعبلـ الجديد اعتمدت الحجج المنطقية العقبلنية بمغت كانت نسبة المبحكثيف الذي
 36% بكاقع 33مبحكث في حيف جاء استخداـ اسمكب الخداع كالتعبئة كالتضميؿ بنسبة   31% بكاقع 29

 السيطرة مف اجؿ تحقيؽ االعبلمية الرئيس ىك األيديكلكجيا ىدؼ مبحكث مف مجمكع افراد العينة. إف
كفؽ سيناريك محدد مسبقا  كالمفاىيـ المترابطة متمقي سمبي لما يطرح عميو مف الصكر إلى فراداأل تحكيؿ
 تكفر لو األفكار فإنيا ذلؾ اضافة الى. بو المحيطة ككؿ الظكاىر لمكاقع عمى اعادة تشكيؿ فيمو تساعده

مف عممية التأثير  االقتناع بمصداقيتيا مف قبؿ الجميع قد سيؿ يسيؿ المركبة التي كالمعارؼ الجاىزة
عمؿ األيديكلكجيا اكثر قبكال  يجعؿ ما كىذا قكية، عبلقة بينيما كالعاطفة الفكرة اك الغاية ألف االيديكلكجي،

لدل افراد المجتمع كبتقديـ الحجج العقبلنية كالبراىيف تصبح ذات قبكؿ كاسع، كما اف المراكغة كاتباع 
ديكلكجيا كىك ما اشار اليو الكثير مف العمماء في دراساتيـ اسمكب التعبئة كالتضميؿ يبقى مف صفات االي
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الف محاكلة اعادة تفسير الكاقع كفؽ مصالح جيات معينة قد زادت مف قدرة االيديكلكجيا في السيطرة، فيي 
ال تقؿ عف قكة السبلح في التدمير كالتغيير اذا ما استغمت ألمكر ذات غايات استغبللية معينة. كالشكؿ 

 التي يكضح ذلؾ:البياني ا

 
 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ٚاٌثمافح/

يتناكؿ الجدكؿ التالي دكر االيديكلكجيا في السيطرة عمى الجانب الثقافي لممجتمعات بشكؿ عاـ 
خصكصا بعد تنامي دكرىا عبر كسائؿ االعبلـ الجديد ذات التأثير الكاسع في المجتمع، ككما ىك مكضح 

 باالتي:
 ( يكضح 61جدكؿ )

 االيديكلكجيا عمى الجانب الثقافيسيطرة 
 النسبة المئكية التكرار سيطرة االيديكلكجيا عمى الجكانب الثقافية

 82 89 نعـ
 13 14 ال

 5 5 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

تكضح نتائج الجدكؿ اعبله اىمية االدكار التي تؤدييا الجكانب الثقافية في الحياة االجتماعية 
اليو االنظار بشكؿ اساسي نحك الجيات التي تحاكؿ السيطرة عمى افراد المجتمع لممجتمعات بحيث تتجو 

 في المعركضة برامجيا كسمككياتو كىذا ما اعتمدت عمية اإليديكلكجيا االعبلمية في جذب االنتباه مضاميف
كبالتالي بسط سيطرتيا عمى المجتمع لذا اشارت  المتابعيف اك المشاىديف اك المتمقيف عمى مجانا الغالب
مبحكثا الى التأكيد باإلجابة )نعـ( اف االيديكلكجيا تمثؿ اداة سيطرة  89% مف المبحكثيف كبكاقع 82نسبة 

مبحكثا  14% منيـ فقط بكاقع 13عمى االكضاع الثقافية في المجتمع، بينما اجاب بػ )ال(  نسبة قدرىا 
فض لمرام الكارد في سؤاؿ الجدكؿ اعبله باعتقاد المبحكثيف كىك الصحيح باف كتفسر الباحثة نسبة الر 

االيديكلكجيا جزء مف الثقافة بكبل معانييا االنثركبكلكجية كاالبستمكلكجية كفؽ تعريؽ ادكارد تايمكر لمثقافة 
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حد اىـ % لجكاب ال اعرؼ. كىنا نجد ال بدا مف االشارة الى رغـ اف االيديكلكجيا ا5في حيف اختار 
ادكات السيطرة الفكرية في مجتمعنا فيي ذات قكة تضاىي الحركب عمى ارض الكاقع، كانت ىي الداعي 
االساسي لبقاء الييمنة كخضكع المجتمعات باتباع استراتيجيات إقناعيو جديدة معتمدة عمى اخر ما 

كثاتيا الثقافية لتبقى تكصمت اليو العمكـ التكنكلكجيا مف تطكر إلخضاع المجتمعات كاضعاؼ تأثير مكر 
مستعبدة كمستغمة مف قبؿ الجيات المييمنة آيا كانت دكال اك احزاب اك جماعات اك تنظيمات ، باتباع 
اليات الخطاب كتحريؾ افراد المجتمع بما يتناسب مع ايديكلكجية الجيات المسيطرة في المجتمع، كالجانب 

يكـ بعد افراغ الثقافة مف محتكاىا كجعميا سمعة كبقية الثقافي اىـ ما تتجو اليو االنظار دائما خصكصا ال
السمع االستيبلكية االخرل ، فتككف الجيات المالكة اك الحاكمة ىي المنتجة إليديكلكجيا الثقافة كمف ثـ 

 زجيا في المجتمع. كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:
 

 
 

 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ١ّٕ٘ٚح اجلّاػح:
كر الجماعة المتمكنة ماديا كالمسيطرة اعبلميا في نشر المعتقدات في الجدكؿ التالي نستعرض د  

 االيديكلكجية ككما ىك مكضح بالتالي:
 ( يكضح ىيمنة الجماعة ماديا كاعبلميا في نشر المعتقدات االيديكلكجية62جدكؿ )

 النسبة المئكية  التكرار دكر الييمنة في نشر المعتقدات االيديكلكجية
 86 93 نعـ

 8 9 ال
 6 6 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

مبحكثا اف  93% منيـ كبكاقع 86تكضح بيانات الجدكؿ اعبله تأييد افراد مجتمع الدراسة بنسبة 
ىيمنة الجماعة المسيطرة ماديا كاعبلميا ليا الدكر االساسي في نشر المعتقدات االيديكلكجية عبر كسائؿ 

الدينية كالسياسية االعبلـ المختمفة كىذا ما نجد كاضحا جميا في استعماالت كسائؿ االعبلـ الجديد 
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% منيـ االجابة بػ )ال( ليشيركا بذلؾ الى مثؿ ىذه الييمنة ال يمكنيا الغاء 8كالتربكية بينما اختار نسبة 
% منيـ متمسكة باإلجابة )ال اعرؼ(. 6تاثير المكركثات الثقافية كالركاسب االجتماعية فيما بقيت نسبة 

عتمد عمى قضية اساسية كىي اف مف يسيطر عمى المكرد اف كظيفة الييمنة القائمة عمى اإليديكلكجيا ت
المادم كاالعبلمي ىـ القادريف عمى نشر االفكار كالمعتقدات االيديكلكجية التي تبرر كجكدىـ لمنظاـ القائـ 
لمحفاظ عمى مصالحيـ كامتيازاتيـ كمف ىذا الجانب تظير االيديكلكجيات بشكؿ اساسي كمبرر في كؿ 

لتي تخدـ تكجياتيـ داخؿ المجتمع كبالنتيجة فأف كجكد مثؿ ىذا الكضع يمنح المجتمعات بالطريقة ا
اصحابو السيطرة عمى كؿ الحاالت الساعية الى التغيير كيمتص غضبيـ بتشكيو الحقائؽ االجتماعية 

 كالسياسية كاضفاء طابع العقبلنية عمى تكجياتيـ االيديكلكجية. كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:

 
 

 اجملرّغ ٚاال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا:افشاد 
يتناكؿ الجدكؿ التالي افراد المجتمع بشكؿ عاـ كىؿ ىـ يتصرفكف كفؽ نسؽ اك رؤيا ايديكلكجية 

 معينة اـ ال فكانت االجابات كالتالي:
 ( يكضح تصرؼ افراد المجتمع كفؽ نسؽ ايديكلكجي63جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار تصرؼ افراد المجتمع كفؽ نسؽ ايديكلكجي
 81 87 نعـ

 12 13 ال
 7 8 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

 
مف اىـ المسممات االجتماعية اف الحياة في المجتمعات ال يمكف اف تخمك مف بناء ايديكلكجي 
بصكرة محددة مف الكضكح اك الغمكض المقصكد اك غير المقصكد لذا نجد اف اجابات االفراد عند سؤاليـ 

% 81مغت حكؿ تصرؼ افراد المجتمع ضمف النسؽ االيديكلكجي كانت النسبة المؤيدة ليذا الرام قد ب
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مبحكثا كىذه النسبة رغـ قمتيا  13% منيـ كبكاقع 12مبحكثا فيما اختار االجابة ال نسبة  87منيـ كبكاقع 
ترل الباحثة انيا عمى جانب كبثيرة مف االىمية العممية كاالجتماعية ألنيا تشير الى شعكر ىذه النسبة مف 

ضارب التكجيات كالتبايف الكبير في المبحكثيف بكجكد نكع مف الفكضى االجتماعية الناتجة عف ت
السمككيات االجتماعية لئلفراد كالجماعات داخؿ المجتمع العراقي تحديدا كىك ما تعتبره الباحثة نتيجة 
طبيعية بالنسبة لمجتمعات ما بعد الحركب اك االحتبلؿ فضبل عف اىـ سمات الشخصية العراقية كىي 

سالبا التكجيات االجتماعية المتناقضة التي طفت عمى سطح معاناتيا مف ازدكاج الشخصية الذم اثرت بو 
% منيـ باختيار ال اعرؼ. اف حقيقية تصرؼ افراد المجتمع ضمف 7الحياة االجتماعية فيو. بينما اكتفى 

معاني ايديكلكجية مختمفة جاء مف تعدد االيديكلكجيات التي افتقرت جميعيا الى الغمبة الديمكغرافية كفقر 
معرفية في اشباع الحاجات المعرفية الفردية كالجمعية ليككف ذلؾ تأكيدا لما طرح مسبقا اف منظكماتيا ال

االيديكلكجيا المعاصرة متغيرة معتمدة عمى ما يتناسب مع ظرفيا بشكؿ عاـ، فمنذ اعتماد االيديكلكجيا 
ف االتباع اصبح لزاما كاقترانيا بالنظاـ السياسي المعتمد عمى اسمكب االقناع لمكصكؿ الى مرحمة التأييد م

عمى االفراد اف تككف تكجياتيـ ذات مضمكف ايديكلكجي يبرز مف خبللو الصبغة المؤيدة لمنظاـ اك الحزب 
اك الجماعة، كبالتالي ينقسـ بذلؾ افراد المجتمع الى مجاميع ايديكلكجية متعددة كمختمفة بيف مؤيد كرافض 

جيا في المجتمع تبرر بيا نظاميا القائـ كتدافع عنو. كالشكؿ لمنظاـ القائـ كىذه احدل اىـ كظائؼ االيديكلك 
 البياني االتي يكضح ذلؾ:

 
 اال٠ذ٠ٌٛٛخ١ا ٚاٌٛػٟ اٌضائف:

يقصد بالكعي الزائؼ ىك محاكلة الجيات الحاكمة اك المالكة تزييؼ كعي افراد المجتمع لبقائيـ تحت 
عبر كسائؿ االعبلـ الجديد ككما ىك مكضح سمطتيا بشكؿ عاـ، كىذا ما تعمؿ عميو اليـك اغمب الجيات 

 في اجابات افراد العينة ضمف الجدكؿ التالي:
 ( حكؿ كصكؿ مجتمعنا اليـك الى مرحمة الكعي الزائؼ64جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار المجتمع يعيش كعيا زائفا
 82 89 نعـ

 7 8 ال
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 10 11 ال اعرؼ
 %100 108 المجمكع

 
يمثؿ الكعي الزائؼ المعنى السمبي لؤليديكلكجيا الذم جاء بو كارؿ ماركس عندما اقر بالكجكد 
االجتماعي ىك مف يحدد الكعي كليس الكعي ىك الذم يحدد الكجكد االجتماعي فاألكضاع االجتماعية 

ياة فكضكية السائرة في طريؽ التردم كانعداـ ام بصيص لؤلمؿ اك النكر في اخر النفؽ الذم نعيش فيو ح
نتيجة الفساد االدارم كالمالي كالسياسي كالضعؼ الكاضح في سيطرة المؤسسة السياسية عمى تسيير الكاقع 
االجتماعية كادارة الحياة االجتماعية بما يحقؽ كعكدىا السياسية بسبب االرىاب كالسبلح المنفمت كالتأثير 

دعميا لمجماعات التي تتبعيا خصكصا تمؾ التي الكاضح لتدخؿ دكؿ الجكار االقميمي في الشأف العراقي ب
تحتؿ مكاقع سياسية بارزة في المؤسسة السياسية فضبل عف االنقساـ المجتمعي كالمحاصصة الطائفية 

االمر الذم  2005لمسمطة التي نتجت عف سياسات االنظمة السابقة كادارة االحتبلؿ االمريكي قبؿ عاـ 
اسية ذاتيا بيف التكجيات الدينية كالعممانية االسبلمكية منيا ادل الى تضارب تكجيات المؤسسة السي

كالقكمية لذلؾ نجد اف بيانات الجدكؿ اعبله تشير الى تكافؽ نسبة كبيرة مف افراد العينة حكؿ كصكؿ 
مبحكثا في حيف كانت اجابات  89% منيـ كبكاقع 82مجتمعنا اليـك الى مرحمة الكعي الزائؼ بنسبة قدرىا 

المبحكثيف تشير الى رفض ىذه الفكرة كىي اكؿ مرة تنخفض فييا نسبة الرفض عف نسبة  %  مف7نسبة 
% مف المبحكثيف كىذا ما تعممو الباحثة باف الغاية مف محاكلة زرع 10االجابة بػ )ال اعرؼ( التي بمغت 

متعددة غير الكعي الزائؼ بيف افراد المجتمع العراقي ىي بقائيـ تحت نفكذ السيطرة الفئات السياسية ال
المتكافقة اك الطبقية لمف يمتمؾ المادة كالثركة كالكصكؿ بيـ الى مرحمة االقتناع بيذا النظاـ االجتماعي 
كالتعايش معو. ليذا تسعى الجيات لمسيطرة عمى طبيعة كنمط تفكير الفرد إلبقائو خاضع تحت سمطتيـ 

