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بين يدي الجزء األخير موسوعة األسرة

  بين يدي الجزء األخير

جرت العادة أن تكون مقدمة الجزء األخير، حافلة بنبذة عـن كـل 
عدد من األعداد السابقة، ونحن إذ نتجاوز عن هـذا التقليـد العلمـي، 

 والتـي تقـع – دون غيـره –فإننا سوف نركز على مفردات هذا الجزء 
  .»األسرة واإلع م«كلها تحت عنوان 

ي تبيان أهمية اإلع م المعاصـر إن علـى ًوابتداء فإنه من الضرور
صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع، وبخاصـة فـي هـذه األيـام التـي 
فرضت وسائل االتصال واإلع م نفسها على الجميع، وأصبح العالم 

  .كله قرية واحدة
ًلذلك جـاء هـذا العـدد متنـاوال فـي فـصله األول غايـات اإلعـ م 

عكـاس ذلـك علـى مكونـات األسـرة وأهميته في الواقع المعاصر، وان
  ). األبناء– المرأة –الرجل (األساسي 

يلــي ذلــك الفــصل الثــاني الــذي يتحــدث بإســهاب عــن التربيــة 
اإلع ميــة، وكيــف نــستقبل الــزخم اإلع مــي ونحتــاط فــي اســتقباله 
ــه مــن  ــا يحمل ــزخم مــع م ــذا ال ــذي يــدرك أبعــاد ه حيطــة الفطــن، ال

نماذج واقعية من أحـدث مـا إيجابيات وسلبيات، ويضم هذا الفصل 
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بين يدي الجزء األخير موسوعة األسرة

يــضخه اإلعــ م مــن وســائل ويــستحدثه مــن أســاليب، وفــي المقابــل 
سوف نرى في هذا الفـصل تجـارب ناجحـة فـي مواجهـة هـذا الـسيل 

، باعتبـار »اإلنـسان« وكيفية استثماره لصالح – ب  توقف –المنهمر 
المــستقبل لهــذا الــزخم، وســوف يحاســب ال هــو » اإلنــسان«أن هــذا 
Ì   Ë  Ê  É  ﴿:  تعـالىهلـوقً يوم الدين، مـصداقا لمحالة في

  Ñ  Ð          Ï  Î    Í﴾] ٣٦: اإلسراء.[  
يأتي بعد ذلـك الفـصل الثالـث، والـذي يوضـح دور األسـرة فـي 

، وهو أمن ال يقل أهمية عن األمن الغـذائي »األمن اإلع مي«تحقيق 
يـرد فـي واألمن النفسي واألمن العسكري واألمن االجتماعي، والذي 

  .»دولة الكويت«هذا الفصل برؤية خاصة من بلد المنشأ 
ــصل الرابــع  ــصول –أمــا الف ــاول دور – وهــو أطــول الف ــه يتن  فإن

األسرة االنتقائي والتحصيني في الجانب اإلع مي، وهو فصل يقـوم 
على مبدأ الوقاية خير من الع ج، وكيفية هذا التوقي، وكيف يتحول 

ة تربويــة ناجحــة فــي ســبيل ترقــي الطفــل  إلــى أدا–ً مــث  –المــسرح 
  .مدارج الرشد في أناة وواقعية

ويأتي الفصل الخامس ليذكر الجميع بـأن اإلعـ م بـات يتخطـى 
الحــدود الجغرافيــة والقيــود الثقافيــة، ويقــدم مــن البعــدين المحلــي 
والعـالمي أمثلـة واستــشهادات تحظـى اآلن بانبهـار غيــر مـسبوق فــي 

  .المحيط العربي
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بين يدي الجزء األخير موسوعة األسرة

م حيث الذكرى الخمسين ٢٠١١ذا الجزء مع مطلع العام هيأتي و
 العـشرين للتحريـر مـن االحـت ل ىالستق ل دولـة الكويـت والـذكر

ــذكر ــي الغاشــم، وال ــر مــضامين ىالعراق ــد ســمو األمي ــسة لتقل  الخام
الحكــم، لنخــتم بــذلك ســبع ســنوات قــضاها أعــضاء هيئــة التحريــر 

، وضـعوا خ لهـا والباحثون في الكتابـة والبحـث، مـن أجـل األسـرة
  .دراساتهم وأبحاثهم في سبعة أجزاء متتالية

