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 الملخص "" 

ن خالل  وذلك م  ،هدف هذا البحث القصير الى إظهار طبيعة العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمةلقد          

توضيح صورة الواقع الظاهرة لوسائل االعالم المرئية وعالقتها بالعولمة وإظهار مدى اهمية الوجود لوسائل 

، في هذا العالماالعالم المساهمة في انتشار العولمة والكشف عن مدى التفاوت في موقع كل منهم على االخر 

حليلية لها مستخدماً بذلك المنهج التاريخي وقد اقتصر هذا البحث على المراجع النظرية فقط كدراسة ت

ر مهم وواضح لوسائل االعالم المستخدمة من اجل نشر ينه يوجد تأث، وقد توصل الى أوالتحليلي النقدي

تغالل الغير العولمة واوصى في نهايته الى ضرورة التعاون من اجل مواجهة مثل هذه األمور المتمثلة بإس

 لنامية ومنها الدول العربية. الدول ا لبعض المجتمعات وخاصة

 العولمة. اإلعالم، المرئي، الكلمات المفتاحية:
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The relationship between visual media and globalization (theoretical - 

analytical study) 

 

 "Abstract  " 

         This short research aims to show the nature of the relationship between 

visual media and globalization, by clarifying the image of the apparent reality of 

the visual media and its relationship to globalization and showing the importance 

of the presence of the media contributing to the spread of globalization and 

revealing the extent of the disparity in their position on the other in this world, 

This research was limited to theoretical references only as an analytical study of it, 

using the historical and analytical and critical approach, and it was concluded that 

there is an important and clear influence of the media used to spread globalization 

and recommended at the end of the need for cooperation in order to confront such 

matters represented by the exploitation of some societies by others. Especially 

developing countries, including Arab countries. 

Key words: media, visual, globalization. 

 

 

 " الفصل االول" 

 نهجية الدراسة "" م

 

 المقدمة :

( والعولمة وتأثير هذه العالقة )التلفزيون وخاصةً  تناول هذا البحث موضوع العالقة بين اإلعالم المرئي     

على انتشار ظاهرة العولمة في مختلف الدول في العالم وخاصةً فيما يتعلق بالجدل القائم واآلراء المختلفة 

الدراسة تكمن في عنصر الغرابة   هذه ن اإلعالم المرئي والعولمة ولعل دوافعلوجود العالقة وشكل العالقة بي

 واالثارة التي تتميز بها العالقة بين األعالم المرئي والعولمة.

وقتنا الحاضر  ن العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة كانت عالقة متواصلة ولكنها مخفيه، وحتى فىإ     

للتقدم الحاصل في العالم  بل شهدت تفاوت وتنوع في أشكال التواصل نظراً  ،تسير بوتيرة واحدة وطبيعية

 وغيرها،للدور الذي لعبته السياسات المختلفة من قبل الدول المتقدمة من سياسات اقتصادية وثقافية  ونظراً 

 ،عالموالتي أثرت على تركيبة وبنية المجتمعات النامية للعمل على نشر ظاهرة العولمة في مختلف دول ال
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نفة المجتمعات النامية المص  ووما ترتب على ذلك فيما بعد من حالة التبعية والتقليد من قبل الكثير من الدول  

ضافة الى وقوف دول المركز لنشر ظاهرة باإل (،مة )دول المركزضمن دول المحيط إلى الدول المتقد

  لنشرها، العولمة باعتبار ذلك من العوامل الخارجية

( ط تساعد في انتشار تلك الظاهرة )العولمةالعديد من العوامل األخرى الداخلية لدى دول المحي فيوجد هنالك

وهي العوامل النفسية والعوامل االجتماعية والعوامل الثقافية والديمغرافية للمجتمعات  ،وتقبلها دون رفض

 .عندهم والعالقات بين الناس والسلوك

رار الثقافي واالجتماعي بين القديم والجديد والتي تؤدي في األغلب الى كما أن حالة الصراع وعدم االستق     

أدت إلى التسارع في إنتشار  أي انتصار القيم الجديدة  مكان القيم القديمة ،انتصار الجديد  مكان القديم

ي يأتي من ي الذن استمرار ذلك الصراع لفترة طويلة بعد ان كان ذلك يتم من خالل الغزو الثقافكما أ. العولمة

لى أدى إ ( لنشر ظاهرة العولمةالدول المتقدمة )دول المركز( وتأثيرها على الدول األخرى )دول المحيط

 .التسارع في نشرها

ن من أهم المؤثرات التي تعمل على ذلك التغيير بل وتعمل على اإلسراع في ذلك التغيير بشكل عام هي إ     

 ،عتبر من وسائل االتصال الجماهيرية في مختلف المجتمعات والدولي  وسائل األعالم وخاصةً التلفزيون الذي 

وال  ،فاللتلفزيون أثر كبير في تربية أفراد المجتمع منذ نشأتهم أطفاال وحتى مرورهم بفترات الحياة المختلفة

المواطنين في لسلوك عند ذكر ان للتلفزيون األثر الكبير في ترك الكثير من القيم والعادات والتقاليد واالبد من 

التي يحتاج لها كسب الناس الكثير من المعلومات والتلفزيون أيضاً يعتبر من الوسائل المهمة التي ت   المجتمع،

 ، وايضاً يعتبر هذا الجهاز من وسائل التسلية والترفيه التي يستخدمها  الناس .اإلنسان في حياته

كما ان التلفزيون  في مجال االتصال الجماهيري. لعالمن التلفزيون يعتبر من أحدث ما توصل إليه اإ    

لذلك فان تلك  ،كجهاز يحتاج إلى العديد من الهوائيات لكي يظهر الكثير من البرامج والقنوات المختلفة

، مما يؤدي إلى نشر ظاهرة جنبية ببرامجها المختلفة والهامةالوسائل تعمل على جلب الكثير من القنوات األ

من خالل ثالثة فصول  هيتم استعراض البحث فسوف هذاوفيما يتعلق ب الدول فى العالم،عولمة بين مختلف ال

 : وهي

 : يحتوي على المقدمة ومشكلة البحث وأهميته . الفصل االول

 ( .)التلفزيون وخاصةً  : يعرض اهمية وسائل االعالم المرئية الفصل الثاني

 .ة ويحتوي على خاتمة البحثالعولم: يوضح العالقة بين التلفزيون و الفصل الثالث

 

 هدف البحث :

، كما ظاهرة العولمة يتبلور الهدف الرئيسي من هذا البحث في معالجة مسألة اإلعالم المرئي وموقعة من      

سيتم تسليط الضووء علوى حجوم هوذه المسوألة وخصائصوها مون خوالل التحليول والتقيويم ألدبيوات وأبحواث سوابقة 

 .بهذا الموضوع متعلقة
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( والوقوف عن كثب وبشكل علموي بحث إلى فهم وتفحص هذه الظاهرة )اإلعالم المرئيكما سيهدف هذا ال    

 .أبعادها المختلفةرها ومعانيها وودقيق أثناء تناولها واستقصاء آثا

 

 مشكلة البحث :

 البحث تدور حول السؤال المحير والغير واضح االجابة علية وهو: هذا ن مشكلةإ    

 قة بين اإلعالم المرئي والعولمة ؟ ما هي العال

 وينبثق عنه عدد من األسئلة الفرعية وهي:

 صورة الواقع الظاهرة لوسائل االعالم المرئية والعولمة ؟هي ما  -

ة تعمل على انتشار ، ام ان العولمانتشار العولمةمن اجل ائل االعالم وسلوجود ما مدى اهمية ال -

 وقع كل منهم على االخر ؟، وما مدى التفاوت في موسائل االعالم

 

 لبحث :أهمية هذا ا

ن كثرة الحديث في اآلونة األخيرة حول ظاهرة العولمة في مختلف المناطق وفي المجتمعات العربية إ       

سائد الحديث في تناوله لموضوع مهم و ، لذلك فأن أهمية هذا البحث تكمنجعل لها اهمية كبيرة بشكل خاص

والعالمية وخاصة بأن موضوع هذا البحث يعتبر من المواضيع التي توصف بأنها  عنه على الساحة العربية

ولكن االهتمام في الوقت الحالي بها وهي العولمة واهتمام الناس بالحديث  ،ليست قديمة وال حديثة تحديداً 

جتمعات عنها يتطلب معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على أحداث تلك الظاهرة وهل تقتصر على بعض الم

، هذا ما سيتم تناوله في مشكلة البحث التي تهدف الى مجتمعاتأم إنها عامة وشاملة في مختلف الدول وال

 معرفة دور اإلعالم المرئي و تأثيره على ظاهرة العولمة الجديدة .

