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 الملخص:

اإلعالم هي الرسالة األولى التي يقوم عليها العمل الصحفي أو اإلعالمي، في اإلطالع ومعرفة ما يدور من  
وتحريرها بصورة تراعي معايير الدقة والموضوعية قد يمكننا القول ان الناس يتجاوبون مع وسائل االعالم التي  أخبار  

 " لغة  التناحر  اإلجتماعي،  التناحر  من  الحد  في  الصحافة واالعالن  دور  يتناول  وأفكارهم، وهنا  آرائهم  تعبر عن 
النتائج التي   -اإلعالم في الحد من التناحر االجتماعي  التخاصم والقتال"، وجاء هذا البحث ليناقش دور الصحافة و 

تبين العالقة بين الحقيقة واإلعالم من خالل إلقاء الضوء على بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ومقال جاللة 
لكبير لمنصات االنتشار ا الملك عبدهللا الثاني بن الحسين في دور الصحافة واإلعالم في الحد من التناحر االجتماعي.

 . اإلعالم يمكن الجمهور الواعي من التميز ما بين الشائعات التي تنتشر بشكل اسرع من االخبار الحقيقية

 ي. الصحافة واإلعالم، التناحر االجتماع :الكلمات المفتاحية 

  

 المقدمة:

أنها لعبت أدوارا كبيرة في المجتمعات اإلنسانية،  اإلعالم يعتبر من أهم وسائل التأثير الجماهيري، حيث    إن
ويعتبر اإلعالم ظاهرة اجتماعية قديمة قامت بإنشاء تطورات مع نشوء وتطور الجماعة البشرية لكي تتالئم مع شكل 
المجتمع واحتياجاته؛ األمر الذي يتطلب وجود وسائل إعالم لالتصال لكي تستجيب لحاجات المجتمع وتحقيق الوظيفة  

 (.2013زلية )عبد الظاهر، اال

  -مع بزوغ نجم األلفية الثالثــــة، وتنامي التطورات الســـريعة في المجتمعــــات الحديثة، برزت ظاهرة إعالمية  
اجتماعية جديدة في نمطــها تتمثل بظهور شــــبكات التواصل االجتماعي التي استحوذت على اهتمامات فئات عريضة 

يوم الماليين من البشر يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي لمختلف األغراض، للترفيه، من الجمهور حتى بات ال
عن   والبحث  والصور،  المذكرات  ونشر  والخبرات،  المهارات،  واكتساب  والنشر،  والتواصل،  واإلعالن،  والتعليم، 

 (. 2016الوظائف، والتعارف والزواج، وتعلم لغات ومهارات كثيرة )الخريشة، 

فر المنصات اإللكترونية كالفيسبوك والتويتر وغيرها لنا جميعا صوتا مسموعا وفرصا غير مسبوقة  اليوم، تو 
للتواصل، لنعرب عما يجول في خاطرنا ونتبادل اآلراء. لنلتف حول القضايا المحورية واإلنسانية ونسلط الضوء على 

 القضايا المصيرية ونناقشها بل ونبني عليها إن كان الحوار بناء. 
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المفترض أن تكون في أولويات أهداف وسائل اإلعالم للتعبير عن المصلحة العامة في حاالت االنحراف من  
والفساد، ولكي تعكس المواثيق وااللتزامات االلتزام بكلمة صادقة وحرة وضد كل ما هو سلبي ومدمر ، وهذا األخير  

م والخاص جزء من المنافسة أو والدهاء لكسب ضحية للموجة الواسعة التي تبرر الفساد وإعداده في القطاعين العا 
مكاسب إضافية، وتسويق القيم المنحرفة في الحياة االجتماعية، مما يحرم المواطنين من والحق في االنتقاد والمواجهة 

 ورهنا بالتوافق مع نظام السوق ومتطلباته. 

واتجاهاتها في نفس الوقت أي ان    يعرف اإلعالم بأنه: "التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها
اإلعالم ال بد أن يكون صادقا مجردا عن الميول واألهواء غير متحيز قائما على أساس من التجربة الصادقة متماشيا  

 مع الجمهور الذي يوجه إليه".

ويتحقق ذلك التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير من خالل نقل األخبار بشكل سريع وموضوعي عبر وسائل  
اإلعالم التقليدية المقروءة والمسموعة والمرئية بجانب االستفادة من قنوات التواصل االجتماعي كاالنترنت والفيسبوك 

 (.1994وغيرها )الوشلي، 

 مشكلة الدراسة:

أن النصف الثاني من القرن العشرين، والعقد األول من القرن الحالي، كانا قد شهدا تطورًا، وتقدمًا  الحظ الباحث  
وظًا في مجال التكنولوجيا، وخاصة في مجال اإلعالم اإللكتروني، الذي نحن بصدده. وهذا التقدم والتطور يعادل ملح

كل ما تحقق في قرون عديدة سابقة. ولعل من ابرز مظاهر التكنولوجيا ذلك االندماج والتفاعل الذي حدث، ويحدث  
وثو  المعلومات، من جهة،  تكنولوجيا  التطور في  إلى بين ظاهرتي  وصواًل  واإلعالم، من جهة أخرى،  االتصال  رة 

 :طرح الباحث مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التاليياإلعالم اإللكتروني؛ ومن هنا 

 ما دور الصحافة واإلعالم في الحد من التناحر االجتماعي؟ 

 :منهجية البحث

حقيقة مشكلة البحث وتشخيصها، وسرد دور الصحافة وجد الباحث أن المنهج الوصفي هو األنسب في استيعاب  
 واإلعالم في الحد من التناحر االجتماعي. 

والمنهج الوصفي: طريقة علمية منظمة يعتمدها الباحث لدراسته لظاهرة اجتماعية أو سياسية كما توجد في   
ال والتعبير  كميا.  أو  كيفيا  تعبيرا  ويعبر عنها  دقيقا  وصفا  بوصفها  ويهتم  ويوضح  الواقع،  الظاهرة  لنا  يصف  كيفي 
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خصائصها، كما يمكن تعريفه بأنه طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض 
 محددة لظاهرة اجتماعية ما. 

 عصب الحياة:  اإلعالم

استطاع اإلعالم أن ينتزع األهمية والشموليــة والتكامليــة الخاصــة واالستثنائيــة خالل الفترات الزمنية المتالحقة، 
فهو أشبه ما يكون عصبًا للحياة" وال أحد ينكر مدى االنتشار الواسع للبث اإلعالمي، وتجاوزه لجميع الحدود وتخطيه  

 أقصى المسافات. 

مرحلة الدولة اإلعالمية الواحدة التي ألغت الحدود وأزالت السدود، واختزلت المسافات واألزمان، واليوم نعيش في  
واختصرت التاريخ ـ وتكاد تلغي الجغرافياـ حتى بات اإلنسان يرى العالم ويسمعه من مقعده، ولم يقتصر األمر على  

الحدود الثقافية والتدخل في الخصائص النفسية ،   اختراق الحدود السياسية والسدود األمنيةـ وإنما تجاوزه إلى إلغاء
وتشكيل القطاعات العقدية؛ فيعيد بناءها وفق الخطة المرسومة لصاحب الخطاب األكثر تأثيرًا، والبيان األكثر سحرًا، 

 (. 2006والتحكم األكثر تقنية )العزعزي، 

مميز في تشكيل وتهيئة األفراد في أسهم اإلعالم بالنصيب األكبر من تقدم المجتمعات وتطورها، والدور ال
 عملية التغيير االجتماعي والتنمية الشاملة، ويرى الباحث أن اإلعالم يؤثر في وعي ومعرفة وعادات وسلوك األفراد. 