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالـشكر الجزيـل والـدعاء 
الجميل لـسمو األميـر الراحـل الـشيخ جـابر األحمـد الجـابر الـصباح 
رحمه اهللا، الراعي األول لهذه الموسوعة، كما أتقدم بالثناء والتقـدير 

ح األحمـد الجـابر الـصباح أميـر دولـة الكويـت إلى سمو الشيخ صـبا
ــذا اإلصــدار، ســائلين اهللا عــز وجــل  ــه له ــه ودعم حفظــه اهللا الهتمام
ّالقبول، وأن يحفظ بلدنا مـن كـل سـوء، وأن يجنبهـا الفـتن مـا ظهـر 
ــة  ــا بطــن، وأن تكــون األســرة المــسلمة أســرة مــستقرة هادئ منهــا وم

ية برسولها صـلى اهللا مطمئنة، تسعى إلنشاء أجيال مؤمنة بربها، مقتد
عليه وآله، محبة لدينها، حامية ألوطانهـا، متمـسكة بعقيـدتها، ثابتـة 

  .بقيمها وأخ قها
  والحمد هللا رب العالمين

  عبدالمحسن الجار اهللا الخرافي. د
  رئيس هيئة التحرير
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بين يدي الجزء األخير موسوعة األسرة
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عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  
  
  

  عــنــاصــــر
  الجزء السابع من

  »موسوعة األسرة«
  ومضامينها
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عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  ومضامينها »موسوعة األسرة« الجزء السابع من ناصرع
  األسرة واإلعالم: الباب الحادي عشر

  المضامين  العناصر  م
  :سائط التربوية لإلعالم في األسرةالتربية اإلعالمية والو: الفصل األول

  مفهوم اإلع م ١
  . العملية اإلع مية عناصر– ١
  . أهداف العملية اإلع مية– ٢
  . وظائف وسائل اإلع م– ٣

٢ 
الدور التربوي 

  لإلع م
  في المجتمع

  . دور اإلع م ووسائله في المجتمع– ١
  . الدور التربوي لإلع م في المجتمع– ٢
  .اهدوأمثلة وش..  دور اإلع م التربوي– ٣

٣ 
الدور التربوي 

  لإلع م
  في األسرة

  . النشأة االجتماعية بين األسرة واإلع م– ١
  .الدور التربوي لإلع م التربوي في األسرة – ٢
  . أمثلة وشواهد– ٣

٤ 
  أهمية وأثر اإلع م
  على الشباب

  في الجانب التربوي

 أهمية وأثر اإلع م فـي مرحلـة المراهقـة – ١
  .والشباب

  . دور الشباب في تنمية اإلع م الهادف– ٢
  . اإلع م التربوي للفتيات أهمية– ٣

٥ 
  أثر اإلع م
  على الزوجين

  .أثر اإلع م في تشكيل توقعات الزوجين – ١
  . أثر اإلع م على الفتاة قبل الزواج– ٢
  . أثر اإلع م على الشباب قبل الزواج– ٣
  . أهمية وأثر اإلع م على الزوجين– ٤
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عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  المضامين  العناصر  م

٦ 
  أثر اإلع م
  على الرجل

ـــ م ع - ١ ـــائل اإلع ـــأثير وس ـــىت ـــلل   الرج
  .األعزب

ـــى  - ٢ ـــ م عل ـــائل اإلع ـــأثير وس ـــل ت الرج
  .المطلق

  .الرجل األرملتأثير وسائل اإلع م على  - ٣

٧ 
  أثر اإلع م
  على المرأة

  . تأثير اإلع م على المرأة– ١
 تــأثير اإلعــ م علــى الفتــاة المتــأخرة فــي – ٢

  .الزواج
  . أثر اإلع م على المطلقات– ٣
  .ألرملة أثر اإلع م على ا– ٤

٨ 
  أثر اإلع م
  على الطفل

 احتياجــات الطفــل التربويــة بــين األســرة – ١
  .واإلع م

  . دور اإلع م تجاه الطفل– ٢
  . أمثلة وشواهد– ٣

  :ئل المعاصرة في اإلعالم واالتصالاألسرة والوسا: الفصل الثاني

٩ 
المهام الوظيفية 

  لإلذاعة
  لدى األسرة

  .اإلذاعة العربية  نشأة وتطور– ١
  . أهمية وأثر اإلذاعة بالنسبة لألسرة– ٢
  . المهام الوظيفية لإلذاعة لدى األسرة– ٣

