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 في الحد من تعاطي المخدرات دور وسائل اإلعالم
 د. بدر ناصر حسين السمطاني

 جامعة بابل/ مركز بابل لمدراسات الحضارية والتاريخية
 الفصل األول

 اإلطار المنهجي لمبحث
 موضوع البحث

إف تداعيات العصر مف مكتشفات وصراعات أوجدت حاجة ماسة إلى أف نفيـ ونتقصى كيفية عمؿ الفعؿ اإلنساني 
االتصاؿ واإلعبلـ في ىذا العصر في ظؿ التعقيدات اليائمة والمتراكمة  أدواتوكيؼ يتأثر وما حدود اشتراؾ  تأثيرفي ال

نتاج المطبوع، كتب، صحؼ، مجبلت، و نتاج التي خمفيا تواتر وتراكـ المعمومات واألفكار مف قبؿ اإل السمعبصريات ا 
 واليواتؼ المحمولة.  (CD)مدمجة البرامج الإنتاج اإلذاعات الموجية، المحطات التمفزيونية، 

يتناوؿ ىذا البحث الذي يمكف أف تقـو وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ في العراؽ، حيث بات مف األىمية التطرؽ إلى أىمية 
ىذه الوسائؿ سواء كانت عمى مستوى االتصاؿ الجماىيري أو االتصاؿ، فاإلعبلـ يعد واحدًا مف أقدـ الممارسات التي 

حيث ظير مع بدء محاوالت إلنساف تمبية لمغذاء الفطري والرغبة في التعرؼ والغزيرة في العيش واف يحدد عرفتيا البشرية 
اإلنساف مكانو ضمف حياة األسرة والجماعة تابعًا كاف أـ مطبوعًا بعمؿ إعبلمي معيف ينقؿ مف خبللو إلييـ ما يجوؿ 

بو مف قدرات واستعدادات شخصية لمتواصؿ والمعرفة لذا  بخاطره ويشعرىـ الطريقة أو بأخرى وبطريقة مقننة بما يتمتع
استخدـ اإلنساف وعبر مراحؿ متطورة مف وسائمو المتاحة في حينو إلى تطور ىذه الوسائؿ عبر العصور المختمفة وصواًل 

 إلى االتصاؿ عبر األقمار الصناعية. 
خطورة في العصر الحديث ولذا فأنو أجمع لكؿ ًا و تأثير واآلف يعد األعبلـ بعد اليـو مف أخطر األسمحة وىو يزداد 

وسيمة إعبلمية ميزتيا عف غيرىا مف الوسائؿ، نرى انعكاسيا عمى السموؾ والمقدرات المغوية ومرة عف اإلبداع األدبي والفني 
 وفي الشؤوف السياسية واإلدارية والتجارية والصناعية. 

 مشكمة البحث:
تواجو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة تجاه ظواىر معينة ومدى استجابة ىذه الوسائؿ  التي يتناوليا البحث ىو التحديات التي

لمتطمبات التغيير الثقافي واالجتماعي، وبالرغـ مف االنجازات الكبيرة التي حققيا األعبلـ عمى مستوى إشاعة المعرفة 
المبادئ والقيـ األخبلقية في وتدوليا وتطور الرأي العاـ، وتعظيـ دور جماعات الضغط عبر توحد جيودىا في سبيؿ 

المجتمعات أؿ أف السيطرة عمى كتمة ىذه الحركة وتدورييا باتجاه خدمة المصالح الخاصة وضعؼ اإلعبلـ أماـ مفارقة 
غير أخبلقية تشؿ عصب اإلبداع وتقؼ في آيات صعبة ومعقدة الفت الشكوى حوؿ مدى ما يمكف أف يحققو األعبلـ لغ

 دفاع عف المصالح العامة. طريقة الحقيقة وقضايا ال
بواسطتيا  تأثيرولكف القميؿ مف يشكؾ بقدرة وسائؿ األعبلـ عمى تشكيؿ المواقؼ والقيـ أو عمى األقؿ عف طريؽ ال

 عمى المدركات الجماىيرية. 
 أهمية البحث

دة القصوى مف تكمف أىمية البحث في انو يسمط الضوء عمى إغفاؿ الجيات ذات العبلقة وغياب الرؤية العممية لئلفا
 .وسائؿ اإلعبلـ
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 أهداف البحث
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ اآلتي:

 الكشؼ عف أىمية الدور الذي يمكف أف تؤديو الوسائؿ اآلتية -1
 الصحؼ -2
 اإلذاعات -3
 الفضائيات -4
 قادة الرأي -5
 الكشؼ عف أىمية االستخداـ األمثؿ لوسائؿ اإلعبلـ -6

 الفصل الثاني
 دور وسائل اإلعالم الجماهيرية

 وظائف وسائل اإلعالمأوال: 
ومف خبلؿ الوظائؼ تؤثر وسائؿ اإلعبلـ في أفراد  -أي مجتمع -إف لوسائؿ اإلعبلـ وظائؼ متنوعة في المجتمع

 المجتمع وفي قيمو وآرائو واتجاىاتو، وتساىـ بالتغيير االجتماعي لممجتمع. 
، فإننا نخمص إلى بعض 1اؿومف خبلؿ استعراض ما ذكرتو األدبيات اإلعبلمية حوؿ أىداؼ ووظائؼ االتص

 الوظائؼ الميمة والتي تخدمنا في موضوع عبلقة اإلعبلـ باإلعاقة وباألشخاص المعاقيف وقضاياىـ:
  .وظيفة األخبار والتزويد بالمعمومات واألخبار عف ما يحدث في بيئتنا أو مف حولنا 
  .وظيفة اإلعبلـ والتعميـ 
  نقؿ القيـ والعادات والتقاليد والمغة إلى أفراد المجتمع. وظيفة ترابط المجتمع ونقؿ تراثو، حيث يتـ 
  .وظيفة الترفيو: وىي وظيفة أساسية لتحقيؽ بعض اإلشاعات النفسية واالجتماعية 
 ساءة استخداـ السمطة. آية وظيفة الرقابة: وىي تعنى بحم  المجتمع وصيانتو مف الفساد والمخالفات وا 
  .وظيفة اإلعبلف والترويج والتسويؽ 
  .وظيفة تكويف اآلراء واالتجاىات لدى الجميور 

