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المبحث االول :االطار المنهجي للبحث
موضوع البحث :
1

يتسم االعالم اليوم ,بالتقدم التكنولوجي ,والقدرة الهائلة على التطور المتسارع
,والمستمر ,الذى من شانه ان يزيد من االنتشار المؤثر فى المجتمعات المختلفة ,حيث
يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي ,امتزجت فيها ثالث ثورات
علمية كبرى هى
 ثورة المعلومات او االنفجارالمعرفى الضخم في الكم الهائل من المعرفة االنسانيةفى اشكال وتخصصات وبلغات عديدة ,والتى تحاول العقول البشرية االفادة منه
قدر المستطاع والسيطرة عليه بواسطة تكنولوجيا المعلومات .
 ثو ووورة وسو ووائل االتصو ووال التو ووى تمثلهو ووا التكنولوجيو ووا االتصو ووالية الحديثو ووة التو ووى بو ووداتباالتصوواالت السوولكية والالسوولكية موورو ار بالتلفوواز ,والنصوووة المتلف وزة وانتهووا االن
بثورة االقمار الصناعية وااللياف البصرية
 ث ووورة الحس ووابات االلكتروني ووة الت ووى توال ووت ف ووى ك وول من وواحى الحي وواة وامتزج ووت بك وولوسووائل االتصووال وانوودمجت معهووا ,وبفضوول الثووورات العلميووة الووثالث والتووى تكاملووت
وانوودمجت فووى مجووال االعووالم واالتصووال لتشووكل تقوودما تكنولوجيووا خل و احتياجووات
بحثي ووة تس ووتلزم االس ووتعانة باس وواليع جديو وودة لجم ووض المعلوم ووات وتق ووديمها وعرضو ووها
لجمهور اصوب اكثور نهموا واقبواال علوى وسوائل االعوالم ,واودا اكثور عرضوة لالثور
والتواثر فوى المضومون االعالموى التوى تقودمها وسوائل االعوالم واالتصوال ووسووائطه
.

اهمية البحث والحاجة اليه:

2

تمتوود اهميووة البحووث الووى تنوواول مفهوووم الغوور الثقووافى ,كن ري ووة

لتوواثير وسووائل االعووالم كمثيورات مهمووة فووى عمليووات التوواثير واالختو ار الووذى بوودا يؤسو

معوالم خاصووة بووه ,واليمكون لالعووالم العربووى متضومنا الخطوواع االسووالمى ,او مؤسسووات
االعالم االسوالمى فوى مواجتوه بقصود المواجهوة ,النهوا لون تتحقو وفو المعطيوات التوى
تناولها الباحث,

مشكلة البحث:
ان عص و وور المعرف و ووة المعلوماتي و ووة وانتش و ووار الفض و ووائيات واختو و و ار الح و وودود
الجغرافيوة ,دفووض بعمليووات االتصوال التووى اصووبحت عمليوة مقصووودة

(processed

) ) liperatc communicationعمليووة اجتماعيووة انتقاليووة االبيتهووا حصووول الفوورد

والجماعة

على المعلومات والمعارف واالتمام بتجارع االخرين والجماعات االخرى  ,من جهه وفوي الوقوت

ذاتووه ايصووال ا ار ج وتجاربووه لالخورين فوسووائل االتصووال قووادرة ايضووا علووى تمويوول االتجاهووات ودعووم المضووامين

وتسووهم فووي التهيئ وو الثقووافي  .ولووذا فووان مشووكلة البحووث تتح وودد ب ووان مايعانيووه االع ووالم االسووالمى بوورام –
خطوواع -صووور مختلفووة –الرسووائل االعالميووة , ) ,ايوور قووادر علووى المواجهووة فووى وول ضووعف االمكانووات
العلمية المتاحة او الرابة الفاعلة فى التواصل مض االخر مض الحفا على الخصوصية الوطنية واالسالمية

اهاف البحث
تتحق اهداف البحث باالستعانة بالثوابت االتية
 الكشف عن اهمية التواصل بين الثقافات العمل على تبيان اهمية االفادة من تكنولوجيا االعالم فى ترسيخ اعالم اسالمى علمى -الكشف عن انماط االتصال البين-ثقافى فى الحوار مض االخر التكولوجى

3

المبحث الثانى  :اهمية االتصال الثقافى
كوان االتصوال الثقوافي ) (intercultural communicationيتجواوز االتصوال الجمعوي والجمواهيرو  .وعمليوة انتقالوه
الى خارج حدود الدول والشعوع اما بفرض .)1

اوال  :التبادل او التفاعل بين الثقافات ) ( intercatual
ثانيا  :او التاثير في الثقافات االخرى الذو ارتبط مفاهيم مستخدمة في ادبيات االعالم المعاصر مثل
أ -الغزو الثقافي )( culture Inrasion
ع -الهيمنة الثقافية )(cultural Domination
ج -التبعية الثقافية )(culture Dependence
ان االتصووال الثقووافي اليعك و فقووط الهيمنووات االتصووالية التووي تووتم داخوول البيئووة الثقافيووة او المجتمووض الواحوود ,
عندما تكون االختالفات الثقافية بين فئاته حادة  ,بحيث تقوم بالنهاية بالمحاف وة علوى التماسوال االجتمواعي بوين افورادج
مهما اختلفت العادات والتقاليد او اللهجات بل اصب يعك ايضا كل العمليات التي من نشوتتها ان تيسور التفاعول موض
الشعوع االخرى لتحقي اهادف سياسية واقتصادية معينة .
ويتخووذ االتصووال الثقووافي شووكلة االخوور – الووداخلي – موون خووالل عمليووات تبووادل االتصووال بووين موواطني الدولووة
انفسووهم  ,مووض الووذين تفوواعلوا مووض ثقافووات اخوورى فووي فتورة موون فتورات حيوواتهم  ,مثوول المهوواجرين الوافوودين مووض انموواط ثقافيووة
اخوورى او الم وواطنين الووذين ولوودوا فووي الخووارج  .او تووتثيرات التعلوويم المت ووازو الووذو تتبنوواج جاليووات وارسوواليات اجنبيووة فووي
الدولة نفسها . )2

االتصال البين الثقافي ( ) Interculture communication
االتصال وعا الثقافة  ,واسلوع تعبيراتها  ,ووسائله كما يراها تقرير اليونسكو أدوات
تقافية تساعد على دعم المواقف  ,أو التتثير فيها  ,وعلى حفز وتعزيز االنماط السلوكية وفي

تحقي

التكامل االجتماعي  ,وتشكل لماليين النا

وسيلة الحصول على الثقافة ولالتصال

دور في تدبير شؤؤن المعرفة  ,وتن يم الذاكرة االجتماعية  ,ولها القدرة على اعادة صيااة

القالع الثقافي للمجتمض)

)3

.

وهناال ارتباط بنيوو بين الثقافة ووسائل االتصال  ,كما يرى عبد الرحمن عزو ,
يعتمد هذا االرتباط على حدوث تطور مثير في تكلنولوجيا االتصال  ,وكل اكتشاف في

االتصاالت يحدث هزة ثقافية  ,فاكتشاف الكتابة أوجد لغة الرموز  ,واكتشاف الطباعة نقل
4

الثقافة من الحالة الشفوية الى المطبوعة ,واكتشاف االذاعة والتلفاز ادخل ثقافة سمعية بصرية
 ,واكتشاف الحاسوع والشبكات المعلوماتية كاالنترنيت ادى الى بروز الثقافة التفاعلية  ,هذا
شكل الثقافة ولي

التجاذع وان كان يم

الجدلي بين الثقافة واالتصال
يقول ادوارد هول

)4

محتواها بالضرورة  ,فانه يبرز مدى التفاعل

.