 

 " الفصل الثاني" 

 " تأثير التلفزيون وأهميته على العولمة" 

 

ة بموضوع العولمة على انه يوجد عالقة بين اإلعالم وخاصة االعالم أثبتت معظم الدراسات المتعلق      

فهناك من  ،ر وباحث حول هذه العالقةنظ  المرئى والعولمة، ولكن هنالك اختالف واضح حول تفسير كل م  

نالك من يعتبر بأن اإلعالم جزء من العولمة وهناك من يعتبر بأن اإلعالم مجاال من مجاالت العولمة وه

وأيضاً هناك من يعتبر بأن الدول المتقدمة )  ،عن العولمة وال دخل له بالعولمةن اإلعالم منفصل يعتبر بأ

حيث تقوم  ،هي القائمة على انتشار موضوع العولمة وذلك لمصلحتها ( الدول الرأسمالية  -دول المركز 

لدول النامية حتى وخاصةً اباستغالل تلك الوسائل اإلعالمية بهدف انتشار العولمة ونشرها في مختلف الدول 

وهناك رأي آخر يرى بان اإلعالم يؤثر على الجميع سواء كان في دول متقدمة ام دول  .تبقى تابعة لها

متأخرة ولكن المتأثر من الناحية السلبية هى الدول النامية باعتبار ان دول المركز تستغل تلك الوسائل من 
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حيث تبقى في  فيها، ذكرالدول النامية على حالها دون أي تغيير ي  لذلك تبقى تلك الدول أي  ،اجل نشر العولمة

حالة من التقليد للدول المتقدمة والتبعية لها وفقاً لما تراه في وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة الوسائل المرئية 

 ، أثير كبير على عقول وعواطف الناسومن أهمها التلفزيون لكونه له ت

يعتبر التلفزيون بحق " عن هذا الموضوع بأنهاسات عن التلفزيون حيث جاء فيها ركما تبين ذلك في أحد الد

، ويتميز التلفزيون بمزايا عديدة يشارك فيها وسائل عالم التي ظهرت في القرن العشرينمن أقوى وسائل اإل

متكاملة ، حيث يقدم لمشاهديه المعارف واألفكار والخبرات في مشاهد إلعالم وينفرد دونها بمزايا أخرىا

 .1"تعتمد على الصورة الحية المعبرة المقترنة بالصوت الدال على عمق المشاعر ومغزى األحداث والوقائع 

 كما ويعتبر التلفزيون بتقنياته الحديثة من أهم وسائل اإلعالم المؤثرة على الجماهير التي تلعب دوراً      

سيما خالل االعتماد على مزايا هذه الوسيلة وبالتحديد  ال ،كونه مؤثرا وفعاال على األفراد والمجتمعات كبيراً 

كما إن التنوع في محطات البث والتنوع في  .حيث تملك أضعاف ما تملكه الكلمة ،استخدامها للصورة

نوعيات البرامج المختلفة التي تبثها تلك القنوات تشكل في حقيقة األمر تعبيراً عن ثقافة المجتمع او الدولة او 

 ن تأثيرهاإأنها موجه إلى العديد من المجتمعات والثقافات األخرى ف بماو ،ئمة على تلك القناةالجهة القا

وكون الثقافة المحلية  الموجودة على الثقافةفات سيكون واضحاً في أحداث تغيير ( على تلك الثقا)القنوات

تغيير في تلك  يير في الثقافة سيولدن التغإف لذلك انعكاس للتركيبة والبنية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع

 .البنية االجتماعية

يعمل تغييرا على الثقافة والبنية االجتماعية الدراسة ن التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم وإن ما يؤكد بإ     

فة والمستوى يخاطب التلفزيون أعدادا ضخمة متباينة وغير متجانسة من حيث الثقا عنه بأنه" التي جاء فيها

ع الجغرافي، ، والتوزي، والديانة، والمكانة االجتماعية، واالقتصادية، والجنس ، واإلقامة، واألعمارعليميالت

، والتي تؤثر على مدى االستجابة لالتصال فضال عن الخصائص النفسية واالجتماعية والتي لها داللتها

سلوكيات جماهير واتجاهات و، ومستوى تطلعات اعية المختلفةالتلفزيوني مثل األنماط والقيم االجتم

 .2"المشاهدين المتنوعة 

كما بينت الدراسة السابقة ان من األهمية التي تكمن في قوة وتأثير التلفزيون على الناس انه يعمل على      

ون ينقل الصورة إذا كان التلفزيف"  ،نشر المعرفة العلمية واإلخبارية حالة حدوثها في أي مكان في العالم

هو ، فالفورية التي تزيد من واقعيته، وتزيد من قوة تأثره، فإنه ينقل الواقع ويشعر المشاهد بحدوثها الحية حال

تصل إليها وسائل اإلعالم  ، وفي نفس زمن حدوثها ، وبطريقة حية ال يمكن انيقدم لنا األحداث حال وقوعها

وليس هناك ما يضاهي  ……فاءة إعالمي يبلغ ذروة الك، ويتفق النقاد على ان التلفزيون كجهاز األخرى

وايضاً ان التلفزيون وبرامجه المختلفة  .1"قدرة التلفزيون في ان يكون مرآة صادقة تعكس صورة المجتمع 

عتبار ان السلوك اإلنساني يأتي من الخارج وليس من بدأ خلق بإلها تأثير كبير على السلوك اإلنساني 

 ،ات والتقاليد والثقافة الموجودة في المجتمعفالسلوك اإلنساني مكتسب من العاد ،اإلنسان

                                                           
 . 9، ص  2991، القاهرة : دار الفكر العربي ، د.ط ، المدخل الى فنون العمل التلفزيونيمحمد معوض ،   1
 . 21، مرجع سابق ، ص  المدخل الى فنون العمل التلفزيونيمحمد معوض ،  2
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إذا حيث توضح على أنه " حيث ان هذا ما يتبين من خالل دراسة لـ سامية احمد علي وعبد العزيز شرف  

، فإن الوظيفة التربوية للتلفزيون تستند على أساس التشكيل اإلنساني للوليد البشري كانت التربية تعنى بعملية

 .2"سلوك مكتسب، أي انه سلوك يتعلمه الفرد بتعامله مع أفراد المجتمع اآلخرين  ان السلوك اإلنساني

ارتبطت كإنجاز علمي  (كما ان وسائل اإلعالم المرئية )) التلفزيون والفضائيات وشبكة االنترنت (      

راحل األكثر عن المللتقدم الحاصل في العالم ويعبر  ومساير ولمة على اعتبار ان ذلك شيء حديثبمفهوم الع

حيث تكمن في أهمية هذه الوسائل األهمية الخاصة بها من السرعة في انتشارها والتأثير الكبير  ،تقدما للحداثة

 .المجتمعات من مختلف مناحي الحياهالذي عملت على إحداثه من طبيعة وبيئة 

ناس نتيجة البراز عادات وتقاليد كما ان وسائل اإلعالم تعمل على االندماج الثقافي وتوحيد الثقافة بين ال     

مما يؤثر عليهم في عاداتهم وتقاليدهم على اعتبار ان السلوك اإلنساني ، شعوب مختلفة امام الناس اينما كانوا

وهناك من يرى بأن وسائل اإلعالم تؤثر على فئات معينة في بعض المجتمعات اكثر  ،كما تبين سابقاً  مكتسب

وخاصة في الدول النامية ومنها الدول  ر على فئة الشباب اكثر من غيرهمبيمثل التأثير الك ،من غيرها

د . هشام الشرابي في  هذا ما يبينه ،شكل غالبية سكان البالد العربيةعلى اعتبار ان فئة الشباب ت   ،العربية

من ان المجتمع العربي مجتمع شاب فهو  "عن  تأثير التلفزيون على المجتمع العربي حيث يقول  دراسته

 .3"أصغر مجتمعات العالم فستون في المائة من سكانه ال يزالون دون سن العشرين 

عدد كبير من األطفال في داخل تلك الدول وان التوقع المستقبلي هو ان  تأثير أن هناك ايضاً لقد ظهر      

سين بالمائة من ان اكثر من خم في "هذا ما تبين من دراسة د. شرابي  ،وسائل اإلعالم عليهم سيكون كبير