 ثانيا: فمسفة وسائل اإلعالم
العصر لمحفاظ عمى  أدواتأف اإلعبلـ بفمسفتو الواسعة وبوسائمو المتطورة، كجزء مف منظومة الثقافة أصبح أقوى 
الجميور، والنقاد عبر ذلؾ  الثقافة نفسيا، فاإلعبلـ أصبح قادرا عمى حمؿ جميع المضاميف الثقافية ونشرىا بيف قطاعات

 إلى وجدانيـ وعقوليـ. 
وىو عممية اجتماعية انتقالية  (processed liperatc communication) فاالتصاؿ أصبح عممية مقصودة

غالبيتيا حصوؿ الفرد والجماعة عمى المعمومات والمعارؼ واإلتماـ بتجارب اآلخريف والجماعات األخرى، مف جية وفي 
صاؿ آراءه وتجاربو لآلخريف فوسائؿ االتصاؿ قادرة أيضا عمى تمويؿ االتجاىات ودعـ المضاميف وتسيـ في الوقت ذاتو إي

بداعات(predisposition cultureالتييئة الثقافي ) ( 2)، وذلؾ بما تقدمو وترسمو مف مضاميف ىادفة ومعارؼ ومؤلفات وا 

يتجاوز االتصاؿ الجمعي والجماىيري، وعممية انتقالو إلى  intercultural communication)إذا كاف االتصاؿ الثقافي )
 .(3)خارج حدود الدوؿ والشعوب إما بفرض

                                                

 . 173-161(، ص ص1999، )األردف: دار الشروؽ، االتصاؿ الجماىيريصالح خميؿ أبو إصبع، ( لممزيد مف التفاصيؿ واالستزادة، راجع 1)
  27(، ص2004قاىرة، ، دار الفجر لمنشر والتوزيع )ال1( د. عزيز عبده: اإلعبلـ السياسي والرأي العاـ، دراسة في ترتيب االزولويات، ط2)
  40( د. محمد الحميد: نظريات اإلعبلـ واتجاىات التأثير. مصدر سبؽ ذكره، ص3)
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 ( intercatualأوال: التبادل أو التفاعل بين الثقافات )
 في الثقافات األخرى الذي ارتبط مفاهيم مستخدمة في أدبيات اإلعالم المعاصر مثل  تأثيرثانيا: أو ال

 ((culture Inrasionالغزو الثقافي   -أ
  (cultural Domination)الييمنة الثقافية  -ب
  (culture Dependence)التبعية الثقافية  -ج

إف االتصاؿ الثقافي اليعكس فقط الييمنات االتصالية التي تتـ داخؿ البيئة الثقافية أو المجتمع الواحد، عندما تكوف 
بالمحافظة عمى التماسؾ االجتماعي بيف أفراده ميما اختمفت آية قـو بالنياالختبلفات الثقافية بيف فئاتو الحادة، بحيث ت

العادات والتقاليد أو الميجات بؿ أصبح يعكس أيضا كؿ العمميات التي مف نشأتيا أف تيسر التفاعؿ مع الشعوب األخرى 
 لتحقيؽ أىادؼ سياسية واقتصادية معينة. 
مف خبلؿ عمميات تبادؿ االتصاؿ بيف مواطني الدولة أنفسيـ، مع  –الداخمي  –ويأخذ االتصاؿ الثقافي شكمو األخر 

الذيف تفاعموا مع ثقافات أخرى في فترة مف فترات حياتيـ، مثؿ المياجريف الوافديف مع أنماط ثقافية أخرى أو المواطنيف 
رساليات أجنبيتأثير الذيف ولدوا في الخارج. أو   ة في الدولة نفسيا. ات التعميـ المتوازي الذي تتبناه جاليات وا 

 الفصل الثالث
 ي. تأثير الوسائل اإلعالمية ودورها ال

 أوال: المشكالت االجتماعية في وسائل اإلعالم
 الصحافة

تنبع أىمية الصحافة في أنيا مصدر اتصاؿ يومي ومباشر مع الجميور ىدفو نقؿ الخبر والرأي والتحميؿ بحيث تقوي 
لصحافة أنيا مرشد زىيد الثمف يستخدمو المبلييف مف القراء لبلسترشاد في أمور الصمة بيف الصحيفة والجميور وميزة ا

حياتيـ اليومية كالتغذية وتربية األطفاؿ والمشكبلت الزوجية. وقد وجد مف الدراسات أف الصحؼ في العادة تجتذب أولئؾ 
ائؿ اإلعبلمية وىي تجتذب الشباب الذيف يرتفعوف عف المستوى المتوسط ليس في التعميـ فحسب بؿ وفي استخداميـ لموس

أكثر مف الشيوخ والذيف يعيشوف في مناطؽ حرية أكثر مف الذي يعيشوف في مناطؽ ريفية. أما سبب قراءة الناس لمصحؼ 
فيي الف الناس تريد أف تكوف مطمعة ولمشعور بالطمأنينة عمى سموكيـ وأنو متبلئـ مع توقعات المجتمع حوؿ أدوارىـ 

ؿ ومف ثـ فأف الناس مف غير الصحؼ يشعروف بالضياع وتؤدي الصحؼ دورىا في التعريؼ بعمؿ ولميروب مف المم
المؤسسات والدوائر المختمفة مثؿ اإلدارات العاممة في مكافحة المخدرات أو نشاطات المؤسسات التعميمية والدينية في مجاؿ 

مما يرفع نسبة الوعي بيا والتذكير بمخاطرىا  التوعية كما تعرض ندوات ومناقشات حوؿ مواضيع كثيرة منيا المخدرات
فصحافتنا اليـو بنشرىا أخبار القبض عمى عصابات التيريب وبطريقة مشوقة تعزز الصورة االيجابية ألجيزة اآلمف مما 
يشجع المواطف عمى التعاوف كما أف نشر أخبار تفيد القصاص في ميربي المخدرات في مكاف بارز مف صفحاتيا يعزز 

 لردع القوي ويذكر باإلجراءات الرسميةفكرة ا
 اإلذاعات العاممة

قبؿ النظر إلى انتشار الثقافة )ثقافة أو مضموف( أي مف الموضوعات التي يتـ تناوليا ىو أنو البد واف تسجؿ أف 
لجماىير الثقافة كمضموف ال يمكف أف تنفصؿ في يسر عف الوعاء الذي يحمميا والوعاء ىنا ىو وسيمة االتصاؿ اإلذاعي با

وىي وسيمة تحدد معالـ برامجيا الثقافية مف حيث طبيعة الثقافة وديمقراطيتيا وكانت اإلذاعة تقدـ خدماتيا لجميع المواطنيف 
 عمى اختبلؼ أذواقيـ وميوليـ وأعماليـ أصبح مف الضروري أف تنوع برامجيا وفقًا ألىدافيا. 