التي نالكىا في ظؿ ممارسة ديمقراطية  الف ام مقدار مف الكعي يمكف اف ييز بشدة المكانات السياسية
 صكرية غمب عمييا الطابع الطائفي كخضعت لمتحشيد الديني كالقكمي. كالشكؿ البياني االتي يكضح ذلؾ:
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 اٌفصً اٌثآِ 

ٚٔرائدٙا اٌذساعح فشض١اخ ِٕالشح  
ٚادلمرتزاخ ٚاٌرٛص١اخ ٚاالعرٕراخاخ  

 
 

 ِٕالشح اٌفشض١اخ :ادلثسث االٚي
 

 ِٕالشح ٔرائح اٌذساعح ادل١ذا١ٔح اٌثأٟ:ادلثسث 
 

 ادلثسث اٌثاٌث: االعرٕراخاخ ٚاٌرٛص١اخ ٚادلمرتزاخ
 

 
 
 

 دت١ٙذ
 

يتضمف ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث.. اشتمؿ االكؿ منيا عمى مناقشة فرضيات الدراسة كنتائجيا في 
.. المبحث الثالث، اما  نيةالميدا حيف كاف المبحث الثاني مشتمبل عمى النتائج التي تكصمت الييا الدراسة

    ت.فقد تضمف مجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحا
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 ادلثسث االٚي ِٕالشح اٌفشض١اخ
 

 الفرضية االكلى:
 

 تأثيرىا كمجاالت االعالـ كسائؿ قدمتيا التي االسيامات بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ
 حياتيـ في تأثيرىا بمكرة عممية مف كجزء االفراد حياة في

 
 ( يكضح الفرضية االكلى65جدكؿ رقـ)

مجاؿ التأثير                         
 السياماتا

احتؿ كظيفة 
 اجتماعية 

 مستكيات حقؽ
 االرباح مف عالية

 بصناعة نجح
 كىمي كاقع

 غياب التكجيو
  االيديكلكجي

الفرد مصدر 
 المعمكمة 

 المجمكع

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع
 36 91 4 9 7 18 8 19 9 22 9 23 المنفعة تحقيؽ

 31 78 2 6 6 16 8 20 8 19 7 17 تبادؿ المصالح
 24 60 4 11 3 7 6 15 6 14 5 13 تكفير فرص العمؿ

 6 14 1 3 1 3 1 2 1 2 2 4 الكصكؿ الى التطكر
 3 8 1 1 1 2 - 1 - 1 1 3 اخرل تذكر

 100 251 12 30 18 46 23 57 23 58 24 60 المجمكع
 

مف مبلحظة بيانات الجدكؿ المركب اعبله كالذم يخص العبلقة بيف ما تقدمو كسائؿ االعبلـ 
المعركضة عمى المستخدميف اك المتمقيف مجانا اك بأسعار رمزية نجد اف كفة  الجديد مف خبلؿ برامجياتيا

% بالنسبة الى تحقيؽ 9المكازنة تميؿ لصالح مكاسب ىذه الكسائؿ فأعمى نسب الجدكؿ اعبله بمغت 
المنافع االجتماعية لممستخدميف مف خبلؿ تقديميا ليذه البرامجيات مقابؿ تحقيقيا لمنافع الربحية 

كالسمع اك لمتركيج لمتكجيات كالبرامج السياسية في فترات االنتخابات  لمبضائع االعبلنات مف لممؤسسات
كفي بعض الحاالت التي تستخدـ فييا الدكؿ ىذه الكسائؿ لتركيج اك تبرير فكرة معينة لمكاطنييا اك غيرىـ 

% كتكفير فرص عمؿ 7 اال اف ىذه الكظيفة ينخفض تأثيرىا باستمرار مع تبادؿ المصالح التي كصمت الى
% فقط لتصؿ الى ادنى مستكياتيا مع تحقيؽ التطكر العممي كالتقني اذ اف اغمب المعمكمات 5التي بمغت 

% فقط مف 2كالمعارؼ المقدمة في ىذه الكسائؿ تتسـ بالشيء الكثير مف السطحية لتصؿ ىذه النسبة الى 
% مقارنة بما 9يات عالية مف االرباح الى اجابات المبحكثيف فيما ترتفع النسب في حالة تحقيؽ مستك 

% بالنسبة الى المصمحة المتبادلة بيف زيادة عدد المشاىديف اك 8تحققو مف منافع اجتماعية مجانية ك
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% بالنسبة الى تكفير فرص 6المتابعيف الذيف تعتمد عمييـ بشكؿ اساسي في تحقيؽ ارباحيا لتنخفض الى 
مجتمعات التي تؤثر كسائؿ االعبلـ الجديد في تحديد كجية التغير % فقط لتحقيؽ التطكر في ال1العمؿ ك

االجتماعي فييا كسرعتو. فقد نجحت ىذه الكسائؿ بصناعة كاقع كىمي مف خبلؿ اقناع متابعييا باف 
السعادة شعكر كقتي ال عبلقة لو بالقضايا االجتماعية بؿ تنحصر في استخداـ بعض االجيزة اك المنتجات 

تي يمكف اف تكفر مشاعر كقتية غايتيا في ذلؾ غرس حب الشراء كالرغبة في االستيبلؾ االستيبلكية ال
لكؿ جديد لتحكيؿ اتجاىات االفراد مف االستيبلؾ االساسي كالضركرم نحك االستيبلؾ المظيرم لترتفع 

في  %6% في تحقيقيا لممنافع االجتماعية كتبادؿ المصالح ثـ تعاكد االنخفاض الى  8ىذه النسبة الى 
% فقط في حالة خمؽ تكجو اجتماعي نحك السعي لتطكر المجتمعات اما في 1حالة تكفير فرص العمؿ ك

حالة غياب التكجيو االيديكلكجي في برامج ىذه الكسائؿ كدكره في تحقيؽ المنافع االجتماعية الذم انخفض 
% في حالة مساىمة 3% ك6% كالذم يستمر ىك االخر باالنخفاض مع تبادؿ المصالح الى 7بدكره الى 

% في حالة تكفير فرص لتطكر المجتمعات مف 1ىذا المجاؿ التأثير في تكفير فرص العمؿ كمف ثـ الى  
خبلؿ غرس اىمية ىذه الفكرة لذا نستنتج مف العرض السابؽ اف نسب مكافقة المبحكثيف حكؿ العبلقة بيف 

ياة االجتماعية ينخفض باستمرار مع ارتفاع مجاالت تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد كمساىمتيا في كاقع الح
االىمية االجتماعية لممجاالت التي يراد لتأثير كسائؿ االعبلـ فييا اف يككف اعمى مف غيره فييا فيما ترتفع 
ىذه النسب مع كؿ المجاالت التي تحقؽ فييا منافع المؤسسات االعبلمية القائمة عمى ادارتيا كتطكيرىا 

اكبر مف الداللة  105056تعرؼ عمى معنكية العبلقة نجد اف قيمة كام المحسكبة كعند قياس مربع كام لم
االمر الذم يدعكنا الى قبكؿ فرضية  16كدرجة حرية  0505عند مستكل ثقة 058637االحصائية ليا  

 البحث كالجدكؿ ادناه يكضح ذلؾ  
 

 (يكضح اختبار الفرضية66جدكؿ رقـ)
الداللة  القيمة المحسكبة ثقةمستكل ال درجة الحرية كجو المقارنة

 االحصائية
 0.8637 10.056 0.05 16 دالة
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 الفرضية الثانية:
كاساليب تمرير الرسالة  االقناعية االساليب نكعية بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ

 االعالمية في كسائؿ االعالـ الجديد. 
 ( يكضح الفرضية الثانية67جدكؿ رقـ)

 اساليب التمرير                       
 

 اساليب االقناع 

 معمكمات معرفية مفاىيـ
 جديدة

 الحاجات استغالؿ
 كالمخاكؼ

 العكامؿ
  الداخمية

 المجمكع

 % ع % ع % ع % ع % ع
 11 11 2 2 4 4 3 3 2 2 استمالة العقؿ

 12 13 3 3 5 5 3 3 2 2 إثارة العاطفة

 2 3 0 0 - 1 1 1 1 1 استخداـ المنطؽ

 75 81 8 9 65 70 - 1 1 1 كؿ ما سبؽ

 100 108 13 14 74 80 7 8 6 6 المجمكع

 
تشير بيانات الجدكؿ اعبله الى اف كسائؿ االعبلـ الجديد قد كظفت جميع اساليب االقناع بدء مف 
استمالة العقؿ كاثارة العاطفة كاستخداـ المنطؽ مف اجؿ استغبلؿ مخاكؼ المتابعيف اك المشاىديف في 

القضايا السياسية عمى عممية تمريرىا لمرسالة االعبلمية خصكصا فيما يتعمؽ بالقضايا المجتمعية العامة ك 
المستكييف المحمي كالعالمي عمى كجو التحديد فصناعة عدك تضمف زيادة عدد االتباع فقد حاز ىذا الخيار 

% مف اجابات المبحكثيف كىنا تجد الباحثة ال بدا مف االشارة الى اف فكرة المخاكؼ ال 65عمى نسبة 
الحرماف مما يعرض مف مظاىر االستيبلؾ  تنطكم عمى الخكؼ الكجكدم فقط بؿ تنطكم عمى الخكؼ مف

فضبل عف الخكؼ مف كصمة عدـ متابعة التطكرات كالتغيرات التي تحدث عمى المستكييف المحمي 
كالعالمي مف جية كمف جية اخرل الخكؼ مف مكاكبة التغيرات التي تحدث في المزاج االجتماعي العاـ 

بالتكجيات االجتماعية لؤلفراد  التأثيرالفاعؿ في الذم تمعب فيو عمميتي التقميد كالمحاكاة دكرىما 
كالجماعات عمى حد سكاء كىك ما يؤثر بشكؿ مباشر في زيادة الشعكر بالحاجة الى تمبية مجمكعة مف 
المشاعر التي استطاعت ىذه الكسائؿ غرسيا في االفراد مثؿ حب الشراء كاالستيبلؾ المظيرم مف اجؿ 

الداخمية في دفع الفرد الى تمثؿ كتقبؿ الرسالة االعبلمية قد حاز عمى نسبة االستيبلؾ اذ اف تأثير العكامؿ 
% منيـ تتـ اثارة المخاكؼ لدييـ عف طريؽ بث برامج تثير فييـ العكاطؼ 5% مف المبحكثيف مقابؿ 8

الفردية كاالنسانية كالتعاطؼ مع المكضكعات التي يطرحيا االعبلـ الجديد فيما بقيت نسب العبلقة بيف 
متغيرات المعركضة في الجدكؿ اعبله تتراكح في مستكياتيا الدنيا فيذه الكسائؿ لـ تستخدـ اسمكب استمالة ال
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% فقط ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة الى اثارة العكاطؼ كما 2العقؿ عف طريؽ المفاىيـ المعرفية اال بنسبة 
% بالنسبة الى 1نسب الى % لتنخفض ىذه ال3انيا لـ تستخدـ المعمكمة الجديدة في ذلؾ اال بنسبة 

العبلقة بيف متغيرم المفاىيـ المعرفية كالمعمكمة الجديدة في استخداـ المنطؽ إلقناع المتمقيف اك لتأثير كؿ 
ما سبؽ في تمريرىا لمرسالة االعبلمية  كما اف ىذه الكسائؿ اعتمدت عمى استغبلؿ الحاجات الفردية 

عمى خبلؼ ما يحدث مع استخداـ المنطؽ في اثارة العكاطؼ  % في استمالة العقؿ كاثارة العاطفة3بنسبة 
% حيث ال يرل ام مف المبحكثيف ام كجو 0كالمشاعر لدل االفراد الذم بمغت نسبتو في الجدكؿ اعبله 

مف اكجو استخداـ المنطؽ في استثارة العكاطؼ كعند المجكء الى قياس مربع كام كجدت الباحثة اف قيمة 
لذا نقبؿ  7% كدرجة حرية 5اكبر مف داللتيا االحصائية عند مستكل ثقة  كىي 2.1253كام تربيع 

 فرضية البحث ككما مكضح في الجدكؿ ادناه :
 

 ( يكضح اختبار الفرضية68جدكؿ رقـ)
الداللة  القيمة المحسكبة مستكل الثقة درجة الحرية كجو المقارنة

 االحصائية
 0.07116 2.1253 0005 7 دالة

 
 الثالثة:الفرضية 

 االبعاد كتأثير الفرد سمكؾ في الخارجية العكامؿ تأثير بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ
 لمعكلمة االجتماعية

 ( يكضح الفرضية الثالثة69جدكؿ رقـ)
 ابعاد العكلمة        

 عكامؿ خارجية 
 المجمكع القانكنية الثقافية  االجتماعية  االقتصادية  السياسية 

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع
 11 12 - 1 - 1 5 5 1 2 3 3 السياسية

 32 35 6 7 6 7 5 5 3 3 12 13 االقتصادية

 27 29 1 1 1 1 4 4 8 9 13 14 االجتماعية

 22 23 2 2 8 9 5 5 2 2 5 5 الثقافية

 9 9 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 القانكنية

 100 108 10 12 16 19 22 22 17 18 35 37 المجمكع
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تشير بيانات الجدكؿ اعبله الى اف اكثر ابعاد العكلمة كضكحا في التأثير في حياة افراد في 
المجتمع العراقي بكصفيا احد العكامؿ الخارجية التي كاف ليا التأثير في تكجياتو االجتماعية ىي العكامؿ 

% عمى التكالي 12% ك13 االجتماعية كاالقتصادية حيث زادت ىذه العكامؿ عمى نسب مكافقة لممبحكثيف
كيقصد بالعكامؿ االجتماعية ىك فكرة االختراؽ الثقافي لمعكلمة مف خبلؿ يدىا الطكلى المتمثمة بكسائؿ 
االعبلـ االمر الذم ادل الى ظيكر الكثير مف العادات كالحاجات المعمكمة في مجتمعاتنا قبؿ اف تستفيد 

ة بتأثير مف االبعاد السياسية لمعكلمة كتأثير الدكؿ القكية ىذه المجتمعات مف الجكانب االيجابية في العكلم
اقتصاديا في اجبار الدكؿ النامية اك الضعيفة اقتصاديا اك التابعة لمدكؿ العظمى عمى السير في ركاب 
العكاممة اما في حالة المجتمع العراقي الذم تعرض الى الحصار االقتصادم مع بدايات ظيكر العكلمة 