بمعنى  ،هذه الفئة هم في السادسة فما دونسكان العالم العربي في عمر يقل عن الثامنة عشرة ، كما ان ثلث 

لذلك فتعمل الدول الغربية .  4"  مليون طفل مستقبلهم هو مستقبل المجتمع العربي 12آخر هناك حوالي 

حيث تعمل في  ،لتحقيق وجود ظاهرة او نظام العولمة )دول المركز( القائمة في سياستها على العمل المتقدمة

وسائل أعالمها وضمن القنوات الفضائية الموجهة لهذا الغرض إلى توجيه بعض من هذا األعالم الى فئة من 

 .هاألطفال الن األطفال اكثر تأثرا من غيرهم وما يتعلمونه يبقى معهم طوال مراحل حياتهم المستقبلي

لبرامج الى وجوده هذه ايكون  مطبوعا وفقا لنظام العولمة التي تسعى تلك الدول الباثة لن ذلك التأثير إ     

لك البرامج وقبوله دون أي معارضة له كما يتبين ذلك في دراسة ل د.عاطف عدلي العبد في التأثير السلبي لت

موجهة لألطفال الى يمكن ان يؤدي االعتماد على المواد والبرامج األجنبية العلى األطفال حيث يقول " 

 . 5"، وقد يؤدي الى تثبيت قيم ومفاهيم خاطئة وضارة بالمجتمع األطفال فيما ال يفيد اغراق

                                                                                                                                                                      
 . 22، مرجع سابق ، ص  المدخل الى فنون العمل التلفزيونيمحمد معوض ،   1
، القاهرة : دار الفجر  للنشر والتوزيع ،  الدراما في اإلذاعة والتلفزيوناحمد علي وعبد العزيز شرف ، سامية 2

 . 119، ص  2999الطبعة األولى ،
، بيروت : دار الطليعة  للطباعة والنشر ، الطبعة الرابعة ،  مقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي ،  3

 . 21، ص  2992
 .221، مرجع سابق ، ص مقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي،  4
دار الفكر العربي ، الطبعة األولى،  ، القاهرة : االعالم المرئي الموجه للطفل العربيعاطف عدلي العبد،  5

 .6،ص2991
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في  هذا االستنتاج في تأثير وسائل اإلعالم على الضرر بقيم المجتمع واالنهيار القيمي من دلقد تبين التأك     

يشهد عالمنا انهيارا " وري في دراستها حيث تقولهذا ما توصلت إليه نزها الخ عدة مواقع من الدراسات،

، التي كانت في الماضي مفخرة ثقافتنا وتراثنا االجتماعي كما تعرض لقيم الروحية واإلنسانية والفنيةذريعا ل

وقارات أخرى دون تمييز في منحى كوني ظاهر، قالبة ائعة في مجتمعات وسائل اإلعالم الجماهيرية قيما ش

يتبين من هذا االستنتاج ان  حيث . 1"لقناعات الراسخة، ومعطيات التاريخ المحلي للشعورأسس المعتقدات وا

) التلفزيون ( من النواحي  ومن أهمها الناتجة عن وسائل االعالم المرئية ،المؤثرات السلبية على المجتمعات

لم يقع في هذا لك االستنتاج ان ذ تكون ذات تأثيرات  كبيرة، حيث المختلفة االجتماعية والثقافية واالقتصادية

حنفي ، مثلما يقول حسن وين شخصية الفرد في داخل المجتمعإنما يكون هنالك أيضا تأثير آخر على تكالحد و

، والحقيقة تجاه اآلخرينافالمعلومات سلعة وليست خدمة، حق لمن يملكها وليست واجبا عليه " .في دراسته

لكثرة االعتماد على اآلالت  بالتقلص في معدل الذكاء الطبيعي نظراً ان هذه الثورة المعلوماتية تصيب المركز 

والشاشات الضوئية الكلي فكل سؤال لدى اإلنسان لديه إجابة على الشاشة  حتى يتعود الذهن على الكسل 

 . 2"…العقلي فيهبط مستوى الذكاء

 

 " الفصل الثالث" 

 " صورة العالقة بين االعالم المرئي  والعولمة" 

 

)التلفزيون( قد ادت الى بروز  ومن أهمها ن الثورة في وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل المرئيةإ         

رة للعولمة سخ  فهناك من يعتبر بأن وسائل اإلعالم م   بينها وبين العولمة،وجهات نظر مختلفة حول العالقة 

 العولمة. هذه تدفعها النتشار ومرافقة لعملية العولمة حسب المصالح والحاجات للدول الرأسمالية التي

، )التلفزيون( من وسائل انتشار العولمةومنها ن هذا الرأي يعتبر الوسائل اإلعالمية وخاصة المرئية إ     

ان عمليات العولمة على "جاء فيها  والتيصادق جالل العظم عن العولمة  يظهر ذلك في دراسة لـ د. حيث

 ين الثقافات واألمم، توظف فيها المعلوماتية والثقافة العليا والميدياوقواها هي افضل في الصراع والتنافس ب

 . 3" )وسائل األعالم( في التحكم والسيطرة على مقدرات العالم

مفهوم واحد فقط سواء كان هذه بأنه من الصعب اختزال العولمة في  تهكما ويرى العظم في دراس     

بإعتباره واحداً  حيث ان اإلعالم ،بحد ذاتها ت هي هذه الوسائلفالعولمة ليس غيره،او تكنولوجي او  اقتصادي

 النتشار العولمة بسماتها المختلفة. يعتبر مسخراً  من تلك المفاهيم

                                                           
، بيروت : دار الفكر اللبناني ، الطبعة األولى، اثر التلفزيون في تربية المراهقيننزها الخوري،  1

 .129ص،2991
، 2999، بيروت ودمشق : دار الفكر ودار الفكر المعاصر ،  ما العولمة؟حسن حنفي وصادق جالل العظم،  2

 .16ص
 .17، مرجع سابق ، صما العولمة؟ حسن حنفي و صادق  جالل  العظم ، 3
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أما العولمة فهي مقولة  "يقول العظم وبذلك كما يظهر بأن العولمة جاءت مع التقدم في مختلف المجاالت      

اقت معه ، ارتبطت بانفجار تقنيات االتصال على نحو ضثةبعد الحدا راهنة من مقوالت ما بعد الصناعة وما

، الى جعل األرض قرية صغيرة تسبح في هذا العالم العادي الذي يتشكل من األمكنة وتقلصت المسافات

ولذلك وبما ان العولمة مرتبطة او ارتبطت بالتقدم العلمي وان وسائل اإلعالم تعتبر من  .1" الفضاء السبرانى

لذلك فهي مرافقة لعملية العولمة ومسخرة لخدماتها وانتشارها فى مختلف دول  ،دم العلمي الحاصلالتق

الن العولمة أصبحت من السياسيات المتبعة في الدول المتقدمة بعد حصول التقدم بمختلف  ،ومجتمعات العالم

 ،لحياة اليومية المختلفةمجاالت ا أشكاله وخاصة التقدم التقني والتكنولوجي والتطور الحاصل في مختلف

ثقة بشكل المنبسائل المساهمة ون وسائل اإلعالم وسيلة من الوبإوهذا ما يظهر في إحدى الدراسات التي تؤكد 

تبين ذلك  في  ، حيث، لتحقيق المصالح الخاصة فيها من اقتصادية وسياسية وثقافيةكبير في الدول المتقدمة

مما ال ريب فيه ان التقدم التقني الكبير الذي شهده العالم في ول " األطرش حيث يق محمد .إحدى الدراسات لـ

حقل االتصاالت ونقل المعلومات قد ساهم في تحقيق التزايد الهائل في المتاجرة باالستثمارات المالية ولكن 

س هذا التزايد كان ناتجاً في األساس من قرارات سياسية ناجمة لدرجة كبيرة عن قوى اقتصادية ضاغطة ولي

 .2"عن تقدم في حقل االتصاالت 

كما ان هنالك الكثير من الدراسات التي أوضحت بان وسائل األعالم تعتبر وسيلة من وسائل العولمة       

القائمة حتى يتم تقبل العولمة بشكل سريع الن العولمة آخذةً في التسارع في السنوات األخيرة من القرن 

كما وتعمل وسائل اإلعالم على التأثير ثقافياً  .ن الحادي والعشرين (العشرين ومطلع القرن الحالي ) القر