 برامج اإلعبلـ.  -
 برامج الترويج.  -
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 قيؼ. برامج التث -
واإلذاعات ىنا تستمد قوتيا مف أنيا أداة لمنشر والتعبير وامتداد تكنولوجي لمغة والكممة واإليماء وال تتقاطع مع الوسائؿ 
األخرى كالكتب والصحؼ والتمفاز ألف اإلنساف بحاجة دائمًا إلى وسيمة تراقب لو مراقبة الظروؼ المحيطة بو وتحيطو عممًا 

الغرض المتاحة لو وىنا الوسيمة )اإلذاعة( تظير كأداة فعالة في اتخاذ القرارات لمجماعة وتدعو باألخطار المحدقة بو أو 
 -إلى بناء تطمعات جديدة إلى الشيء الجديد لذلؾ يظير األتي: 

 تعمد اإلذاعات إلى التبسيط والتجسيد والتصوير والواقعية الحية.  -1
 ؤثرات صوتية وتستعيف بتطبيقات الببلغة الجديدة. تستعيف بفنوف اإلخراج اإلذاعي مف موسيقى وم -2
الراديو ينتمي إلى عائمة وسائؿ االتصاؿ السمعية بمعنى أنو بمقدوره أف يرسؿ اصواتًا تحمؿ رسائؿ متنوعة األكاؿ  -3

 ىادفة إلى العديد مف األغراض التي مف بينيا األغراض ذات الطابع التثقيفي. 
 مف الفنوف السابقة عمى وجودىا في المجتمع.  اإلذاعات تتخذ مادة برامجيا -4
بمعنى أف اإلذاعات تستمد موضوعاتيا وأشكاليا السابقة عمى وجودىا في المجتمع مف خبلؿ ننقؿ ثقافة الموضوعات  -5

المرسمة عبر الوسائؿ األخرى كالكتاب والمجمة والصحيفة والمسرح والسينما ومثاؿ ذلؾ التمثيمية اإلذاعية، والحديث 
 إلذاعي، والخبر اإلذاعي المنقوؿ. ا

 معايير البرامج الثقافية اإلذاعية
 أف تعمد اإلفادة مف تقديـ ثقافة موضوع معيف ومعالجة بشكؿ مستساغ سمعيًا.  -1
 تبسيط الموضوعات بحيث ال ييبط بمستواىا وأنما يحمميا مفيومة.  -2
 استخداـ العناصر الدرامية ووسائؿ جذب االنتباه.  -3
 التنوع في تقديـ المادة اإلعبلمية.  -4

واإلذاعة تستطيع أف تقدـ الرسالة اإلعبلمية الموجية إلى الجميور بكؿ أساليب الكـ المنظومة، الرواية، المحاضرة، 
 المناقشة، التعميؽ، التمثيمية أو أي شيء أخر. 

تباه ولجذب الناس بؿ وتسيـ في التنوير واإلخراج قي شد االننتاج إف أي برنامج إذاعي يمكنو أف يتوسؿ بأساليب اإل
 بما تعرضو مف تحديات لمذىف كما إنيا تستطيع أف تؤثر في االتجاىات والمشاعر. 

 ثانيا: الفضــــائيات: وأثارها السمبية وااليجابية المحتممة
لكف التجربة والمشاىدة يرجح وجود الفضائيات العربية إلى الرغبة في الوقوؼ أماـ الطوفاف أو الغزو الثقافي الغربي و 

المتأنية تثبت أف ىذا التوجو لـ يكف أال لتحريؾ مشاعر االستيبلؾ الداخمي وبالتالي ىي لـ تتمكف مف تمبية احتياجات 
 المشاىد المحمي، بؿ المفاجآت لمكثيريف أننا نتعرض لغزو ثقافي فضائي عربي. 

 والسبب:
ى القدرة التكنولوجية والمعمومات التي تتيح بيا البرامج المحمية بسبب ضعؼ امتبلؾ الدوؿ العربية )ومنيا العراؽ( إل -1

 ارتفاع التكاليؼ جعميا تمجأ إلى االستيراد وخاصة البرامج الترفييية، ولجوؤىا إلى اإلعبلنات، وإلثارة لجنسيو. 
اتيجية وعدـ وجود قاعدة والتبعية الثقافية وذلؾ بسبب غياب الرؤية وعدـ وجود خطة إستر نتاج وبالتالي أدى ضعؼ اإل

إنتاجية برامجية تناسب مجتمعاتيا واحتياجاتيا، تمؤل ساعات البث مما لجأت وبقوة إلى استيراد معظـ البرامج مف مختمؼ 
 المناشئ لمتناقض مع قيـ المجتمع ومعاييره الثقافية )الباحث(. 
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 التمفاز
وىي وسيمة سمعية بصرية لبلتصاؿ بالجماىير عف  نقؿ الصورة والصوت في وقت واحد بطريؽ الدفع الكيربائي،

 . (1)طريؽ بث برامج معينة
ومعناه الرؤية وىما معًا يعنياف  (Vision)ومعناه البعيد، والثاني  (Tele)كممة تمفزيوف تتكوف مف مقطعيف األوؿ 

اإلنساف فيرى كؿ شيء وىو الرؤية مف بعيد، ومعنى ذلؾ ىو إمكانية مشاىدة اإلحداث والعالـ مف خبلؿ جياز ينظر فيو 
 . (2)جالس في مكانو