اإلعالم بوسائله االتصالية المرئية والمسموعة والمقروءة أدوات يستعين بها الفرد بشكل انتقائي يتناسب مع  
تيعابيــة لتزويده باألخبار والمعلومات وتقدم له التحليل والتفسير لها، وتعرض له الخبرات والتجارب ميوله وقدراته االس 

 الواسعة بصورة فردية فتولد لديه اإلحساس باأللفة بين المادة المعروضة وبين ما يتوافر عنده من إمكانيــــات وقدرات. 

ير اإلعالمي على الفرد كمستخدم، وحتى لو انتمت لحقل  إذا المنافسة قائمة بين هذه الوسائل في صناعة التأث 
اإلعالم نفسه،  فمزج الصوت والصورة معًا هو األقوى تأثيرًا من خالل التلفزيون والذي أصبح ضرورة إعالمية للعالم  

فوق العربي،" يجمع التلفزيون بين الصوت والصورة واللون والحركة، فيسيطر على حواس اإلنسان كلها مما يجعله يت
على كل وسائل االتصال األخرى التي سبقته، ألنه يجمع تقريبًا بين كل إمكانياتها وخصائصها ، وعن طريقة يمكن  

 (. 2011تقديم المعلومات التي يتعذر نقلها عن طريق الكلمة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة )الدليمي، 

سسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو  هو مصطلح على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤ  اإلعالم
، إال أن اإلعالم يتناول مهاما متنوعة أخرى، المعلومات  خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر األخبار ونقل

وانتشارها الواسع. تطلق على  التلفزيونية والتسلية خصوصا بعد الثورة الترفيه تعدت موضوع نشر األخبار إلى موضوع

http://www.ajsp.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

691 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 السلطة  وسائل اإلعالم، كما ُيطلق على األخيرة تعبير التكنولوجيا التي تقوم بمهمة اإلعالم والمؤسسات التي تديرها اسم
عميق والواسع. إن التنمية عملية شاملة تتناول جميع جوانب الحياة المختلفة االجتماعية  لإلشارة إلى تأثيرها ال  الرابعة

واالقتصادية والسياسية، وفي وثائق األمم المتحدة أيضا يقصد بكلمة التنمية تلك المتكاملة أي تنمية الظروف المادية  
 (. 2014للحياة وتنمية الجوانب الروحية سواء بسواء )العنزي، 

ئل اإلعالم الحديثة على تزويد الناس بمعلومات وحقائق سليمة تساعدهم على تكوين رأي صحيح  تعمل وسا
في حقيقة أو مشكلة ما . وهذا يعني أن الغرض الوحيد من وسائل اإلعالم هو إقناعهم من خالل المعلومات والحقائق  

ن أبدا لوسائل اإلعالم التي ال تعبر عن  واألرقام واإلحصاءات، وعلى هذا األساس، يمكن القول إن الناس ال يستجيبو 
ثقافتهم وتفكيرهم، وأن وسائل اإلعالم التي ال تقوم على أساس من الواقع، والمبنية على أساس االفتراضات ال تندرج 
تحت مسمى اإلعالم، وإنما يكون ذلك دعاية وليس إعالم، والتي يمكن أن تعتمد على التضخيم وربما التظليل في 

. وبالتالي، فإن متطلبات أي وسائل إعالم ناجحة تتحدد بموضوعية ونزاهة في عرض الحقائق واألمانة  أوقات معينة
والموضوعية في جمع ونقل البيانات من مصادرها األصلية، فضال عن التعبير الصادق للجمهور الذي وسائل اإلعالم 

 (.2011)عبد الرزاق وساموك، 

شكال السلوك والقيم واالتجاهات والعادات، فقد أصبح أي تغير  ويساهم اإلعالم بشكل أساسي في تكوين أ
على هذه الجوانب يخدم أهداف العولمة، فأثرت وسائل اإلعالم سريعًا في مجتمعاتنا وفي كل االتجاهات مما دفع 

فراد وتغيرت األفراد على التعامل مع هذه الوسائل بشكل كبير، ونتيجة لهذه التطورات الهائلة زادت نسبة الوعي لدى األ
أولوياتهم وتغيرت أنماط سلوكياتهم، فلم يعد النظام اإلعالمي الحديث وسيلة فقط، بل أصبح  وافد متطفل ومحاور 

 (. 54, ص 2011يشدنا ويتدخل في شؤوننا ويخترق حياتنا الخاصة بال أدنى تهذيب أحيانا أو غالبا ) خليفة,  

 

ال الجديدة وإلى حياة  بينهم وبين أسرهم  وقد دخلت وسائل اإلعالم  الناس، مما سهل االتصال  ماليين من 
وأصدقائهم، فضال عن أنها ساهمت في تشكيل شخصياتهم وعاداتهم االجتماعية وأثرت عليهم سواء بشكل إيجابي أو  

 (  Yonghwan Kim et autres ,2013,22سلبي )

 اإلعالم والرأي العام: 

خر وذلك لوجود عالقة متبادلة بينهما، فالرأي العام يؤثر في  إن الرأي العام واإلعالم يؤثر كل منهما على اآل
محتوى الرسالة االتصالية، فوسائل اإلعالم تعرض القضايا االجتماعية والثقافية بما يتفق مع رغبات القراء والمستمعين  
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عوامل التي تحدد  وتوقعاتهم، واإلعالم أيضا يؤثر على الرأي العام وتشكيله؛ وقد أشارت الكثير من البحوث على ال
 (: 2014مدى تأثير اإلعالم على الرأي العام وهي كما يلي )حنان، 

 مصدر الرسالة اإلعالمية أو الذي يتحكم فيها.  .1
 محتوى الرسالة اإلعالمية ومضمونها.  .2
 وسيلة نقل هذه الرسالة اإلعالمية ونشرها على الجمهور. .3
 الجمهور المستهدف بهذه الرسالة. .4
 توى االجتماعي والثقافي(.الظروف المحيطة )المس .5
 الهدف المقصود من الرسالة اإلعالمية.  .6
 التأثير المتوقع والعوامل المختلفة الداخلة في عملية االتصال. .7

 العوامل المؤثرة على الرأي العام: 

بالعادات إن من أهم العوامل التي تؤثر في تكوين الرأي العام التراث الحضاري والثقافي لكل أمة، فالفرد يتأثر   
والتقاليد والتاريخ والقيم السائدة في مجتمع معين، والعالقة ما بين االتجاه والرأي عالقة وثيقة، فالرأي العام هو تعبير 
عن اتجاه يكون منسقا مع اتجاهات األفراد التي تعد ثمرة العناصر البيئية والطبيعية واالجتماعية التي تحيط بهم، وقد  

%( من سلوك الفرد العادي في مجتمع معين، إنما يقرر بما تفرضه النظم والقواعد 90أن )أشار بعض الباحثين إلى  
التي يبدأ في تعلمها منذ والدته، كما أن وراء الصراع والخالف بين األفراد واألسر والجماعات ذات النفوذ واألديان  

ة المستمدة من الثقافة السائدة في والمذاهب ـ وراء هذه جميعًا ـ أساس عريض وقوي يتكون من الخصائص المشترك
 (.2014المجتمع )حنان،  

 تعريف اإلعالم: 

هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات والمبادئ   اإلعالم:
التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم المتاحة داخليا وخارجيا، وباألساليب المشروعة أيضا  

 لدى كل نظام وكل دولة.

بأنه هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها   ولكن "أوتوجروت" األلماني يعرف اإلعالم 
 واتجاهاتها في الوقت نفسه". 
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وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه اإلعالم، ولكن واقع اإلعالم قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من  
المعلومات الصادقة التي  المعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة، فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشر األخبار و 

تنساب إلى عقول الناس، وترفع من مستواهم، وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة، وحينئذ يخاطب العقول ال  
 الغرائز أو هكذا يجب أن يكون.