١٠ 
  سلبيات التلفزيون
وطرق الحماية 
  المطلوبة

  . سلبيات التلفزيون– ١
  . طرق الحماية– ٢
  . دور األسرة في حماية أفرادها– ٣
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عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  المضامين  العناصر  م

١١ 
اآلثار السلبية 

وطرق  لإلنترنت
  الحماية المطلوبة

  .بية لإلنترنت اآلثار السل– ١
  . طرق الحماية المطلوبة– ٢
  . دور األسرة في تحقيق األمن اإلع مي– ٣

١٢ 
  الطريق إلى
  إنترنت آمن

  . إيجابيات اإلنترنت– ١
  . سلبيات اإلنترنت– ٢
  . حلول ع جية لإلدمان على اإلنترنت– ٣
  . توصيات ل ستفادة من اإلنترنت– ٤

١٣ 

أثر الحم ت 
 اإلع نية على

نموذج ( الجمهور
  )غراس ونفائس

  . وقضايا األسرة والشباب»غراس« – ١
  . منهج حياة»نفائس« – ٢

١٤ 
  أثر المناظر اإلباحية
  في اإلنترنت
  والفيس بوك

ــــ– ١ ــــ م ـ اآلث ــــشاهدة األف ــــسية لم ار النف
  .اإلباحية

  . مشاكل عائلية والط ق بسبب اإلنترنت– ٢
  . كيف يؤثر الفيس بوك على الشباب– ٣

  : األسرة في تحقيق األمن اإلعالمي دور: ثالفصل الثال

١٥ 
  دور األسرة في

األمن  تحقيق
  اإلع مي

  . آثار التلفاز وطرق الحماية– ١
ــــى – ٢ ــــا عل ــــة وأثره ــــات التجاري  اإلع ن

  .األطفال
  . أثر القنوات الفضائية على األسرة– ٣
  . أثر الهواتف المحمولة– ٤



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٠ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  المضامين  العناصر  م

١٦ 
تعامل وسائل اإلع م 

  مع الجريمة

ال بالجمــــــاهير والجريمــــــة  االتــــــص– ١
  .المعاصرة

  . وسائل اإلع م والجريمة– ٢
 التكامل بين قنوات االتصال فـي الوقايـة – ٣

  .من الجريمة
  . استراتيجية المواجهة– ٤

١٧ 
  ..التلفاز

  أدوار وأضرار

 الفــرق بــين التلفــاز والوســائل اإلع ميــة – ١
  .األخرى

  . الدور المطلوب من التلفاز– ٢
  . من أضرار البرامج المبثوثة– ٣

١٨ 
التلفاز واألمن 
  االجتماعي

  »رؤية كويتية«

  . األمن حاجة إنسانية– ١
  . بين األمن الوطني واألمن االجتماعي– ٢
  . أهمية التلفاز لألمن االجتماعي– ٣
ــا تعكــسه سياســة – ٤ ــن االجتمــاعي كم  األم

  .تلفزيون دولة الكويت

  :ئي والتحصيني في الجانب اإلعالمي ادور األسرة االنتق: الفصل الرابع

١٩ 
دور اإلع م وتأثيره 
المتزايد على حياة 

  المجتمعات

  . دور اإلع م وتأثيره المتزايد– ١
  . الرسائل والتجانس واالغتراب– ٢
  . اإلع م في ظل العولمة– ٣



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢١ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  المضامين  العناصر  م

٢٠ 
المسؤولية اإلع مية 

  تجاه الشباب

  . مسؤولية الدولة– ١
  .هلية مسؤولية المؤسسات األ– ٢
  . مسؤولية اإلع ميين– ٣
  . مسؤولية األسرة– ٤
  . مسؤولية الشباب– ٥

٢١ 
: األطفال واإلنترنت

التأثيرات السلوكية 
  والمعرفية

  . اإلنترنت وثقافة الحدث– ١
  . اإلنترنت واألسرة– ٢
  . األسرة والتوعية باإلنترنت– ٣