التمفزيوف ىو احد أقوى وسائؿ اإلعبلـ التي ظيرت في القرف العشريف، التي تعتمد عمى الصورة والصوت والحركة 
والموف في صورة اقرب لمواقع، وتشير الدراسات والبحوث إلى أف التمفزيوف يعد أحسف وسيمة إعبلمية لنقؿ البرامج 

 . (3)نيةالتمفزيو 
يشير الباحث إلى انو ينظر اليـو إلى االستخداـ الواسع التصاالت الفضاء عمى انو اخطر انعطاؼ في ثورة االتصاؿ 
الجماىيري عمى مدى تاريخو. فيذه القوة التي يتمتع بيا التمفزيوف اليـو تجعمو أكثر فاعمية في الجوانب االيجابية وفي 

ات المحتممة في المجتمع العربي نتيجة تعرضو لمقنوات الفضائية الوافدة فيما تأثير د أبرز الالجوانب السمبية معًا. ويمكف تحدي
  -يأتي:

 التحدي الفكري:  -أ
تشكؿ القنوات الفضائية الوافدة تيار تحد فكري لـ يألؼ اإلنساف العربي في مراحؿ حياتو مثؿ ىذا التدفؽ في 

، لذا مف المحتمؿ أف يحدث ىذا التيار ىزة في مألوؼمف االختبلؼ عما ىو  المعمومات واألفكار واألوضاع ويجد فيو كثيراً 
 تفكيره. وقد تشكؿ تمؾ اليزة حافزًا يدفعو إلى التمعف في فكرة بشكؿ واسع عمى أساس أف مشكبلت جديدة ستبدد أمامُو. 

 إثارة التفتح السمح:  -ب
بيرًا لطرؽ حياة اآلخريف، وكانت دراسات كثيرة قد انتيت إلى أف تتيح القنوات التمفزيونية الوافدة لممجتمع العربي فيمًا ك

فيـ المجتمع ألحواؿ اآلخريف والسيما أولئؾ الذيف يحتموف مواقع فكرية وحضارية اعمي تحفز المجتمع لمنظر إلى نفسو نظرة 
 متفحصة أو تخيؿ نفسو في موقع اآلخريف. 

 تنمية االنبهار:  -جـ
ة عمى إشاعة االنبيار بالغرب في كثير مف بمداف العالـ بما في ذلؾ الوطف العربي، الدوليآية عممت وسائؿ الدع

 ويحتمؿ أف يقود التعرض لمقنوات الفضائية الوافدة إلى تنمية ىذا االنبيار. 
 إثارة التطمعات:  -د

يري وبيف تتمثؿ التطمعات في مجمؿ مايريد المجتمع نفسو. وقد ربط كثير مف الباحثيف بيف االتصاؿ الجماى
التطمعات، وذىب بعضيـ إلى التأكيد عمى أف مف بيف اآلثار األساسية األولى التي تحدثيا الوسائؿ الجماىيرية ىي رفع 
التطمعات. وىكذا فاف القنوات التمفزيونية الوافدة سوؼ تسيـ في تنمية تطمعات كثيرة منيا ماىو غير مخطط لو عمى 

 مًا ليا. المستوى الوطني ومنو ماىو معارض تما

                                                
 . 422بدوي، احمد زكي )د(، معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، المصدر السابؽ، ص  (1)
ماجستير غير منشورة،  ، رسالة2002الطائي، دريد شدىاف، البرامج السياسية في قناة العراؽ الفضائية خبلؿ عاـ ( 2)

 . 19، ص2002الجامعة المستنصرية، معيد القائد المؤسس لمدراسات القومية واالشتراكية العميا، 
أوؿ موسوعة عربية فضائية جديدة، مطابع الفرزدؽ،  -واالتصاالت الحديث  -اؿ حساف، محسف الشيخ )د(، فضائيات  (3)

 . 43، ص1999الرياض، 
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 تغيرات في الثقافة:  -هـ
ىناؾ عوامؿ عديدة لمتغير الثقافي، يشكؿ االتصاؿ أحدىما. ومف المحتمؿ أف يقود االتصاؿ عبر القنوات التمفزيونية 
الوافدة إلى تغيرات في السمات والعناصر الثقافية والى تغيرات في انتظاـ تمؾ العناصر. ومف المحتمؿ أف تظير التغيرات 

 ير مف الجوانب كالفنوف واآلداب وأحاديث الناس وأزيائيـ ومأكوالتيـ. في كث
 حصول تبدالت في السموك االستهالكي:  -و

مف المحتمؿ أف تحصؿ تغيرات في أنشطة الناس إلشباع حاجاتيـ وفي مجمؿ أوجو اإلنفاؽ عمى السمع والخدمات، 
ع والخدمات واليتضح ذلؾ في اإلعبلف فحسب، بؿ في كثير مف والمواد التمفزيونية التي تنبو األذىاف إلى كثير مف السم

 المواد التمفزيونية األخرى. 
 االنشغال عن الواقع:  -ز

مف  مف المحتمؿ أف يقود التمفزيوف الوافد نسبة إلى الجميور لبلنشغاؿ بو واالنصراؼ عف الواقع أو اليرب منو بدالً 
واالنشغاؿ بمواده يشكؿ عامبًل يقمؿ مف فرص الحوار والمناقشة وتبادؿ مواجيتو، ومف جانب آخر فاف التعرض لمتمفزيوف 

 األحاديث في نطاؽ األسرة. 
ات محتممة عمى المستوى تأثير ات السمبية وااليجابية في الوطف العربي منيا تأثير إف لممحطات الفضائية العديد مف ال

تصاالت جميع مراحؿ االتصاؿ مما أدى إلى تغير االتصالي، حيث شممت انعكاسات الثورة التكنولوجية في ميداف اال
 بجميع مراحمو ومساحة التغطية في الزماف والمكاف. نتاج ظروؼ العمؿ وىيكمة برامج اإل

ات المحتممة عمى المستوى الثقافي فيي ستتعاظـ نتيجة لدخوؿ توابع االتصاؿ إلى الميداف الثقافي تأثير أما بالنسبة لم
امج التي تبث عف طريؽ المحطات الفضائية قد تفمت مف الرقابة األمر الذي سيؤدي إلى تعرض في المستقبؿ ذلؾ أف البر 