 ) Edward T. Hallفي كتابه عن اللغة الصامتة

The

 ) Silent languageالثقافة اتصال)  ,على اعتبار ان العادات والتقاليد والتراث والخبرات
والقيم والمعارف المختلفة كلها تنتقل بين االشخاة والجماعات واالجيال  ,وهذا االنتقال أو

النقل او التوصيل  ,هو ما يعطيها صفة االستمرار والبقا في الوجود

)5

.

وباالعتماد على ادبيات االتصال الحديثة  ,التي تعتمد على دراسة الوسيلة فان وسيلة

االتصال  ,اسا

الثقافة المعاصرة  ,يبرز قول عبد الرحمن عزو بتولوية الثقافة على وسائل

محدداً من الثقافة

)6

االتصال فالثقافة تعد برأيه تستوعع وسائل االتصال  ,بينما تشكل وسائل االتصال جز اً
وهذا ما يجعل وسائل االتصال ادوات لنشر الثقافة  ,وتلعع دو اًر في

التوصيل الثقافي  ,وانتقا المحتوى الثقافي  ,والتبادل الثقافي  ,وتحقي

واحداث التنمية الثقافية  ,وتحقي التبادل الثقافي مض الثقافات االخرى
موللر

يقول كالو

)7
.

الذاتية الثقافية ,

 ) Claus Muellerفي كتابه سياسة االتصال)  ,ان قدرة

االنسان على صنض) الكلمات وصيااة الرموز التي تمثل

اهر عالمه الخارجي وعالمه

الداخلي على السوا  ,هي أهم الخصائة التي تميز االنسان عن بقية

الكائنات  ,ففي

محاولته فهم البيئة التي يعيش فيها  ,وحل الغازها  ,يصوغ االنسان انساقاً رمزية  ,أو لغات
يمكنه عن طريقها بنا هذج العملية) حسع تعبير موللر)  ,ونقلها الى االخرين  ,فالكلمات
تمد االنسان بقوالع يصع فيها افكارج ومعلوماته وتصوراته  ,مثلما تزودج برموز تعبر عن

معتقداته وقيمه

ان النا

)8

.

يتكيفون مض روف البيئة في كل عصر كما يشير مارشال ماكلوهان

 ) Marshal McLohanمن خالل استخدام حوا

معينة ذات صله بنوع الوسيلة االتصالية

المستخدمة  ,فطريقة عرض وسائل االعالم للموضوعات وطبيعة الجمهور الذو يتوجه اليه ,

تؤثران على مضمون تلال الرسائل

)9

 ,فمنطلقات االتصال في الحياة االجتماعية  ,هي
5

مجموعة من االحتياجات النفسية والجمعية  ,ولي

فقط الن ر الى الجانع الميكانيكي في

ارسال الرسائل واستقبالها  ,وانما في جانع عملي  , ) Proyinaticأو ما يحدث لنا  ,وما

حولنا  ,ونحن في حاالت اتصال باالخرين

)10

.

والشال ان الفرد سوى وعى ذلال  ,أو لم يعه بشكل دائم  ,ي ل المحور االسا

الذو

يدور حوله وبوساطته كل ما يتم في المجتمض االنساني مض عمليات اتصالية  ,وعليه ال

نستطيض ان نحق ارض االتصال وعملياته  ,ما لم نضض اولئال المتلقين , ) Receptints

الذين نوجه اليهم رسائلنا االتصالية

)11

 ,ويبرز قول مارشال ماكلوهان في االعتقاد بو الحتمية

التكنولوجية)  , ) Technological Determinismأو المخترعات التكنولوجية  ,هي التي

تؤثر على تكوين المجتمعات  ,والتحول االساسي في االتصال التكنولوجي  ,يجعل التحوالت
الكبرى تبدأ لدى الشعوع لي

فقط في التن يم االجتماعي  ,وانما في الحوا

االنسانية

)12

لذلال فان العالقة بين االتصال الجماهيرو واالتصال االنسانى هي عالقة ذات بعدين  ,اولهما
في ن ريات االتصال الجماهيرو  ,التي هي امتداد لن ريات االتصال االنساني  ,والبعد
االخر  ,في ان كل تطوير او تعديل في مجال االتصال الجماهيرو تمثل في حقيقة امرها

اسهاماً حقيقياً يضاف الى المجال االوسض لفهم االتصال االنساني عامة

)13

.

وأكثر الباحثين العرع  ,الذين تعرضوا الى مفهوم االتصال الثقافي ,أنما يستمدون من
عبارة عن التفاعل الذو يتم بين

ستيرام  ) Sitaramالى هذا النوع من االتصال هو

اعضا مختلفة مهما تراوحت ضآلة او فخامة هذج االختالفات  ,وهو يشمل عادة شخصاً

متصالً من ثقافة ما ومتلقي متصالً به) من ثقافة اخرى )

)14

 ,هي عملية ذات اتجاهين ) Two – way – process

)15

 ,ومن ثم فان عملية االتصال
والمتابض لطبيعة هذا المجال ,

كما يرى الطويريقي  ,انه يتعامل مه جزئتين رئيسيتين  ,االتصال من ناحية  ,والثقافة من
ناحية اخرى  ,وانه باالمكان الن ر الى االتصال  ,هنا على انه من الممارسة والتطبي

والثقافة  ,باعتبار ان الثقافة  ,هي خالصة التطورات والمفاهيم الن رية التي تحكم أو فعل

انساني في أو مجتمض  ,وصوالً الى مزاوجة االتصال بالثقافة وبالتالي الممارسة الفعلية للفعل

الثقافي

)16

.
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ويتخذ االتصال عبر الثقافات مكانه على مستوى الثقافة  ,اذ ان المتصل يتفاعل مض

المتصل به  ,باعتبارج عضوين في ثقافتين  ,اكثر من انتمائهما الى امة  ,فهما يتتثران بما

تعلما من الثقافة اكثر من االنتما القومي  ,وهذا االتصال اقل رسمية من ايرج  ,اذ يستخدم
أو مستوى من اللغة  ,يوفر سبل التفاهم بينهما  ,وتتجسد

اهرة االتصال عبر الثقافات

بشكل كبير في دول الخلي العربي  ,ن اًر لوجود جاليات كبيرة ذات ثقافات مختلفة اسيوية

واوربية تقوم هذج الجاليات باالتصال مض العرع  ,وقد تجد نتيجة االتصال عبر الثقافات تتثي اًر

كبي اًر على اللغة العربية  ,حيث يقوم العرع بتعديل اسلوع كالمهم باساليع خاطئة للتفاهم مض
تلال الثقافات

)17

وهذا يرجض بطبيعة الحال كما يذكر الطويريقي الى هذج العادات ون م القيم

 , ) valua systemوالممارسة عملياً كفعل ثقافي يومي بين افراد  ,تصب في عم الواجهة

 ,مض ممارسة عملية لفعل ثقافي اخر  ,له عاداته الخاصة ون مه القيمية التي تميزج عن ايرج

 ,وبهذا تبرز للسط قضية من يفرض وجودج على االخر ويمار هيمنته عليه

)18

.

ويعرف احمد زكي بدوو االتصال الثقافي بانه االتصال الذو يتم بتفاعل البيئة
الثقافية في شكل عمليات اجتماعية تتنوع فيها المعلومات والمؤثرات والمن مات  ,وتلعع

الجماعات في مواجهتها لبعضها البعض والكلمات واالساطير ووسائل االتصال الجماهيرية

ادوارها المعقدة للغاية)

)19

.