٢٢ 
  :إع م العولمة

أثره على النشء 
  وطرق التعامل معه

  .يف العولمة تعر– ١
 بعــض آثــار الثقافــة المــصاحبة ل نفتــاح – ٢

  .العولمي على النشء
   كيف نتعامل مع االنفتاح على العولمة؟– ٣

٢٣ 
البث اإلع مي 

المباشر وانعكاساته 
  على األسرة

  . مخاطر البث المباشر– ١
  . المواجهة والع ج– ٢

  اإلع م واألسرة ٢٤

  . أثر اإلع م على األسرة– ١
  . م والتعليم اإلع– ٢
  . اإلع م والمخترعات الحديثة– ٣
  . اإلع م بين األدب والفنون– ٤

٢٥ 
فاعلية المسرح في 
تنمية الشخصية 
  الوطنية لألطفال

  . خصوصية مسرح الطفل– ١
 المـــسرح ودوره فـــي بنـــاء الشخـــصية – ٢

  .الوطنية للطفل
ـــاء – ٣ ـــة فـــي بن ـــسفية الدرامي  األســـس الفل

  .شخصية الطفل الوطنية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  المضامين  العناصر  م
  :البعدين المحلي والعالمي لإلعالم التربوي األسري: لفصل الخامسا

٢٦ 
المسرح والمنظومة 

  التربوية

  . المسرح والمنظومة التربوية– ١
  .حاضنة تربوية وثقافية:  المدرسة– ٢
  . الدراما والتربية المسرحية– ٣

٢٧ 
األف م والبرامج 

األجنبية في 
  المحطات الفضائية

  .الغربيالتغيير في العالم  – ١
 القيم واألخ ق التي تروجها هذه األف م – ٢

  .والبرامج
  . حلول تربوية– ٣

٢٨ 
ألثر السلبي ا
  إلع نات التجارية ل

  . إحصاءات حول الدراسة الميدانية– ١
  . خمس اقتراحات لتحفظ أبناءك– ٢

٢٩ 

أثر المسلس ت 
المدبلجة على 

المجتمع العربي 
نموذج المسلس ت (

  )التركية

ــــى  الم– ١ ــــا عل ــــة وأثره ــــس ت التركي سل
  .المجتمع العربي

  .بعض انعكاسات المسلس ت التركية – ٢
  . المكبوت العربي بمسلس ت تركية– ٣

٣٠ 
الترويح عبر وسائل 

  اإلع م
  . أنواع الترويح عبر وسائل اإلع م– ١
  . أثر الترويح اإلع مي على أفراد األسرة– ٢

  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٣ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  

  

  

  

  

  الباب الحادي عشر

  إلعالماألسرة وا
  

  

  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٤ – 

عناصر الجزء السابع ومضامينها موسوعة األسرة

  

  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٥ – 

  

  

  

  الفصل األول
  التربية اإلعالمية والوسائط التربوية لإلعالم في األسرة

  
  .مفهوم اإلع م - ١
  .الدور التربوي لإلع م في المجتمع - ٢
  .الدور التربوي لإلع م في األسرة - ٣
  .أهمية وأثر اإلع م على الشباب في الجانب التربوي - ٤
  .أثر اإلع م على الزوجين - ٥
  .أثر اإلع م على الرجل - ٦
  .ع م على المرأةأثر اإل - ٧
  .أثر اإلع م على الطفل - ٨



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٦ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٧ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

  مفهــوم اإلعــالم

ُ   ا    ر،         :  ا   م:ا       ا    ي • ِ ِْ ُ َ  .أي     .. َ

  ـــ   ـــ  ر ـــ    أو      ـــ   ـــ اد : ا  ـــ م:ا     ـــ  ا  ـــ     •
 .إ                   و           

  :عناصر العملية اإلعالمية 

 العمليـة اإلع ميـة فـإن اإلعـ م أو العمليـة مهما تختلف وتتنوع
  :اإلع مية تتكون من خمسة عناصر أساسية هي

ٌمرسل - ١ ِ ْ ُ . 

َرسالة  - ٢ َ  ..). المعلومة–الخبر (ِ

ِمستقبل - ٣ ْ َ ْ ُ. 