العالـ لغزو مستديـ وشامؿ مف ثقافة الكترونية آتية مف فضاء ال حدود لو والذي تتمثؿ مشكبلتو بتدفؽ المعمومات غير 
 لمتقدمة. المنتقاة والترويج لؤلفكار الغربية وتعزيز الييمنة والتبعية لمدوؿ ا

ات في تغيير تأثير ات المحتممة عمى المستوى االجتماعي إلى أف استخداـ المحطات الفضائية قد أحدث تأثير وبالنسبة لم
بعض العبلقات االجتماعية ويتوقع أف يؤدي إلى خمؽ االضطراب االجتماعي وعدـ االستقرار في العبلقات االجتماعية 

اتيا السمبية تأثير ثالث ويمكننا القوؿ أف ىذه المحطات الفضائية الوافدة استيدفت في التقميدية السيما عند شعوب العالـ ال
في القيـ واألفكار والمواقؼ  تأثيرتمؾ الموجية إلى أوطاننا التي جعمت إنساننا سمبيًا جانحًا إلى االستسبلـ، سائرة باتجاه ال

ات عمى مستوى التربية فقد أصبح البث الوافد مييمنًا تأثير ات المطموبة في سموؾ كؿ منيـ. كذلؾ تأثير واالتجاىات وخمؽ ال
 إلى حد كبير عمى حركة انتقاؿ المعمومات واألفكار والقيـ بيف الشعوب بصورة باتت تقمؽ المعنييف بالشؤوف التربوية. 

 اتو السمبية فيي: تأثير أما عيوب البث الفضائي و 
المعتقدات اإلسبلمية والعربية التي يمكف أف تشكؿ الركائز األساسية التي في المعتقدات وقيـ المشاىديف والسيما  تأثيرال -

 يقـو عمييا المجتمع. 
 في العادات والتقاليد وأنماط السموؾ االيجابية السائدة في المجتمعات العربية.  تأثيرال -
 بي. الغزو الثقافي الذي تقـو الدوؿ الغربية بتوجييو نحو المجتمع العر  تأثيرزيادة قوة  -
البث الفضائي بقنواتو المتعددة يأخذ جزءًا كبيرًا مف وقت المشاىديف مما يؤثر سمبيًا في أدائيـ لمواجبات األخرى والسيما  -

 فيما يتعمؽ باألسرة. 
 ًا لمشاىدة برامج القنوات الفضائية عمى مشاىدة برامج التمفزيوف الوطني. تأثير أف ىناؾ  -
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 إشاعة ثقافة االستهالك:  -1
إلى أف البث الوافد مف الفضاء سيعمؿ عمى إشاعة ثقافة تتسـ باالستيبلؾ المفرط، وذلؾ مف خبلؿ  شارةمف المفيد اإل

 عرض البرامج التي يشيع فييا نمط استيبلكي إلى حد البذخ. 
 إشاعة حالة من اإلعجاب واالنبهار بما تصنعه حضارة الغرب: -2

رب وبالمجتمع الغربي لـ تكف حالة غريبة عمى المجتمعات غير الغربية، بؿ إف حالة اإلعجاب واالنبيار بحضارة الغ
أف حالة اإلعجاب واالنبيار كانت موجودة قبؿ أف يستأنؼ البث الفضائي برامجو، عمى المستوى العالمي، غير أف حاؿ 

يعني: أف البث الوافد يجب أف  اإلعجاب يراد منيا ىنا، أف يكوف الفرد منشدًا إلى الغرب بكؿ مايصنعو اإلنساف ىناؾ وىذا
يتناوؿ الحياة الغربية بطريقة إيجابية بحيث تتمكف مف إحداث حالة مف اإلعجاب لدى األفراد. وبطبيعة الحاؿ أف حالة 

 اإلعجاب ىي لحمؿ الفرد عمى تكويف اتجاىات ايجابية تنطوي عمى تفضيؿ الحياة الغربية. 
 محاولة إضعاف المعتقدات الدينية:  -3

لما أف الفرد تقبؿ فكرة أف يكوف الغرب حاكمًا يدير شؤوف الببلد، وكوف نمط الحياة الغربية أو األمريكية البديؿ طا
المناسب لنمط الحياة السائدة في المجتمع العربي، فمف الممكف أف يكوف ىناؾ تخؿ عف المعتقدات الدينية التي يعتقد بيا، 

بيا بؿ عمى العكس مف ذلؾ أنيا أخذت تسوغ حالة الظمـ والغبف بطريقة تنـ عف إذ أنيا لـ تقدـ لو شيئًا طواؿ اعتقاده 
كونيا امتحانًا سماويًا واختبار صبر الصابريف. ومعتقدات مثؿ ىذه تسوغ لمظالميف ظمميـ التنفع أف تكوف معتقدات يعتقد 

نحو، فأنيا تمكف ىذه البرامج مف بيا الفرد. والحقيقة أف أخطر خطوة في برامج البث الفضائي لو اتبعت عمى ىذا ال
إضعاؼ المعتقدات الدينية وسنكوف عمى شفا كارثة مجتمعية، وىو التخمي عف معتقداتنا الدينية، عند ذلؾ سنكوف أو 

 سنصبح مجتمعًا ببل خصوصية ثقافية. 
 إشاعة اإلحساس باالغتراب:  -4

و مايسمى بالمدينة الفاضمة التي تتوفر فييا كؿ إف البرامج الوافدة مف الفضاء ستعمد عمى تشكيؿ عالـ طوبائي أ
مستمزمات الحياة الحرة الكريمة. وبمقتضى ذلؾ سينعـ اإلنساف بالحرية ويتحرر مف الخوؼ ويشبع حاجاتو النفسية 

التي واالجتماعية وستكوف العاقبة أف اإلنساف في بمداف العالـ الثالث ومنيا المجتمع العربي، سيجد ىوة واسعة بيف البيئة 
يعيش فييا وذلؾ العالـ الطوبائي الذي ماانفؾ يحمـ بو ذلؾ العالـ تحددت معالمو في برامج البث الفضائي سيشيع حالة مف 
االغتراب لدى الفرد بحيث يجد نفسو مبتعدًا عف مجتمعو وغير مساىـ فيو مما يشجعو عمى تكويف صورة نمطية عنو، 