فيما يعرفه احسان محمد الحسن بان االتصال الثقافي هو ذلال التفاعل الذو يقض بين

حضارتين  ,هذا التفاعل الذو تتبادل من خالله السمات الثقافية للحضارتين  ,ويكون تاثير
المتبادل بين الحضارتين في نمطين اساسيين هما


)20

انتقال معالم الثقافة من حضارة الى اخرى باتجاج واحد  ,كتن تمرر المعالم الثقافية
عن طري االنتشار الحضارو من حضارة – أ – الى حضارة – ع  , -بمعنى

ان حضارة – أ – تصدر معالمها الثقافية الى حضارة – ع  , -دون قيام حضارة
– ع  -بتصدير معالمها الثقافية الى– أ . -


تمرير او انتقال معالم الثقافة من حضارة الى اخرى باتجاهين متبادلين  ,كتن

يصدر الحضارة – أ – معالمها الى الحضارة – ع  , -والحضارة االخيرة تصدر
7

معالمها الثقافية الى – أ  , -بمعنى ان هناال مسارات متبادلة في انتقال معالم
الثقافة بين حضارتين أ و ع .

وفي نف

الصدد  ,يورد االخير رأياً للعالم االنتروبولي البريطاو فورت

 ) Fortesبانه يجع ان ال يعتبر االتصال الثقافي مجرد نقل معالم الثقافة من حضارة الى
اخرى  ,بل عملية تفاعل متصلة بين جماعات من حضارات مختلفة  ,ويطل عليها عملية

التثقيف من الخارج)

)21

.

وانتقال الثقافة بين المجتمعات  ,كما يراها الدكتور الهيتي  ,بانها تتم في كيفيات
تلقائية او اارائية مقصودة  ,او عن طري الجبر وااللزام  ,وفي الكيفية االخيرة  ,فان المجتمض

المنتصر على المجتمض المغلوع يملي االول على الثاني بعض العناصر الثقافية  ,مستغالً ما
ينتاع المجتمعات المغلوبة من نقة او خذالن  ,مض مقاومة المجتمض المغلوع للحيلولة دون
تسرع عناصر ثقافية كثيرة الى ثقافتها الخاصة
وهناال

مفهوم

اخر

)22

.

يدرجه

البروفيسور

وينسكي

ميشيل

 , ) W. Michaelهو مفهوم التكليف االجتماعي  , ) acculturationويقصد به العملية

التي يستطيض بها الفرد او الجماعة  ,عن طري اكتساع الصفات الحضارية لجماعة اخرى
من خالل االتصال التفاعلي بينهما  ,اير ان التثقيف بالنسبة للفرد  ,هو عملية تعلم

اجتماعي او اشبه بعملية التنشئة االجتماعية التي تلعع فيعا اللغة دو اًر جوهرياً  ,أما بالنسبة
للمجتمض فالتثقيف  ,هو عملية انتشار القيم والمقايي

واالحكام االجتماعية الى المجتمعات

االخرى  ,مض تعرضها لعملية التبدل التي تجعلها منسجمة مض ال روف واالحوال للمجتمعات
التي دخلت اليها  ,اير ان هذج المقايي

االباً ما تنسع اليها

الدخيلة

)23

.

والقيم واالحكام التي دخلت الى هذج المجتمعات

اهرة الصراع الحضارو  ,أو الصراع بين القيم االصيلة والقيم

وانه من الممكن ان يكون االتصال في موقف يتبادل فيه التتثير ثقافتان او مجموعة

من الثقافات في وقت واحد مما يهيئ لعمليات تغيير ثقافية بمرور الوقت في الثقافات

المتصلة

)24

.

8

ويذهع بعض الباحثين الى ان االتصال الثقافي يشير الى تبيان الفرو التي توجد

بين الثقافات االنسانية المتعددة  ,وذلال بهدف التغلع على الحواجز االتصالية  ,التي تنشت
هور حواجز االتصال

نتيجة تباين الثقافات وتنوعها ومن جملة المتغيرات التي تسبع في

بين الثقافات المتباينة  ,هناال اللغة والمواقف والتعابير والرموز اير اللف ية ومفاهيم الزمن

والمكان وطر التفكير
ويؤس

)25

.

مايكل شومان

 ) Michael . Showmanلجين نايت

 ) Gin Nightفي تعريفها لعملية الربط بين الشمال والجنوع بانها اتصال انا

بشكل مباشر

 ,مما يؤدو الى نشو عالقات نفعية متبادلة ومتساوية عبر الحضارات والثقافات ويهدف الى

فهم حقيقة هذج الحضارات لبعضها البعض
ويذهع ت.

)26

.

 .اليوت في مالح اته نحو تعريف الثقافة  ,الى ان االتصال بين

االنماط الثقافية المختلفة يثرو كل واحد منها االخر  ,في حين ان التراث الثقافي  ,يزداد انى

بمساهمة االنماط الثقافية المتنوعة فيه
اما جون ديوو

)27

.

 ) John Dewyفيوقف عن مشكلة ايجاد الطريقة التي تتعامل بها

عناصر ثقافة ما  ,مض بعضها االخر  ,والطريقة التي تستطيض بها ان تجعل عناصر الطبيعة

البشرية تتفاعل هي االخرى مض بعضها

)28

ويضيف الى ان علما علم النا

االنتروبولجيا)

يجمعون على ما هو موجود من الفرو بين السالالت المختلفة  ,ال يرجض الى التركيع
الفسيولوجي االصيل  ,وانما يرجض الى ما خلفته االحوال الثقافية المختلفة من اثار على

اعضا الجماعات البشرية المختلفة الذين نشتوا بين هذج الثقافات

)29

.

ويؤيد الدكتور الهيتي فكرة توفير الفرة لالتصال الثقافي  ,لكون االخير هو محور

تحريال الثقافة ويوفر لها أو االتصال الفرصة ال تتفاعل مض الثقافات االخرى  ,وان تتبادل

معها التتثير فاالتصال يخرج الثقافة من ركودها  ,ويجعلها اكثر انتباهاً لقضايا العصر

)30

.

ان هناال دو اًر لالتصال  ,ما فتئ ان تحيل صدارة المداوالت المتعلقة بكيفية الحفا

على الخصوصية الثقافية  ,في وضض اير متكافئ في المقدرة على االنتاج والتسوي

فالتداول الثقافي بين المجتمعات يجع ان يكون في اتجاهين ولي
9

,

في اتجاج واحد  ,ولكن

الواقض  ,هو ان وكاالت االنبا ووسائل االتصال  ,واجهزة االعالم الجماهيرو  ,ومصادر

المعلومات  ,وصناعة معدات االتصال ترتكز في عدد ضئيل من الدول المتقدمة صناعياً ,
بحيث ال تدع الفرصة  ,لتبادل متوازن  ,وال يقتصر االمر على االخبار  ,وانما يمتد ليشمل

برام ال تلفاز  ,وتوزيض الكتع  ,وكافة االنشطة الثقافية ويتعل بالمعلومات العلمية والتقنية ,
تلال التي تجمعها وتخزنها وتوزعها بنوال المعلومات عبر الشبكات وشبكة االنترنيت

)31

.

يتوقف السيد يسين في هذا الصدد  ,حول حوار الحضارات  ,عندما يشير الى انه

البد لهذا الحوار ان يمر بمرحلة من مراحل الصراع الثقافي  ,قبل ان يحدث تواف
صيااة نس

المعاصرة

)32

على

اخالقي عالمي  ,ال تتعارض قيمه بصورة جوهرية مض قيم الحضارات

ومض ذلال فانه يقر بان النموذج الحضارو الغربي  ,هو النموذج السائد بحكم

التفو التكنولوجي وعصرية ن مه السياسية  ,وتقدمها المعرفي والعلمي

)33

وحسع ما عبر

عنه سيلفو زافاال  , ) Silvio Zavalaفي ان اتصال الثقافات التي تبض اكتشاف امريكا ,

ال يعطينا فكرة عن تبادل اخوو لالختراعات واالنجازات  ,انه يتضمن اهرة اقل خي اًر  ,هي

هذج المواكع من الفتوحات واالمراض  ,والنهع واالضطهاد والتدمير  ...ان لكل ثقافة وجهاً

معقداً  ,بجانع فيه الخير والشر  ... ,ان كل من الجدرو والزهرو  ,ينتقالن بذات السهولة
التي ينتقل بها فن بنا القبع  ,وصنض الشكوالته)

)34

.