هو: كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة،   تعريف اإلعالموبناء عليه يكون  
الل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، بقصد التأثير، خ

 سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كأن التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها. 

 عناصر اإلعالم:

  لإلعالم ثالث عناصر أساسية هي:

 عنصر المرسل. -أ

  المستقبل.عنصر  -ب 

  عنصر اإلدارة أو الوسيلة.  -ج

ويعتبر عنصر المرسل صاحب الرسالة اإلعالمية أو تلك الجهة التي تصدر منها هذه الرسالة سواء كانت 
 جهة حكومية أو أهلية أو جماعية.

جماعة. أو  فردا  كأن  سواء  اإلعالمية  الرسالة  إليه  توجه  التي  الجهة  فهو  المستقبل  عنصر    أما 
الثالث هو األداة أو الوسيلة التي بواسطتها تؤدى الرسالة اإلعالمية والرسائل اإلعالمية يمكن أن تكون    والعنصر

صحيفة ، مجلة ، إذاعة، تلفاز، خطة، ندوة، مؤتمرات أو وكاالت خاصة نبشر األنباء أو سوق أو معرض إلى غير  
  ذلك من الوسائل.

الم في تحقيق النجاح والتطور حيث أن الموظف أو الصحفي أو الكاتب كما وأنه ال بد من اإلشارة إلى دور رجل اإلع
غير المهيأ ألن يكون رجل اإلعالم ناجح يشكل عامال سلبيا  في طريق النجاح والتقدم المنشود في هدف اإلعالم 

 (.2000)أبو عرجة، 
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 أنواع اإلعالم 

 اإلعالم القديم: 

 الوسائل التقليدية وتشتمل على:

، وتوثر على الرأي العام كونها األداة التي تمد الرأي العام بأكثر األحداث اآلنية وذلك في الصحافة المكتوبة ●
سلسلة قصيرة ومنتظمة، وكونها عملية اجتماعية تنشر األخبار  والمعلومات الشارحة إلى جمهور القراء من  

 الت. خالل المطبوعة لتحقيق أهداف معينة، وتتكون من الجرائد والمج
التلفزيون: هو طريقة إرسال واستقبال الصورة والصوت من مكان آلخر بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية   ●

واألقمار االصطناعية، والتلفزيون يتكون من قنوات فضائية تبث مجموعة برامج وتعمل على إفادة الرأي العام 
 من خالل ما تبثه من برامج مثل نشرة األخبار، األفالم ... الخ.

قد تكون اإلذاعة اآلن من الوسائل الفعالة في توصيل الرسائل إلى جماهير عريضة، فهي تستطيع    اإلذاعة: ●
أن تترجم الجدث بشكل فوري نظرا لبساطتها، وهي أداة للرأي العام من خالل ربط المجتمعات بعضها ببعض،  

طريق النص الجيد واإلخراج الدقيق    وٕاذا كانت وسيلة التعبير في الراديو كما يشار لها، فإنها تستطيع عن
واإلحساس الواعي وحسن استغالل اإلمكانيات اإلذاعية أن تصل إلى استثارة خيال المستمع فتجعله يعيش 

 (.2010في أحداث البرنامج اإلذاعي )الوقيان، 
 اإلعالم الحديث: 

ية وتكنولوجية مختلفة فبعض  تتعدد مداخل النظر في  مفهوم اإلعالم الجديد وتطور وسائله في سياقات تاريخ
ممن تصدوا للبحث في فكرة اإلعالم الجديد مثل بافليك الذي  يراه من خالل مدخلي الثورة الرقمية واالنترنت وما 

 (.2008يليهما من تطبيقات )صادق، 

وصل اإلعالم اليوم آفاقا واسعة جعلت عصرنا هذا يحمل صفة اإلعالم واالتصال، وعلى هذا يجب االهتمام  
بدراسة الوسائل اإلعالمية وطاقاتها وقدرتها االتصالية وبهذا فالوسيلة االتصالية هي الرسالة التي تهدف بها التأثرات 

 (. 2009المهمة التي تحدثها تقنية الوسيلة على الرسالة التي تقوم بنقلها )الجبار، 

 (:2011ومن وسائل اإلعالم الحديثة ما يلي )شيخاتي، 

 اإللكترونية وتشتمل على ما يلي: الوسائل 
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 االنترنت:  

الهاتف   الدول عن طريق  العديد من  البعض في  بعضها  فيها ربط مجموعة شبكات مع  يتم  التي  الشبكة 
واألقمار الصناعية، ويكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى بأجهزة  

تستطيع تخزين المعلومات األساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة  ( التي  serveurالخادم  )  
 الكمبيوتر التي يستخدمها الفرد باسم أجهزة المستفيدين. 

 خدمات االنترنت: 

 الصحافة اإللكترونية: 

يحتوي على  تجمع بين مفهومي الصحافة ونظام الملفات المتتابعة أو المتسلسلة، هي منشور الكتروني دوري   
 األحداث الجارية ويتم قراءتها من خالل جهاز الكمبيوتر.

 البث التلفزيوني: 

يستخدم تكنولوجيا التدفق المتزامن لإلشارات الصوتية والمرئية، وذلك باالعتماد على برامج تبعا لحزمة الملفات 
 المستخدمة في عملية البث.

 البريد االلكتروني: 

 ى آخر عبر الشبكة والى المستخدم في أي مكان.هو إرسال الرسائل من حاسوب إل

وكل وسائل اإلعالم هذه بالرغم من تنوعها تؤثر على الرأي العام من خالل التوجيه والتثقيف، وزيادة الثقافة  
 والمعلومات، واالتصال االجتماعي والعالقات البينية، مما يؤدي إلى تحقيق االتصال بين الفرد والمجتمع. 

، مثل "فيس بوك" و"تويتر"، وُمواقع التَّحميل وصار   اإلعالم الجديد، وخصوًصا شبكات التَّفاُعل االجتماعي ِّ
أو  اإليجابي ِّ  بمعناه  الوعي،  صناعة  وسائل  أهم  أحد  الـ"يوتيوب"،  رأسها  وعلى  المرئيَّة،  والمقاطع  لألفالم  المجاني 

ا باب  الشَّ لدى  وخصوًصا  المعاصر،  ، في زمننا  لبي ِّ االنترنت السَّ األكبر من جمهور مستخدمي  الن ِّسبة  ُيشك ِّل  لذي 
 (.2011ووسائل اإلعالم الجديد )الدليمي، 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

696 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 عالقة وسائل اإلعالم بالمجتمع: 

أوضحت النظريات الخاصة بعالقة وسائل اإلعالم بالفرد بأن الفرد نفسه هو الذي يتحكم بتحديد هذه العالقة  
ر العوامل االجتماعية والنفسية في تعين أهداف االستخدام وفهم ومعرفة المعاني, ألبعد مدى وما ينتج عنها بواسطة تأثي

ويشير االستخدام المخطط لوسائل اإلعالم في المجتمع إلى مدى تأثير وسائل اإلعالم في المجتمع من حيث التغيير  
م خالل التعرض لها من  في المعرفة والسلوك سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي لعالقاتهم في وسائل اإلعال 

وجهة نظر جميع أفراد المجتمع، فتسبب ذلك في حدوث تغيرات على الصعيد االجتماعي وفي البناء الثقافي واتجاهاته.  
كما أكدت هذه النتائج العديد من البحوث اإلعالمية وخاصًة في مجاالت المعرفة، حيث نتج عنها صياغة فروض 