 .وسيلة نقل الرسالة - ٤

ِرد الفعل أو النتيجة  - ٥ ْ ِ ْ ُّ  ).التأثير(َ

ــاك  ــل«فهن ٌمرس ِ ْ ــل » ُ ــي نق ــة ف ــه رغب ــالة«لدي ــى » رس ــددة، إل مح
ْمستق« َ ْ ٍبلُ أو التـأثير النـاتج » رد الفعل«نقل، وينتظر » وسيلة«، عبر »ِ

  .هذه هي العملية اإلع مية.. عن تلك الرسالة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٨ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

  نجاح العملية اإلع مية وفشلها
قد تتعرض العملية اإلع مية إلى عوائق تـؤثر عليهـا كالتـشويش 
أو أي عراقيل أخـرى تـؤدي إلـى تـأخر العمليـة اإلع ميـة أو تأثرهـا 

  .ت متفاوتةبدرجا
ًفإنــه لــيس دائمــا تــنجح العمليــة اإلع ميــة بــشكل تــام .. وبالتــالي

ً% ، ولــيس دائمــا تتحقــق نتائجهــا كمــا ينبغــي أو كمــا هــو ١٠٠بنــسبة 
، وقـد ال تتحقـق  مـاًمتوقع، بل قد تنجح أحيانا، وقـد تـنجح إلـى حـد

ًنتائجها نهائيا، وكل ذلك تحكمه محددات متعـددة وكثيـرة جـدا، بـدءا  ً ً
.. و.. وماهيتها وأسلوب صياغتها وطريقة طرحهـا» الرسالة«طبيعة من 
، وطبيعـــة ..و.. وقوتـــه وخبرتـــه و» المرســـل«ً، ومـــرورا بطبيعـــة ..و
ــه و» المــستقبل« أو الوســائل » الوســيلة«، ونــوع ..و.. ومزاجــه وثقافت

الفتـرة «، و..و.. المختارة ومدى م ءمتها وسـعة انتـشارها وسـرعتها و
  .وغير ذلك من المحددات.. المحددة» الميزانية«رة، والمختا» الزمنية
  
  
  
  
 

  عناصر الرسالة اإلع مية

 رسالة

 وسيلة
 مستقبل مرسل

 تأثيرال



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٩ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

 :أشكال وسائل اإلعالم 

  :هناك ث ثة أشكال رئيسة لوسائل اإلع م، هي
 .المرئي - ١

 . المسموع - ٢

 .المقروء - ٣
ًوأحيانا تدمج بعض الوسائل الرئيسة سالفة الـذكر لتنـتج 

 :ًكاال أخرى لوسائل اإلع م، مثللنا أش
 .المرئي المسموع - ٤
 .المرئي المقروء - ٥
 .المرئي المسموع المقروء - ٦

  .وهكذا... 

 :أنواع وسائل اإلعالم 

هناك العديد من وسائل اإلع م المتاحة في الساحة والتي نتعامل 
ــسباق العلمــي  ــع ال ــستمر م ــومي، وهــي فــي تطــور م ــشكل ي ــا ب معه

  :اع وأبرز هذه األنو. والتقني
 .الصحافة - ١

 .اإلذاعة - ٢
 .التلفزيون - ٣



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٠ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

 .اإلنترنت - ٤

 ف يـر –بوسـتر (عموم المطبوعات اإلع مية واإلع نيـة  - ٥
 .).إلخ...  ستيكرز – كتيب –

 لوحـــات – المـــوبي –البنـــرات : اإلع نـــات الخارجيـــة - ٦
 .إلخ... اإلع نات

 .السينما - ٧

 .المسرح - ٨

ما وفي بعض الدول الغربية فـي أوروبـا وأمريكـا ال تعتبـر الـسين
  .»الثقافة«والمسرح من وسائل اإلع م، وإنما تدرج ضمن 

 :أهداف العملية اإلعالمية 

تختلف أهداف العملية اإلع مية من جهة إلى أخـرى، وبحـسب 
وغيـر ذلـك، إال أن هنـاك ... المرحلة الزمنية، والشريحة المـستهدفة

  -: أبرزها.. ًأهدافا عامة لإلع م
تي يجب أن تكـون إيجابيـة إيصال الرسالة اإلع مية، وال - ١

 .بالنسبة للمرسل لتحقق نتائج إيجابية

 .التثقيف والتوعية - ٢

َسـواء تـسويق المنـتج أو القـيم، أو .. الترويج والتـسويق - ٣ ِ
 .إلخ.. ترويج الفكرة أو الرأي