اكي لمنظاـ الحاكـ حيف ذاؾ استمر ىذا الحصار الى فترة االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ في كالتكجو االشتر 
ليدخؿ المجتمع العراقي بعدىا في دكامة الفكضى الخبلقة التي انتيت الى الحرب  2003نيساف مف عاـ 

كدكامة الفكضى السياسية   2016كالحرب ضد داعش االرىابي التي استمرت حتى  2005الطائفية 
مقابؿ التأثير المفتكح لكسائؿ االعبلـ   2003لتبعية االقميمية لؤلنظمة السياسية التي حكمت العراؽ بعد كا

المعكلـ كاالعبلـ الجديد حيث حافظ تأثير االبعاد االجتماعية عمى اعمى نسب تأثرىا بإبعاد العكلمة في 
العراقي بما مكنو مف متابعة ىذه  الجكانب االقتصادية التي غيرت كثيرا مف االكضاع االقتصادية لمفرد

الكسائؿ بما تتطمبو مف تكاليؼ مادية كاف يعجز تماما عف تمبيتيا كقت الحصار االقتصادم اك في بدايات 
% مقابؿ تأثير 8االحتبلؿ لتستمر ىذه النسب االرتفاع مقارنة مع نسب الجدكؿ االخرل فقد بمغت 

% في حالة الجكانب 4حيف تنخفض ىذه النسبة الى  اقتصاديات العكلمة في الحياة االجتماعية في 
% لكؿ مف الجكانب الثقافية كالقانكنية عمى حد 1االجتماعية لمعكلمة كالثقافة التي استمر باالنخفاض الى 

سكاء مقبؿ ارتفاع تأثر ىذه االبعاد بالجكانب االقتصادية المتمثمة باالنفتاح عمى االسكاؽ العالمية كدخكؿ 
% لكؿ منيما ليتحقؽ بذلؾ 6ممارسة سياسية في المجتمع العراقي حيث بمغت ىذه النسب الديمقراطية ك

االختراؽ الثقافي لمعكلمة مف خبلؿ اجابات المبحكثيف بتأثر االبعاد الثقافية لمعكلمة في الجكانب السياسية 
كاضح لكسائؿ  % االمر الذم يعني مف كجية نظر الباحثة بكجكد تأثير5كاالقتصادية كالثقافية بنسبة 

االعبلـ الجديد المعمكمة في التكجيات االجتماعية كالثقافية لمفرد في المجتمع العراقي اذ بمغت نسبة التأثير 
% 13%  مف اجابات المبحكثيف كىي نسبة عالية اذا ما قكرنت بأعمى نسب الجدكؿ اعبله كالبالغة 8ىذه 

لسياسية لمعكلمة )الديمقراطية(. كىنا لجأت الباحثة الى كالتي تعزك التغيرات الثقافية الى تأثير االبعاد ا
مقابؿ  285638اعتماد مقياس مربع كام لمتعرؼ عمى الداللة المعنكية لمعبلقة فكجد اف قيمة كالي تربيع 

االمر الذم يعني قبكؿ  16كدرجة حرية  0.05عند مستكل ثقة  0.02616الداللة االحصائية ليذه القيمة 
 قيمة كام المحسكبة اكبر مف داللتيا االحصائية  كما مكضح في الجدكؿ ادناه.   فرضية البحث الف 
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 ( يكضح اختبار الفرضية70جدكؿ رقـ)
الداللة  القيمة المحسكبة مستكل الثقة درجة الحرية كجو المقارنة

 االحصائية
 0.02616 28.683 0.05 16 دالة

 
 الفرضية الرابعة:

 كاىـ االجتماعي التطبيع عممية مضاميف بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ
   المعمكماتية الثكرة فرضتيا التي المتغيرات

 ( يكضح الفرضية الرابعة71جدكؿ رقـ)
 مضمكف التطبيع    

 
 متغيرات معمكماتية

انتياؾ  تيديد ىكية 
 خصكصية 

اقتصاد  فقر معمكماتي 
 المعرفة

 المجمكع 

 % ع % ع % ع % ع % ع
 35 38 11 12 6 6 8 9 10 11 المغة

 31 34 6 7 8 9 7 8 9 10 المعتقدات
 19 21 3 3 4 4 6 6 7 8 القيـ

 15 15 3 3 4 4 3 3 5 5 القكانيف
 100 108 23 25 22 23 24 26 31 34 المجمكع

 
تسيـ كسائؿ االعبلـ الجديد بشكؿ مباشر في تككيف الذكؽ العاـ في فترة زمنية مف الحياة 

كالمتمقي  االبداعي العمؿ اك الفف بيف الرابط االجتماعي العنصر بدكره يمثؿ ما الذم لمجتمع االجتماعية
 العاـ في ىذه الحالة ىك المستخدـ اك المشاىد اك المتابع لمبرامج التي تعتمد عمى الذكؽ الذم يككف

 الثقافي التغير عمميات عف بمعنيييا االبستمكلكجي كاالنثركبكلكجي الناتجة لمثقافة الحامؿ الطبؽ بكصفو
 الحقيقي االجتماعي االشباع الذم يغني عف الخياؿ المجتمعات. لتعمؿ بشكؿ اك باخر عمى اشباع في

الباطني الناتج مف الصعكبات االجتماعية التي يمكف اف تحقؽ االشباع  التمثؿ مع يتبلـز عندما
لكثرة متطمباتيا التي ال يمكف اف  االجتماعي الحقيقي التي تصؿ في بعض االحياف الى حد االستحالة

يتحصؿ عمييا الفرد اال بعد نكع مف عمميات التثقيؼ الذاتي اك العاـ بعد اف تقكـ كسائؿ االعبلـ الجديد 
بانتزاع االعتراؼ الجماىيرم بالتميز الذم يزيد مف اعداد المشاىديف اك المتابعيف اك المستخدميف الذيف 

لي تحقؽ فييـ اعمى نسبة تأثير ممكنة بتحكميا بالعمميات التي تخضع ليا تحقؽ مف خبلليـ ارباحيا كبالتا
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الية التمقي عندىـ بالتكرار كفاعمية الصكرة كبساطة المغة التي ال تتطمب ميارات لغكية يفتقدىا الغالبية مف 
تماعي ابناء المجتمعات لذا فاف ىذه العممية ستتجو نحك التأثير الشمكلي لتتحكؿ الى عممية تطبيع اج

ممثمة بدكر كسائؿ االعبلـ منذ ظيكرىا بعممية التنشئة االجتماعية لؤلفراد مف خبلؿ نمط منو انماط لغة 
التخاطب مع المتمقي لؤلعماؿ االبداعية التي تعرضيا ىذه الكسائؿ بطريقة تضمف معيا اعمى تأثير ممكف 

ف اراء المبحكثيف الذيف تمثؿ كجية النظر في االفراد كبأكسع فئة ديمكغرافية بيف افراد المجتمع لذا نجد ا
% مف مجمكع افراد مجتمع البحث حيث اعتمدت 10التحميمية اعبله قد حازت عمى نسبة مكافقة بمغت 

ىذه الكسائؿ لغات تعتمد عمى لغة الصكرة الثابتة كالمتحركة )مقاطع الفيديك( كالتي تسيـ بشكؿ مباشر في 
ت التي تصيب العقمية االجتماعية نتيجة المكركثات الثقافية البالية تشكيؿ كعي مشكه مستفيدة مف التشكىا

% 9حيث تمارس الصكرة ىيمنتيا عمى ذىف المتمقي لتنخفض ىذه النسبة في الحاؿ مع المعتقدات الى 
% مع القكانيف باعتبارىا مف اىـ العكامؿ الميددة لميكية 5% مع القيـ ك7كتستمر في االنخفاض الى 

فراد كيطغى ىذا االنخفاض عمى تكجيات افراد مجتمع البحث نحك تأثير القيـ كالقكانيف في االجتماعية لؤل
% لكؿ منيما في 3% لكؿ منيما لتستمر باالنخفاض الى 4انتياؾ الخصكصية كالفقر المعمكماتي الى 

تمقي مف حالة اقتصاد المعرفة اال اف تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد في تغميب معتقدات المبدع عمى الم
% لينخفض مع تأثيره في بناء اقتصاد المعرفة الى 8خبلؿ الرسالة االعبلمية سيرتفع في ىذه الحالة الى 

% مف اراء المبحكثيف لذا لجأت الباحثة الى مقياس مربع 11% اذ يرتفع تأثير المغة في ىذا االخير الى 6
رة في الجدكؿ اعبله افقيا كعمكديا فكجدت كام لمتعرؼ عمى معنكية العبلقة بيف كبل مف المتغيرات المذكك 

كىي اكبر مف قيمة الداللة  9% كدرجة حرية 5عند مستكل ثقة   359797اف قيمة كام تربيع 
 االحصائية ليا اك ما يعرؼ بالقيمة الجدكلية لذا تقبؿ فرضية البحث كما مبيف في الجدكؿ ادناه 

 
 ( يكضح اختبار الفرضية72جدكؿ رقـ)

الداللة  القيمة المحسكبة مستكل الثقة درجة الحرية كجو المقارنة
 االحصائية

 0.9122 3.9797 0.05 9 دالة 
 

 الفرضية الخامسة:
 كلجكء الكاقع بتشكيؿ االجتماعي مككنات البناء تأثير بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ 

 المخاكؼ اختالؽ الى الحككمات
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 الخامسة( يكضح الفرضية 73جدكؿ رقـ)
 تشكيؿ البناء لمكاقع   

 خمؽ المخاكؼ 
 المجمكع  زرع الخكؼ  اصطفاؼ االفراد  تشتيت الفكر 

 % ع % ع % ع % ع
 36 39 12 13 8 9 16 17 نعـ ىك كذلؾ

 11 12 4 4 2 2 5 6 ال يمثؿ ذلؾ

 53 57 13 14 2 2 38 41 السيطرة عمى االفراد

 100 108 29 31 12 13 59 64 المجمكع

 
تعد عممية التكظيؼ السياسي لكسائؿ االعبلـ الجديد مف اخطر كاكثر عمميات التأثير التي 
تمارسيا ىذه الكسائؿ بقياميا بعممية اعادة تشكؿ التكجيات االجتماعية نحك القضايا السياسية المحمية منيا 

اف عمى ىذه الكسائؿ في كالعالمية الحاضرة كالمستقبمية اذ اف الكثير مف الحككمات في الكثير مف االحي
تمرير اك تبرير فعالياتيا االجتماعية باالعتماد عمى الماؿ السياسي الكفير الذم يمكف اف يقدـ ألجؿ 
غايتيا التي تبغي مف خبلليا التعرؼ عمى نمط ردكد الفعؿ االجتماعي نحك ىذه القضايا قبؿ اتخاذ 

قكاعدىـ السياسية في المجتمعات الديمقراطية اك القرارات بشأنيا االمر الذم قد يكمفيـ الكثير جدا مف 
الكثير مف المعارضة االجتماعية كالكثير مف صعكبات تطكيع المكاطنيف لمثؿ ىذه القرارات في الدكؿ 
الدكتاتكرية اك تمؾ التي تتميز بديمقراطيات شكمية كما في المجتمع العراقي حيث تعمؿ الحككمات في مثؿ 

كؼ االجتماعية مف قضايا معينة إلجبار المكاطنيف عمى عدـ رفع سقؼ ىذه الحالة عمى خمؽ المخا
مطالبيـ اك امانييـ مف ىذه الحككمات لتضمف بقاء االفراد اك الجمعات لمغالبية االجتماعية مصطفيف 

% منيـ يركف 16% مف المبحكثيف التي تكزعت بدكرىا عمى 36خمفيا كقد حازت ىذه الفكرة عمى مكافقة 
% ممثبل 59عمؿ عمى تشتيت الفكر الفردم كالجمعي الذم حاز عمى نسبة مكافقة بمغت اف المخاكؼ ت

غالبية افراد مجتمع البحث االمر الذم يضعؼ مكاقؼ المعارضة كما يضعؼ في االف ذاتو مكاقؼ التأييد 
ذه الى اف سمة االضطرار ستككف الغالبة التي يمكف اف تتسـ بالقبكؿ االجتماعي لمكقؼ الحككمات مف ى

% في مجاؿ ضماف اصطفاؼ االفراد مع ىذه الحككمات في مكاقفيا اال 8القضايا رغـ انيا تنخفض الى 
 % في حالة زرع الخكؼ 12اف ىذه النسبة ترتفع الى 

كمف الممفت لمنظر اف ىذه النسب في رفض عمميتي االستخداـ كتأثير المخاكؼ كمحاكلة 
% 5بزرع المخاكؼ التي تككف في اغمب االحياف كىمية الى الحككمات تيديد االمف االجتماعي ألفرادىا 

فقط كتستمر في االنخفاض مع استمرارية اصطفاؼ االفراد ألنيا ستعتمد في ىذه الحالة عمى حالة 
% لتنتج عممية السيطرة 4االضطرار كالخضكع اال اف ىذه النسبة ترتفع مع استمرارية زرع المخاكؼ الى 
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% كىي اعمى 38اك عمى تكجيو االفراد في المجتمعات التي حازت نسبة  عمى الكعر الفردم كالجمعي
% فقط ثـ لتعاكد االرتفاع مؤشرة اىمية زراعة 2نسب الجدكؿ تنخفض ىذه النسبة بانحدار شديد الى 

الخكؼ بكؿ اشكالو )الخكؼ مف المستقبؿ اك االخر اك العدك الكىمي الداخمي كالخارجي ..... اك غيرىا 
خكؼ التي تثير القمؽ الكجكدم لدل االفراد في المجتمعات(  ككسيمة سيطرة تستخدميا مف انماط ال

% االمر الذم الجأ الباحثة الى استخداـ مربع كام لمتعرؼ عمى 13الحككمات في التأثير باألفراد الى 
 115662فكجدت باف قيمة كام تربيع ىي  4% كدرجة حرية 5معنكية العبلقة اعبله عند مستكل ثقة 

حيث اف القيمة المحسكبة اكبر مف داللتيا  0502005مقارنة بالداللة االحصائية ليا كالتي بمغت 
 االحصائية لذا نقبؿ فرضية البحث كما ىك مبيف في الجدكؿ ادناه 

 
 ( يكضح اختبار الفرضية74جدكؿ رقـ)

الداللة  القيمة المحسكبة مستكل الثقة درجة الحرية كجو المقارنة
 االحصائية

 0.02005 11.662 0.05 4 دالة
 

 الفرضية السادسة:
 اعتماد كبيف كاالفتراضي الكاقعي بيف التداخؿ حالة بيف احصائية داللة معنكية ذات عالقة ىنالؾ 