 (. 28- 27, ص 2007وان, ونظريات خاصة بهذا التأثير. )بن ر 

بمكوناتها   أو فردية مختلفة  واحدة  كتلة  أن جمهور وسائل اإلعالم  بآرائها حول  العلمية  النظريات  فاختلفت 
تعامل  المجتمعية على طريقة  المؤثرات  اآلراء تمكنت من تحديد  فبعض  الجماعية.  الطبيعة  الذاتية عن  وطبيعتها 

الوسائل اإلعالم األخرى في كل   وسائل اإلعالم في كل مجتمع مما أعطت لكل تختلف عن  وسيلة ميزة خاصة 
المجتمعات األخرى، فنتيجة لذلك كانت العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع واألفراد ليس لها إطار نظري في مجال 
 علم واحد، بل جاء من إسهامات كثيرة من علوم مختلفة اهتم كل منها بجانب من جوانب هذه العالقة. )نصار,

 (.61,ص 2004

موضوع 45,ص  2015وأشار)خضور,   قياس  في  مركزي  موضوع  إلى  تحول  ورسائله  اإلعالم  أن  إلى   )
النضوج والتقدم االجتماعي، في إعادة النظر في أشكال التفكير، وأنواع السلوك، وأنواع العالقات االجتماعية والتفاعل  

مركز األول في قيادة الفعاليات االجتماعية. كما أن تأثيره امتد االجتماعي، وانه لم يعد موضوعًا هامشيًا وإنما احتل ال 
 إلى أعماق المجتمع ولم يعد محصورًا كما كان مسبقًا. 

فيعني هذا أن الفرد ليس سلبيًا ضمن العديد من عمليات االتصال المعقدة والمتداخلة وإنما يتفاعل مع اآلخرين  
عن هذه العوالم التي تحيط به وتساعده في اتخاذ قراراته فينتج عنها  عبر الوسائل المتعددة ليتعرف على صور مختلفة  

 ( 28, ص 2007عالقات اجتماعية بسبب التفاعل بين األفراد بواسطة الوسائل المختلفة.)بن روان,  

( أن وسائل االتصال تعد من أكثر االكتشافات التي غيرت الكثير من التنظيمات  25, ص  2011وبين )رشيد,  
حيث يتمتع تطور وسائل االتصال بالتأثيرات ألبعد مدى، فكما جاء في نظريات التأثير المعتدل لوسائل    االجتماعية،

اإلعالم )نموذج ترتيب األولويات األجندة( أنه يتوقع هذا النموذج أو النظرية أن وسائل اإلعالم ال تتمكن من إتاحة 
ختار العاملون في هذه الوسائل بعض المواضيع التي يتم  كافة الموضوعات أو القضايا التي تقع في المجتمع، وإنما ي
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التركيز عليها والسيطرة على طبيعتها ومحتواها فتثير اهتمامات الناس أواًل بأول مما تجعلهم يدركونها ويفكرون فيها 
ها وسائل  ويقلقون بشأنها مما لهذه المجموعات من أهمية كبيرة لألفراد مقارنة بالمواضيع األخرى التي ال تتطرق ل

 اإلعالم.

بناء هذه   28, ص 2007كما أوضح ) بن روان,   تتفوق على الوسائل األخرى في  ( أن وسائل اإلعالم 
الصور أو المعاني لما حققته من تطورات والتي من خاللها أصبحت المصدر الرئيسي للمعرفة لعدد كبير من األفراد 

سائل اإلعالم لرسم الصور والعوالم المحيطة به لتوقعه بأن  في أي مجتمع فأصبح يتعامل هذا القطاع مع ما تقدمه و 
تقدم وسائل اإلعالم بتأثيرها وإمكانياتها وطاقاتها هذه الصور بشكل  الواقع أكثر تعقيدًا على إدراكه واستيعابه مما 

 مبسط تسهل عليه الفهم واإلدراك باإلضافة إلى إمكانية نقلها وتقريبها إليه عبر الحدود والمسافات. 

ومن ناحية أخرى، أصبحت وسائل اإلعالم تنافس مصادر المعرفة والخبرة األخرى بالنسبة لقطاعات أخرى  
عريضة كمختلف مراحل الطفولة التي تعتمد على العديد من المصادر في سعيها الغريزي للمعرفة واالستطالع لبناء 

لج االعتيادية  المصادر  فإن  بها،  المحيط  العالم  عن  المفاهيم  والمدرسة وفهم  واألصدقاء  كاألسرة  المعلومات  مع 
الخ...غير كافية وليس بإمكانها منافسة وسائل اإلعالم في كمية المعلومات والمعارف التي تتيحها وتطورها وتجددها 

,  2007بتأثير التطور التكنولوجي الهائل في الحصول على المعلومات وتقديمها إلى هؤالء األشخاص. )بن روان,  
 ( 29ص 

وتظهر أهمية اإلعالم بمعرفة مختلف حاجات المجتمع النفسية واالجتماعية والجسدية وغيرها، مما يستدعي  
كادر إعالمي متخصص ومدرب   إعداد  يستوجب  ونفسية مما  برامج إعالمية متخصصة على أسس علمية  وضع 

عالمية في خدمة المجتمع مما للعمل، حيث أصبح جزءًا أساسيًا من تراثنا وحضارتنا وذلك لتوظيف اإلمكانات اإل 
يزيد من أهمية أثر وسائل اإلعالم المتعددة في المجتمع لما تتيحه من معلومات وأفكار وحقائق وبرامج لتخدم جميع  

 (32, ص 2014فئات المجتمع دون استثناء، وتلبي جميع متطلبات وحاجات الفرد. ) عبيدات , 

 اإلعالم في المجتمع: فأظهرت الدراسات ثالثة عوامل تزايد من أهمية 

يتيح اإلعالم لجميع أفراد المجتمع كافة المعلومات التي تتعلق بالبيئة وما يحيط بها من أخطار وذلك لالبتعاد  .1
 عنها وحماية المجتمع منها. 

يجمع اإلعالم بين جميع أفراد المجتمع المعاصر، ويدعم التفاعل بينهم، مما يزيد من التماسك االجتماعي   .2
 لمواقف المختلفة.في مواجهة ا
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يحافظ اإلعالم على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق نقله للتراث وتوارثه من جيل آلخر، وتعريف األجيال   .3
 ( 46, ص 2015الجديدة بالتراث الذي يعتبر من المحددات الرئيسية للنظام الثقافي في المجتمع. )خضور, 

حت الركيزة األساسية في التناسق الثقافي والسياسي  وليس صعب التأكد من أن وسائل اإلعالم واالتصال أصب
واالجتماعي واالقتصادي وهذا يدل على عمق تداخل وسائل اإلعالم في الركيزة األساسية للمجتمع ولتمكن من إدراك 
آثارها،  تقنياتها،  )وظائفها،  جوانبها  كافة  في  واالتصال  اإلعالم  وسائل  دراسة  متابعة  فيجب  االجتماعية  العمليات 

, 2010آلياتها( ومن ثم دراسة اآلثار المتبادلة الذي لم يأخذ مداه بعد في البنى االجتماعية والثقافية. ) أبو الحمام,  
 (. 96ص 

المجتمع  أجزاء  البيئة وربط  الوظائف وهي: رقابة  الجمهور بمجموعة من  التأثير على  تعمل وسائل اإلعالم على 
االجتماع الميراث  ونقل  بالبيئة  والتعليم  وعالقاتها  والمساندة  والتعزيز  والترفيه  واإلمتاع  آخر  جيل  إلى  جيل  من  ي 

 واإلعالن. 