 .من أي جانب آخربشكل اكبر 

ن وسائل االعالم وخاصة المرئية تعمل على نقل األنماط الثقافية المختلفة من خالل عملية الغزو الثقافي إ     

) دول العالم الثالث ( ومنها الدول  التي تقوم باجتياح معظم دول ومجتمعات العالم خاصةً الدول النامية

ن التنميط الثقافي يتم باستغالل ثورة على " أ حيث تبين ذلك فى احدى الدراسات التى جاء فيها ،العربية

وشبكة االتصاالت العالمية وهيكلها االقتصادي اإلنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك 

 .3 "رؤوس األموال 

عن األهداف الخاصة بوسائل اإلعالم القائمة على نشر  هويؤكد السيد احمد مصطفى عمر في دراست كما      

، وان كانت ف التي يرمي إليها إعالم العولمةان األهدا " العولمة باعتبارها وسيلة من وسائلها حيث يقول

 ، الخارجيذات طبيعة سياسية واقتصادية في مظهرها 

                                                           
 . 11، مرجع سابق ،ص  ما العولمة؟حسن حنفي وصادق جالل العظم ،  1
،  162، عدد  مجلة المستقبل العربيحديات االتجاه نحو العولمة االقتصادية ، ( حول ت1222محمد االطرش ) 2

 .  21ص 
 116، عدد  مجلة المستقبل العربي( ، اعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك ، 1222السيد احمد مصطفى عمر ) 3

 . 17، ص 
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ية للعولمة مسألة ر ثقافة جديدة تجعل مسألة قبول األفكار السياسية واالقتصادن جوهرها يرمي الى نشأال إ

، وهذا لن يأتي إال إذا عمل اإلعالم على تغيير ما يعتقده دعاة العولمة بأنها عقبات تعترض مقبولة وممكنة

 .1 "الطريق نحو تحقيق أهدافه 

هذا يعني انه يوجد فصل ف ،ي بعض األبحاثن العولمة ليست هي وسائل اإلعالم حسب ما تم توضيحه فإ    

ومحاولة وتطوره ولكن يوجد ترافق زمني بينهم من حيث نشوء كل منهم  ،بين وسائل اإلعالم والعولمة

ال  بهذا الموضوع "يقول العظم وفقاً للسياسات الدولية القائمة، تسخير اإلعالم لنشر األفكار الخاصة بالعولمة 

في مشهد العالم تدخل معه البشرية في عصر المجال التلفزيوني  تغيراً هائالً  شك ان ما يحدث اليوم يشكل

 . 2" والفضاء السبراني والتواصل االلكتروني 

تجاه من اتجاهات العولمة الجديدة حسب بعض اآلراء تعمل إستخدامها كتحول وكإكما ان وسائل اإلعالم ب     

العربية تعتبر انتشار وسائل إعالمها كنوعاً من التحديث  وان الدول ،بصورة مستقلة عن االتجاهات األخرى

في انتشار ظاهرة  واضحة وهذا بدورة يعمل على زيادة ،الذي يؤدي إلى التقليد والتبعية من قبل الدول النامية

 .عولمة في مختلف البالد في العالمال

ا المرئية تحرص على استغالل كما ان الدول الغربية في سياساتها المتبعة وخاصة في وسائل أعالمه    

 حريصة علىالن تلك الدول الغربية تعرض نفسها بأنها  ،عواطف الناس واستدراجهم لالقتداء بها وتقليدها

 .من حيث األفضل انية وحريصة على تطبيقها وقيامهاالمصالح اإلنس

سياسة الدول القائمة على  ن محاولة القيام بتفسير معنى العولمة ال يمكن ان يتم إال من خالل توضيحإ     

كما ان توضيح  لفة وفي مختلف المجاالت والمناطق.محاولة نشرها للعولمة وفقاً ألساليبها وطرقها المخت

ا وهي الدول الغربية يأتي عن طريق توضيح دور وهدف القائمين على انتشاره إال أن العولمة ال بد

 .الرأسمالية 

 ) ومن أهمها ووسائل مختلفة منها وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل المرئية ن الدول الغربية تتبع  أساليبإ     

الن تلك  ،عن طريق عرض القنوات والبرامج المختلفة والهادفة إلى نشر أفكارها وثقافتهاوذلك  التلفزيون (

م المرئي وبما انه اصبح اإلعال اإلعالمية المتباينة، المعروضات لها تأثير اكبر من أي نوع آخر من الوسائل

لذلك فالتغير القيمي المتعلق بالعادات والتقاليد يحدث بسبب التغير في  ،من قبل جميع الناس تقريباً  مشاهداً 

من تلك الجوانب  فالثقافة تعكس الحالة االجتماعية والتأثر بها ،الثقافة الموجودة والمتأثرة من تلك الوسائل

 القيم الموجودة والتمسك بها ومدى حصول التغير فيها.ألنها توضح مدى فاعلية المعايير و المختلفة،

ن الدول الغربية تحرص على اتباع اساليب معينة خاصة بها وبسياستها الداخلية والهادفة إلى إحداث إ     

 ،التغير في العالم من خالل بث البرامج المختلفة في وسائل اإلعالم المرئية الموجهة الى كثير من المجتمعات

يظهر  حيث ،حدث نوعا من التغييرت  من أجل أن عن طريق ربط تلك البرامج بظواهر معينة،  حيث تعمل

 المعروضة، ذلك في برامجها

                                                           
 . 19جع سابق ، ص ( اعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك ، مر1222السيد احمد مصطفى عمر ) 1
 . 11سابق ، ص ع ، مرج ما العولمة؟حسن حنفي وصادق جالل العظم ،  2
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لفرض نظامها او ظاهرة  هذه على ان الدول الرأسمالية الغربية تستغل وسائل اإلعالم بذلك ومما يدل 

ان حالة الترغيب " على جاء فيها  حيث يظهر ذلك في بعض الدراسات التي ،العولمة حسب ما تريده هي

ترتبط بالجنس والنساء العاريات  غباتي بطرق تفيد النظام، فالبضائعالعميق هي حالة اقتنع فيها بإشباع ر

يستخدمن في تسويق كل شيء من السيارة إلى حبر تصحيح األخطاء الطباعية، وصورة المرأة العارية هنا 

وهكذا أصبحت األفالم والكتب أصرح في األمور  ....لية ....ية الفعتمنح لذة جنسية بديلة عن اللذة الجنس

هكذا تحول تطور في الحاجات ، وأصبحت أفيونا حديثا للجماهير –ة الجنسية، ان لم تقل إنها أصبحت خالعي

 . 1"  اإلنسانية يكمن في الخطر إلى شيء يفيد النظام

كبيرة  تجاهات العريضة والرئيسية التي تؤثر في أجزاءً الثورة في وسائل اإلعالم اليوم هي آخر اال إن      

فكل شخص  ،لها أهمية خاصة في مختلف الدول في ذلك التأثيرلذلك فظهر أن و ،بجوانب مختلفة من العالم

حيث ان الدول النامية تأثرها يكون اكبر من تأثر البالد  ،في العالم يتأثر بهذه التغيرات حسب ظروفه الخاصة

هذا االتجاه من االتجاهات التي  تعمل على توضيح حالة العالم المتشابك والمترابط بصورة شديدة و ،المتقدمة

المجتمع العالمي اآلن متشابك ومترابط بصورة " ن التي ترى بإفى احدى الدراسات  عن ذلك مثلما جاء

 . 2"  وعملية العولمة تسير بوتيره متسارعة -معقدة اكثر من أي وقت مضى

ن وسائل ، فإوكما يظهر من خالل ما هو موجود في العالم ومن خالل ما تم توضيحه في هذه الدراسة إذاً       

اإلعالم وخاصة التي تعرض الصوت والصورة لما لها من تأثير على األفراد اكثر من تأثير الوسائل 

اعتبارها إحدى ، لذلك فان وسائل اإلعالم في وقتنا الحاضر بالمية األخرى المسموعة والمقروءةاإلع

فإنها هي التي تعمل على انتشار ظاهرة  ، وبذلكالعالم في الوقت الحاضرفي هذا االتجاهات الموجودة 

ثير من هذه التغيرات في وقت وقد حصل الك"  كما تبين ذلك في كتاب حاالت فوضى عن العولمة ،العولمة

سنوات األخيرة من القرن العشرين بعمق وفي ، مما دفع إلى األمام عملية العولمة التي سبق ان وسمت الواحد

ولمة هذه قد أسهمت في الوقت ، فإن قوى العن يحلم بها بعض األفراد واألقطارحين إنها خلقت فرصاً لم يك