ذا فاف العالـ الطوبائي الذي ىو في العادة عالـ البرامج الفضائية سيحؿ محؿ بكونو مجتمعًا متخمفًا واليمكف إصبلحو ل
عالمو الواقعي واألدىى مف ذلؾ أف الفرد طالما تقبؿ فكرة العالـ البديؿ )العالـ الطوبائي( فمف الممكف أف يتقبؿ فكرة 

 لعولمة. االندماج بالعالـ الذي تتوحد فيو الثقافات العالمية بثقافة واحدة ىي ثقافة ا
 إضعاف العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة:  -5

إف برامج البث الوافد مف الفضاء عمى كثرتيا وتنوعيا ستجعؿ أفراد األسرة الواحدة يصرفوف الكثير مف الساعات في 
ة أف عممية المشاىدة. وبطبيعة الحاؿ أف صرؼ ىذه الساعات في المشاىدة سيقمؿ مف عممية التفاعؿ األسري، وبالتبعي

التفاعؿ المفظي ستقؿ ىي األخرى. وىنا تكمف الخطورة، إذ أف غياب التفاعؿ بيف أفراد األسرة الواحدة سيؤدي إلى إحداث 
بعض المشكبلت ومنيا: التغاضي عف مشكبلت األبناء التي قد تكوف في مرحمة التكوف والنشوء، لذا فاف تدخؿ اإلباء في 

بيعة أسبابيا وىي ما تزاؿ في مرحمة التكويف والنشوء قد يفضي إلى إيجاد بعض الحموؿ ىذه المشكبلت أو التعرؼ عمى ط
ليا، كما أف عممية المشاىدة الطويمة ىي بطبيعة الحاؿ مشاىدة تنطوي عمى المتعة وستؤدي إلى أنياؾ المشاىديف 

حساسيـ بالتعب واإلرىاؽ وعندئذ سيجد ىؤالء أف المشكبلت التي يتعرضوف ليا سوا ء المتعمقة باألبناء أـ المنزؿ الذي وا 
يعيشوف فيو التعنييـ في اقؿ تقدير وال يأخذونيا عمى محمؿ الجد. فضبًل عف أف المشاىدة ستصرؼ اإلباء واألبناء الكبار 
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عف التفاعؿ المفظي مع األبناء الصغار الذيف ىـ بحاجة إلى إدامة الصمة المفظية مع الراشديف لغرض تصحيح بعض 
الواردة في أحاديثيـ. وعمى ذلؾ فاف تقميؿ التفاعؿ المفظي داخؿ األسرة سيقمؿ مف المحصوؿ المفظي ليؤالء األخطاء 

 الصغار الذيف ىـ في مرحمة تكويف ذخيرة لغوية. 
 كذلؾ وجد الباحث أف ىناؾ آثارًا أخرى مثؿ: 

 محاولة إضعاؼ الوالء الوطني لمفرد.  -
 محاولة إضعاؼ االنجاز المدرسي.  -
 محاولة تعميـ اإلنساف العجز.  -
 محاولة إضعاؼ الحكـ الخمقي.  -

 ثالثا: دور قادة الرأي في المشاركة
( يعد أقوى مف Cerdible sourceأكد الكثير مف الباحثيف أف االتصاؿ الشخصي أو المباشر، مف مصدر موثوؽ )

في الوقت الذي أشار فيو الكثير مف الباحثيف إلى  االتصاؿ الجماىيري لمصدر غير موثوؽ استنادًا إلى فعاليتو االقناعية،
 . (1)دور االتصاؿ الجماىيري الفعاؿ في تنشيط وتحريؾ عممية االتصاؿ الشخصي

التعبير التقميدية كونيا تحمؿ معنى مقبواًل  أدواتفيما تشير األدبيات االتصالية إلى أف مخططي االتصاؿ يصنعوف 
رمزية بسيطة كالقصص أو  أدواتدـ اإلحداث اليومية والتطورات الثقافية مف خبلؿ ومساعدًا في تبني المعمومات فيي تق

 . (2)األغاني والرقصات
شكاليا، فاف االتصاؿ ألمواجيي وعادات التفاعؿ االجتماعي مع  وعمى الرغـ مف التقدـ السريع في تقنية المعمومات وا 

ة مف خبلؿ الدور الذي يمعبو )قادة الرأي( أو الوسطاء الذيف الرسائؿ االلكترونية لـ تمغى أو تنحسر وتتجمى ىذه األىمي
 يعمموف عمى تفسير ونقؿ مضاميف االتصاؿ، مف خبلؿ خصائصيـ الشخصية وسماتيـ االجتماعية. 

ومع ىذه األىمية ليذا النوع مف االتصاؿ أو حتى كشفت عنيا البحوث الحديثة، إال أف ىذا المجاؿ مازاؿ ميمبًل مف 
 . (3)ف فما زاد التركيز في التناوؿ عمى االتصاالت الجمعية، مما جعؿ ىذا العمـ حديثًا في النمو واالىتماـقبؿ الباحثي

 مفهوم قادة الرأي
ىـ تأثير ( إلى عممية النقؿ والتفسير الذي يقـو بيا بعض األفراد تبعًا لopinion leaderيستند مفيـو قادة الرأي )

يؿ ونقؿ الرسالة االتصالية إلى األشخاص في شكؿ اتصاؿ مواجيي وسط الجماعة الشخصي وقدراتيـ االتصالية في تحو 
 . (4)األولية

 خصائص قادة الرأي
ًا ميمًا وحيويًا في بناء االتصاؿ ويعمموف كمنشطيف ومعززيف لسرياف نقؿ وتفسير الرسائؿ تأثير إف قادة الرأي يشكموف 

قائـ ودائـ في ظؿ اتساع وتنوع  تأثيري أو التدفؽ عمى مرحمتيف وىذا الالجماىيرية وفي ضوء نظرية التدفؽ االتصالي الثنائ
 الوسائؿ المادية لمرسائؿ الجماىيرية في المجتمعات المتقدمة أو التقميدية. 