المعلومات ومعالجتها  تقوم وسائل اإلعالم بعرض  الوظيفة اإلخبارية حيث  الوظائف اإلعالمية،  وتأتي في مقدمة 
طة بالمجتمع وسد الفجوات والتحري في الوسط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي من أجل رصد البيئة المحي

المعلوماتية لتزويد المجتمع بالخيارات المتعلقة بالمصير الجماعي أو على أقل تقدير إخباره بما يحيط به من قضايا  
 (.1997وأحداث محلية أو إقليمية أو دولية ومنها موضوع الجرائم اإلرهابية )الطويرقي، 

 جتمع المستهدف والتي منها:وسائل اإلعالم قادرة على إحداث التغيير في الم

الفرد موقفه وتقوم عليها   -1 يبني  للمعلومات والتي  الموقف واالتجاهات وذلك ألنها المصدر األساسي  تغيير 
اتجاهات الجماعة حيال األحداث الجارية سواء بالقبول أو الرفض وذلك نتيجة التعرض المستمر من قبل 

 المتلقي للوسائل اإلعالمية. 
يث التعرض الطويل والمستمر للرسائل اإلعالمية ذات الصبغة الفكرية إذ لها دورها في  التغير المعرفي ح -2

عملية التشكيل المعرفي لألفراد األمر الذي يتيح لوسائل اإلعالم إحالل أصول معرفية جديدة محل األصول  
 المعرفية القديمة.

بقدر كبي -3 التنشئة االجتماعية  التنشئة االجتماعية حيث أن وسائل اإلعالم شريك فاعل يسهم  ر في عملية 
الرسائل   تكون  وبذلك  والتوعية  التوجيه  ومراكز  والمسجد  والنادي  والمدرسة  بجانب األسرة  التربوية  والعملية 
مشحونة بقيم المصدر )المرسل( الذي يسعى إلحاللها محل القيم القائمة إذا كانت هذه القيم القائمة تتعارض 

 مع أهدافه ومراجعه. 
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ح تأثير وسائل اإلعالم على سبيل المثال من خالل سلوك المواطنين الذين تمنعهم نفسهم المحصنة من ويظهر نجا 
الوقوع في دائرة اإلرهاب سواء باالنضمام إلى الجماعات اإلرهابية أو تسهيل عملياتها اإلجرامية أو الدعوة إلى اعتناق 

الوقت نفسه على مواجهة التنظيمات اإلرهابية وخصوصا   مبادئها أو حتى بمجرد اتخاذ موقف سلبي حيالها وقدرتها في
أن لديها القنوات الفضائية والوسائل األخرى الخارجية والتي تدعم توجهاتهم وخصوصا من قبل دول معايدة بالفعل 

 لدولهم.

 وظائف وسائل اإلعالم في المجتمع : 

  اإلعالم في المجتمع وهي كما يلي: أشار العالم السياسي هارولد السويل أن هناك وظائف لوسائل 

جمع المعلومات المتعلقة بالدراسات واألبحاث في البيئة وتوزيعها داخل المجتمع أو خارجه، كما تعني    مراقبة البيئة:
 ( 171, ص 2004مراقبة البيئة لتناول األخبار. ) تركي, 

تفسير األعمال في البيئة والتعليق عليها  هو عبارة عن مجموعة من األعمال لتحليل و   الترابط بين أجزاء المجتمع: 
وتوجيه سلوك كرد فعل لهذه األحداث، فيدعى هذا النشاط بمقاالت الرأي والدعاية ويتضمن اختيار أهم األخبار في 

 (  171, ص 2004البيئة وتقيمها وتفسيرها من خالل وسائل اإلعالم. )تركي , 

توصيل القيم والمعلومات والمعايير االجتماعية وتوارثها من جيل  يعتمد التراث الثقافي على أساسيات    نقل الثقافة:
آلخر وإلى أعضاء جدد وهذا ما يعرف بالنشاط التعليمي، فيعمل هذا النشاط على توحيد المجتمع من خالل أتاحت 

 (.172ص ,  2004قواعد أوسع وأشمل من القواعد الشائعة والقيم والخبرات الجماعية المنتشرة في المجتمع. )تركي ,  

وهي الوظيفة الرابعة والتي تتضمن كافة وظائف اإلعالم وفنونه، وقد تتجه نحو اإلعالم بأنواعه المختلفة    الترفيه :
والرياضة  واألدب  والرقص  والموسيقى  والفن  الروائية  التمثيليات  إذاعة  خالل  من  الوظيفة  هذه  وتظهر  والمتعددة، 

  (. 47, ص 2011والمسرحيات واأللعاب وغيرها... ) عبد الرزاق؛ الساموك , 

لقد أحدثت التحوالت التي حصلت في المجاالت االقتصادية والسياسية والتقنية على المستوى الدولي العديد من  
التطورات في بناء وسائل اإلعالم بشكل عام، مما أثر في تغيير طرق أداء العاملين في اإلعالم من حيث األداء 

م التقليدية التي استمرت بها الكثير من بحوث اإلعالم واالتصال منذ والتوجيه والتنفيذ، فأثر ذلك على وظائف اإلعال 
سنوات عديدة، فيجب دعم توجه األكاديمي الفعال لتطور هذه الوظائف لتتناسب مع اإلعالم المعاصر، الذي تمكن  

غير العرب  من تخطي المرحلة التعددية ليصل إلى الحدود الواقعية النشطة، وأوضح العديد من الباحثون العرب وال
عن ثقتهم الكاملة في بدء التحضير إلى مرحلة انتشار اإلعالم التي كانت تتحكم فيه النظم الحاكمة، وتراجع نظريات 
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أحادية االتجاه واألثر الذي يخطط له القائم باالتصال حيث يستهدف المتلقي الساكن غير الفعال. ) عبد الرزاق، 
 ( . 8, ص 2011الساموك, 

المتطلبات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات المختلفة وظائف لإلعالم المعاصر    فقد نتج عن زيادة
 ومنها ما يلي: 

: يقوم اإلعالم بدور مهم في عمليات التنمية بمختلف مجالتها، وتعتبر التنمية بجميع أبعادها    الوظيفة التنموية ●
 دافع من الدوافع الرئيسية إلنشاء االتصال الجماهيري.

:  بالرغم من اختالف وسائل االتصال الجماهيري إال أنها تقوم بدور كبير في تعليم األفراد،  لوظيفة التعليميةا ●
 حيث أن اإلعالم والتربية في األغلب لهما نفس األهداف في مجتمعاتنا المعاصرة. 

ذاكرة الجماعية والهوية  تبرز أهمية هذه الوظيفة بتوضيح المنتج الثقافي ودوره في تثبيت ال  الوظيفة الثقافية: ●
 الخصوصية وترسيخ التاريخ المشترك، والربط بينن اإلبداعات الحديثة لبناء المستقبل والموروث الثقافي. 