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣١ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

ــردا أو  - ٤ ــان ف ــواء ك ــل، س ــة للمرس ــداف العام ــق األه ًتحقي
 .مؤسسة

 .توجيه الرأي العام - ٥

 .الترفيه - ٦

  :الموظائف وسائل اإلع

   :)١(حدد بعض خبراء االتصال عدة وظائف لإلع م أهمها
تقــوم وســائل اإلعــ م المختلفــة بــإط ع أفــراد  : مراقبــة البيئــة - ١

ًالمجتمع على ما يجري حولهم داخليـا وخارجيـا حتـى يكونـوا  ً
حــولهم، كـي يتمكنــوا مـن أخــذ معرفــة كاملـة بمــا يجـري علـى 

هم، وحتـى يتمكنـوا الحيطة والحذر ألي طارئ ليس في حسبان
الظـروف المتغيـرة واتخـاذ القـرارات المناسـبة،  التكيف مع من

وعلى ذلك فـإن وسـائل اإلعـ م فـي هـذه الحالـة تكـون بمثابـة 
  .جهاز إنذار مبكر للشعوب والمجتمعات

ذلك عن طريـق يتم  و،الترابط يعني تكوين الرأي العام : الترابط- ٢
 ووسـائل ، باألحـداثإحاطة قطاعات المجتمـع المختلفـة علمـا

  .اإلع م هي من تقوم بهذا الدور

                                                 
وهـذه الوظـائف . مقدمة في دراسـة وسـائل وأسـاليب االتـصال: حمدي حسن . انظر د  )١(

  .حددها هارولد الزويل، وميرتون والزرسفيلد وتشارلز رايت



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٢ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

ــاعي - ٣ ــراث االجتم ــل الت ــوروث  : نق ــل الم ــذلك نق ــصود ب والمق
 الترابط بين األجيال، وإذا االجتماعي من جيل آلخر حتى يثمر

 فـإن نقـل التـراث ،كان لنا أن نصف الوظيفة السابقة بأنها أفقية
داد إلـى األحفـاد، يتم بأسلوب رأسي من خ ل نقل ثقافـة األجـ

ــت تقــوم بهــا األســرة  لكــن وًوحــدها ســابقا وهــذه الوظيفــة كان
 وهـذه الوظيفـة بالـذات ،تشاركها اليوم وسائل اإلع مأصبحت 

 ولكي تتم بقـوة ،هي التي تحافظ على الذاتية الثقافية للمجتمع
، ويـدعم ونجاح يجب أن يتسق نظام االتصال مع قيم المجتمع

 وبـدون هـذه الوظيفـة ينـشأ ،يال الجديدة األجاالعتزاز بها لدى
 ويــضعف ،الثقــافي لــدي هــذه األجيــالاالجتمــاعي واالغتــراب 
  .االنتماء

تبادل اآلراء حـول في التشاور ووسائل اإلع م  تساهم : التشاور - ٤
، كمـا أنهـا تعمـل علـى  التـي تهـم المجتمـعاألحداث والقـضايا

ظـار وتلفـت األن ،إضفاء األلفة والشرعية على األفكـار الجديـدة
  .مةإلى المشك ت والموضوعات المه

ــة - ٥ ــايير االجتماعي ــرض المع ــي أي  : ف ــ م ف ــائل اإلع ــل وس تعم
مجتمع على تأكيد وفرض القيم والمعايير االجتماعية من خ ل 
كشف أي انحرافات تحدث عن هذه المعايير، وذلك ألن هنـاك 

نـة، ومثـل فجوة بين السلوك الخاص لألفراد وأخ قيـاتهم المعل
 ،هذه االنحرافات يمكـن التجـاوز عنهـا طالمـا أنهـا فـي الخفـاء



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٣ – 

مفهــوم اإلعــالم موسوعة األسرة

 أمــا الــسلوك ، وال تــسبب ضــررا للغيــر،وقاصــرة علــى صــاحبها
 حفاظـا علـى ، ورفـضه،المعلن المنحرف ف بد من التـصدي لـه

  .المعايير والقيم االجتماعية
 فالـشخص الـذي تجـري  : على بعض األشـخاص إضفاء المنزلة- ٦