   الخطاب تكظيؼ عممية عمى الجديد االعالـ
 

 (يكضح الفرضية السادسة75جدكؿ رقـ)
 تكظيؼ خطاب          

 تداخؿ الكاقعيف 
 المجمكع  الحاجات الذاتية  تككيف اتجاىات  بناء العقؿ 

 % ع % ع % ع % ع
نعـ ال يمكف تمييز 

 الحقيقة
8 7 1 1 5 5 14 13 

ال عالقة لكسائؿ 
 االعالـ بذلؾ

5 5 2 2 1 1 8 8 

 79 86 23 25 7 8 49 53 التدخؿ برسـ الكاقع 
 100 108 29 31 10 11 61 66 المجمكع
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عممت كسائؿ االعبلـ الجديد عمى تحديد اىـ كظائؼ الخطاب كاكثرىا تأثيرا في المتمقيف لتعمؿ 
عمى ترتيب اكلكياتيا في استخداـ ىذه الكظائؼ بالترتيب بدء بإعادة بناء العقمية كانتياء بالمعب عمى 

عمييـ في ىذه الكسائؿ  الحاجات الذاتية لؤلفراد مركرا بتككيف االتجاىات االجتماعية عندىـ نحك ما يعرض
لتعمؿ عمى تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ التي كضعتيا الباحثة عمى شكؿ مقترحات لئلجابة محاكلة مف 
خبلؿ ذلؾ اثبات صحة الفرضية اعبله مف نفييا اذ تراكحت ىذه االىداؼ بيف تكجو ايديكلكجي اتيمت بو 

اد الى مستكل مف عدـ تميز الحقيقة االجتماعية كسائؿ االعبلـ الجديد بانيا تسعى الى التجييؿ بدفع االفر 
اك براءتيا مف ىذا االتياـ بعدـ كجكد عبلقة كصكال الى حصر االىداؼ بمحاكلة رسـ كاقع جديد لؤلفراد 
في المجتمعات ميما كانت درجة قربو مف الكاقع المعاش اك بعده عنيا كبالتالي قربو مف الحقيقة اك بعده 

تمقي عمى طريقة العرض التي يؤثر مف خبلليا المبدع بعممية التكازف بيف الجمالي عنيا اذ تعتمد عممية ال
كالثقافي باالعتماد عمى التأثير بالعكامؿ التي تحدد االمكانات المختزنة في العمؿ االعبلمي المعركض 

قي في عمى المستخدميف اك المتابعيف اك المشاىديف بكصفيـ الفئة االجتماعية التي تمثؿ شخصية المتم
االعماؿ االبداعية عمى اختبلؼ مستكيات االبداع الفعمي التي تتضمنيا ىذه االعماؿ لتعمؿ كسائؿ 
االعبلـ الجديد عمى انتزاع اعتراؼ االفراد المتمقيف بالتميز الذم يخمؽ نمطا مف المثاؿ االجتماعي 

ؿ كالذم سيعكض بشكؿ مباشر المقركف باإلشباع الخيالي القائـ عمى التمثؿ الباطني لبرامج ىذه الكسائ
عمميات تحقيؽ االشباع االجتماعي مف خبلؿ التخمص مف كطأة الشعكر بالحرماف كتأثير الدكافع التي 

 تخمقيا الحاجات االجتماعية منيا كالفردية. 
مف ذلؾ نجد اف ارتفاع نسبة المكافقة في الجدكؿ اعبله عمى اف كسائؿ االعبلـ الجديد تحاكؿ 

ف قكة تأثيرية اعادة صناعة الكاقع االجتماعي بالطريقة التي تراىا مناسبة قد حازت عمى بكؿ ما اكتيت م
اعمى نسب الجدكؿ اعبله باالعتماد عمى كظائؼ الخطاب المذككرة انفا فتكظيؼ الخطاب إلعادة بناء 

سبة % مف اراء المبحكثيف كىي اعمى نسب الجدكؿ اعبله في حيف حازت ن49العقمية قد حاز عمى نسبة 
فاعمية كظيفة الخطاب بإعادة تككيف االتجاىات اك خمقيا نحك القضايا الجديدة المستجدة في كاقع الحياة 

% فقط فيما كانت نسبة مخاطبة ىذه الكسائؿ لمحاجات الفردية عمى اختبلؼ 8االجتماعية عمى نسبة 
االمر يفسر مف كجية نظر % مف اراء المبحكثيف كىذا 23اىميتيا بالنسبة لؤلفراد قد حازت عمى نسبة 

الباحثة تركيز اىتماـ كسائؿ االعبلـ الجديد عمى اعادة بناء العقمية لتتبلئـ مع التغيرات الحاصمة في 
تكجيات ىذه الكسائؿ طبقا لمصالحيا االقتصادية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمصالح التي تيتـ بيا الجيات 

النسب اعبله ببقية النسب في الجدكؿ كالتي انخفضت الى  الممكلة ليذه الكسائؿ خصكصا اذا ما قكرنت
% فأقؿ بالنسبة لترتيب بقية الكسائؿ كدكرىا في تحقيؽ االىداؼ فضبل عف اكلكياتيا في ترتيب ىذه 7

االىداؼ االمر الذم حدا بالباحثة الى استخداـ مربع كام لمتعرؼ عمى معنكية العبلقة بيف حالة التداخؿ 
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تراضي التي يعيشيا الناس كبيف تكظيؼ الخطاب كاالىداؼ المرجكة مف ىذا التكظيؼ بيف الكاقعي كاالف
كىي اكبر مف الداللة  259348فكجدت اف قيمة مربع كام ىي  4% كدرجات حرية 5عند مستكل ثقة 

 االحصائية لو لذا نقبؿ فرضية البحث كما مبيف في الجدكؿ ادناه  
 ( يكضح اختبار الفرضية76جدكؿ رقـ)

الداللة  القيمة المحسكبة مستكل الثقة درجة الحرية المقارنةكجو 
 االحصائية

 0.5688 2.9348 0.05 4 دالة
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 ادلثسث اٌثأٟ
 ِٕالشح ٔرائح اٌذساعح ادل١ذا١ٔح

 اٚال: إٌرائح ادلرؼٍمح تاٌث١أاخ االعاع١ح ٌٍّثسٛثني:
 ( 50-41( عاما كانت اكبر فئة تقع ما بيف )60-31تراكحت اعمار عينة الدراسة ما بيف )

% 32% مف مجمكع افراد العينة ، يمييا نسبة قدرىا 41سنة عمرية، اذ شكمت نسبة قدرىا 
( سنة لتشكؿ 40-31فأكثر، ثـ تأتي الفئة العمرية ضمف ) 51لمف ىـ ضمف الفئة العمرية 

كىذا ما يعطينا طابعا بأف افراد العينة ىـ مف مف مجمكع افراد العينة.  %27نسبة مئكية قدرىا
 فئات عمرية مناسبة لمتعامؿ كالتصرؼ كاالدراؾ تجاه كسائؿ االعبلـ الجديد.

  تميز افراد العينة بمستكل تعميمي عالي، متمثؿ بحممة الشيادات العميا مف الماجستير
مف مجمكع العينة ، في حيف كانت نسبة درجة  %66كالدكتكراه بمغت نسبة الدكتكراه منيـ 

% مف مجمكع العينة الكمي. بمعنى انيـ بمستكل عاؿ مف االدراؾ في فيـ 34الماجستير 
 عممية صناعة الكاقع االجتماعي.

  اما بالنسبة لبلنحدار االجتماعي إلفراد العينة، فقد اظيرت النتائج الميدانية اف اغمب افراد
 قدرىا مئكية كبنسبة مبحكث 75 الحضر نسبة  بمغت حيث حضرية ،العينة ىـ مف خمفيات 

 33 كبكاقع بالمئة% 31 الريؼ نسبة شكمت بينما الكمي، العينة افراد مجمكع مف% 69
، كىذا مالو مف دكر ميـ مف في تحديد ما يمكف اف يتمقاه الكمي العينة مجمكع مف مبحكث

 كسائؿ االعبلـ الجديد.الفرد مف معارؼ كمعمكمات اثناء التعامؿ مع 
 

 ثا١ٔا: إٌرائح ادلرؼٍمح ترٛص١ف اٌظا٘شج:
 المحكر االكؿ: تأثير كسائؿ االعالـ عمى الفرد

  اظيرت نتائج الدراسة الميدانية اف كافة افراد العينة ىـ يتعاممكف مع كسائؿ االعبلـ الجديد
عاـ فقد تكزعت نسب بأشكاليا المختمفة، كىذا ما يدؿ عمى حجـ تأثيرىا في حياتنا بشكؿ 

 كأفضؿ االعمى النسب بكؾ الفيس فييا االستخداـ ليا كفؽ ما طرح عمييـ مف الكسائؿ كىي: اخذ
 مكاقع في حساب منيـ كاحدان  لكؿ اف باعتبارافراد العينة  جميع قبؿ مف مستخدمة كسيمة

 ليحؿ.. الكمي العينة افراد عدد مف مبحكث 73 كبنسبة تكيتر يأتي مف بعده االجتماعي التكاصؿ
 مجمكع مف مبحكث 34 بكاقع اليكتيكب ثـ مف ، العينة مجمكع مف 42 بكاقع االنستغراـ بعده
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 افراد مجمكع مف مبحكث 10 بكاقع االقؿ النسبة المدكنات احتمت اخيران  ، اماالكمي العينة افراد
 . الكمي العينة

  بينت نتائج الدراسة الميدانية حكؿ فترات االستخداـ كالمتابعة لكسائؿ االعبلـ الجديد كالتي
 مف اقؿ مدة يقضكف ممف ىـ الكمي العينة افراد مجمكع مف% 19 نسبة افتراكحت ما بيف، 

 ىذه يستخدـ مفل المبحكثيف بيف مف االعمى النسبة كىي% 48 نسبة بعدىا مف يأتي ساعة،
 ثبلث مف يقضكف ممف نسبة اما ، ساعات ثبلث مف اقؿ الى ساعة مف تراكحت رةبفت الكسائؿ
 يستخدـ مف في حيف اف ، العينة افراد مجمكع مف% 25 ساعات خمس مف اقؿ الى ساعات

 .العينة افراد مجمكع مف% 7 نسبتيـ كانت الخمس مف اكثر لساعات الكسائؿ ىذه
  :ما افكعند سؤاؿ افراد العينة عف مستكل ثقتيـ بمحتكل كسائؿ االعبلـ ، اظيرت النتائج االتي 

 كسائؿ كتنقميا تطرحيا التي بالمضاميف عالية بدرجة يثقكفىـ  العينة مجمكع مف% 20 نسبتو
 المتكسطة الثقة اصحاب مف ىـ العينة افراد مجمكع مف% 68 نسبة كانت بينما الجديد، االعبلـ

 .العينة افراد مجمكع مف% 12 قدرىا نسبة منخفضة االختيار اخذ بينما ،بيا
  اظيرت نتائج الدراسة الميدانية حكؿ طبيعة االسيامات التي قدمتيا كسائؿ االعبلـ الجديد ليـ

 يمييا ،%36 قدرىا مئكية كبنسبة تحقيؽ المنفعة االكؿ المرتبي التسمسؿ احتؿفكانت النتائج ىي: 
 المرتبي التسمسؿ احتؿ حيف في% 31 قدرىا كبنسبة الثاني المرتبي التسمسؿ في المصالحتبادؿ 
 نسبةاخذ  التطكر مف درجات الى الكصكؿ بعده مف جاء ،%24 بكاقع تكفير فرص العمؿ الثالث

 مجمكع مف% 3 االخرل االجابات نسبة اخذت بينما ، الكمي العينة افراد مجمكع مف% 6
 .العينة افراد اجابات

  اما عف تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد في المجتمع، فقد اظيرت النتائج: في التسمسؿ المرتبي
% في حيف كاف تحقيؽ مستكيات عالية مف االرباح 24االكؿ كاف احتؿ كظيفة اجتماعية بنسبة 

% مف 22%، اما في التسمسؿ الثالث نجح بصناعة كاقع كىمي 23في التسمسؿ الثاني بنسبة 
% في التسمسؿ الرابع، 18كع العينة، اما االبتعاد عف التكجيو االيديكلكجي الفكرم بنسبة مجم

 %.12كحؿ اخيرا تكظيؼ االفراد كمصادر لممعمكمات كاالخبار بنسبة 
  :كفي محاكلة السعي لمعرفة سيطرة كسائؿ االعبلـ عمى االفراد، اظيرت نتائج الدراسة الميدانية

 السيطرة ادكات احدل انيا الجديد االعبلـ كسائؿ حكؿ تكافقيـ ابدكاىـ  منيـ الكبرل الغالبية اف
 عف الجميع امتنع بينما معينة،ل الكمي المجمكع مف% 89 بمغت اجاباتيـ نسبة كانت الفرد، عمى
 .ربما باختيار منيـ% 11 نسبة اكتفى.. بينما ( ال) الثاني الخيار اخذ
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  كفي تكضيح التأثيرات التي تتسبب في تغيير اتجاىات االفراد، بينت نتائج الدراسة الميدانية اف
 اعمى احتؿ اليو، يتعرض ما باختبلؼ مختمفة التجاىاتو الفرد تغيير في المتسببة التأثيرات اىـ

 المكاقؼ تغيير اما ، الكمي العينة مجمكع مف% 96 مقدارىا كبنسبة االعبلـ كسائؿ المؤثرات
 الثالث المرتبي التسمسؿ ليأخذ ، العينة مجمكع مف% 88 بنسبة الثاني المرتبي التسمسؿ احتؿ
 في المؤثر اف العينة افراد مف% 82 نسبة كشكمت اتجاىو تغيير الى الفرد حاجةل %82 بكاقع
 ىناؾ اف الى% 12 تتعدل ال قميمة نسبة اخذ حيف في الجماعة دكر الى يعكد الفرد اتجاه تغيير
 االتجاه. تغيير الى بالفرد تدفع اخرل كمؤثرات اسباب

  ،ما كؿ مع التكافؽ الىكفي تحديد اساليب العممية االقناعية، اظيرت نتائج الدراسة الميدانية 
 العينة افراد عدد مف مبحكث 81 كبكاقع% 75 بمغت كبيرة بنسبة العينة اماـ بدائؿ مف طرح
 الجكانب اىـ احد ككنيا العاطفة اثارة اختيار مع منيـ المتبقيف ماؿ بينما ،108 كالبالغ الكمي
 العقؿ استمالة اختار بينما ،%12 بنسبة اىدافيا تحقيؽ فيالجديد  االعبلـ كسائؿ تعتمدىا التي
 مف مبحكث 3 بكاقع المنطؽ استخداـ اختيار ممف% 10 كانت االقؿ كالنسبة  مبحكث 10