: اإلعالن أو الترويج: وهذه الوظيفة في غاية األهمية بالنسبة للمنتج والبائع أو لألشخاص   الوظيفة التسويقية ●
مختلف وسائل االتصال، حيث أصبح اإلعالن وظيفة أساسية لالتصال  المهتمون باإلعالنات التي تنشر في  

 في المجتمعات الحديثة.   
وتتضمن النشرات الجوية ألحوال الطقس ونشر مواقيت الصالة وبث األذان، وأيضًا    وظيفة الخدمات العامة: ●

 ( . 49- 48, ص 2011في االستشارات الطبية والقانونية والشرعية واالجتماعية )عبد الرزاق، الساموك , 
 وظائف وسائل اإلعالم:

التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات: إن توجيه المجتمع يمارس بشكل مباشر وغير مباشر على السواء عن   -1
طريق وسائل اإلعالم المنتشرة عادة فكلما كانت المادة اإلعالمية مالئمة للجمهور لغة ومحتوى ازداد تأثيرها  

 لديهم مستوى ثقافي معين بالمنطق وعلم الكالم والحجج الفكرية والفلسفية.  فال يعقل أن تخاطب من ليس
زيادة الثقافة والمعلومات: التثقيف العام هدفه  هو زيادة الفرد بواسطة وسائل اإلعالم وليس بالطرق والوسائل  -2

ل عفوي وعارض األكاديمية التعليمية والتثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد سواء كان ذلك بشك
أو بشكل مخطط ومبرمج ومخصوص، والتوجيه العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل اإلعالم للفرد 

 معلومات وأفكار وصور وآراء.  –هذه المواجهة تقدم لها دون أن يكون هو المقصود 
المتبا -3 باالحتكاك  عادة  االجتماعي  االتصال  يعرف  البينية:  والعالقات  االجتماعي  األفراد  االتصال  بين  دل 

بعضهم مع بعض هذا االحتكاك هو نوع من التعارف االجتماعي يتم عن طريق وسائل اإلعالم التي تتولى  
تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبار اجتماعية عن األفراد والجماعات  
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يومية تنقل أخبار بل أنها وسيلة لالتصال    أو المؤسسات االجتماعية والثقافية فإنها بذلك تكون صلة وصل
 االجتماعي اليومي بين جميع فئات الجماهير. 

اإلعالن والدعاية: تقوم وسائل اإلعالم بوظيفة اإلعالن عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين كما تقوم بدور   -4
د موظفين مستعدين  مهم في حقول العمل والتجارة عندما تتولى اإلعالن عن وجود وظائف شاغرة أو وجو 

 للعمل أو عندما تتولى اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيذ.
 دور اإلعالم في تقوية الضبط االجتماعي : 

حث   خالل  من  تتضح  الحالية,  المجتمعات  في  وتختص  لإلعالم  مهمة  وظيفة  وميرتون  الزرسفيلد  أقترح 
قيام   طريق  عن  وذلك  األخالقي.  المعيار  وفرض  األفراد  اتجاه  االجتماعي  الضبط  زيادة  على  الجماهيري  اإلعالم 

بتقوية الضبط االجتماعي اتجاه األفراد وفرض المعيار األ خالقي. من خالل التوجه للحمالت اإلعالم الجماهيري 
اإلعالمية المكثفة لتثبت سلوكهم المنحرف، وذلك لتكون األعمال التي خرق بها هؤالء األشخاص القوانين واألنظمة 
معروفة لدى العديد من القطاعات في المجتمع بواسطة شبكة االتصال المباشر والتي تجبر الكثير من أعضاء المجتمع 

جتماعية ونفسية بوجوب التعبير بشكل وصريح وواضح لهذا الخرق بشرط وجود القواعد األخالقية أن يخضعوا لشروط ا
 (   53, ص 2011العامة. )خليفة, 

فظهر دور اإلعالم كثيرًا في الرقابة االجتماعية من خالل الكشف عن العديد من العمليات المتواصلة التي  
ًا أمام الجماهير وما يترتب عليها من إجراءات ردعية ووقائية تتناسب  كشفت عن مواقع الفساد واالنحراف وإثباتها علني

 مع المعيار األخالقي السائد.

( إلى أن أي سلطة تعتبر وسائل اإلعالم وسيلة للتواصل بينها وبين أجزاء  53, ص  2011وأشار )خليفة,  
ح العامة التي أشار إليها جون لوك، المجتمع األخرى، أو تعكس اإلدارة العامة التي تحدث عنها جاك روسو، أو الرو 

التي تتمثل مهمتها في صياغة وحل رؤيتها األحادية الجانب. كما يسعى إلى تحويل أعضاء المجتمع إلى مجموعات 
ال تحصل إال على الرؤية وتخزينها إلعادتها عندما تحتاج إليها. ويتجلى ذلك في العديد من وسائل اإلعالم التي  

لمجتمع بموجة إعالمية من أعلى إلى أسفل. أي تدفق حقيقي أو موضوعي من الرأي من  تحاول تضليل أعضاء ا
 أسفل إلى األعلى. 
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 دور اإلعالم االجتماعي في الكوارث واألزمات 

للناس  يحدث  ما  نقل  في  هاما  دورا  الكوارث  ووقوع  األزمات  وقت  في  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  تلعب 
كوارث علميا ونفسيا واجتماعيا والحد من آثار األزمات والكوارث والحد من زيادة،  وتوجيههم للتعامل مع األزمات وال

 (.104, ص 2010ومساعدة الناس على تجنب المضاعفات وسبل معالجتها. )الجبور، 

ويقوم اإلعالم أيضا بدور في غاية األهمية أثناء األزمات فمن الممكن أن يؤدي مهمتين األولى توضيح  
أي العام و أطرافة المعنية, والثانية هي تشكيل الرأي العام والتأثير عليه وتوجيهه بحيث تزداد حاجة تطورات األزمة للر 

األفراد أثناء األزمات لسماع أخبار األزمة ومتابعة التطورات وإذا لم تلبي المنظمة أو المؤسسة هذه االحتياجات فذلك 
 ( 61, ص 2004ظمة أو المؤسسة المعنية.) الضويحي,  يؤدي إلى انتشار الشائعات بصورة ال تصب في مصلحة المن

التعامل مع  الكوارث واألزمات   فنستنتج أن لإلعالم االجتماعي المحلي واإلقليمي والدولي دورًا مهمًا في 
ومعالجتها وتوجيه الناس باتجاه السلوك األفضل, وال تقتصر األزمات على األزمات السياسية فقط, وإنما هناك أزمات 

األفراد مالية و  وأزمات  الجماعة  وأزمات  المجتمع  داخل  وأزمات  والشركات  المنشآت  داخل  وأزمات  أزمات مصرفية 
واألزمات االجتماعية، فلذلك يجب أن نوضح مفهوم األزمة, فاألزمة هي لحظه حاسمة وحرجة ترتبط بمصير الكيان  

القرار التأكد من المعلومات واختالط السياسي أو اإلداري الذي يقع بمشكلة فأصبح من الصعب جدًا على متخذ  
األسباب بالنتائج، وازديادها بشكل متتالي يزيد من درجة الغموض والتطورات التي قد تحدث مستقبال من األزمة وفي 

 (.  105, ص 2010األزمة نفسها )الجبور، 

 دور اإلعالم في زرع القيم لدى النشء ) توظيف اإلعالم التربوي لتفعيل النزاهة( 

وسائل اإلعالم دورا هاما في تنمية قيم الشباب من خالل غرس وتوطيد المفاهيم السامية للمجتمع.  تلعب  
والهدف من وسائل اإلعالم التربوية الرئيسية هو نقل رسالتها بطريقة تفوز بثقة المتلقي وأن تكون حذرة ودقيقة في 

تنمية والرفاهية, ويحصل هذا عند التفاعل  توضيح الحقائق لتحسين واقع المجتمع للوصول إلى أعلى مستوى من ال
مع الرأي العام والتأثير فيه بشكل إيجابي ضمن قواعد وأسس منطقية ال تخضع ألي جهة سواء كانت السياسية أو 
غيرها من الجهات التي لها مصالح مشبوهة والتي من الممكن أن تأقلم الرسالة اإلعالمية بما يتناسب مع مصالحها 

عن األخالق النبيلة والقيم السامية، ومن ثم تتوجه للمجتمع بطريقة غير سليمة بحيث تخرج ثوابت حتى لو ابتعدت  
 ( 6, ص 2011القيم عن واقعها الصحيح وتفرغ محواها. )الحجار، 
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وتحليل  تفسير  الوطنية على  الثقافات  ونمو  القيم  نظام  في  اإلعالم  لوسائل  السلبي  التأثير  دراسة  وتتوقف 
تي تشكل إطار الفرد والمجتمع. وبعبارة أخرى، تعتبر وسائل اإلعالم رسالة إيجابية إال إذا تم استخدامها مجموعة القيم ال