ان ما نشاهدج اليوم  ,كما يذكر جوزيف أ .كاميلرو , ) Joseph A. Camileri

في المجتمعات الصناعية االكثر تقدماً  ,هو االفقار التدريجي واالقصا التام  ,لعنصر
التسامي في المجتمض وهو يشخة تفسخ الثقافة الصناعية في عالقتها باربعة اتجاهات  ,هي

االمتثال والخصوصية  ,والقمض النفسي والتفسخ العقلي  ,والنه لي

هناال ثقافة سياسية

متجانسة تضم كل المجتمعات البشرية  ,فان هناال نزوعاً عالمياً  ,نحو تمركز السلطات
والتخصة في التقنية واالندفاع نحو التحديث والتركيز في السيطرة على وسائل االتصال
حتى اصب يوصف بالعدائي  ,وهذا السلوال الذو وصفه ماركوز

تصفية الثقافات

)35

.

 ) Marcosبانه

لذلال برزت صفة النزعة العالمية نحو التمركز و هور الصراعات الثقافية  ,كتعبير

عن تناقضات المصال االقتصادية بين الدول واالمم والمجتمعات  ,والجل عمل الغرع على
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االستعانة بوسائل االتصال لتحقي اهداف سياسية واقتصادية وثقافية  ,فالعالم يعيش اليوم فترة

تفاعل واسعة  ,تزيد من سعتها طبيعة التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ,والتطور
الثقافي الفضائي اتاح لالتصال الثقافي مجاالت اوسض  ,مما اوجد حركة اتصال دولي ,

وبالتالي فرضت الثقافة الغربية نفسها على العالم
للحمالت الدعائية الدولية  ,يطل

)36

باالضافة الى

عليها اسم الدعاية الثقافية الدولية

هور جانع ثقافي
International

 , ) culture propegendaوتزداد فعالية هذا الدور بالتناسع مض قوة ومكانة دور الدولة

الذو تمارسه في الن ام الدولي  ,حين تركز هذج الدول على نشر ثقافتها داخل الدول االخرى

 ,مما دفض البعض لوصف هذا النشاط الموجه لمجتمعات الدول االضعف باالس تعمار الثقافي
) culture Imperialism

)37

.

وهنا يتض الفر الواض بين الهيمنة  ,وبين التفاعل واالتصال المشترال بيد ان

الواقض يبرز حقيقة

اهرة ثقافة عابرة القارات  ,وهي عملية تن يم الشعوع في مجموعات

افقية) محل تن يم رأسياً)  ,في مجموعات وطنية  ,بمعنى اخر  ,ترتبط الشعوع فيما بينها

ببعض اساليع الكترونية ولي

بالجوار الجغرافي

)38

.

ويشير بعض الباحثين الى هناال مفاهيم سيطرت وتحكمت بصراع الثقافات  ,منها

مفهوم التثاقف – مفهوم االستالع – الهيمنة الثقافية – الغزو الثقافي – االمبريالية الثقافية ,
العولمة  ,لكنها ليست هي المنشئة لسيطرة ثقافة على ثقافة اخرى  ,ولكنها منشئة لنمط جديد

من السيطرة الثقافية

)39

.

وقد تكون الهيمنة كاملة وساحقة  ,وقد تكون سطحية نسبية  ,وقد تتركز في الميادين

الثقافية والعلمية  ,وقد تحتل ميادين ادبية ودينية واخالقية وفنية ولغوية

)40

.

المبحث الثاني  :دور االحتكارات االعالمية فى الهيمنة على العمليات االتصالية
أوضووحت الكثيوور موون الد ارسووات والبحوووث التووتثير الكبيوور للجماعووات علووى وسووائل
االتصال مثل الدراسة التي قام بها سوكمان كشوف فيهوا ان الودوافض لودى النوا

لتعوريض

أنفسووهم لوسوائل االتصووال والتووتثير بهووا بالضووغوط االجتماعيووة فضوالً عوون بحوووث ود ارسووات
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أخوورى تووذهع عوون التووتثير بوواطعالم ,ت ورتبط ارتباط واً عكسووياً مووض تقووويم الفوورد لجامعووة ,فوواذا

تعارضووت معووايير الجماعووات التووي ينتمووي دليهووا الفوورد فووان واحوودة منهووا قوود يكووون لهووا ا ثوور
ا كبر على تقبل الفرد للدعاية.
دن وسووائل االتصووال أصووبحت أدوات اجتماعيووة ,بسووبع مووا تكرسووه موون عووادات واتجاهووات
ومووا تحملووه موون مضووامين فكريووة واجتماعيووة تل و علووى التغييوور واسووتنباط طوور وأسوواليع
جديدة في العيش وأنماط سلوال التغير االجتماعي.
دن الرسووالة االتص ووالية ليس ووت هووي العام وول الوحي وود وا ساسووي للت ووتثير ,وان عملي ووة
التووتثير فووي ذاتهووا تخضووض لعواموول عوودة بينهووا اتجاهووات ا فوراد ووالئهووم وجماعوواتهم وأطوورهم
المرجعيووة ,أو ان تووتثير وسووائل االتصووال بتحقيو بطوور ايوور مباشورة موون خووالل العواموول
الوسيطة .41

ويووذهع أحموود الخشوواع واحموود الفووتالوو دلووى أن االبعوواد المشووكلة للوودور الووو يفي

لوسائل االعالم في أطار المجتمض تتمثل في العناصر اآلتية :42
 -1مقاومة الشائعات والقضا عليها.
 -2القضا على الرواسع الثقافية التي تعي التقدم والنمو.
 -3ابراز الشخصية القومية وانجازها.
 -4صبط اتحاج الرأو العام وتوجيهه.
 -5تطوير القيم االجتماعية وادخال قيم جديدة.
مض نمو المجتمض وتزايد تعقيدج ,ازدادت حاجوة النوا

دلوى وسوائل مضومونة ,يمكون

االعتم وواد عليه ووا لالتص ووال السو وريض ,عب وور المس ووافات البعي وودة وق وود ك ووان االتص ووال موض ووض
اهتم ووام الدارس ووين والب وواحثين من ووذ أن ب وودأت الد ارس ووات الفكري ووة ع ووام  ,1690والحقو واً تح ووت
دراسة االتصال اطنساني ونتائ مثل هذا السلوال ضمن حقوول علميوة جديودة حيوث قوادت
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نت ووائ الد ارس ووات دل ووى االس ووتنتاج ب ووتن يج ووع الن وور دل ووى االتص ووال ض وومن خمس ووة مف وواهيم
أساسية :43

 -1االتصووال هووو داللووة سوويمية) تعتموود علووى الرموووز وعلووى قواعوود االسووتخدام التسووي
يمكن اختيارها من قبل جدماعة لغوية معينة.
 -2االتص ووال عملي ووة عص وويبة حياتي ووة -نويروبايلوجي ووة ) (Neurabiologcalتس ووجل
فيها معاني ورموز معينة في ذاكرة ا فراد ,وهكذا يلعع النس العصبي المركوزو
دو اًر أساسياً في خزن واسترجاع الخبرات العلمية.
 -3انووه عمليووة نفسووية ) ( Psychologicalحيووث يكسووع ا فوراد موون خووالل التعلوويم
معواني لكلمووات ومعوواني ايرهووا موون الرموووز ,وتلعووع مثوول هووذج المعوواني دو اًر رئيسواً
في ددراال العامل والستجابة له.