 .العينة افراد مجمكع
  نسبةكفي تكضيح صكرة االساليب التي يعتمدىا عمؿ القائـ خمؼ الكسيمة االعبلمية الى اف 

 العكامؿ استغبلؿ تمييا كالمخاكؼ، االحتياجات استغبلؿ اختاركا% 74 بمغت مف العينة كبيرة
 االعتماد العينة مجمكع مف% 7 بنسبة حؿثـ  الكمي، المجمكع مف% 13 كبنسبة لمفرد الداخمية

 بالمفاىيـ المتمثمة االخيرة النسبة كانت بينما المقابؿ، قناعفي ا جديدة معمكمات طرح عمى
 .لمعينة الكمي المجمكع مف% 6 اخذت المعرفية

  ،كشفت معطيات الدراسة الميدانية عف طبيعة العكامؿ الخارجية المؤثرة في تغيير سمكؾ الفرد
 نسبة تمييا العينة، افراد اجابات مجمكع مف% 33االعمى النسبة االقتصادية العكامؿ اخذتحيث 
 دكر مف بعد ذلؾ يأتي ثـ ،الفرد سمكؾ تغيير في االجتماعية العكامؿ تأثير اكدكا ممف% 27

 اما مبحكث، 12 قدره بتكرار% 11 بنسبة السياسية العكامؿثـ  ،%21بنسبة الثقافية العكامؿ
 . العينة افراد اجابات مجمكع مف% 8 نسبة اخذت التي القانكنية فيي ىااخر 

  كفي تكضيح اىـ ما تسعى اليو الرسائؿ االقناعية كتحديد غاياتيا، بينت اجابات افراد العينة الى
 السمكؾ في التغيير اختيار ىك% 90 بقيمة النسب اعمىفكانت  في اختياراتيـ تقارب  كجكد

 مف% 84 بنسبة الثاني المرتبي التسمسؿفي  المكجكدة المعاني استبداؿ بعده مف ليأتي العمني،
 السمكؾ تعديؿ تمييا ،%81 مقدراىا نسبة الجماعة سمكؾ قكاعد تحديد اخذ بينما العينة، مجمكع
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 كؿ الختيار منيـ البعض ليعطي ،الرابع المرتبي التسمسؿ في% 77 بنسبة لمجماعة االجتماعي
 .الخامس التسمسؿ في الكمي العينة مجمكع مف ،%31 مقدراىا نسبة سبؽ ما

  كفي تناكؿ دكر التطبيع االجتماعي في عممية تنظيـ السمكؾ االجتماعي لمفرد، بينت النتائج
 احد باعتبارىا العينة، افراد اجابات مجمكع مف% 35 قدرىا نسبةقد اخذت  المغة الميدانية الى اف

 العينة افراد اجابات مجمكع مف% 31548 نسبة اخذت فقد المعتقدات اما الرمزية، المنظكمات
 االىمية حيث مف كالمعتقدات كىي االجابات مجمكع مف% 20 نسبة اخذت قد القيـ تمييا

 .مبحكث 15 كبكاقع العينة اجابات مف% 14 نسبة اخذت فقد القكانيف اما كالدكر،
  كسيمة انياكفي تكضيح لدكر المغة في سير الحياة االجتماعية، اظيرت النتائج الميدانية الى 

 عمى التأكيد يمييا ، العينة افراد مجمكع مف% 97 كبنسبة االكؿ المرتبي التسمسؿ الفرد في لتعمـ
 بحفظ تقكـ انيا بعدىا حؿ لعينة،ا المجمكع مف% 95 بنسبة التفكير بأدكات الفرد تزكد انيا

 كاالفكار لممعارؼ تجعؿ انيا اختيار% 90 نسبة ليأخذ ،%94 بنسبة كالتقاليد كالعادات التراث
 العينة افراد مجمكع مف% 86 بنسبة سمككو مع الفرد لتكيؼ كسيمة انيا اخيرااما  اجتماعية، قيما

 .الكمي
 تمثؿ انيا كشفت نتائج الدراسة الميدانية في تكضيح دكر كمكانة الصكرة في كسائؿ االعبلـ، اؿ 

 الكبيرة القدرة ليا ابعدى مف يأتي، %100 نسبةب منطكؽ اتصاؿ الى الحاجة دكف اتصاؿ كسيمة
 اختيار مف فيي %94 نسبة اما، العينة افراد اجابات مف% 98 بنسبة االخريف عمى التأثير في
 المتطكرة الثقافية الصناعات عمى تدؿ انيا بعدىا مف ليأتي، الييمنة في العسكرية القكة تكازم انيا

 مجمكع مف% 82 نسبة اخذ فقد كبيرة اعبلنية سيطرة تمتمؾ انيا اختيار اما ،%86 بنسبة
 .العينة

  كفي سؤاؿ صريح حكؿ تأثير ثكرة المعمكمات كاالتصاالت عمى حياتنا كضحت نتائج الدراسة
 انيا العينة افراد مجمكع مف% 100 قدرىا نسبة االكؿ المرتبي التسمسؿ الميدانية االتي، اف في

 ،% 95 بنسبة كالعاـ الفردم السمكؾ تشكؿ انيا بعدىا مف ليأتي، الثقافة تشكيؿ عكامؿ اىـ مف
 اختيار اخذ كما ،%94 بنسبة باالختيار لمفرد الفرصة تعطي انيا الثالث المرتبي التسمسؿ فيك 

 ىـ% 1 كبنسبة اخيرا كحؿ الرابع، المرتبي التسمسؿ في% 86 االخرل الثقافات عمى االنفتاح
 حياتنا في كاالتصاالت المعمكمات ثكرة تأثير حكؿ طرحت اختيارات مف ذكر ما كؿ اختاركا ممف

 .االجتماعية
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  ،تيديد اليكية الثقافية بنسبة  ىك اعبلىا كافاما اىـ المتغيرات التي فرضتيا ثكرة المعمكمات
% كمف ثـ كاف اعتماد الدكؿ 24% مف مجمكع العينة، يأتي مف بعدىا انتياؾ الخصكصية 31

 % مف مجمكع افراد العينة.21ماتي% كحؿ اخيرا الفقر المعمك 23عمى اقتصاد المعمكمات
  مدل استفادة كسائؿ االعبلـ مف العكلمة، اخذ اعمى النسب التسمسمية اختيار الغاء كفي تكضيح

، في حيف كاف في التسمسؿ الثاني بنسبة %100 الحدكد الجغرافية كتقريب المسافات بنسبة
التسمسؿ الثالث كالمتمثؿ  %94، بينما اخذ نسبة لخمؽ معارؼ قميمة رغـ طرح الكثير منيا96%
 ، ثـ الحد مف سيطرة الدكلة عمى كسائؿ االعبلـ بنسبة تقديـ رسائؿ متعددة بدؿ الفردية الضيقةب

% مف اجابات 82ليحؿ اخيرا تزايد تأثير الكسائؿ االلكتركنية بدال مف المطبكعة بنسبة  ،86%
 افراد العينة.

 االقتصادم الجانب احتؿج الميدانية االتي، كفي تكضيح تأثير ابعاد العكلمة.. كشفت النتائ 
 البعد اخذ حيف في ،%17 نسبة اخذ فقد السياسي البعد اما، %34بمقدار بينيـ االعمى النسبة

 البعد اما ،%18 نسبةب كاف منيا الثقافي اما ، االجابات مجمكع مف% 20 نسبة االجتماعي
 .%11بنسبة فكاف القانكني

 
 الكاقعالمحكر الثاني: صناعة 

 االجتماعي لمبناء ابتكار ىك كىؿ الكاقعي العالـ حكؿ االعتقاد عف الميدانية الدراسة نتائج كضحت 
 نعـ انو% 36 قدرىا كبنسبة مبحكث 39 اجاب.. كاالتي مكزعة العينة افراد اجابات فكانت ال، اـ

 مف% 52 اختار حيف في ذلؾ، يمثؿ ال بأنو% 12 نسبة اجاب بينما الكاقعي، لمعالـ ابتكار يمثؿ
 .االفراد عمى لمسيطرة يسعى عالـ بانو العينة افراد مجمكع

 كشفت نتائج  اشكاليا، بكؿ االعبلـ كسائؿ عبر الكاقع رؤية في التمييز عدـ حالة كفي تكضيح
 الحقيقة، تمييز يمكف ال نعـ انو الكمي العينة افراد مف%13 بنسبة اجاب: التاليالدراسة الميدانية 

 تدخؿ الى منيـ االكبر العدد اشار حيف في ، بذلؾ االعبلـ لكسائؿ عبلقة ببل ،%7 اجاب بينما
 .   العينة ألفراد الكمي المجمكع مف %80 محددة، ايديكلكجيا عبر الكاقع برسـ المؤسسات

  اختيارات عدة بطرح الفرد عقمية عمى االعبلـ كسائؿ سيطرةكشفت معطيات الدراسة الميدانية عف 
 فرض بعدىا مف ليأتي، %98 بنسبة العاطفية االستماالت استعماؿ ىك النسب اعمى اخذ عمييـ
لمسيطرة %93 نسبة اخذ فقد الثالث المرتبي التسمسؿ في اما، %97 بكاقع االيديكلكجية الييمنة

% 30 نسبة اخذ بينما ،%91 بنسبة الرابع المرتبي التسمسؿ الرمكز بناء اخذ كماعمى الصكر، 
 .تذكر اخرل اختيار فضمكا مف ىـ العينة مجمكع مف
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  ..االكؿ المرتبي التسمسؿ احتؿكفي طرح سؤاؿ عف اعتماد الجيات السياسية عمى كسائؿ االعبلـ 
 السياسي، الكعي عمى طريقيا عف تسيطر اختيار العينة إلفراد الكمي العددمف % 100 بنسبة
 اجؿ مف االعبلـ كسائؿ عمى السياسية السمطات تعتمد نعـ.. الثاني المرتبي التسمسؿ احتؿ بينما

 %72 نسبة جاءت فقد.. الثالث المرتبي التسمسؿ كفي، %96 قدرىا بنسبة المجتمع عمى السيطرة
 اختيار كاخذ السياسية الجيات اغمب تفعمو ما كىك السياسية، مصالحيا نحك الكاقع تكجيو ختياربا

 .العينة افراد مجمكع مف% 11 نسبة تذكر اخرل
  كشفت النتائج الميدانية لمدراسة عف استخداـ كسائؿ االعبلـ لمخطاب ككيفية تكظيفو لصالحيا، اف

 نسبة حصمت فقد الثاني المرتبي التسمسؿ في اما ،االفراد بعقكؿ لمتحكـ اداة اعتباره %100 نسبة
 في العقمية التغيرات مف انماط خمؽ عمى يساعد اختيار %86 نسبة اخذت حيف في، 93%

 اختيارات بحسب كاالخير الرابع المرتبي التسمسؿ في% 84 نسبة كحمت، الثالث المرتبي التسمسؿ
 .الخطاب استراتيجيات احد يمثؿ ما كىذا مباشر غير بشكؿ عمييـ السيطرة العينة، افراد

  ،كفي تحديد الكيفية التي تـ بيا االستفادة كاالستغبلؿ لمخطاب، كضحت نتائج الدراسة الميدانية
 االفراد عقكؿ اختيار احتؿحيث  المجتمع افراد عمى التأثير اجؿ مف الجديد االعبلـ يعتمده ما الى
 االجتماعية اتجاىاتيـ اختيار اخذ كما، %62 قدرىا نسبة بكاقع االجابات بيف النسب اعمى عمى
 التكجو اك التأثير قكة عمى داللة االقؿ النسبة كىي العينة، افراد مجمكع مف فقط% 10 نسبة
 .%28 نسبة اخذت فقد االجتماعية حاجاتيـ اما، االكؿ

  كفي تكضيح تعامؿ الحككمات مع المجتمع بداعي السيطرة عميو، اظيرت نتائج الدراسة الميدانية
 ما كىك الفرد فكر لتشتيت ذلؾ تفعؿ باختيار اجابكا ممف العينة افراد مجمكع مف %59 نسبةاف 
 قدرىا نسبة خمفيا االفراد اصطفاؼ في االمر ىذا يساعدىا اختيار اخذ كما، النسب اعمى يمثؿ
 الداخمي الخكؼ تزرع اختاركا ممف ىـ العينة افراد مجمكع مف %29 نسبة كانت حيف في، 12%

 .مستمر بشكؿ
  كما بينت نتائج الدراسة الميدانية حكؿ االلية التي يعتمدىا االعبلـ الجديد بإعادة تشكيؿ الرأم

 اما %98 قدرىا بنسبة القضايا اثارة خبلؿ مف اختيار االكؿ المرتبي التسمسؿ احتؿالعاـ حيث 
 التسمسؿ كفي، %96 بنسبة الجماىيرم االحتجاج اختيار جاء فقد الثاني المرتبي التسمسؿ في

 االخير المرتبي التسمسؿ كفي، المفتكح النقاش اختيار في %91 نسبة جاءت فقد الثالث المرتبي
لما ليا مف دكر ميـ في اعادة تشكيؿ  كالصكر االخبار تداكؿ اختاركا ممف ىـ %60 نسبة كانت

 الرأم العاـ.
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 التسمسؿ عرضت نتائج الدراسة الميدانية حكؿ عبلقة كسائؿ االعبلـ الجديد باالقتصاد، اذ اخذ 
 في كاف بينماتجارية ،  سمع الى المعمكمات تحكيؿ اختيار العينة مف%100 كبنسبة االكؿ المرتبي
 المرتبي التسمسؿ كفي، %94 بنسبة الدكؿ بيف اقتصادم فارؽ خمؽ الثاني المرتبي التسمسؿ
 الرابع المرتبي التسمسؿ كفي، العينة افراد مجمكع مف% 93 بنسبة المعمكمات صناعة كاف الثالث
 نسبةاما  العقكؿ، عمى لمسيطرة المؤسسات تكظيؼ اختيار العينة افراد مجمكع مف% 89 بنسبة
كاليدؼ مف ىذا كمو ىك  مستيمؾ، متمقي االنساف جعؿ اختيار اخذ العينة افراد مجمكع مف% 82