بشكل سلبي فتكون سبب لعوامل التفكك واإلفساد للمنظومة القيمية واالجتماعية، مما يؤثر سلبا على التنشئة االجتماعية  
ختلف قيم الفرد عن قيم الجماعة، كما تساهم في انتشار قيم  من خالل القضاء على قيم المجتمع وثوابت ثقافته، في

الجماعة المغربة الداخلية التواصلية التي توضح أهمية العمل الجماعي أو العمل بشكل منفرد مما يعني أنه يمكن  
عظيم  متابعة مسلسل مدبلج واحد لتوضيح كيفية نقل صورة العالقات األسرية واالجتماعية المزعزة، وبشكل آخر في ت

العالقات الغير سليمة والتي تستهدف العالقات األسرية وكل ما يتعلق بها والعالقات بين المجتمع الواحد بشكل عام. 
 (.  54, ص 2011) خليفة, 

وبهذا يبرز دور اإلعالم التربوي المهم في التصدي للفساد ومحاولة القضاء عليه والكشف عن الطرق الغير  
نهجة التي تمتاز بالحيادية والموضوعية والتي تراعي القيم األخالقية العليا، بهدف إيجاد سليمة من خالل الوسائل المم

 ( 6, ص 2011عالقات إعالمية تربوية وطنية تعزيزا للثقافة والنزاهة.)الحجار، 

فيعتبر مفهوم النزاهة مفهوم قيمي إنساني يتطور بتطور المجتمعات في مجاالت الحياة جميعها، وتمتاز   
ة واألمانة في التعامل واالبتعاد عن كل ما يفسد الفرد، وفقًا للمستويات األخالقية والقانونية للشعوب والبلدان. بالنزاه 

 (. 10, ص 2011)الحجار ,

 دور اإلعالم في الديمقراطية:

القضايا   بأنها من  لإلنسان  األساسية  وتأمين حريات  والمدنية،  السياسية  بالحقوق  الوعي  نشر  تعتبر قضية 
اصرة المطروحة على المستوى الدولي، حيث أكدت اليونسكو على االهتمام بأشكال الديمقراطية في سياسة اإلعالم المع

واالتصال، إذ أن من الحريات األساسية لممارسة حقوق اإلنسان حريات القول والصحافة واإلعالم والتجمع. فتوسيع  
المبادرة المتطورة في مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان    نطاق الحريات التي ترتبط باالتصال والتي تعتبر مبدأ من

 (.61, ص 2011التي يجب تأكيدها، والدفاع عن جميع الواجبات اإلعالمية )عبد الرزاق ،الساموك, 

، واحدة من أهم وسائل نمو الديمقراطية في وسائل اإلعالم، حيث  2.0وتعد الشبكة اإلنترنت، وخاصة ويب  
تمكنهم من الوصول إلى وسائل اإلنتاج. وتتيح هذه الشبكة للجميع تبادل المعلومات مباشرة  توفر لمستخدميها منصة  

 ودون عوائق من خالل بنية تحتية مشتركة، فهي تعد مثااًل على القوة المحتملة لديمقراطية اإلعالم. 
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الديمقراطية اإلعالمي الرقمية مصداقية على نموذج  التواصل االجتماعي  اكتسبت شبكات  ة من خالل  كما 
تعزيز اإلصالح والمعارضة السياسية. ويتجلى هذا من خالل احتجاجات واسعة النطاق في شمال أفريقيا والشرق 
األوسط والتي أطلق عليها اسم الربيع العربي، حيث تمكن المواطنين من خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر  

مات مع بعضهم البعض وتدبير االحتجاجات المقاومة لحكوماتهم. والفيسبوك واليوتيوب من التواصل وتبادل المعلو 
وفضل نجاح هذه المظاهرات ليس فقط لوسائط التواصل االجتماعي، وإنما لعبت التقنيات أيضًا دورًا مهمًا في إحداث 

نوات  التغيير في مصر وتونس وليبيا. وكانت هذه األعمال واضحة للجمهور من خالل األخبار التي انتشرت على ق
 (. 65, ص 2015وسائل اإلعالم البديلة )كنعان, 

 ( http://www.diwanalarab.comدور وسائل اإلعالم في الحد من التناحر اإلجتماعي : ) 

العالقة بين الحقيقة واإلعالم هي عالقة جدلية تبادلية، إذ في الوقت الذي تسهم فيه الحقائق في صناعة إعالم بارز 
وناجح ومؤثر، إن اإلعالم يمكن بدوره أن يكشف الحقائق ويثبتها ويعززها وينشرها أو يغيرها، أو ينقلها من مكانها، 

 .ظفها في سياقات غير حقيقيةأو يو 

اإلعالم الملتزم لدية المقدرة الكبيرة على تدوير الحقائق لتصب في مصلحة جهة أو دولة ما من خالل نشر الخبر   
الذي يعمل على تصنيع العقول الى درجة ان يخص العقول المثقفة والنخبوية حيث ال تنجو من تأثير هذه الصناعة  

  .االعالم الموجة على اختيارات وافكار وقناعة الناسالتي يحددها 

أن هدف وسائل اإلعالم المتعددة هو إنتاج منظومات فكرية تقوم على صياغة أفكار ومفاهيم واذواق المتلقين، من  
خالل رسائل إعالمية وصور ورموز ومصطلحات تتكرر حتى تتحول إلى بديهيات ومسلمات في ذهن المتلقي، كي 

 متطلباته من جانب، وتوظفها وتستثمرها من جانب آخر. تسيطر على 

 Twitter ألف خبر كاذب على موقع  130أظهرت نتائج دراسة إجراءها ماساتشوستس للتكنولوجيا مؤخًرا على حوالي  
يبحثون عنها   الناس  ألن  وذلك  الحقيقية  األخبار  انتشار  بكثير من سرعة  أعلى  الكاذبة  األخبار  انتشار  أن سرعة 

 .ون فيها، وربما يعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن األخبار الكاذبة عادة ما تكون غير مألوفة ومثيرة لالهتمامويبالغ
في هذه الدراسة ، كانت معظم األخبار الكاذبة حول القضايا السياسية ، تليها القضايا المتعلقة بالتمويل واألعمال ، 

إلرهاب. وجدت الدراسة أن األخبار الكاذبة والشائعات تنتشر ست مرات تليها العلوم والترفيه ، والكوارث الطبيعية وا
أسرع من األخبار الحقيقية. وأن نسبة أتباع هذه األخبار الكاذبة أكثر من عشر مرات أكثر من أولئك الذين يتبعون 

  ية.األخبار الحقيق 
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د من التناحر اإلجتماعي في خطابه اآلخير، وفي السياق، نذكر ما قاله جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين في الح
بأن مواقع التواصل االجتماعي توفر للمواطن الحوار المفتوح وتبادل اآلراء في تسليط الضوء على مختلف القضايا  

  .الواردة؛ وان األردنيين في دورهم كالجسد الواحد مهما تعددت واختلفت األفكار واآلراء على هذه المواقع وغيرها

اللة الملك إلى ان هناك آراء قد تظهر العدوانية والكراهية بين أبناء الوطن، قد وصلت إلى حدًا سيء لدرجة وأشار ج
كبيرة بكبر حجم اإلهانة واإلساءة لهذا الوطن وعدم المسؤولية لهذه الفئة من المجتمع، وان األخبار واإلشاعات التي  

 لوقود في تصفية حسابات شخصية وسياسية. تم تداولها على مواقع التواصل االجتماعي كانت هي ا