، كما أسهمت وعدم األمان في العمل ،ذاته، وفي كثير من بلدان العالم، في زيادة الفقر، وعدم المساواة

 .3"راسخة الموروثة واضعفت االنتماء والقيم ال

اعتبار ان من  علىن الذي يعمل على االهتمام بوسائل اإلعالم من قبل األفراد في المجتمعات النامية إ    

يمتلكها ويتابعها هو نوعاً من التقدم والتطور في العالم وذلك لمواكبة ما يحصل في هذا العالم المتسارع في 

 ،فالذي يعمل على االهتمام بها هو عدم الوعي وزيادة التبعية س،هي سياسة اصبحت دارجة أمام الناف التقدم

 تبين ذلك في أحدى الدراسات والتي ترى على أنعلى زيادة في تقبلها وتفضيل رؤيتها مثلما  بذلك مما يعمل

 ، فضل مما كان لديه في أي وقت سابقالمجتمع العالمي يحظى اآلن بمعرفة ا" 

                                                           
 .211، ص 2999، الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، النظرية االجتماعيةايان كريب ،  1
، بيروت : المؤسسة  لعولمةل حاالت فوضى : اآلثار االجتماعيةمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،  2

 .  11،ص  2991العربية للدراسات والنشر ، د.ط ،
،    ، مرجع سابق للعولمة حاالت فوضى : اآلثار االجتماعيةمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،   3
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الى كل جزء معمور على هذه األرض،  تبث سيال من الصور المتلفزه قمر اتصاالت 212فهناك أكثر من 

 . 1 "ما أسرع ان تغدو معروفة على نطاق العالم  –، وكل جماعه، وكل اضطراب سياسي وكل تمرد

على  )التلفزيون( ومن أهمها يظهر مما تبين ان هنالك دورا كبير لتأثير وسائل اإلعالم المرئية      

ند االعتبار الذي يرى بأن من يمتلك وسائل اإلعالم مواكبا للتقدم الحاصل في العالم هو ما ، وما يفالمجتمعات

لكها قد تبدو هذه التطورات قدرا محتوما: صورة يمكن التنبؤ بأن يس حيث تقول "جاء في احدى الدراسات  

لتخطيط اء نتيجةً لاج تطور تم بلوغه بتأثير قوي ج، لكنها في الحقيقة نتالتطور التكنولوجي والثقافي

باالضافة الى كونه تقدم صناعي وتكنولوجي في  . 2 سي في األقطار المتقدمة صناعيا ً"االقتصادي والسيا

الن سياسة هذه الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة  ،نه يعتبر تقدم سياسي واقتصادي ايضاً فإالدول المتقدمة 

مختلف الدول النامية خاصة التي لها مصالح فيها مثل دول إلى  على انتشار هذه الوسائل اإلعالمية تحرص

 الخليج العربى كحرصها على مصلحتها في الثروة النفطية او األسواق لترويج سلعها المصنعة فيها .

التأثير له أهمية في إبقاء تلك الدول تابعة  اكما تعمل تلك الوسائل على حدوث التأثير فيها ليكون هذ      

لذلك  ،ا تبين سابقاً من غير ان يكون لها دور في التأثير وانما تظل متأثرة فقطممة ومقلده لها كللدول المتقد

فتحرص تلك الدول المتقدمة الغربية على تطبيق نظام او ظاهرة العولمة التي تهدف الى توحيد العالم في 

وفقاً  المجاالت وذلك ختلففي م بها بوتقة واحدة تكون هي ) الدول الغربية ( المتحكمة في زمام األمور

لذلك تسعى تلك الدول المتقدمة من خالل هيمنتها على الدول األخرى خاصة الدول  لمصالحها الخاصة،

الى فرض ثقافتها ومعاييرها المختلفة الخاصة بالحياة االجتماعية لمختلف البلدان الم الثالث النامية او دول الع

ي مختلف المجتمعات النامية عن طريق وسائل األعالم وخاصةً وتعمل على غزو ثقافي بشكل واسع ف

 حيث يمكن النظر الى هذه الوسيلة بأنها جعلت من العالم ،تصغيرهة والتي عملت على توحيد العالم والمرئي

ن تأثيرها في أحداث التغيرات الثقافية في المجتمعات قد وصلت الى مستوى لم يسبق له مثيل أصغيرة وقرية 

 . لها بب المزايا العديدةوذلك بس

، األمر الذي يسهل من واحدن آمن اهم هذه المزايا ما يرتبط بقدرتها على مخاطبة العين واألذن في إن       

ن التلفزيون أ على "تقبله الى حد بعيد وتشير إحدى الدراسات عن هذا الموضوع لـ د. محمد ضياء الدين 

هير لما له من خاصية ال تتوفر في غيرة وهي مخاطبة العين واألذن باعتباره اخطر اساليب التأثير في الجما

عن طريق  % 92بالصورة والصوت وتتجلى أهمية ذلك إذا عرفنا ان اإلنسان يحصل على معلوماته بنسبة 

ن اتساع نطاق الخيارات المتاحة في إباالضافة الى ما سبق ف  1"عن طريق السمع. %1نظر وبنسبة ال

سواء البرامج المسلية او من خالل تعدد القنوات والتنوع في البرامج التي ال حصر لها استخدام التلفاز 

  ،الخ …….المثيرة 

                                                           

سابق ،   ، مرحع للعولمة حاالت فوضى : اآلثار االجتماعيةمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،  1 

 . 11ص
، مرجع سابق ،ص  للعولمة حاالت فوضى : اآلثار االجتماعيةمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،  2
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يجعله يشكل قوة جذب تستحوذ على قلوب الناس وتخاطب عواطفهم مما يسهل في إمكانية حدوث التغيرات 

لية من الخوف او التهديد اكثر ن المثيرات الخا" أوتقبلها دون أي مقاومة أو رد فعل وتشير الدراسة الى 

هذا هو االستعمار الجديد الذي تتبعه الدول الغربية االستعمارية وهو ف .2 "نجاحاً في تغيير اتجاهات الناس 

العمل على استعمار العقول والعواطف والغزو الثقافي من خالل تأثير وسائل اعالمها في بثها لبرامجها 

 المختلفة الهادفة الى ذلك .

. انشراح تمعات من بعضها البعض كما تقول دن تلك الوسائل اإلعالمية المرئية أدت إلى تقريب المجإ     

القدرة على تخطي الحواجز والحدود المتمثلة في الحكومة " نه يعمل على بإالشال في دراستها عن التلفزيون 

ئية( عملت على التقليد األعمى وسائل االعالم المر) لذلك فهي .3" والدول والحدود السياسية والطبيعية 

مما يساعد ذلك في تفريد  ،للناس في الدول النامية بعادات وتقاليد المجتمعات األجنبية القائمة على نظم مختلفة

إقامة النظام العالمي الجديد ) بدورة يساعد في تقوية الهيمنة و وهذا ،وحدة الثقافة العالمية الموالية للغرب

كل حاجاتها ومصالحها الخاصة  هديد للتقدم والتطور تخفي تلك الدول األجنبية وراءالعولمة ( تحت ستار ج

حيث أصبحت  ،وهذا ما يؤيد وجهة النظر القائلة بصعوبة التغيير في النظرة الثقافية في عالم اليوم ،بها

للدول صناعة عالمية تحظى باهتمام معظم مجتمعات العالم على الرغم من الدور الذي تلعبه بالنسبة 

 والمجتمعات النامية.