 -4االتصو ووال االنسو وواني هو ووو عمليو ووة ثقافيو ووة ) (Clutrureواللغو ووة هو ووي مجموعو ووة مو وون
المص ووطلحات وا عو وراف الثقافي ووة ,أو ان اللغ ووة ف ووي أو مجتم ووض ه ووي مجموع ووات
المواق ووف واطش ووارات والرم وووز المركب ووة بش ووكل مع ووين ,بحي ووث يك ووون له ووا تفس وويرات
مشتكرة متف عليها.
 -5االتصووال هووو عمليووة اجتماعيووة ) (Socialوهووو الوسوويلة االساسووية التووي يسووتطيض
الكووائن الحووي بواسووطتها أن يتفاعوول بتشووكال لهووا معنووى موون خووالل التبووادل الرمووزو
يستطيض ا فراد لعع الدوار ومنهم قيم الجماعة .
اهووتم العديوود موون البوواحثين النقووديين أمثووال هبوورت شوويلر )Schiller
ودال

(Herbert

سوميش) (Dallas Syimheوهواورد فردريوال) (Howard Frederickوتوصولوا

دلى ان النموذج الحقيقي ن مة اطعالم والرسائل اطعالمية ,التي تنتجها في الودول أنهوا
مثبتة ,هو نموذج العالم في دول المركز ,على أسوا
النامية ال تمتلال الخبرة المناسبة .44

13

ان مع وم أن موة الحكوم فوي الودول

دن مع م صناعة اطعالم العالمي تمتلكها وتسويطر عليهوا الشوركات والمجموعوات
اطعالمي ووة الكب وورى ف ووي دول المرك ووز خاص ووة ا وربي ووة وا مريكي ووة والياباني ووة ,وتب وورز فيه ووا
شووركات أمريكووا أون اليوون ورنوور) ( Aol Time Warnerوديزنووي) (Disnyوفيوواكوم
) (Viccomو ف و وووك ) وس و وووني ) (Sonyوبرتلزم و ووان ) , (Bertelsmanوتو و ورتبط ه و ووذج
الشووركات بمشووكلة دقيقووة ايوور مرتبووة والنخووع الغربيووة السياسووية واطيديولوجيووة واالقتصووادية
التي تستخدم صناعة اطعالم ,مون أجول ضومن اسوتقرار احتياجوان وأذوا وقويم واتجاهوات

معينة دلى جانع زيادة أرباحها.45

أفرزت التطورات ا خيرة في مجال تكنلوجيا ا عالم حقيقتين بارزتين هما :
 -1سيطرة المؤسسات العمالقة المتعددة الجنسية.
 -2ان المؤسسووات اطعالميووة هووي نفسووها مكونووة موون مؤسسووات عمالقووة وفيمووا يخووة
الثانية فتنها مملوكة لهه لمؤسسات العمالقة.
دن فكرة التوحد المتزايد للثقافة واالنسوجام المت ازيود للكورة ا رضوية لوي

الخووف مون

التواجوود التموواثلي للعووالم جديووداً وحتووى ان ادم سووميث) الموودافض النشووط عوون التبووادل الحوور,
حرة على عودم دعطوا أو حكوم علوى تلوال الجمهوريوة االسوتعبادية العالميوة) التوي كوان

يعلووى علووى نشووؤها الحتمووي ,ويتسووا ل هربوورت جووورومي ) عوون أو لغووة أو ثقافووة تنتهيووان
دلى فرض نفسيهما عن مجمل الكرة ا رضية.46

دن وس ووائل االتص ووال كوس ووائل التب ووادل تق وويم العدي وود م وون الجس ووور ب ووين ا ش ووخاة
والشعوع والثقافات ولم تعد اطقامة الثابتوة هوي المعيوار ,وأصوبحت الثقافوة الكونيوة تشوكيل
تحدو للثقافات المحليوة أو اطقليميوة ,وبكمكوان هوذج الثقافوات أانوا الثقافوة الكونيوة بوالطبض

متقدم لها مصد اًر لالتهام  ,ولكنها االباً ما تدمر من قبلها.47

دن التغيوور الووذو ط و اًر علووى حجووم عمليووة االتصووال بحيووث أصووبحت دوليووة ,يتعل و

بعملي ووة ت وودويل اطنت وواج والب ووث والتص وووير وه ووي جميعو واً أنم وواط للممارس ووة ولع وول ج ووان ول ووال

) (J.Ellulيووذهع دلووى أن تووتثير التغطيووة فووي المجتمعووات بووات حتميواً ,أن الوضووض الثقووافي
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العالمي يكر استراتيجيات االخت ار  ,فقود حول االختو ار محول االسوتتباع فتحولوت التبعيوة
الثقافية دلى عملية تكري

لثقافة االخت ار .48

دن ممارسات المؤسسات الغربية ,في عمليات دجال قسرية لمواقض الثقافة الوطنيوة
هووو اكتسوواح موودير بآليووات من مووة عبوور اسووتهداف القاعوودتين الموورجعيتين ا ساسوويتين فووي
تشووكيل خلفيووة للثقافووة وخلفيووة المثقووف ,ومنهووا دفسوواد دور اطدارة الضووابطة والمراقبووة النافووذة
سوا كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو دعالمية عبر دشغال المن وموة بكول موا هوو

ضي وهامشي .49

هناال ثالثة فرو بين االتصال الثقافي والغزو الفكرو :50
 -1اطكراج واطخضاع في الغزو الفكورو ,وفوي المقابول التلقائيوة وااليجابيوة فوي االتصوال
الثقافي والحرية تبرز هنا كمبدأ يفر بين الغزو الفكرو واالتصال الثقافي.
 -2خلو االسووتعداد لالنفصوال عوون الجوذور الثقافيووة والحضوارية الوطنيووة ,بول والتموور لهووا
واحتقارهو ووا فو ووي الغو ووزو الفكو وورو ,وفو ووي المقابو وول خل و و روح االنتقو ووا والمفاضو وولة فو ووي
االتصال الثقافي.
 -3صيااة العقول في الغزو الفكرو ,وفي المقابل استكمال البنوا العقلوي فوي االتصوال
الحضارو.
دن الثقافة كما يذهع شون ماكبرايد) ال تتطور بانقالبها على نفسوها وانموا تتطوور
بالتب ووادل الح وور م ووض الثقافو وات ا خ وورى عل ووى ش وورط ان يك ووون التب ووادل الق ووائم عل ووى أس ووا
المس وواواة ولك وون م ووا ي ووتم مش وواهدته اآلن هو ووو تع وودد فنو ووات اطرس ووال ال ووذو أتاحت ووه التوابو ووض
الصو ووناعية قو وود دفو ووض باشو ووتداد المنافسو ووة دلو ووى توحيو وود نمو ووط المحتو وووى وزيو ووادة حو وودة التبعيو ووة
الثقافية.51
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أو أن هناال تالزماً بوين االتصوال والغوزو ,وال يمكون دقاموة سوتار حديودو) بينهموا

لكووون صوونيعة العصوور وتجوواوز الحوودود قوود أفضووى أن يكووون لهووذين المفهووومين تالزم واً فووي

مجال التتثير.

يعواني العوالم اليوووم ,مون التووتثيرات المباشورة للتكووتالت اطعالميوة ,التووي تكوون قائمووة
علوى أسووا

الورب  ,ودخووول العلووم اطعالنووي دلووى مضوومار العلووم السياسووي ,كابتعوواد رؤسووا

هذج المؤسسات اطعالمية قد بدؤوا باالبتعاد عن حذف ا خبار ودخول عالم السياسية قود
جعل من الصحافة في العالم تواجه خم
 -1تكري

مشكالت رئيسة :52

الصحافة للمصداقية واطصالح السياسي.