ان أهداف وسائل اإلعالم الملتزم التعبير عن المصلحة العامة في حاالت االنحراف والفساد، كي تعكس المواثيق  
وااللتزامات ،االلتزام بكلمة صادقة وحرة وضد كل ما هو سلبي ومدمر، وهذا األخير ضحية للموجة الواسعة التي  

ده في القطاعين العام والخاص جزء من المنافسة أو الدهاء لكسب مكاسب إضافية، وتسويق القيم  تبرر الفساد وإعدا
ومن هذا المنطلق نجد ان االعالم يلعب دورا في خلق اآلثار الوجدانية أو العاطفية   المنحرفة في الحياة االجتماعية،

راد من البيئة المحيطة بهم، وتظهر هذه المشاعر  لدى أفراد المجتمع المتعلقة بالمشاعر واألحاسيس التي يكونها األف
عندما تقوم وسائل االعالم ببث رسائل تحمل معلومات معينة تؤثر في مشاعرهم واستجابتهم واتجاهاتهم ويأتي دور 
الصحافة واإلعالم في الحد من هذا التناحر االجتماعي وبث الشائعات التي تولد الحقد والكراهية بين افراد المجتمع  

كون استخدام هذه المواقع في صالح المجتمع للنهوض به ودفعة والسير به الى االمام لمواكبة تطورات العصر لي
  .لتظهر األردن بصورة راقية للعالم أجمع

كما اكتسبت وسائل اإلعالم من خالل شبكات التواصل االجتماعي الرقمية مصداقية على نموذج الديمقراطية اإلعالمية  
تعزيز اإلصالح والمعارضة السياسية، حيث تمكن المواطنين من خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل من خالل  

المقاومة  االحتجاجات  وتدبير  البعض  بعضهم  مع  المعلومات  وتبادل  التواصل  من  واليوتيوب  والفيسبوك  تويتر 
نما لعبت التقنيات أيضًا دورًا لحكوماتهم. وفضل نجاح هذه المظاهرات ليس فقط لوسائط التواصل االجتماعي، وإ

مهمًا في إحداث التغيير في مصر وتونس وليبيا. وكانت هذه األعمال واضحة للجمهور من خالل األخبار التي  
 ). 2015انتشرت على قنوات وسائل اإلعالم البديلة )كنعان,  
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 واالستنتاجات:   المناقشة

حافة واإلعالم في الحد من التناحر االجتماعي وتفاصيل نشاطات واستنتاجًا لما سبق التنويه إليه من أهمية دور الص
وسـائل اإلعـالم للمساهمة الفاعلة في تعزيز الوعي االجتماعي للحد من التناحر االجتماعي بنـاء علـى طبيعة ووظائف 

 :وخصائص كل وسيلة إعالمية على حده، يمكن تلخيص االستنتاجات اآلتية للحد من التناحر االجتماعي

 .وضع تشريعات لضبط انتشار األخبار المزيفة والمظللة .1
مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، للمساهمة بشكل إيجابي في   .2

إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة االستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من األحيان لوسائل  
 .تماعيالتواصل االج

 .يجب على منصات التواصل االجتماعي رفع معاييرها المهنية وااللتزام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها .3
العمل بما نادى به جاللة الملك عبد هللا الثاني في خطابه للحد من التناحر االجتماعي إلى تفعيل وتطبيق قانون  .4

الجرائم االلكترونية.
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 المراجع:
 ، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 1, ط اإلعالم والمجتمع(. 2011أبو الحمام, عزام محمد.)

 األردن. -، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان2. ط اإلعالم العربي(. 2000أبو عرجة، تيسير. )

 والتوزيع. , الجزائر: دار الخلدونية للنشر  وسائل اإلعالم والمجتمع(. 2007بن روان, بلقاسم.) 

 عمان. -، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن 1. طاتجاهات اإلعالم الحديث والمعاصر(.  2009الجبار، حسين عبد. ) 

 , عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.إلعالم االجتماعي(. ا2010الجبور, سناء محمد.)

مجلة النزاهة والشفافية  ثقافة النزاهة,  (. األسس المنهجية لتوظيف اإلعالم التربوي في نشر  2011الحجار, عدي. )
 , العراق. للبحوث والدراسات 

رسالة ماجستير، جامعة خيضر دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام.  (.  2014حنان، تيتي. )
 بسكرة. 

هة نظر مدرسي (. أخالقيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وج2016الخريشة، سلطانة جدعان نايف. )
 اإلعالم والقانون في الجامعات األردنية. جامعة الشرق األوسط.

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 1, طعلم االجتماع اإلعالمي (. 2015خضور, أديب محمد.)

مجلة النزاهة  (. مسؤولية اإلعالم االجتماعية إزاء تفشي ظاهرة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة,  2011خليفة, عالء الدين. )
 , العراق.والشفافية للبحوث والدراسات 

مجلة النزاهة  (. مسؤولية اإلعالم االجتماعية إزاء تفشي ظاهرة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة,  2011خليفة, عالء الدين. )
 , العراق.والشفافية للبحوث والدراسات 

ورها في االستقرار السياسي في سلطنة عمان:  التنمية السياسية ود (.  2012الدرمكي، علي بن سليمان بن سعيد. )
 . رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق األوسط.2012  – 1989

 عمان -، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن 1. طاإلعالم والتنمية(. 2011الدليمي، عبد الرزاق محمد. )

 واالتصال. عمان: دار المسيرة.(. وسائل اإلعالم 2012الدليمي، عبد الرزاق محمد. )
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مجلة (. دور الصحافة في تدعيم تنفيذ آليات اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد,  2011رشيد, بتول عبد العزيز. )
 , العراق. النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات 

،  26، المجلد  ة دمشقمجلة جامع(. االعالم الجديد في عصر المعلومات. بحث منشور،  2010شيخاتي، سميرة. )
 العدد االول والثاني. 

، دار الشروق للنشر والتوزيع،  1. طاإلعالم الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات (.  2008صادق، عباس مصطفى. )
 فلسطين. -رام هللا 

معة , رسالة ماجستير, جاالتخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث واألزمات (.  2004الضويحي, عبد العزيز.)
 نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض.

، بغداد: الدار الجامعية  1, ط اإلعالم الجديد تطور األداة والوسيلة(.  2011عبد الرزاق, انتصار؛ الساموك , صفد. )
 للطباعة والنشر والترجمة. 

. جامعة مات األمنيةدور وسائل اإلعالم الحديثة في التوعية ومواجهة األز (.  2013عبد الظاهر، وجدي حلمي عيد. )
 ام القرى. 

، رسالة اعتماد الجمهور األردني على الصحف اليومية في متابعة قضايا الفساد االقتصادي(.  2014عبيدات, محمد. )
 ماجستير, جامعة اليرموك, اربد. 

على طلبة  دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني: دراسة ميدانية (. 2006العزعزي، وديع. )
 . جامعة صنعاء، كلية اإلعالم، اليمن. الجامعات 

.  دور وسائل اإلعالم المحلية الكويتية في تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب الكويتي(.  2014العنزي، عبدهللا حميد. )
 رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الوسط. 

 ، عمان: دار األيام للنشر والتوزيع. مالمجتمع المدني واإلعال(. 2015كنعان, علي عبد الفتاح.)

 , اربد: مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع. وسائل اإلعالم وقضايا المجتمع (. 2004نصار, تركي.) 

التقليدي واإلعالم اإللكتروني(.  2010الوقيان، شايع بن هذال. ) . مقالة إلكترونية، صحيفة عكاظ، العدد  اإلعالم 
3409. 
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