ن وسائل االعالم وخاصة المرئية منها تعمل كأداة للهيمنة والسيطرة المخفية واالستعمار الجديد على إ     

بل وعلى استعمار العقول من خالل التشريب الثقافي الجديد لهم ومن خالل االستعمار الجديد  ،الدول النامية

ومما يدل على ان الدول  ،ح الدول االستعمارية الرأسمالية الغربيةالقائم على سياسة مخفية تخدم مصال

الغربية تحرص على إبقاء الدول األخرى تابعة لها ولسياستها هو حرصها على سيرها بالطريق الذي تريده 

 فسها تشجع المبادئفحينما كانت األقطار الغنية ن أحدى الدراسات التي جاء فيها "هي كما يظهر ذلك جلياً في 

العام فيها سلكت األقطار النامية الطريق نفسه تقريباً، وحين انقلبت البلدان الصناعية الى انتهاج  القومية للرفاه

لذلك  .4" سياسات ليبرالية جديدة لقي عدد كبير من البلدان األقل تطورا كل تشجيع التباع ذلك الطريق نفسه 

افها بأي شكل من األشكال سواء كان ذلك عن طريق فتحرص تلك الدول الصناعية المتقدمة على تحقيق أهد

وبذلك وجدت تلك الدول بان وسائل اإلعالم من أهم الوسائل  ،وسائل اإلعالم او أي وسائل أخرى متاحة

لذلك أخذت تتوسع وتحرص على انتشار  ،المؤثرة على تلك الدول ومن أهم الوسائل المؤثرة على المجتمعات

القائمة على نشرها ى تؤثر على مختلف الدول وتحقق مصلحة تلك الدول المتقدمة تلك الوسائل الستغاللها حت

 .واستغاللها

                                                                                                                                                                      
، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الطبعة  التلفزيون والتنمية االجتماعيةمحمد ضياء الدين عوض ،  1

 . 71 ، 2996األولى ، 
 . 71، مرجع سابق ،ص  التلفزيون والتنمية االجتماعيةمحمد ضياء الدين عوض ،  2
دار الفكر العربي، الطبعة األولى منشورات ، القاهرة :  قنوات للتلفزيون فضائية في عالم ثالثانشراح الشال ،  3

 . 216، ص  2991، 
 .27، مرجع سابق ، ص  وضىحاالت فمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية،  4
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فى احدى الدراسات والتى جاء فيها عن ن اإلعالم المرئي يعتبر من أهم وسائل اإلعالم مثلما تبين ذلك إ     

ت الجديدة هي ذلك الزخم الذي كانت إحدى النتائج البالغة األهمية لتكنولوجيا االتصاال هذا الموضوع بأنها "

ل إلى اآلن في االنتقا ، آخذةلكلمة المكتوبة، والطباعة والنشر ككللتطور وسائل اإلعالم العالمية فايس رته 

، فهناك اآلن ما يزيد فعال في حقل التلفزيون والفيديو ، غير ان التطورات الثورية الحقيقية قد تمتالحوسبة

 .وكما تبين من دراسة لـ .1" تلفزيون قيد االستعمال في مختلف أنحاء العالم بليون جهاز  221 أكثر من عن

لقد  " السيد أحمد مصطفى عمر ان الوسائل اإلعالمية المرئية هي وسيلة وأداة لنشر العولمة حيث يقول 

ه ، وأداتها للوصول الى ما تدعو إليبل روحها…… الفقري لعصر العولمة أضحت ثورة االتصاالت العمود 

 .2" في عالم أصبح صغيراً 

وهوذا موا  المهموة، على صعيد آ خر فان أهمية وسائل اإلعالم في العوالم باتوت تشوكل محوورا مون المحواور     

الت جعلووت الووبعض يعتبرهووا بأنهووا مجوواال مهمووا موون المجووا تاالختالفووات وان كانووموون أدى إلووى وجووود بعووض 

قتصادي والثقافي واالجتماعي حسب ما جواء ذلوك فوي بعوض المجال السياسي واالالرئيسية للعولمة مثلها مثل 

الدراسات مثل دراسة إسماعيل صبري عبد هللا حيث انه يعتبر وسائل األعوالم مجواال مون المجواالت الرئيسوية 

باعتبارها المجال التقني والتكنولوجي خاصة من حيث التوسوع الهائول فوي ، وذلك واألساسية الخاصة بالعولمة

من حيث وسائل االتصاالت والثورة المعلوماتية التي تصل من خوالل وسوائل اإلعوالم وخاصوة مجال العولمة 

التلفزيون باعتباره من احدث وسائل اإلعالم الموؤثرة علوى النواس فوي نوواحي عديودة ومختلفوة ثقافيوة وتجاريوة 

 وسياسية واجتماعية متعلقة بالقيم والمعايير والتقاليد.

المرئية وخاصوة التلفزيوون مون خوالل تعودد القنووات والتنووع فوي البورامج التوي ال  كما ان وسائل اإلعالم      

حيث تبين ذلك من خالل ما جاء في بعض  ،حصر لها تعمل على اضعاف االنتماء والقيم الراسخة والموروثة

اف أصوبحت وسوائل اإلعوالم الدوليوة اآلن مقنعوة ومنتشورة لدرجوة إنهوا تسوتطيع أضوعأنها قود " الدراسات عن 

، فلم تعد برامجها اإلخبارية مجرد عملية نقل لألحداث، بل صوارت تسواعد فوي ثقافات القومية والقيم التقليديةال

 . 3" تحديد اتجاه تلك األحداث أيضا

، الرأي اعمق من االستنتاجات التي تعتبور بوأن وسوائل اإلعوالم تسوتغل فقوط كوسويلة لنشور العولموة إن هذا     

ر يعتبر الوسائل اإلعالمية المرئية تعمل على إحداث التغييرات المرافقة لما تعرضه تلوك ن هذا الرأي األخيأل

 ،)التلفزيووون( وموون أهمهووا القنوووات فووي برامجهووا عبوور الشووبكات الفضووائية الباثووة إلووى وسووائل اإلعووالم المرئيووة

ت المرئيوة حيوث يقوول ظهر في دراسته بأن وسائل اإلعالم مجاال مهما من المجاالفإسماعيل صبري عبد هللا ي  

 ، ية تملك مثال شركة فنادق شيراتونفشركة التلفزيون والتلغراف الدول" 

                                                           
 . 71، مرجع سابق ، ص  حاالت فوضىمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،  1
 . 11( ، إعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك ، مرجع سابق ، ص 1222السيد احمد مصطفى عمر ) 2

 .21سابق ، ص، مرجع حاالت فوضىمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية،  3 
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: فوي سوتوديوهات هوليوود الوى والمالهوي وشركة تايم وارنور تشوتغل بعودد كبيور مون شوركات النشور واألعوالم

اهر نشوواطها ( موورورا بووالتلفزيون بالكابوول وتلووك مظووCNNالمجلووة األمريكيووة الشووهيرة إلووى شووبكة االخبووار)

 .1 "الرئيسية التي ال تمنعها من تملك صحف أخرى ومحطات تلفزيون 

كما يظهر في دراسة إسماعيل صبري عبد هللا بأن وسائل اإلعالم هي من المجواالت األساسوية والرئيسوية      

ط علوى نشور وذلك ألنها تعمل تلك الوسائل اإلعالمية ليس فق ،للعولمة من خالل عمل الكثير من الشركات بها

موون  مجوواالً  (أي وسووائل اإلعووالم بحوود ذاتهووا) عتبارهوواإالعولمووة باعتبارهووا وسوويلة موون الوسووائل للعولمووة بوول ب

لموا لهوا مون أهميوة فوي فورض الكثيور مون الثقافوات واالفكوار والقويم المعبورة عون  ،المجاالت الخاصوة بالعولموة

بحيوث تظهور )العولموة( فوي مختلوف دول العوالم،  سياسة تلك الدول القائمة في سياستها على نشر تلك الظاهرة

لذلك فتعمل على بوث العديود مون المفواهيم  ،ن ثقافتها هي الثقافة الصحيحة والتي يجب اتباعهاأتلك الدول على 

حيوث تبوين ذلوك فوى  ،والمصطلحات من خالل أعالمها وذلك لتحقيق تلك الفكرة وهوي األخوذ بثقافتهوا وتقليودها

، والتوي نمطيوة ممثلوة مون الثقافوة العالميوةثقافة المركز هوي الثقافوة العلى " أن اء فيها احدى الدراسات التى ج

 . 2" على كل ثقافة احتذاؤها

إن إسووماعيل صووبري عبوود هللا يعتبوور العولمووة مرحلووة موون احوودث المراحوول المتقدمووة بعوود الرأسوومالية بوول      

ة ومووا رافقووه موون تقوودم فووي مختلووف لووك السياسووإن التقوودم فووي تلووذلك فوو ،ويعتبرهووا فووي رأس النظووام الرأسوومالي

المجواالت ومنهوا المجوال التقنوي والتكنولووجي الوذي يعتبور وسوائل اإلعوالم مون أهوم إنجازاتوه فوي هوذا العصوور 

الطورق المتقدموة أحودث يعتبور مون  ،والذي عمل على تسهيل أيجاد العولمة بل وتطبيقها في مختلف دول العالم