 ويعزو الدكتور كامؿ القيـ بعض الخصائص والسمات لقادة الرأي، يصفيـ عمى النحو التالي: 

                                                

(1) Klapper: The effects of moss communication, op. cit. , and p. :72.  
 . 282( د. حميد سميسـ: نظرية الرأي العاـ، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ص2)
 . 112، ص1989، ذات السبلسؿ، القاىرة، 2( د. محمود عودة: أساليب االتصاؿ والتغيير االجتماعي، ط3)
 . 72بلـ في المجتمعات المعاصرة، ص( د. صالح خميؿ أبو إصبع: االتصاؿ واإلع4)
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 ماىيري. . التعرض الدائـ لوسائؿ االتصاؿ الج1
 . االلتزاـ بمعايير وقيـ الجماعة. 2
 . (1). انو غير رسمي: أي ال يعتمد عمى المكانة والسمطة )السمات الشخصية( 3

 ثانيا: التعرض االتصالي
في الجميور  تأثير( اليدؼ األساس في عممية االتصاؿ ويعد نقطة البدء لمتفاعؿ والexposureيشكؿ التعرض )

 . (2)ئميف باالتصاؿ والتعرض ىو )استقباؿ الجميور لمرسالة االتصالية مف خبلؿ الوسيمة الجماىيرية(واألفراد ووسائؿ القا
( الحاجات واالستعماالت االتصالية بمعرفية Katz and Gureritch and Hassويحدد كاتز وجوريتيش وىاس )

( قد أشار إلى االعتمادية والى Lee Thayerوعاطفية، وىرومية لبلندماج الشخصي واالجتماعي وفيما ذىب لي ثاير )
 : (3)ىذا االستعماؿ بشكؿ أكثر تعطيبًل ودمجًا بشخصية المتعرض وسموكو االتصالي ووفقًا لما يأتي

 . تزويد الناس بأشياء توافقية اجتماعية مع اآلخريف. 1
 وواقعيـ. . الناس تجعؿ مف وسائؿ اإلعبلـ وما تقدمو عنصرًا مركزيًا لتحديد اعتيادية حياتيـ 2
 . االستعماؿ األسطوري: أي العمؿ مع نقؿ الموروثات وتصنيؼ الواقع بشكؿ يسيؿ ربطو بالماضي. 3
 . التعويض والتوازف في حياة الناس. 4
 . استعماالت تتعمؽ بتحسيف الوضع االجتماعي وخمؽ الييبة. 5

 العممية االتصالية
 (. 4( ثبلث وظائؼ رئيسة في المجتمع)Losswellتتحقؽ العممية االتصالية كما يرى السويؿ )

 . مراقبة البيئة وتقديـ انذارات حوؿ المخاطر والتيديدات الوشيكة عمى نظاـ قيـ الجماعة أو أقساميا. 1
 . ربط أقساـ المجتمع وفؽ متطمبات البيئة. 2
 . نقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ آلخر أو النقؿ الثقافي. 3

 وسائل االتصال
( نشاطًا حيويًا لوجود وتطور الحياة البشرية، فيو يقـو عمى تناقؿ المعبلني، وىو communication)يشكؿ االتصاؿ 

( باف عممية D. Berloعممية تنقؿ بيا األفكار والمعمومات بيف الناس داخؿ نسؽ اجتماعي معيف، ويعده ديفيد بيرلو )
(processتربط بيف األفراد وبيئتيـ االجتماعية ويتناوؿ مف خبل ) ليا اإلنساف خبراتو وتجاربو ويعبر عف مشاعره وأحاسيسو

 . (5) وأفكاره لآلخريف
 
 
 
 

                                                

 . 66، ص2000( د. كامؿ القيـ: بناء االتصاؿ ومشكبلت التعرض االتصالي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 1)
 . 69( دالقيـ:القيـ: مصدر سبؽ ذكره، ص2)
 . 111( د. صالح خميؿ أبو إصبع: مصدر سابؽ، ص3)
 . 42(، ص25بلر: نظريات االتصاؿ، ترجمة احمد خضور، المكتبة اإلعبلمية، العدد )( ارماند ماكيبلر وميشيمو ماكي4)
 . 19-17، ص1997، مكتبة العيناف، الرياض، 1( عبد اهلل الطويريجي: صحافة المجتمع الجماىيري، ط5)
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 ثالثا: نموذج حممة إعالنية لمكافحة المخدرات
 الحممــــة اإلعــــالمية

ىي جميع األنشطة ذات الطابع االعبلمي المخططة والمنظمة التي يقوـ بيا جياز أو مؤسسة رسميًا بيدؼ  -تعريؼ:
عمى الجميور وكسب تأييدىـ وتحقيؽ النجاح في الحد مف تناوؿ أو تعاطي المخدرات عف طريؽ الحصوؿ عمى  تأثيرال

 أكبر قدر ممكف مف التأييد باستخداـ وسائؿ االتصاؿ. 
 عناصر الحممة اإلعالنية

 نشاط اتصالي مباشر وغير مباشر.  -1
 نشاط مخطط وخاضع لممتابعة والتقويـ.  -2
 ؤسسات. نشاط تقـو بو م -3
 نشاط يمتد لفترة زمنية محددة رسميا.  -4
 نشاط ييدؼ عمى تحقيؽ أىداؼ صحيحة.  -5
 نشاط يستخدـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري.  -6
 نشاط يستخدـ أساليب استمالة مؤثرة نشاط ييدؼ إلى موضوع محدد.  -7
 نشاط يستيدؼ جميور كبير نسبيًا.  -8

 يةخطوات تصميم وتخطيط الحممة اإلعالن
 -تحميؿ وجمع المعمومات والبيانات التي يحتاجيا مخطط الحممة اإلعبلنية وتنقسـ إلى: -

 -بيانات متعمقة بالظروف التسويقية ومن أمثمتها: -أ:
 حجـ الطمب واتجاىاتو. .  -1
ستراتيجيتيا اإلعبلنية.  -2  بيانات عف المنافسيف وا 

 -متها:بيانات متعمقة بالمؤسسة المعمن عنها ومن أمث -ب:
 خصائص الجية مف حيث الحجـ والشكؿ والنوع.  -1
 عوامؿ الجذب -2
 تحيد نوع اإلعبلف.  -3
 أي النقاط يمكف التركيز عمييا.  -4
 األثر العاطفي -5