 السيطرة عمى االنساف كتشكيؿ كاقعو االجتماعي.
  االكؿ المرتبي التسمسؿاما الكيفية التي تتـ بيا صناعة المعمكمات، فقد بينت النتائج الميدانية، اف 

، اما ثانيا فقد حؿ اختيار الفكرية السيطرة الختيار العينة افراد مجمكع مف% 94 مقدارىا نسبةكف ب
 كاف فقد الثالث المرتبي التسمسؿ في اما، %92 مقدارىا نسبة كالمعارؼ بالمعمكمات المتاجرة
 بنسبة كاف فقط الرابع المرتبي التسمسؿ اما، كاالجتماعية السياسية السيطرة الختيار %91 بنسبة
 المرتبي التسمسؿ كاف فقد اخيراك  السياسي، الصراع قطاع دعـ اختيار في العينة  مف% 81

 .ايديكلكجية معمكماتية بيئة خمؽ الختيار %79 بنسبة الخامس
  كحكؿ تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد عمى االسرة، فقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف تأثيرىا

 الثاني المرتبي التسمسؿ كفي، %94 بنسبة االفراد لجذب المغريات ـيتقد اختيارالكبير كالمتمثؿ ب
 كاقعيا بتشكيؿ تدخمت اختاركا ممف% 86 نسبة، اما %88 بنسبة كالمكاقؼ االتجاىات تغيير

 اختاركا ممفمف مجمكع افراد العينة % 79 نسبة كانت فقد الرابع التسمسؿ في اما االجتماعي،
 .بتشتيتيا ساىمت

  كفي التطرؽ الى تكضيح دكر العامؿ الديني في صناعة الكاقع فقد بينت النتائج الميدانية اف
 مف% 21 قدرىا النسب كثاني، %40 قدرىا نسبةقد اخذ  االعبلـ كسائؿ تطكر مف استفاد اختيار
 فقد الضركرية كجكده فكرة استغؿ اما الديف، لرجؿ االجتماعي القبكؿ الختيار العينة افراد مجمكع

 %.5، اما اخرل تذكر بمجمكع العينة افراد مجمكع مف% 34 قدرىا نسبة اخذ
  اختياراما عف التأثير الذم يتركو المجتمع االفتراضي، بيف مف خبلؿ النتائج الميدانية الى اف 

 مف% 95 بنسبة الثاني المرتبي التسمسؿ، ك %100 بنسبة الكاقعي المجتمع مع كبير بشكؿ تداخؿ
 فقد الثالث المرتبي التسمسؿ اما، كالتكاصؿ لمحكار مناسبة بيئة كفر الختيار العينة افراد مجمكع

 الفعؿ مف جديدة اشكاال انتج اختيار اما الفرد، احتياجات بإشباع ساىـ الختيار% 93 بنسبة كاف
 كاف فقد اخيرا اما الرابع، المرتبي التسمسؿ اخذالعينة  افراد مجمكع مف% 81 بنسبة االجتماعي

 .% 76 بنسبة الكاقع ارض عمى االنعزاؿ حدة مف زاد اختيار
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  كمف بعد تأثير المجتمع االفتراضي يأخذ المدل ليصؿ الى اليكية االفتراضية لما ليا مف تأثير
 مف% 76 بمقدار االكبر كبالنسبة العينة فرادا دكبير كما ىك كاضح في النتائج الميدانية، اذ أك

 العينة مجمكع مف% 24 نسبة اختار حيف في االفتراضية، اليكية تأثير عمى العينة افراد مجمكع
 لدكر تعاظـ نرل لكف في كاقع الحاؿ باالفتراضية الحقيقة اليكية تأثر عدـ بمعنى ام ، ال ب

 .لمفرد االجتماعية اليكية عمى فيو اثرت الذم الحد الى االفتراضية المجتمعات
 ذلؾ فكاف كسائؿ االعبلـ الجديد في التغيير االجتماعي، كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف دكر 

 اجاب حيف في% 8 نسبتيـ فكانت ذلؾ رفضكا الذيف اما ، العينة افراد مجمكع مف% 89 بنسبة
 .اعرؼ ال ب العينة افراد مجمكع مف% 3

  الكضع االكؿ المرتبي التسمسؿكعند التطرؽ الى اسباب ىذا التغيير، بينت النتائج الميدانية اف في 
 كبنسبة الحضارم لمتخمؼ كاف فقد.. الثاني التسمسؿ في اما، %87 بنسبة كاالقتصادم السياسي

، %83 كبنسبة الثالث المرتبي التسمسؿ في كاف التجديد الى كالحاجة االفكار انتشار اما، 84%
 اف الدينية، العكامؿ الختيار كاف فقد العينة افراد مجمكع مف% 81 الرابع التسمسؿ في كاخيرا
 .االجتماعي التغيير احداث في دكره الديني لمعامؿ

 
 المحكر الثالث: كاقع االعالـ بيف الصناعة كاالصطناع

  ،كحكؿ طبيعة العبلقة بيف الرمكز كالكاقع االجتماعي كالتي بينتيا نتائج الدراسة الميدانية باالتي
 عبلقة ال ب اجاب بينما الكاقع، تمثؿ اصبحت بنعـ الكمي العينة افراد مجمكع مف% 15 اجاب
 االنساف اف منيـ% 76 اكد بينما العينة، افراد مف مبحكث 10 بكاقع% 9 قدرىا نسبة بذلؾ لمرمز
 .المصطنع بالرمز يعيش

  كشفت الدراسة الميدانية عف االسباب التي تدفع بكسائؿ االعبلـ المختمفة الى اعتماد االيحاء
 اختاركا ممف ىـ العينة افراد مجمكع مف% 23 نسبة اف الميدانية،فكانت النسب كما بينتيا النتائج 

 لتقبؿ فكانت العينة اختيارات ضمف مف االعمى كىي% 60نسبة اما لمكجداف، االيحاء استيداؼ
 .لممتمقي االنتقائي التفسير الستثمار% 17 نسبة اخذت فقد اخيرا اما كتصديقو، لئليحاء الفرد

  كفي شرح الكيفية التي استفاد بيا االعبلـ الجديد مف عممية االيحاء، بينت النتائج الميدانية الى اف
 الى% 21 نسبة اشارت بينما العينة، افراد مجمكع مف% 43 نسبةاخذ  جديدة رمكز خمؽ اختيار
 مف% 25 نسبة اخذ فقد الفعمي الكاقع فكؽ خيالي كاقع صنع اما القديمة، الرمكز تغيير اختيار
 مف% 11 مقدراىا نسبة االجتماعية الداللية االنعكاسات لتغير كاف حيف في ، العينة افراد مجمكع
 .العينة افراد مجمكع
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 ،كفي تساؤؿ ميـ حكؿ دكر كسائؿ االعبلـ في تشكيؿ الكعي كما بينتيا النتائج الميدانية باالتي 

 عمى بالسيطرة اختاركا ممف العينة مجمكع مف %100 قدرىا نسبة االكؿ المرتبي التسمسؿ احتؿ
 المرتبي التسمسؿ كفي،  الكعي تشكيؿ اعادة عناصر ابرز مف تعد الثقافة عمى فالسيطرة الثقافة،
 تشكيؿ في الخكؼ صناعة تأثير اختاركا ممف العينة مجمكع مف% 97 النسبة كانت الثاني
، %92 كبنسبة العاـ الرأم تشكيؿ اعادة الختيار فكاف الثالث المرتبي التسمسؿ في اما الكعي،

 مف تعتبر اذا كاالعبلف، الدعاية اختيار في% 85 قدرىا لنسبة كاف الرابع المرتبي التسمسؿ كفي
 الخامس المرتبي التسمسؿ اما، االجتماعي الكاقع صناعة في اليكـ السياسي الميداف اساليب اىـ

 الزعيـ صناعة الختيار كاف العينة مجمكع مف% 67 لنسبة
  كعند التطرؽ بالتفصيؿ لدكر الدعاية كاالعبلف في تشكيؿ الكاقع االجتماعي، اظيرت نتائج

 اختيار العينة افراد مجمكع مف% 100 قدرىا نسبةكاف ب االكؿ الدراسة الميدانية الى اف االختيار
 المجتمع كضع الختيار كاف الثاني المرتبي التسمسؿ في، الحاجات لبعض مفتقر انو االنساف ايياـ
 الثالث المرتبي التسمسؿ في اما، العينة مجمكع مف مبحكث% 95 بنسبة االستيبلؾ منظكمة في
 التسمسؿ كفي ة مف فرد الى اخر،الفكر  نقؿ الختيار العينة افراد مجمكع مف% 86 قدرىا نسبة اخذ

 .%81بكاقع التضميمي الحضكر في المغة تعتمد الختيار كاف كاالخير الرابع
 

 الرابع: ايديكلكجيا االعالـ كالمجتمعالمحكر 
  ،كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف اىمية كدكر االيديكلكجيا كاف كانت ضركرية لممجتمعات اـ ال

 افراد مجمكع مف مبحكث 93 بكاقع% 86 اجابفكانت النتيجة بحسب الدراسة الميدانية، حيث 
 مف مبحكث 15 بكاقع% 14 ذلؾ في معيـ اختمؼ حيف في ضركرم، كجكدىا اف ام بنعـ العينة
 .لكجكدىا ضركرة ال ام ال، ب اجابكا ممف ىـ العينة افراد مجمكع

  اما عف تحديد دكر االعبلـ في حاؿ كاف منتجا لئليديكلكجيا اـ ال ، بينت النتائج الميدانية لمدراسة
 88 بكاقع لئليديكلكجيا منتجة ىي االعبلـ كسائؿ بأف العينة افراد مف كبيرة نسبة تأكيد الى

% 13 ال ب اجابكا ممف نسبة كانت حيف في ، العينة افراد مجمكع مف% 81 كبنسبة مبحكث
% 6 نسبتيـ كانت فقد اعرؼ ال اختيار اخذ مف اما ، الكمي العينة عدد مف مبحكث 14 بكاقع
 .العينة عدد مف مبحكث 6 بكاقع فقط

  في عممو، فقد ظيرت النتائج بحسب الدراسة الميدانية اما عف ام شكؿ لئليديكلكجيا يعتمد االعبلـ
 36 بكاقع% 41 اجاب: كمنيا االعبلـ يعتمدىا التي االيديكلكجيا اشكاؿ مف نكعيف ىناؾ الى اف
 بكاقع% 59 نسبة كانت بينما ، ايجابي اك سمبي معنى مف تحممو بما االيديكلكجيا بأف مبحكث
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 مف تعرضو بما التأثير في الربح ايديكلكجيا اجابكا ممف ىـ العينة افراد مجمكع مف مبحكث 52
 .قضايا

 اـ ثابتة االيديكلكجيا كانت اذا ما كعند التطرؽ الى طبيعة االيديكلكجيا بينت النتائج الميدانية 
 بينما العينة، افراد مجمكع مف مبحكث 93 بكاقع% 86 قدرىا نسبة متغيرة اختيار فأخذ متغيرة
 اعرؼ ال بجكاب اكتفى مف اما العينة، افراد مجمكع مف% 10 بنسبة مبحكث 11 ثابتة اختار

   .الكمي العينة افراد مجمكع مف مبحكث 4 بكاقع% 4
  اما عف دكر االيديكلكجيا في صياغة الكاقع االجتماعي، كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف

 كانت مف اما العينة، افراد مجمكع مف مبحكث 103 بكاقع% 95 قدرىا كبيرة نسبةب بنعـ ةجابالا
 اكتفى بينما العينة افراد مجمكع مف مبحكث 3 بكاقع% 3 قدرىا قميمة نسبة شكمكا قد ال ب اجاباتو

 .العينة افراد مجمكع مف% 2 اعرؼ ال ب
  نسبة تاخذكشفت الدراسة الميدانية عف اىـ الممارسات االجتماعية التي تقكـ بيا االيديكلكجيا، اذ 

 بينما ، العاطفية االشكاؿ استغبلؿ الختيار العينة افراد مجمكع مف مبحكث 41 بتكرار%  38
 استخداـ اما العينة، افراد مجمكع مف% 29 العقبلنية المنطقية الحجج عمى االعتماد نسبة كانت
 .العينة افراد مجمكع مف %33 قدرىا نسبة اخذ كالتضميؿ كالتعبئة الخداع اسمكب

  كشفت عاـ بشكؿ لممجتمعات الثقافي الجانب عمى السيطرة في االيديكلكجيا دكركفي تكضيح ،
 االيديكلكجيا اف بنعـ التأكيد الى العينة افراد مجمكع مف% 82 نسبة نتائج الدراسة الميدانية عف

 مف% 13 قدرىا نسبة ال ب اجاب بينما المجتمع، في الثقافية االكضاع عمى سيطرة اداة تمثؿ
 .اعرؼ ال لجكاب% 5 اختار حيف في ، العينة افراد مجمكع

  نشر في اعبلميا كالمسيطرة ماديا المتمكنة الجماعة دكركشفت نتائج الدراسة الميدانية عف 
 الكمي العينة مجمكع مف% 86 بنسبة العينة افراد تأييد.. ، اذ كانت النتيجةااليديكلكجية المعتقدات

 المعتقدات نشر في االساسي الدكر ليا كاعبلميا ماديا المسيطرة الجماعة ىيمنة اف الى
% 6 اما ، ال ب االجابة منيـ% 8 نسبة اختار بينما المختمفة، االعبلـ كسائؿ عبر االيديكلكجية

 .اعرؼ ال اختاركا ممف ىـ منيـ
  رؤيا اك نسؽ كفؽ يتصرفكف ىـ كىؿ عاـ بشكؿ المجتمع افرادكشفت النتائج الميدانية عف دكر 

 87 بكاقع% 81 بنعـ المؤيدة النسبة كانت، كالتالي االجابات فكانت ال اـ معينة ايديكلكجية
 بينما ، مجمكعيـ مف مبحكث 13 بكاقع% 12 ال اختار بينما ، العينة افراد مجمكع مف مبحكث
 .اعرؼ ال باختيار منيـ% 7 اكتفى
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  كفي تكضيح دكر االيديكلكجيا في تزييؼ كعي افراد المجتمع بينت نتائج الدراسة الميدانية عف
 قدرىا بنسبة الزائؼ الكعي مرحمة الى اليكـ مجتمعنا كصكؿ حكؿ العينة افراد مف كبيرة نسبة تكافؽ
 اخذت حيف في ،% 7 قدرىا نسبة ال اختيار الى اشار بينما العينة، ألفراد الكمي العدد مف% 82

 .العينة افراد مجمكع مف% 10 قدرىا نسبة اعرؼ ال اجابة
 

 ادلثسث اٌثاٌث
 ٚاٌرٛص١اخ ٚادلمرتزاخ االعرٕراخاخ

في كؿ دراسة اكاديمية عممية تفضي لمجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات، خصكصا بعد   
اف اشتممت الدراسة عمى جانبيف تطبيقي كنظرم قد تككف الباحثة متعرضة فييا لبعض اليفكات كمكاطف 

لذا فأف االمكر ىنا ىي اجرائية ال تنتقد  الضعؼ اك انيا بحاجة الى التدعيـ كالتنمية في مكاقؼ اخرل،
جية معينة بقدر ما سعت الى تكضيح طبيعة االمر ككضع معالجات تدعـ كاقعنا االجتماعي بشكؿ عاـ. 