 .الوقت الحاضر المستخدمة في نشر العولمة في

إسوماعيل صوبري عبود هللا علوى اعتبوار ان مجوال اإلعوالم مون المجواالت المهموة  .ـكما ويظهر في دراسة ل    

 ،حيث تمارس تلوك الودول القائموة علوى نشور نظوام العولموة سياسوة  االزدواجيوة فوي المعوايير المتبعوة ،للعولمة

ئل إعالمها بأنها حريصه علوى تطبيوق نظوام حقووق وذلك وفقا لمصلحتها الخاصة فتظهر للناس من خالل وسا

وغيرهوا مون  وذلك حتى تتمكن من التدخل في مناطق عديودة فوي العوالم )مثول منطقوة الخلويج العربوي ،اإلنسان

تمثل ذلك من خالل ما جواء فوى حيث  ،( بحجة إنها هي المسؤولة عن العالم والراعية لحقوقةالمناطق اإلخرى

في المجتمعات الغنية أفرادا وجماعوات يوؤلمهم موا يرونوه علوى شاشوات التلفزيوون ن على " أاحدى الدراسات 

...... وعلوى ....... من محون ومسسوي إنسوانية، ولهوذا يقوول صوناع القورار انهوم يشوجعون المسواعدات اإلنسوانية

ن مون الجانب اآلخر نقرأ ما يكتبه بعض أهل الغرب من أصحاب عقيدة السووق وأساسوها الفلسوفي الودارويني ا

 . 3"  ... ال يستطيع تدبير طعامه بجهده ال يستحق ان يعيش

                                                           

، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  العرب وتحديات النظام العالمي. ، .......محمد االطرش وآخرون... 1 

 .11،ص 2999، 

 .79، مرجع سابق ، ص  ، ما العولمة؟حسن حنفي وصادق جالل العظم  2 

لوحدة العربية ، الطبعة األولى ، ، بيروت ، مركز دراسات ا العرب والعولمة .،.....السيد يسين وآخرون  3 

 .169، ص2991
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لم يقتصر الجدل القائم حول اإلعالم والعولمة على كون اإلعالم وسيلة من وسائل العولموة او مجواال مون       

ولكوون هنوواك بعووض المنظوورين والبوواحثين موون يعتبوور بووأن  وسووائل اإلعووالم علووى  ،مجاالتهووا او أداة موون أدواتهووا

لوذلك يتبوين  من عملية او ظاهرة او نظام العولمة القائمة  حاليا ومنذ زمون بعيود.ينفصل تالفها بأنها جزء ال اخ

ركيوزة مون ركائزهوا ولويس هوو من دراسة المنظر اإلسالمي حسون حنفوي بوأن اإلعوالم جوزء مون العولموة بول 

ان ركوائز العولموة مجموعوة " يقوول حنفويحيوث كما تبين ذلك عند بعوض المنظورين والبواحثين  .منفصال عنها

: اذ منها الى البحث العلمي الرصين من األساطير واألوهام اقرب إلى الدعاية منها الى الحقائق، والى اإلعالم

 . 1" ، وان المصالح أصبحت متشابكة قرية واحدة بسبب ثورة االتصاالت تقوم هذه الركائز على ان العالم

لذلك فهوي  ،ي من العمليات األساسية في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمةن العولمة هإكما تبين سابقا ف     

توضوح إحودى الدراسوات ألدموون غريوب تلوك العمليوة فلوذلك  ،تعمل على استمرار وسائل اإلعالم فوي تأثيرهوا

 موون العمليووة السياسووية  تووؤثر او تتووأثر او جووزءً  وسووائل اإلعووالم أصووبحت علووى " أن وأهوودافها حيووث جوواء فيهووا

 . 2" تشارك في بناء وتدمير الصور والعمل كبوق لما كان يقال عبر الهمسات الدبلوماسية

من الواضح ان مضمون هذا االستنتاج مرتبط بالنواحي السلبية التي توؤثر فيهوا هوذه الوسوائل لقد ظهر أنه      

علووى تلووك  ثيرهووا ثقافيوواً اإلعالميووة علووى المجتمعووات والبنيووة االجتماعيووة واالقتصووادية الموجووودة موون خووالل تأ

لم يقتصر رأي حسون حنفوي علوى إبوراز ف ،الموجودة فيها المجتمعات والعمل على تغيير تلك الثقافات األصلية

ن وسائل اإلعالم جزء من العولمة فقط وإنما عمل على إبراز التأثيرات السلبية على الثقافات المختلفة بحجوة أ

بحيوث يوتم  ،ال ثقافوات أخورىإتغييور ثقافوات أخورى قديموة هوي ليسوت  ن تلك الثقافات الجديدة التي تعمل علوىأ

للثقافوات العالميوة  حيث وضح حنفي بأنه ال يوجد توحيداً  ،وسائل األعالم المرئية التأثر بها عن طريق مشاهدةً 

وإنما ذلك التوحيد هو النواتج عون التوأثر بثقافوات بوالد أخورى عون طريوق معرفتهوا بواسوطة وسوائل  ،الموجودة

 اإلعالم المختلفة .

نتشار لبعض الثقافات عون طريوق الهيمنوة إلهنا حنفي أهمية المكان والزمان لحدوث الثقافة ومن ثم ا برز  ي       

فإنهوا  فكل ثقافة مهما ادعت إنهوا عالميوة تحوت توأثير أجهوزة اإلعوالم، "يقول حنفي فاآلتية عن طريق اإلعالم 

، وبفضول وسوائل انتشورت خوارج حودودها بفعول الهيمنوةعين ، ثم نشأت في بيئة محددة، وفي عصر تاريخي م

 . 3" االتصال 

الوذي ي ظهور  لقد اصبحت الثقافة الغربية مسيطرة على مختلف ثقافات ومجتمعات العالم حسب قول حنفوي      

وفوي خضوم سويطرة المركوز االوروبوي فوي عصووره الحديثوة وترويجوة لثقافتوه خوارج حودوده الوى بواقي أنه " 

 ، 4 "قافات اصبح مسار التاريخ االوروبي عون وعوي او غيور وعوي هوو المسوار التواريخي لجميوع الثقافوات الث

فوالبالد الناميوة ومنهوا الوبالد  والعولموة، لهوذا لذلك فتعتبر الثقافة هوي المتوأثر وهوي الوسوط بوين وسوائل اإلعوالم

 إليها ألنها مجتمعات شابة كما تبين سابقاً.وذلك ألنها موجهة  المرئية، العربية اكثر تأثرا من وسائل اإلعالم

                                                           

 .12، مرجع سابق ، ص ما العولمة؟في وصادق جالل العظم، نحسن ح 1 

 .12، ص162، عدد  مجلة المستقبل العربي( االعالم االمريكي والعرب، 1222ادمون غريب ) 2 

 .17، مرجع سابق ، ص ما العولمة ؟حسن حنفي وصادق جالل العظم ،  3 

 . 11مرجع سابق ، ص ، ما العولمة ؟،ن حنفي وصادق جالل العظم حس 4 
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ن التأثير على الثقافات المختلفوة فوي بعوض الودول يعتبور مون المخواطر الكبيورة الناتجوة عون سياسوة بعوض إ    

ان مخواطر مون " السوابقة  أحودى الدراسوات وهوذا موا تبينوه ،لنشر العولموةالتدخلية في سياستها  األخرى الدول

تعني العولمة مزيودا مون تبعيوة  ،ثقافية إنما هي مقدمة لمخاطر اعظم على الدولة الوطنيةالعولمة على الهوية ال

 . 1"  األطراف للمركز، تجميعا لقوى المركز وتفتيتا لقوى األطراف

علوى ابوتالع حنفوي يقووم  ان عمل الودول الغربيوة خاصوة  حسوب رأيالسابقة لقد تبين من خالل الدراسات      

محلهووا ثقافووة المركووز، بمعنووى آخوور فووان العموول علووى االسووتحواذ والسوويطرة علووى وسووائل  حووللت ثقافووة األطووراف

اإلعالم اصبح هدفا هاما تبحث عنه تلك الدول الن نشر العولموة ال يمكون ان يوتم اال عون طريوق تلوك الوسوائل 

لموة عون طريوق فيبين ذلوك حنفوي بأنوه ال يمكون نشور ثقافوة العو ،االعالمية وخاصة الوسائل االعالمية المرئية

أفكارهوا والعمول علوى إحاللهوا فوي  توسوعلذلك فخير وسيلة لنشر تلك الثقافوة الخاصوة بالعولموة ل ،ثقافة مكتوبة

العولمة لها ثقافتها وهوي "  أحدى الدراسات من أن مختلف دول العالم هي وسائل اإلعالم المرئية كما جاء في

ناعية والقنوات الفضائية بل وعبر أساليب الحياة اليومية فوي ثقافة غير مكتوبة، فمنها مبثوثة عبر األقمار الص

 . 2"  الطعام والشراب والكساء والمواصالت والهاتف والتلفاز...