 -2المساهمة في التقارير الواقعية وأخال اآل ار بنا على أسا

معلومات موثوقة.

 -3تغطية القضايا الهامة وتسبع السطحية.
 -4كتابة التقارير حول القضايا الخطيرة دون تهديد لحياة الصحفيين.
 -5السماح للجمهور بالمشاركة الفاعلة.
ويوورى داريوون بووارني) دلووى أن الكومبيوووترات هووي أجهوزة خاليووة موون التفكيوور الفلسووفي
والعموول ا خالقووي والحكمووة ,وعلووى ان التكنولوجيووا ال توودعم الديمقراطيووة ,وهووي دشووارة دلووى
مشوواكل التكنولوجيووا ال تقوول عوون حسووناتها ,فووكذا كووان اطنترنووت) يحقو الهوودف الووديمقراطي
فيما دذا كانت المعلومات التي يقدمها للنا

صحيحة وموضوعية .53

دن جاذبية اطفالت من القيد والرقابوة ,تنموي اطحسوا

بتخفيوف أثوار العمول المقيود

لحرية الرأو ,وهذا شكل من الصوراع لون يتوقوف ,وان أخوذ أشوكاالً واتجاهواً مختلفوة والوذين
دعووا دلووى اسووتخدام واسووض للتقنيووة الفائقووة فووي اطنترنووت وقدرتووه علووى التواصوول لووم بكمكووانهم
التوقض دلى الوصول دلى السيطرة على الطر الرئيسة لمرور أنواع الرسوائل أو اشود طور

المراقبة .54

16

ولعل من المناسع دلى القول بتن ان التقنيات الحديثة قد سواعدت وسوائل اطعوالم
علووى توسوويض رقعووة البووث وايصووالها دلووى جمهووور أكبوور ,بوول وأصوورت وسووائل التقليديووة علووى
التكيووف معهووا ,واسووتطاع االنترنووت مثوواالي) فووي االسووتيال علووى مشوواهدو وسووائل اطعووالم
ا خورى وبالتوالي دفووض تلوال الوسوائل التقليديووة دلوى اعتمواد اطنترنووت لودعم أجهزتهوا التقليديووة
وأجمض العديد من النا

يلجتون دلى اطنترنت للوصول دلى تلال الوسائل التقليدية.

دن وسووائل اطعووالم الغربيووة ,ممثلووة بمؤسسووات دعالميووة كبي ورة ,توودير للعووالم اآلخوور
دنت وواج جمي ووض المعلوم ووات ,ورس ووم توج ووه الو ورأو الع ووام الع ووالمي ,وص ووناعة الص ووورة لألفو وراد
والمجتمع ووات ولع وول رج ووالن هم ووا روب وورت م ووردون وتي وود تي ووونر يملك ووان أكث وور اطمبراطوري ووة
اطعالميووة تحكم ووا بم ووا تش ووير ,م ووا يف وورض سوويطرة وهمي ووة واس ووعة النط ووا لص وويااة وع ووي
الشعوع وثقافاتها .55
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المبحث الثالث
نظرية الغرس الثقافي )(Gerbners Caltivetion Theory
يتطو ور الباح ووث ال ووى ن ري ووة الف وور الثق ووافي ,ل و و جرنبر) ,واه ووم افت ارض وواتها ,ف ووي
مقارب ووة منهجي ووة للوص ووول دل ووى تتش ووير تراكم ووات ه ووذج الن ري ووة وعالمته ووا ب ووالغزو الثق ووافي,
والباحوث عنوودما يسووتخدم تووتثيرات هوذج الن ريووة ,فووى محاولووة لتشوكيل صووور وأنموواط الغووزو
باعتماد متميز للمشاهدة.
ت ووذهع ن ري ووة الف وور م وون خ ووالل تص ووور مش وواهدين الواق ووض االجتم وواعي ,وم وون ث ووم
ثقو ووافتهم فاللو ووذين يشو وواهدون التلفزيو ووون أربو ووض سو وواعات أو أكثو وور يمسو ووهم جرنب و ور) كثيف و وي
المشوواهدة) مقابوول خفيفوي المشوواهدة) ويوورى ان كثيفووي المشوواهدة) وهووم الووذين نووالوا القسووط
ا كبر واهتمامه ,يتعرضون لعنف أكثر ,ومن ثم فهم يتتثرون بو أعراض مرض وضواعة
العالم) أو بفكرة ان العالم أسوأ مما هو عليه في الواقوض) ويعتبور جرنبور) ان االسوتعمال
المفرط للتلفاز يؤدو على جمهوور مون العووام متجوان

وخوائف) أموا قليلوي المشواهدة فهوم

أكثر واقعية نه من المفترض ان لديهم مصادر تثقيفية أكثر تنوعا .56
وتلخة أهم افتراضاتها في ثالثة أنواع :57

 -1النوع ا ول – الحتمية مقابل حرية اطرادة افتراضات وجودية).
 -2النوع الثاني -حقيقة مقابل حقائ

افتراضات السيمولوجية).

 -3النوع الثالث – قيمة حيادية مقابل قيمة منحازة.
ويلخة من رو هذج الن رية دلى أن للتلفاز تتثيرات علوى المودى الطويول ,صوغيرة
توودريجياً ايوور مباش ورة ولكنهووا تراكميووة متغي ورة ولووذا وصووفها بووالال واخوورون) هووذج الن ريووة
وأشباهها بن ريات الصواعد الكهنية) المعروفة ببط تكوينها وصوالبتها فوي الوقوت نفسوه

.

18

دن التكرار يمكون ان يوؤثر علينوا ,حتوى ولوو كوان عارضواً وايور مقصوود ,ويضورع

لنوا جووورج جربنور) (George Gerbnenلنووا مثوواالً حيوث بووين أنووه يعوود د ارسوواته للتووتثيرات
التراكمية لوسائل التلفزيون والتوي تشووج الواقوض وجود ان هوذج الرسوائل ذات توتثير كبيور علوى
بمودى حضووارة ووضواعة العوالم الوذو نعوويش

المشواهدين لكثافوة وتوؤدو بهووم دلوى اطحسوا

فيه ,كما انهم يتلفون في تقديرات فرة وقوعهم لضحايا العنف .58

يحتوواج العووالم اليوووم دلووى تطبي و م ارحوول العموول االجتموواعي وانكووار الووذات والقوميووة
ونبووذ العصووبية والتوجووه نحووو دشوواعة التواصوول الحضووارو والووذو يمكوون أن تؤديووه وسووائل
ا عالم بمعنى دشباع مخالف الحوا

وتغذية الورأو العوام بكول موا يمكون أن يشوكل توداول

المعرف ووة وحري ووة النش وور ويت وودول المعرف ووة ويمك وون التتكي وود عل ووى ان وس ووائل اطع ووالم معهم ووا
اختلفت فانها تمثول ا جهوزة الرئيسوية للعالقوات االجتماعيوة ولتعودد هوذج العالقوات وتنوعهوا
فووان الحاجووة المت ازيوودة للحاجووة المت ازيوودة للحاجووات االجتماعيووة بمووا فيهووا الرابووة فووي الترفيووه
التي تراود ا عضا المكونين لهذج العالقات سوا كانوت عالقوات اجتماعيوة طويلوة ا مود
)Relations