 لذا تستنتج الباحثة في دراستيا بما يمي:  
 االستنتاجات       
بلـ بكؿ اشكاليا اليـك اف لكؿ شيء ثمف، ما كاف ليذا التقدـ العممي الذم كصمت اليو كسائؿ االع .1

لك ال كجكد الخسائر في مختمؼ المجاالت االنسانية ، اال انيا ذات ثمف باىض ككنيا قدمت 
مجتمعات متأخرة ضحية دكافع ذات اىداؼ بعيدة المدل لقيادات اعمى تسعى لمسيطرة الفكرية 

 عمى دكؿ العالـ المختمفة.
بتغيير قيمو كافكاره كمعتقداتو، حركب  اف كجكد حركبا تستيدؼ عقمية االنساف بشكؿ متستر .2

تسعى لتزييؼ كعيو كالتركيج لمختمؼ االفكار كالمعارؼ كاغراؽ الفرد فييا بدافع الحرية 
كالديمقراطية مف دكف اف يشعر انو ىك اليدؼ كالغاية لقمب كاقعو االجتماعي رأسا عمى عقب 

 ؿ اليو الحاؿ.كالزج بو بيذه الدكامة بشكؿ مستمر مف دكف اف ينتبو لما كص
فرض التحكـ كالسيطرة عمى افراد المجتمع مف دكف اف يشعركا بذلؾ، فعممية اشراؾ الفرد في نقؿ  .3

االفكار كالمعارؼ عبر كسائؿ االعبلـ الجديد ككثرة ما متكافر امامو مف طركحات يجيؿ تبعياتيا 
 الحاؿ غير ذلؾ تماما. ترسـ صكرة في ذىنية الفرد بالمستكل العالي الذم كصؿ اليو اال اف حقيقة

تزايد اكضاع المجتمع سكءا عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي يدفع بالفرد الى  .4
التمسؾ بكسائؿ االعبلـ الجديد التي تستخدـ استراتيجيات نفسية كاجتماعية تمس عكاطؼ الفرد 

 ا كصمنا الى ىذا الحاؿ.ككجدانو لجذبو الى كاقعيا االفتراضي مف دكف الحيمكلة اك التفكير لماذ
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ما يقدـ مف مساحة حرة عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كمغريات كثيرة مف خبلؿ الدعاية  .5
كاالعبلف كالتركيج ككنت كسكؼ تككف بنية عقمية لدل الجيؿ الحالي كاالجياؿ القادمة برغبة 

كتعكيض عف حاجات  التقميد مف دكف المركر بمراحؿ التفكير اك االنتاج انما فقط دافع االمتبلؾ
نفسية يفتقدىا الفرد خبلؿ مراحؿ حياتو المختمفة خصكصا لمف يعاني مف الضغكطات التي يجد 

 ليا متنفس في ىذه المساحة الخاصة بو في ىذه المكاقع.
اضحت العكلمة اليـك ذات تأثير اكثر كضكحا في حياة االفراد االجتماعية باعتبارىا مف اىـ  .6

اخذت تأثيرا كبيرا في تكجياتو االجتماعية مف خبلؿ التحكـ غير المباشر  العكامؿ الخارجية التي
بو عف طريؽ كسائؿ االعبلـ خصكصا كاف مجتمعنا عانى مف عزلة اقتصادية دخؿ بعدىا في 

 دكامة الديمقراطية. 
اف ادراؾ الجيات المختمفة ألىمية كسائؿ االعبلـ الجديد اليكـ كدكرىا في التأثير بكعي كمعارؼ  .7

مكاقؼ كاتجاىات االفراد كالرأم العاـ كاعادة صياغتو بالشكؿ الذم يخدـ ايديكلكجية ىذه الجيات ك 
بما تحممو مف افكار كعقائد لتصؿ الى غاياتيا الفكرية كالسياسية كاالقتصادية كغيرىا مف خبلؿ 

ال كجكد  سيطرتيا االيديكلكجية عمى ىذه الكسائؿ سكاء بالتمكيؿ اك غيره، فاآلمر الثابت يقكؿ:
ألم قاعدة شعبية لحزب ما اك ام قيادة تسعى لمسيطرة عمى المجتمع مالـ تكسب كد كانتماء افراد 

 المجتمع عف طريؽ نشر ما تؤمف بو مف افكار كمف ثـ العمؿ عمى اقناع الجميكر بيا. 
يعترم ال مبالغة مف القكؿ اف انسانية االنساف ىي االكثر قمقا اليـك مف ام كقت اخر، فما  .8

االنساف مف حالة كجدانية مسدكدة االفاؽ جعمتو يشعر بفقداف السيادة كبأنو ال يممؾ زماـ االمكر 
كاغمب االشياء تخرج عف سيطرتو رغـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالتقنيات الجبارة ، اال اف 

تحكـ بيا الحقيقة تقكؿ انو اصبح اسير لما بنى مف انساؽ كمنظكمات جعمتو غير قادر عمى ال
 ككيؼ اصبحت االشارات كالرمكز تصنعو بعد اف كاف يصنعيا.

 
 التكصيات    

يعتبر الكاقع االجتماعي متمكج غير مستقر يتقبؿ العديد مف المتغيرات المتنكعة كالمتعددة كالتي ال  .1
يمكف منعيا اك صدىا ىذا مف جانب، كمف جانب اخر نجد اف الكاقع االجتماعي في حركة تبدؿ 

ير مستمر كبالتالي اف عممية حصر التأثيرات كالمتغيرات كضبط عممية التحكالت التي تحدث كتغي
عميو غير ممكنة، لذا كجب التطرؽ الى جزء مف ىذه المتغيرات لتككف حصة كسائؿ االعبلـ 

 الجديدة منيا ىي االكبر كاالكثر تأثيرا عميو ام تناكؿ الجزء ال الكؿ.  
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تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد في كاقعنا االجتماعي بشكؿ عاـ ، اصبح بعد التأكد مف حجـ كدكر ك  .2
لزاما كضع خطة عمؿ مف قبؿ الجيات المسؤكلة تكضح اك تحدد طبيعة عمميا كتنظيميا بالشكؿ 
الذم يخدـ افراد المجتمع بتقديـ المعمكمات كنقؿ االخبار كعمميات التسمية كالترفيو كمتابعة 

ت حيزا كبيرا مف حياة شبابنا اليكـ كغيرت الكثير مف االنماط السمككية االلعاب الرقمية التي اخذ
 لدييـ.

يعتبر الكعي البشرم ىك حاجة ضركرية كاساسية إلعطاء الفرد البعد الكجكدم لو في مختمؼ  .3
مجاالت الحياة االجتماعية، مما يجعمو منفردا بخصكصيات كجكدية كذاتية تميزه عف بقية 

كاالدراؾ، كىذا ما تسعى كتتجو لمعمؿ عمى استغبللو مختمؼ الجيات  الكائنات يمتمؾ الفيـ
االيديكلكجية اليكـ باستخداـ كسائؿ االعبلـ الجديد التي اصبحت اليكـ تضاىي الكسائؿ الحربية 

 في السيطرة كاالستعمار.
 تسميط الضكء عمى االثار االجتماعية الناجمة مف تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد نتيجة دخكؿ .4

كاستخداـ البعض ليكيات كالقاب سرية مختمفة عف ىكيتو الحقيقية بدافع اسباب عديدة ليا تأثيراتيا 
 عمى الكاقع االجتماعي.

تكثيؼ العمؿ عمى اجراء الدراسات التي تأخذ بعيف االىتماـ بأنماط المعارؼ االجتماعية التي  .5
ككف مؤدلجة لصالح جيات سياسية اك يتمقاىا اليكـ الفرد عبر كسائؿ االعبلـ الجديد كالتي قد ت

 دينية اك غيرىا.
عمى الجيات المسؤكلة مراقبة كمتابعة ما يطرح مف برامج عبر ىذه الكسائؿ كالتي تأخذ نسب  .6

 مشاىدات عالية كتككف تأثيراتيا ظاىرة عمى ارض الكاقع االجتماعي.
نجد اف الغالبية العظمى مف افراد المجتمع ذك طابع اتكالي فيك يرحب بكجكد المعارؼ سيمة  .7

االنتشار كالكصكؿ الييا فيك متجو دائـ كمتابع بكثب لكسائؿ االعبلـ الجديد ، غير مدرؾ لطبيعة 
ؿ المعارؼ المنقمة كالكيفية التي اصبحت بيا تصنع المعمكمة كتسكؽ الى الشعكب االخرل ليستغ

 كعييـ كيككنكف ضمف نطاؽ محدد مسبقا مف المعارؼ كالقدرات.
بما اف السيطرة عمى كسائؿ االعبلـ بشكؿ عاـ غير ممكف، نجد الكثير مف الجيات القائمة خمؼ  .8

العمميات االعبلمية تسعى الى السيطرة عمى الكعي الجماعي بمختمؼ الطرؽ العاطفية 
الفرد تجاه ما طرح امامو عبر اكثر االساليب تقببل  كاالستراتيجيات التي تثير تكجيا في نفس

كاستخداما ام كسائؿ االعبلـ، لذا تكجب عمى الجيات المسؤكلة اف يككف ىناؾ انتباه لما يطرح 
كينقؿ ، كاال فأف تشتيت اآلراء كاالفكار كجذب المجاميع ىك اكؿ ما سيككف ظاىرا مممكسا في 

 كاقع المجتمع. 
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اعي احد االبكاب االساسية في اعادة تشكيؿ الرأم العاـ، كىك ما تعمد عمى يعتبر االعبلـ االجتم .9
 استغبللو العديد مف الجيات لتأجيج الرأم العاـ لصالح ايديكلكجياتيا كغاياتيا.

العمؿ عمى دعـ ثقافة االستثمار لمكقت عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي التي اخذت حيزا كبيرا  .10
 مف حياتنا اليكـ.

عيؿ التعامؿ مف قبؿ الجيات الرسمية كالمختصيف مع كساؿ التكاصؿ االجتماعي ضركرة تف .11
 باعتبارىا اليكـ تضاىي مؤسسات التنشئة االجتماعية. 

االىتماـ بالحراؾ الشعبي الناتج مف استغبلؿ الكعي بمختمؼ اشكالو السياسي كالديني كالثقافي  .12
 الشباب. كغيره عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي خصكصا لدل فئة 

 
 المقترحات  

ضركرة العمؿ بمبدأ المحاكاة لبلستفادة مف تجارب الدكؿ االخرل في تحديد طبيعة التعامؿ مع  .1
 حجـ كسائؿ االعبلـ الجديد في المجتمع كمعالجة االخطاء التي كقعت بيا تمؾ الدكؿ.

يا كدكرىا في تطكير تبني كانجاز الدراسات االستراتيجية التي تتناكؿ كسائؿ االعبلـ بمختمؼ اشكال .2
 الكاقع االجتماعي.

اجراء المزيد مف الدراسات التي تتناكؿ دكر كسائؿ االعبلـ ككؿ مف التأثير الديني كالسياسي  .3
 كالثقافي في المجتمع.

اجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تزايد تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد عمى كاقع االسرة العراقية اليـك  .4
ر في ضعؼ دكرىا كتنامي دكر العادات الدخيمة عف طريؽ كسائؿ االعبلـ لما كاف ليا مف تأثي

 الجديد.
 اجراء دراسات مكسعة حكؿ تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد عمى كاقع المرأة العراقية. .5
 اجراء دراسات حكؿ تأثير المجتمعات االفتراضية كاليكية االجتماعية.  .6
 سمبيات كايجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي.عقد ندكات تثقيفية مف اجؿ التكعية بأىـ  .7
محاكلة تكسيع المزيد مف الدراسات االجتماعية كاالعبلمية التي تيتـ بتأثير شبكات التكاصؿ  .8

 االجتماعي في تشكيؿ الخطاب.
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 اٌؼٍّٟ ٚاٌثسث اٌؼايل اٌرؼ١ٍُ ٚصاسج
ا٢داب و١ٍح/اٌمادع١ح خاِؼح   

االخرّاع ػٍُ لغُ  
 

 
ادلٛعِٛح  اٌذورٛساٖ تذساعح خاصح اعرثأح  

                                         
اجلذ٠ذ االػالَ عٛع١ٌٛٛخ١ا  

االػالَ ا٠ذ٠ٌٛٛخ١ا يف دساعح/اٌٛالغ ٚصٕاػح االلٕاع اعرتاذ١د١اخ  
 

  فاضًاال ذزجااالع       
 ع١ثح حت١ح           
المعرفية لئلعبلـ الجديد في تحديد نمط ادراؾ تيدؼ ىذه الدراسة الى الكشؼ عف اىمية التأثيرات   

الجميكر لمكاقع مع بياف الكيفية التي تعتمدىا في االنتقاء مف الكاقع الفعمي لتصنع كاقعان جديدان بتكظيؼ 
كسائميا لتحقيؽ المصالح الخاصة .. كىذه االستمارة ىي استطبلع لآلراء حكؿ ىذا المكضكع الميـ في 

غراض العممية البحتة كلف يطمع عمى نتائجيا سكل الباحثة راجيف االجابة قياس الكعي كىي معدة لؤل
  .بحرية تامة

 .يرجى عدـ ذكر االسـ مالحظة:
 ِؼٕا ٌرؼاٚٔىُ ٚذمذ٠شٔا شىشٔا ِغ

                                                                  

                           
 ادلششف                                   ادلششف                            اٌثازثح

 أ.َ.د. عاٌة ػثذ اٌشضا و١غاْ       أ.د. عا٘ش س٠غاْ دخ١ً          عاسٖ خ١ًٍ زلغٓ
 و١ٍح ا٢داب              ٚااللرصاد االداسج و١ٍحو١ٍح ا٢داب                       

 ١ح                       خاِؼح اٌمادع١ح                خاِؼح اٌمادع١حخاِؼح اٌمادع
 اٚال: اٌث١أاخ االعاع١ح 
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 النكع:     ذكر.....          انثى ..... .1
 فأكثر 51      50_41       40_30العمر:  .2
 مستكل التحصيؿ الدراسي:  ماجستير.....      دكتكراه...... .3
 االنحدار االجتماعي:   ريؼ ......     حضر.......  .4

 ثا١ًٔا : ذٛص١ف اٌظا٘شج
 احملٛس االٚي: ذأثري ٚعائً االػالَ ػٍٝ االفشاد

 حدد ما اىـ كسائؿ االعبلـ الجديد التي تتعامؿ معيا؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .1
 تيكب.....        المدكنات....فيس بكؾ....         تكيتر....       االنستغراـ....        اليك 

 اخرل تذكر....        
 ما المدة التي تقضييا في متابعة كسائؿ االعبلـ الجديد يكميا؟ .2

اقؿ مف ساعة....     مف ساعة الى اقؿ مف ثبلث ساعات.....    مف ثبلث ساعات الى خمس ساعات....         
 اكثر مف خمس ساعات.....        