لقد تبين من خالل هذة الدراسة ان  رأي حسن حنفي عن وسائل اإلعالم باعتبارهوا جوزء مون العولموة هوو      

فحنفوي باإلضوافة  ،فقط او أداة او مجاال مون مجواالت العولموة رأي اعمق من اآلراء التي تعتبر اإلعالم وسيلة

نوه اعتبور وسوائل اإلعوالم بحود ذاتهوا قيموة مون قويم إأساسوية هاموة مون العولموة ف وركيوزةً  انه اعتبرها جزءً  إلى

ويتأكود ذلوك االسوتنتاج مون الدراسوة لمهيووب غالوب احمود التوي  .اعتبور ان للعولموة ثقافوة خاصوة بهواالعولمة و

من القطاعات الرئيسية واألساسية الناتجة عن نشوء العولمة والتغيير في  بأن وسائل اإلعالم هي قطاعاً  تعتبر

تنموو فوي هوذا عون العولموة بأنهوا " حيوث جواء فيهوا ،  غيرهوا...المختلفة من ثقافية واقتصادية و مجاالت الحياة

تية لإلعالم الشوامل وتتضومن هوذه البنيوة التوي ، او ما يسمى بالبنية التحتقنية االتصاالت وصناعة الثقافة الشأن

، ووسوائل عي والثقافي ثالثة قطاعات رئيسية: المواصوالتتخترق جميع مجاالت النشاط االقتصادي واالجتما

 . 3" اإلعالم، والحاسبات اإللكترونية ....

 

 الخاتمة: 

ي والثقافي والفكري والسياس ظاهرة العولمة لها جوانب كثيرة مثل الجانب االقتصاديلقد تبين أن       

وان العالقة بين وسائل اإلعالم والعولمة تكمن في كون تلك الوسائل تعمل ، …( والتكنولوجي )االيديولوجى

على خدمة هذه الظاهرة او النظام ) العولمة ( الذي يقف وراءه العديد من الدول االستعمارية الغربية ضمن 

 ،رأسمالينظامها ال

                                                           

 .76مرجع سابق ، ص  ، ما العولمة ؟،حسن حنفي وصادق جالل العطم  1 

 .11مرجع سابق ، ص ما العولمة ؟،حسن حنفي وصادق جالل العظم ،  2 

،  مجلة المستقبل العربي ( العرب والعولمة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل ،1222مهيوب غالب أحمد ) 3 

 . 16،ص  116عدد 
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من قبل الدول النامية للدول المتقدمة حتى لها الدول الغربية العمل على إبقاء  التبعية حيث ان غرض تلك  

وأيضا حتى تعمل الدول االستعمارية على تأمين مصالحها  ،تظل تلك الدول ) النامية ( في حاجة إليها

لة اإلعالم كوسي لذلك فإن عمل وسائل ،الخاصة بها وفي مقدمتها مصالحها االقتصادية في مختلف دول العالم

عمل على انتشار كبير وسريع لظاهرة العولمة الن ظاهرة العولمة آخذة في لخدمة تلك الدول االستعمارية ي

التزايد والتسارع المستمر خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي ) االتحاد السوفيتي ( وبقاء الدول الغربية 

لذلك فهناك  .وحتى وقتنا الحاضرم  2992منذ عام  لموخاصة الواليات المتحدة األمريكية متحكمة في العا

العديد من األسباب الداخلية والخارجية التي تعمل على زيادة في االنتشار الكبير لوسائل اإلعالم وخاصة 

، على ار بشكل كبير اكثر من أي وقت مضىفإن هذه الوسائل آخذه في االنتش ولهذا ،وسائل اإلعالم المرئية

لوسائل المرئية وخاصة التلفزيون وشبكة االنترنت من أهم وسائل اإلعالم واألكثر في التأثير اعتبار ان هذه ا

ن عرض الصوت والصورة في لكونها تتمكن م ،من غيرها على األفراد ومن ثم على المجتمعات والشعوب

 …..ر أي كلمة أو مقالة أو غير ذلك، فتأثير الصورة على األفراد اكثر من تأثيوقت واحد

كما وتبين من خالل هذه الدراسة ان التلفزيون يؤدي الى الكسل وعدم التفكير النه يعطي المعلومات على     

لذلك فيعمل على تعويد  ،الشاشة دون إعطاء حوافز على التفكير او االستنتاج او االستقراء او االستنباط

 .والمعلومات المطلوبةاألفكار  األشخاص على أسلوب التلقين من غير ان يكون عندهم أي استنتاج ألخذ

كما ويؤدي التلفزيون عبر برامجه المختلفة من مختلف بلدان العالم إلى تقريب المجتمعات من بعضها      

يؤدي الى التأثر بتلك الثقافات خاصة الثقافات في الدول  هذا بدورهف ،البعض والتعرف على ثقافات جديدة

 يضاً في البنية االجتماعية والعادات والتقاليدأتعمارية ويعمل على  تغير المتقدمة ) األجنبية ( الغربية االس

وبالتالي يؤدي الى عملية  التغير الكلي  للثقافة ويعمل على إبراز  ثقافة عالمية واحدة لبعض الدول األخرى، 

تلفة ديدة  ومخعلى  نواحي  عغربية، باإلضافة الى تأثير التلفزيون تكون  تابعة للثقافات االستعمارية ال

 . ...وغيرهالوجية ( ) أيديواقتصادية وسياسية وفكرية 

) التلفزيون ( تشكل المحور الرئيسي لالتجاهات وخاصةً لقد باتت هذه الوسائل اإلعالمية المرئية      

ة ، كما ان ذلك التأثير للبرامج المعروضة على الشاشة  كوسيلة من وسائل نقل ظاهرة العولماليوم العالمية

المركزية على إبقاء الدول النامية على حالها مع تقدم الدول التبعية ووالعمل على نشرها يعمل على التقليد و

 وخاصةً  ثير وسائل اإلعالم المرئيةأستشف ايضاً ان تومن خالل هذا البحث ي   .حساب الدول النامية

النظر المختلفة في الجدل القائم )التلفزيون( تأتي بنفس الدرجة على الرغم من اختالف اآلراء ووجهات 

، وسيلة لنشر العولمة وهناك من يعتبرها بأنها مجاالً من عتبرها أي وسائل اإلعالم المرئيةفهناك من ي ،حولها

ال ان الجميع ال ينفي تأثيرها على العديد من إ ،مجاالت العولمة وهناك من يعتبرها بأنها جزء من العولمة

وخاصة تأثيرها على  الدول النامية ) دول العالم الثالث( ومنها الدول  ،مدول ومجتمعات وأفراد العال

والمجتمعات العربية وايضاً يظهر من خالل هذه الدراسة بأن العالقة بين االعالم والعولمة هي عالقة طردية 

 أي كلما زاد تأثير وسائل االعالم يزداد انتشار العولمة بشكل اكبر،
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تأثير وسائل االعالم المرئية ودورها الكبير في القيام بنشر العولمة من خالل بثها  يؤكد مدى اعتبارما وهذا  

 لبرامج مختلفة عبر القنوات المتعددة الباثه من الدول االجنبية المختلفة.

وفي النهاية البد من توفر الوعي الكافي واالرادة الصلبة في البالد النامية ومنها البالد العربية لرفض     

يد والتبعية للغرب عن طريق اعتماد تلك الدول على نفسها في المجاالت المختلفة.آمالً ان تكون هذه التقل

الدراسة مساهمة بسيطة ومفتاحاً جديداً للنهوض بالواقع الحالي من جديد واعادة النظر في السياسات المتبعة 

جديدة تتالءم مع الواقع اسات ووضع اسس وسي وخاصة الدول العربية من قبل الحكومات والشعوب النامية

تساهم في توجيهه نحو الجهة الصحيحة في ظل مختلف الظروف والتغيرات الداخلية والخارجية الحالي و

االة فى التطرف المؤذى الى التي تمر بها مختلف البالد والشعوب النامية، بعيدا عن التشدد فى الفكر او المغ

 .الغير
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