 (Socialوالت ووي ت وودل عل ووى التفاع وول المت ووداول ن أو عالق ووات اجتماعي ووة

محدودة ) (Social Relationshipوالتي تدل على التفاعل المتداول القصير.
دن لفو و اطع ووالم ) (Informationي ووذهع للدالل ووة عل ووى عمليت ووين ف ووي وق ووت واح وود
تكموول أحووداهما ا خوورى فهووو يشووير دلووى عمليووة اسووتقا واسووتخراج المعلومووات والحصووول
عليهووا  ,وموون جهووة أخوورى دلووى دعطووا وبووث هووذج المعلومووات دلووى اآلخورين  ,59بمعنووى أن
اطعالم أصبحت علوم تتناول اطنسان من الداخل والخوارج علوى وفو قاعودة أساسوية هوي
االتص ووال والتواص وول أنن ووا به ووذا المعن ووى أم ووام عملي ووة نق وول وتكثي ووف وحفو و
ينعك

المع ووارف ,بم ووا

على المجتمض ,ويحدد وجهة تطورج دلى درجة االباً ما يعرف المجتمض بها.
واالتصووال س ووا كووان شخصووياً ام مكتوب واً أو بحركووات الجسوود فهووو خاضووض ل خوور

أو اخوور نتصوول بووه وتتفاعوول معووه وبتفاعلهمووا هووذا تولوود الرسوواالت والحضووارات وا فكووار,
وبوودأت مقولووة ان زموون التلقووي قوود ولووى بفضوول وسووائل اطعووالم  ,وبووان الشاشووات المعزيووة
19

الملونووة التووي تمووأل حيوواة النسووا تسووقط منووابر المعرفووة وسوولطاتها علووى مختلووف المسووتويات
والمراتع العسكرية والدينية والقانونية والتربوية والسلطات التقليدية ا خرى

60

.

وتخووتة الثقافووة الجماهيريووة للن ووام الغربووي مسووؤولية ا ن مووة ا خوورى داخوول هووذا
الن ووام ويو ورتبط ه ووذا االحتض ووان بخصخص ووته كمن ووت ص ووناعي ,وبوتيرت ووه ف ووي االس ووتهالال
اليووومي حيووث توونجم موون الربوواط اطنتوواجي – البيروق ارطووي والثقووافي نتووائ أساسووية ,لتول وود
االتجاهات المتناقضة ,حيث نسير وتحدد فوي مسوتويات مختلفوة ,السويرورة الكاملوة للثقافوة

الجماهيرية .61

ويووذهع توسووض االسووتهالال الووذو هووو صووفة الثقافووة الجماهيريووة ,حيووث ان الجمهووور
الجديوود الووذو يتقلووى المنفعووة ويمثوول ا رضووية التبادليووة واالتصووالية الوحيوودة موون أجوول بووزوغ
طبق و ووات جدي و وودة م و وون المجتم و ووض ,لنش و ووكل ج و وووهر الثقاف و ووة الجماهيري و ووة ,وه و ووي هوي و ووة الق و وويم
االستهالكية وقانونها هو قانون السو وديناميوة تنسوجم عون الحووار المسوتمر بوين اطنتواج
واالستهالال  ,ولكنه حوار اير عادل ,كونه يمثل مسبقاً حووا اًر مسوهع فوي الكوالم وطورف

اخر .62

دن المتغيورات االقتصووادية واالجتماعيووة والسياسووية والعقائديوة والنفسووية التووي تحوودثها
تقنيوات االتصووال فوي عصوور المعلوماتيووة علوى المسووتويين الفووردو والمجتمعوي تعيوود مفوواهيم
البحث الكندو دلى الصدارة مقولوة  :دن أدوات االتصوال ووسوائله مون شوتنها ان تحودد فوي
كل مرة كتفانيات مميزة للعصر جوهر ومقومات العالقة التوي تقووم بوين اطنسوان والطبيعوة
ذل ووال ن وس ووائل االتص ووال التكنومعلوماتي ووة الت ووي حقق ووت انتش ووا اًر كوكبيو واً وفض ووائياً خ ووالل
العقوودين ا خي ورين موون القوورن العش ورين وبوودايات القوورن الواحوود والعش ورين ,أخووذت تمووار

تو ووتثيرات حاسو وومة علو ووى مضو ووامين وأشو ووكال البيئو ووات االقتصو ووادية واطنتاجيو ووة واالجتماعيو ووة
والفكريووة للمجتمعووات الراهنووة بمووا فيهووا تلووال ا قوول تقوودماي والتووي ال توزال فووي موقووض المشووارال
االستهالكي للتقنيات الجديدة "

63

االستنتاجات
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تعك و

وسووائل اطعووالم الغربيووة اهتمام واً حوواداً تجوواج مصووالحها واايووات مجتمعاتهووا

فلووم تعوود فلسووفة اطعووالم التووي أفرزتهووا الليبراليووة المحدثووة فلسووفة المسووؤولية االجتماعيووة)
كنتيجو ووة للشو ووكوال التو ووي طرقته و وا العلو وووم االجتماعيو ووة المعاص و ورة والفكو وور المعاصو وور -تث و و

بالصورة نفسها التوي كانوت عليهوا فلسوفة الحريوة) فوي عقالنيوة اطنسوان سووا كوان مرسوالً
أم مستقيالً

يحتوواج العووالم اليوووم دلووى تطبي و م ارحوول العموول االجتموواعي وانكووار الووذات والقوميووة
ونبووذ العصووبية والتوجووه نحووو دشوواعة التواصوول الحضووارو والووذو يمكوون أن تؤديووه وسووائل
ا عالم بمعنى دشباع مخالف الحوا

وتغذية الورأو العوام بكول موا يمكون أن يشوكل توداول

المعرف ووة وحري ووة النش وور ويت وودول المعرف ووة ويمك وون التتكي وود عل ووى ان وس ووائل اطع ووالم مهعم ووا
اختلفت فانها تمثول ا جهوزة الرئيسوية للعالقوات االجتماعيوة ولتعودد هوذج العالقوات وتنوعهوا
فووان الحاجووة المت ازيوودة للحاجووة المت ازيوودة للحاجووات االجتماعيووة بمووا فيهووا الرابووة فووي الترفيووه
التي تراود ا عضا المكونين لهذج العالقات سوا كانوت عالقوات اجتماعيوة طويلوة ا مود
)Relations

 (Socialوالت ووي ت وودل عل ووى التفاع وول المت ووداول ن أو عالق ووات اجتماعي ووة

محدودة ) (Social Relationshipوالتي تدل على التفاعل المتداول القصير.
التوصيات التى يخرج بها الباحث
 العمل على توضيح السياسات المحلية والخارجية عبر وسائل االتصال القيام بحمالت اعالمية مناسبة لمختلف الموضوعات للوضع الداخى االسالمى بناء عالقات علمية مع مختلف الشخوص الفاعلة لالنتاج البرامجى تقوية اساليب البحث العلمى باالنفتاح على طرق استدعاء التكنولوجيا فىالجامعات .
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 صناعة قرار اسالمى على مستوى االنتاج االعالمى المشترك ,وانخراطمجموعات الشباب االسالى بالتواصل مع مختلف المسلمين عن طريق خلق

الرغبة بالتواصل

 توجيه المؤسسات االعالمية االسالمية بالتوجه بمراعات االخر الثقافىوالتمكين من التواصل بدال من التناحر والدخول فى اتفاقات لحجز مجموعات

من البرامج لتكون مصدر وطنى وانسانى لتبادل معلومات بين الناس
 االخذ بقنوات التخصص حسب االهتمامات لجميع الشرائح المسلمة -التطوير االيجابى للقدرات االنتاجية للمؤسسات االسالمية

 العمل على دراسات الجمهور وقياس اهتماماتهم ,ودراسة ممكنات االتصالبشرائح المجتمع المختلفة
هوامش البحث
( ) 1د  .محمد الحميد  :نظريات االعالم واتجاهات التأثير  .مصدر سبق ذكره  ،ص04
( ) 2المصدر السابق نفسه  ،ص01