 بالمضاميف التي تطرحيا كسائؿ االعبلـ الجديد؟ما درجة ثقتؾ  .3
 عالية....     متكسطة.....     منخفضة......

 برأيؾ ما اىـ االسيامات التي قدمتيا كسائؿ االعبلـ في تيسير حياة الناس؟ .4
     تحقيؽ المنفعة....    تكفير فرص العمؿ....      تبادؿ المصالح....      الكصكؿ الى درجات مف التطكر....

 اخرل تذكر....
 برأيؾ ما ىك اكثر تأثير لكسائؿ االعبلـ الجديد في المجتمع؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .5

احتؿ كظيفة اجتماعية ذات تأثير كاسع....       حقؽ مستكيات عالية مف االرباح لجيات ايديكلكجية....           
و االيديكلكجي الفكرم....         تكظيؼ االفراد كمصادر نجح بصناعة كاقع كىمي....       االبتعاد عف التكجي

 لممعمكمات كاالخبار مجانان....     اخرل تذكر.....
 برأيؾ ىؿ تسعى كسائؿ االعبلـ الجديد لمسيطرة عمى الفرد؟ .6

 نعـ ...    ال....       ربما.....
 بديؿ(حدد أييا اكثر تأثيرا في تغيير اتجاىات الفرد؟)يمكف اختيار اكثر مف  .7

 كسائؿ االعبلـ....     دكر الجماعة....    حاجة الفرد....     تغيير المكاقؼ.....     اخرل تذكر....
 برأيؾ ما اىـ اساليب العممية االقناعية التي تستخدميا كسائؿ االعبلـ؟ .8

 سبؽ....استمالة العقؿ....        إثارة العاطفة....        استخداـ المنطؽ....       كؿ ما 
 برأيؾ ما اىـ العكامؿ الخارجية المؤثرة في تغير سمكؾ الفرد؟ .9

 السياسية.... االقتصادية.....    االجتماعية......     الثقافية..... القانكنية....... 
 عمى ماذا يعتمد عمؿ القائـ خمؼ العممية االقناعية في تمرير رسالتو االقناعية؟ .10
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كمات جديدة....     استغبلؿ االحتياجات كالمخاكؼ....          استغبلؿ مفاىيـ معرفية....      طرح معم
 العكامؿ الداخمية لمفرد....       اخرل تذكر....

 حدد مدل تكافقؾ مع اىـ ما تسعى اليو الرسالة االقناعية؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .11
 ألعضاء المجمكعة....تحديد قكاعد سمكؾ الجماعة....          تعديؿ السمكؾ االجتماعي 

 التغيير في السمكؾ العمني....       استبداؿ المعاني المكجكدة....          كؿ ما سبؽ....
 ما اىـ ما يشتمؿ عميو التطبيع االجتماعي لتنظيـ سير الحياة االجتماعي؟ .12

 المغة....   المعتقدات....     القيـ....      القكانيف......
 ائؼ المغة اجتماعيا؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ(حدد اىـ ما تراه مف كظ .13

كسيمة لتعمـ الفرد....        تقـك بحفظ التراث كالعادات كالتقاليد....        تزكد الفرد بأدكات التفكير....       
 ر....تجعؿ لممعارؼ كاالفكار قيمان اجتماعية....          كسيمة لتكييؼ الفرد مع سمككو....         اخرل تذك

 كيؼ تحدد مكانة الصكرة في كسائؿ االعبلـ؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .14
 ليا القدرة الكبيرة في التأثير عمى االخريف....        تكازم القكة العسكرية في الييمنة....

 تدؿ عمى الصناعات الثقافية المتطكرة....          تمتمؾ سيطرة اعبلنية كبيرة....
 دكف الحاجة الى اتصاؿ منطكؽ....      اخرل تذكر....تمثؿ كسيمة اتصاؿ 

 بحسب رأيؾ ما اىـ تأثير لثكرة المعمكمات كاالتصاالت اليـك في حياتنا؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .15
تعد اىـ عكامؿ تشكيؿ الثقافة....      تشكؿ السمكؾ الفردم كالعاـ....       تعطي الفرصة لمفرد باالختيار....        

 النفتاح عمى الثقافات االخرل....     كؿ ما سبؽ.... ا
 برأيؾ ما ىك اكثر تأثيرا مف ابعاد العكلمة االجتماعية؟ .16

 االجتماعي.....    السياسي.....   الثقافي.....    االقتصادم.....     القانكني.....
 كيؼ استفاد االعبلـ مف العكلمة؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .17

 الجغرافية كتقريب المسافات ....       تقديـ رسائؿ متعددة بدال مف الفردية الضيقة.... الغاء الحدكد 
الحد مف سيطرة الدكلة عمى كسائؿ االعبلـ...     خمؽ معارؼ قميمة مع طرح معمكمات كثيرة.....             

 تزايد تأثير الكسائؿ االلكتركنية بدال مف المطبكعة....        
 ـ المتغيرات التي فرضتيا ثكرة المعمكمات؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ(برأيؾ ما اى .18

تيديد اليكية الثقافية....     انتياؾ الخصكصية....     الفقر المعمكماتي لبعض الدكؿ مقابؿ ثراء االخرل....     
 اعماد الدكؿ عمى اقتصاد المعمكمات.....

 احملٛس اٌثأٟ: صٕاػح اٌٛالغ
 االجتماعي؟ لمبناء ابتكاران  يمثؿ الكاقعي عالمنا اف تعتقد ىؿ .19

 .....  اعرؼ ال....      االفراد عمى لمسيطرة يسعى....      ذلؾ يمثؿ ال....      كذلؾ ىك نعـ
 االعبلـ الجديد؟ كسائؿ عبر الكاقع رؤية في التمييز عدـ حالة الى اليـك كصمنا ىؿ .20

 ....بذلؾ االعبلـ لكسائؿ عبلقة ال......      الحقيقة تمييز يمكف ال نعـ
 ....  اعرؼ ال....      محددة ايديكلكجيا عبر الكاقع برسـ المؤسسات تدخمت
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 ىؿ تعتقد بسيطرة  كسائؿ االعبلـ الجديد عمى عقمية الفرد مف خبلؿ؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .21
جية....        استعماؿ االستماالت السيطرة عمى الصكر....    بناء الرمكز....     فرض الييمنة االيديكلك 

 العاطفية.....       اخرل تذكر.... 
 تدخمت المؤسسات برسـ الكاقع عبر ايديكلكجيا محددة....      ال اعرؼ....  

 ىؿ تعتمد السمطة السياسية عمى كسائؿ االعبلـ في السيطرة عمى المجتمع؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .22
 تسيطر عف طريقيا عمى الكعي السياسي ....      نعـ تعتمد عمى ذلؾ .... 

 تكجيو الكاقع نحك مصالحيا السياسية.....    اخرل تذكر..... 
 باعتبار الخطاب ممارسة اجتماعية.. مف كجية نظرؾ كيؼ استغؿ االعبلـ ذلؾ؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .23

 بشكؿ غير مباشر عمييـ....اعتباره اداة لمتحكـ بعقكؿ االفراد....          السيطرة 
 يساعد عمى خمؽ انماط مف التغيرات العقمية.....      يكظؼ لصالح جية معينة ....             
 اخرل تذكر....         
 ىؿ تعتقد اف االعبلـ الجديد يعتمد في عممية تكظيؼ الخطاب لمتأثير عمى؟ .24

 حاجاتيـ الذاتية.....     عقكؿ االفراد....       اتجاىاتيـ االجتماعية.....   
 ما اسباب لجكء الحككمات الى اختبلؽ الخكؼ الكىمي بدافع السيطرة عمى المجتمع سياسيا كاعبلميا؟ .25

 تفعؿ ذلؾ لتشتيت فكر الفرد....     يساعدىا ىذا االمر في اصطفاؼ االفراد خمفيا....
 تزرع الخكؼ الداخمي بشكؿ مستمر....      اخرل تذكر....

 ساىمت كسائؿ االعبلـ الجديد في اعادة تشكيؿ الرأم العاـ؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ(كيؼ  .26
 مف خبلؿ اثارة القضايا....      تداكؿ االخبار كالصكر....         النقاش المفتكح....

 االحتجاج الجماىيرم....    اخرل تذكر.....
 ختيار اكثر مف بديؿ(كيؼ استفاد االقتصاد مف كسائؿ االعبلـ الجديد؟)يمكف ا .27

 مف خبلؿ صناعة المعمكمات....        تكظيؼ المؤسسات لمسيطرة عمى العقكؿ.....
جعؿ االنساف متمقي مستيمؾ....       خمؽ فارؽ اقتصادم بيف الدكؿ.....      تحكيؿ المعمكمات الى سمع 

 تجارية ....      اخرل تذكر....
 د لصناعة المعمكمات؟كيؼ ترل استغبلؿ كسائؿ االعبلـ الجدي .28

السيطرة السياسية كاالجتماعية....      خمؽ بيئة معمكماتية ايديكلكجية......        دعـ قطاع الصراع 
 السياسي.....      السيطرة الفكرية.....      المتاجرة بالمعمكمات كالمعارؼ......

 تيار اكثر مف بديؿ(كيؼ ترل تأثير كسائؿ االعبلـ الجديد اليـك عمى االسرة؟)يمكف اخ .29
 تدخمت بتشكيؿ كاقعيا االجتماعي....            تقدـ مغريات لجذب افرادىا.....

 ساىمت بتشتيتيا.....    تغيير االتجاىات كالمكاقؼ....    اخرل تذكر....
 كيؼ ترل تأثير العامؿ الديني بصناعة الكاقع االجتماعي؟ .30

 ستغؿ فكرة كجكده الضركرية......استفاد مف تطكر كسائؿ االعبلـ....       ا
 القبكؿ االجتماعي لرجؿ الديف......       اخرل تذكر......
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 كيؼ ترل تأثير المجتمع االفتراضي باعتباره ظاىرة اجتماعية عمى الكاقع؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .31
 الكاقع....تداخؿ بشكؿ كبير مع المجتمع الكاقعي....      زاد مف حدة االنعزاؿ عمى ارض 

انتج اشكاال جديدة مف الفعؿ االجتماعي....     ساىـ بإشباع احتياجات الفرد....   كفر بيئة مناسبة لمحكار 
 كالتكاصؿ....      اخرل تذكر....

 ىؿ اثرت اليكية االفتراضية سمبا عمى ىكية الفرد الحقيقية؟ .32
 نعـ....    ال.....

 ث التغيير االجتماعي؟ىؿ لكسائؿ االعبلـ الجديد دكرا في احدا .33
 نعـ....    ال.....     ال اعرؼ...... 

 برأيؾ ما اىـ اسباب التغيير االجتماعي؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .34
 انتشار االفكار كالحاجة الى التجديد....      الكضع السياسي كاالقتصادم......

 .....التخمؼ الحضارم....    العكامؿ الدينية....        اخرل تذكر
 بتحكؿ المعمكمات الى سمعة تجارية كيؼ اثر ذلؾ عمى المجتمع؟)يمكف اختيار اكثر مف بديؿ( .35

 ساىمت في القكة االنتاجية....         مثمت شكؿ جديد مف اشكاؿ االستعمار....
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      Abstract  

   The current study deals with the cognitive effects of the new media in determining the public’s perception 

of reality, with an explanation of the method it adopts in selecting from the actual reality in order to create 

a new reality by employing its various means to achieve its own interests, which opens the doors to many 

important questions and requires clarification of many details that are unknown to the majority. 

     The media, in its various forms, is of great importance in social life, its effectiveness increased with 

the increase in technological progress that transformed the world into a small village through which all 

aspects of social life changed as a result of the effectiveness of the media in the processes of social change, 

so it has become a given.. It is the impossibility of comprehensively understanding the role of the new 

media and its ideology without addressing the various systems and institutions of society, today, the new 

media is part of the processes of social construction, and any development of it is a natural result of the 

processes of economic, political, social and cultural development and all the ideological systems and 

political organizations that affect them at the same time, in the sense that any process that seeks to 

understand the social reality begins with the most influential parties in society, namely the media, 

regardless of their political orientation or tactical level, this process is very dangerous in directing the 

members of society in a way that the majority of people immersed within the scope of the temptations of 

these means and their various and different methods are not aware of it, so as to transform the process of 

controlling societies through these means instead of colonial wars, the power of the image today has 

become equivalent to plans and strategies that are followed based on evoking emotions and other social 

and psychological trends to influence and control the awareness of members of society by reproducing and 

reshaping it in line with the interests of the major ideological parties that dominate the media and finance 

it. From this point of contradiction, the ambiguity of the mechanisms and strategies used in media 

operations in its various forms, this thesis came as an extrapolation attempt and an answer to the 

possibility of reaching a general and comprehensive vision that resolves some of the controversy 

surrounding the sociology of the new media and its role in creating reality. The importance of the study 

was to identify the role of the new media in effectiveness, speed, comprehensiveness, popularizing values, 

creating awareness, molding the rules of behavior and social orientations of the individual, and employing 

social realities for different dimensions that benefit ideologically for the benefit of certain parties, in 

addition to the importance of its role in identifying the ways these means produce knowledge and meanings 

that are exploited by parties that are aware of the importance of the intellectual material circulating 

through these means, and by controlling them, the mentality of the members of society is controlled.                                                                                    
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