 معمومات متعمقة بالجمهور المستهدف.  -ت:
 معرفة حجـ الجميور -1
 معرفة خصائصيـ -2
 معرفة عاداتيـ.  -3

 لوسائل اإلعالنية. معمومات متعمقة با -ث:
 حصر كافة الوسائؿ اإلعبلنية المتاحة، مقروء، مسموع، مرئي.  -1
 خصائص كؿ وسيمة.  -2
 مبلئمتيا ىذه الوسائؿ لمحممة.  -3
 معدالت التوزيع واالنتشار الخاصة بكؿ وسيمة -4
 تكمفة استخداـ كؿ وسيمة.  -5
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 ات. وهي مجموعة من االعتبار  -تحديد األهداف اإلعالنية: -2
 األىداؼ العامة.  -أ

 مستوى ىذه األىداؼ مف حيث كونيا طويمة متوسطة أو قصيرة.  -ب
 المراحؿ اإلعبلنية التي تمر بيا الحممة  -ج
 نطاؽ الحممة مف الناحية الجغرافية سواء محميًا أو إقميميًا أو دوليًا.  -د:
 تبلـز الحممة. الظروؼ العامة )التنافسية واالقتصادية والسياسية( التي  -ىػ:

 -تحديد مخصصات الحممة اإلعالنية وتشمل: - 3
 ما يمكف لممعمف تحممو.  -أ

 نسبة محددة لكؿ وحدة.  -ب
 -تنمية اإلستراتيجيات اإلعالنية وتشمل:  -4

 اختيار الوسيمة اإلعبلنية.  -1
 خمؽ وتحديد الرسالة.  -2
 تحديد شكؿ الحممة اإلعبلنية.  -3
 بلنية مف حيث الحجـ والتكرار. جدولة الحممة اإلع -4
 تنفيذ الحممة اإلعبلنية.  -5

 االستنتاجات
 أوال: األىمية القصوى لوسائؿ االتصاؿ

 ثانيا: أىمية دور قادة الرأي الذيف لـ يتـ اإلفادة منيـ
 ثالثا: غياب البحوث اإلعبلمية التي تتوسؿ النتائج العممية في التعاطي مع ممؼ المخدرات

 وضع أي إستراتيجية لمشاركة واسعة لمعالجة ىذا الممؼ رابعا: لـ يتـ
 التوصيات

 أوال: إنشاء مراكز وطنية ميمتيا إعداد برامج تأخذ بنظر االعتبار المجتمع المحمى مف رموز وطنية واجتماعية ودينية
 ثانيا: القياـ ببحوث مسحية لظاىرة المخدرات عند الشباب

برنامج سنوي يمكف أف تشارؾ بو مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ وتكوف عمى مدار عاـ  رابعا: التوجيو بإعبلف مسابقات ألفضؿ
 كامؿ

 خامسا: إقامة ورش فنية تدريبية يشارؾ فييا مف يرغب مع صرؼ مكافآت لمعامميف 
شراكيـ في العممية اإلعبلمية مف خ بلؿ سادسا: القياـ بفعاليات شيرية لقادة الرأي في المناطؽ وأعضاء المجالس المحمية وا 

 تدريبيـ لئلفادة مف إمكاناتيـ وقدراتيـ ومياراتيـ
 المصادر والمراجع

 . 162-161، ص1999خميؿ أبو أصبع، االتصاؿ الجماىيري، دار الشروؽ، األردف،  .1
، المقومات والنماذج، دار الشؤوف  .2 د. حميد جاعد محسف، اإلدارة اإلعبلمية، اإلدارة اإلسبلمية، التطور والمفيـو

 . 59، ص2008داد، الثقافية، بغ
ثارة التربوية، دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع، القاىرة،  .3  ، ص. 2007د. محمد جاد أحمد، اإلعبلـ الفضائي وا 
 ، 2010د. سميـ عبد النبي، اإلعبلـ التمفزيوني، دار أسامة لمنشر والتوزيع،  .4
 . 27، ص2004زيع، القاىرة، عزيز عبده، اإلعبلـ السياسي والرأي العاـ، دار الفجر لمنشر والتو  .5
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 . 40، صتأثيرمحمد عبد الحميد، نظريات اإلعبلـ واتجاىات ال .6
 د. محي الديف عبد الحميـ، الدعوة اإلسبلمية واإلعبلـ الدولي، دار الفكر العربي.  .7
 . 2003د. محمد حساـ الديف، المسؤولية االجتماعية لمصحافة، الدار المصرية المبنانية،  .8
 معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية.  أحمد زكي بدوي، .9

 . 19، ص2002دريد شرىاف الطائي، البرامج السياسية في قناة العراؽ الفضائية، رسالة ماجستير غير منشورة،  .10
محسف الشيخ آؿ طبيخ، فضائية االتصاالت الحديثة: نحو موسوعة عربية فضائية جديدة، مطابع الفرزدؽ، الرياض،  .11

 . 43، ص1999
 . 34، ص1985جابر، القانوف والضوابط االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سامية محمد  .12
 محمد عاطؼ غيث، عمـ االجتماع المعاصر، القاىرة  .13
عبد المنعـ الحسني، الضبط االجتماعي بيف التقاليد والقانوف، بحث منشور في مجمة البحوث الجنائية، بغداد،  .14

 . 69، ص1974
 . 282رية الرأي العاـ، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، صد. حميد سميسـ، نظ .15
 . 112، ص1989، ذات السبلسؿ، القاىرة، 2د. محمود عودة، أساليب االتصاؿ والتغيير االجتماعي، ط .16
 . 22د. صالح خميؿ أبو إصبع، االتصاؿ واإلعبلـ في المجتمعات المعاصرة، ص .17
، 2000تصالي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، د. كامؿ القيـ، بناء االتصاؿ ومشكبلت التعرض اال .18

 . 96ص
 . 42(، ص25أرماف ماكيبلر وميشيمو ماكيبلر، نظريات االتصاؿ، ترجمة أحمد خضور، المكتبة اإلعبلمية، العدد ) .19
 . 19-12، ص1997، مكتبة العيناف، الرياض، 1عبد اهلل الطويريجي، صحافة المجتمع الجماىيرية، ط .20

21. Klapper, the effect of mass communication, op. cit, p. 72 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