( )3د .صالح خليل ابو اصبع  :االتصال واألعالم  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 11
( )0عبد الرحمن عزي  :الثقافة وحتمية االتصال  ،مجلة المستقبل العربي  ،العدد ( ، )291مركز
دراسات الوحدة العربية ( ،بيروت  ، )2443 ،ص. 11
( )1االتصال  ،مجلة عالم الفكر  ،العدد ( ، )2وزارة االعالم ( ،الكويت  ، )1994 ،ص. 6
( )6عبد الرحمن عزي  :دراسات في نظريات االتصال  ،ط ، 1سلسلة دراسات المستقبل العربي ،
(بيروت  ، )2443 ،ص. 141
( )7د .سمير محمد حسين  :االعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام  ،مصدر سبق ذكره  ،ص32
( )9مجلة عالم الفكر  ،االتصال  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 1
( )9حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد  :االتصال ونظرياته المعاصرة  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.271
( )14د .عبد هللا الطويريقي  :صحافة المجتمع الجماهيري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 29
( )11اسماعيل علي سعد  :االتصال والرأي العام  ،ط ، 1دار المعرفة الجامعية ( ،القاهرة  ،بال) ،
ص. 23
( ) 12حسن عماد مكاوي وليلى عبد الحسن  :االتصال ونظرياته المعاصرة  ،مصدر سبق ذكره ،
ص. 271
( )13سامية محمد جابر  :االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث  ،دار المعرفة الجامعية ( ،القاهرة ،
 ، )1997ص. 31
( )10صالح خليل ابو صبح  :تحديات االعالم العربي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 11
( )11صالح خليل ابو صبح  :العالقات العامة واالتصال االنساني  ،ط ، 1دار الشروق ( ،عمان ،
 ، )1991ص. 299
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( )16عبد هللا الطويريقي  :علم االتصال المعاصر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 199
( )17صالح خليل ابو صبح  :العالقات العامة واالتصال االنساني  ، ،ص. 04
( )19عبد هللا الطويريقي  :علم االتصال المعاصر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 299
( )19احمد زكي بدوي  :معجم مصطلحات االعالم  ،ط ، 2الكتاب المصري ودار الكتب اللبنانية ،
(بيروت  ، )1990 ،ص. 06
( )24احسان محمد الحسن  :موسوعة علم االجتماع  ،ط ، 1دار الموسوعات ( ،بيروت  ، )1999 ،ص. 24
()21المصدر السابق نفسه  ،ص. 24
( )22هادي نعمان الهيتي  :االتصال والتغير الثقافي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 99
( )23البروفيسور وينسكي ميشي ل  :معجم علم االجتماع  ،ترجمة  :د .احسان محمد الحسن  ،دار
الرشيد للنشر ( ،بغداد  ، )1999 ،ص10
( )20هادي نعمان الهيتي  :االتصال والتغيير الثقافي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 99
( )21عصام موسى سلمان  :المدخل في االتصال الجماهيري  ،ط( ، 1االردن  ،اربد ، )1996 ،
ص. 19
( ) 26مايكل شومان  :نحو قرية عالمية  ،نرجمة محمد نجار  ،ط  ،دار النسر للنشر والتوزيع ،
(عمان  ، )2444 ،ص31
( ) 27ت .س .اليوت  :مالحظات نحو تعريف الثقافة  ،ترجمة  :شكري محمد عياد  ،مراجعة عثمان
نوية  ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر  ،وهي
ترجمة لكتاب (  ، ) NOTES TOWARDSبال  ،ص. 9
( )29جون ديوي  :الحرية والثقافة  ،ترجمة أمين موسى قنديل  ،مكتبة االنجلوالمصرية  ،بال ،
ص20
( )29المصدر السابق نفسه  ،ص. 21
( )34هادي نعمان الهيتي  :اشكالية المستقبل في الوعي العربي  ،ط ، 1مركز دراسات الوحدة العربية
( ،بيروت  ، )2443 ،ص. 194
(http://www.Bettouche-kamel@teacher.com.p18.)31
( )32السيد يسين  :حوار الحضارات  ،الغرب الكوني  ،والشرقي المتفرد  ،الهيئة المصرية للكتاب ،
(القاهرة  ، )2442 ،ص. 99
( )33المصدر السابق نفسه  ،ص. 141
( ) 30سيليفو زافاال  :اتصال الثقافات في التاريخ المكسيكي  ،اصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولي
 ،مجموعة مقاالت  ،ترجمة حافظ الجمالي  ،مراجعة د .يوسف مراد ( ،دار
الفكر العربي  ، )1963 ،ص. 272
( ) 31جوزيف كاميلري  :ازمة الحضارة  ،وافاق االنسانية في عالم متغير  ،ترجمة  :فيصل السامر ،
سلسلة الكتب المترجمة ( ، )129دار الشؤون الثقافية العامة ( ،بغداد  ، )1990 ،ص. 67
( )36هادي الهيتي وخالد الراوي  :االتصال الثقافي الدولي  ،والعوامل الميسرة لسريانه من الغرب
الى العرب  ،ط ، 1ندوة المجمع العلمي العراقي  ،مركز دراسات الوحدة العربية ( ،بيروت ، )1997 ،
ص. 260
( )37صابر فلحوط ومحمد النجاري  :العولمة والتبادل الدولي  ،ط ، 1منشورات دار عالء الدين ،
(دمشق  ، )1999 ،ص. 99
( )39نفس المصدر السابق  ،ص. 141
( )39برهان غليون وسمير امين  :ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة  ،ط ، 1دار الفكر المعاصر ،
(دمشق  ، )1999 ،ص. 09
( )04نفس المصدر السابق  ،ص. 14
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د .هادو نعمان البشير :االعالم ومستقبل المجتمض العربي ,ط ,1دار أسامة  ,ا ردن 0عمان  ,2013 ,ة.74
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د .تيسير أبو عوجة ,مصدر ساب  ,ة.42
م .دو فلورو
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 ,2010ة.174
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46
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48

د .متي نصر ,د .عبداهلل الكندو :االعالم الدولي ,ط ,1دار الميسرة  ,عمان –ا ردن .

نف

المصدر  ,ة.91

جمال ا سدو  :الدعاية واالتصال  ,ط1ن دار أفكار للدراسات والنشر  ,دمش  , 2012 ,ة.118
نف

المصدر  ,ة.122

العرع والعالم الفضائي :مجموعة باحثين  ,مركز دراسات الوحدة العربية ,سلسلة  )34بيروت ,لبنان ,2004 ,

ة.27

49

د .صباح ياسين :االعالم النسقي القيمي وهيمنة القوى  ,مركز دراسات الوحدة العربية  ,بيروت ,2004 ,ة.58

50

د .تيسير ابو عوجة ,مصدر ساب  ,ة.60

52

د .عبد الر از الدليمي :قاضيا اعالمية معاصرة ,ط ,1دار الميسرة للطباعة والنشر ,عمان  ,ا ردن ,2011,
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المصدر  ,ة.63
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د .صياح ياسين  :اطعالم  ,حرية في انهيار ,ط ,1الشبكة العربية لألبحاث والنشر  ,بيروت,2010 ,ة.39
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عمان  ,2012 ,ة.228
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 ,2010ة.67-66
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د .فضيل دليو  ,مصدر ساب  ,ة.66
د .عبد الرحيم درويش :علم مقدمة في علم االتصال  ,ط ,1عالم الكتع  ,القاهرة,2012 ,ة.138
د .جبار عطية جبارة  :علم اجتماع االعالم  ,ط ,1دار الوفا  ,القاهرة ,ة.93
د .سليم خورو ,متون اطعالم والطاقة االتصالية ,ط ,1دار المنهل -بيروت ,2005 ,ة.133
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فلاير مهنا  ,مصدر ساب  ,ة.407
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