ويـتم تلميعـه تليفزيونية  معه حوارات وأحاديث ع موسائل اإل
  . ومنزلة خاصة لهووجاهةإضفاء مكانة ى لإ يؤدي ذلك ها،في

ً خصوصا ما يعرض في التلفزيون يغلـب عليـه : الترفيه والترويح- ٧
  .الترفيه والترويح لجذب المشاهد

  :وسائل اإلعالم  مضار 

جتمع حـين ضر بالم أن وسائل اإلع م يمكن أن ت)١( الخبراءىير
ويمكـن القـول أن أشـد األضـرار تقـع تؤدي وظائفها بـشكل خـاطئ، 

يحـدث هـذا حـين يتكـون لـدينا وحين نستعير ثقافة وأفكـار غيرنـا، 
مثل رفض تعدد الزوجات رغم إباحتـه ( دخيلة ًا أفكارىرأي عام يتبن
 لما للتعـدد مـن دور كبيـر فـي تحـصين الرجـال والنـساء في شريعتنا
ــد ــل ع ــاتوتقلي ــر المتزوج ــ،)د غي ــي نق ــشل ف ــا  وحــين نف ل تراثن

 مختلفة، وحين ًا قيميعتنقينشأ جيل جديد االجتماعي عبر األجيال ل
المنزلـة نعمل على فرض معايير اجتماعية ال تخصنا، وحـين نـضفي 

                                                 
 .حمدي حسن، مرجع سابق.  هذا هو رأي هارولد الزويل)١(
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أمــا فــي ) مثــل المنحــرفين والفاســدين(والجــاه علــى مــن ال يــستحق 
  . اإلسفاف والعبثمنففيه مساحة واسعة مجال الترفيه والترويح 

وهناك آثار جانبية أخرى غير مقصودة تحدث أحيانا نتيجة ألداء 
   :منها، وسائل اإلع م لوظائفها

ى َرَ فعنـدما يـ:غرس اإلحباط وعـدم الرضـا فـي نفـوس الـبعض  - ١
 مـستويات القـرى والمـدن الـصغيرة أهـل على سبيل المثال ــ ــ

 فـإن تطلعـاتهم ، مالمعيشة في المدن الكبرى عبر وسـائل اإلعـ
 وعندما تزداد تطلعات وتوقعات المواطنين بشكل يفـوق ،تزداد

 فإن ذلك يؤدي إلى انتشار اإلحبـاط ،قدرات دولهم وإمكانياتها
  .وعدم الرضا

إن التعـــرض المـــستمر : غـــرس الـــشعور بالـــسلبية وال مبـــاالة  - ٢
 من الكوارث والحروب ً هائ ًلألخبار المذاعة والتي تحوي كما

ً، قـــد يـــسبب أحيانـــا الـــشعور بالـــسلبية النزاعـــات المـــسلحةو
، بحيث يفقد المرء إحساسه بفداحـة الخطـب عنـدما وال مباالة

  .تحدث كارثة في بلده
التفـسير الـذي يقـدم : جعل بعـض المـواطنين عـديمي الفاعليـة  - ٣

 لــه نتيجــة عكــسية ، قــد يكــونلألحــداث عبــر وســائل اإلعــ م
 فــي  ألنــه يعتمــد عليــه المثقــف، العــادي وغيــربالنــسبة للفــرد

 مما يـضعف مـن قدراتـه النقديـة وال يجـد ضـرورة ألن نتائجه،
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يفسر ويقيم بنفسه، وبرغم أنه حر في أن يقبل أو يرفض اآلراء 
 إال أنه يتحول إلى مجرد مستهلك لآلراء واألفكار ،التي تقدم له

 وتقـل قدرتـه ، ويـصبح مواطنـا عـديم الفعاليـة،سابقة التجهيـز
ــى  ــور عل ــصحيحبوزن األم ــا ال ــيم ،وزنه ــة التقي ــى ممارس  وعل

 .الشخصي

 :الشرائح المستهدفة 

ْالمـستقبل(ال بد من تحديـد الـشريحة المـستهدفة  ِ ْ َ ْ ُ لكـل عمليـة ) ْ
إع مية أو مرحلة إع مية لتتوافق مع أهدافها واحتياجاتهـا، ألن كـل 

  .شريحة لها أسلوبها ووسائلها التي تناسبها

  :الشرائح المستهدفة ومن أمثلة تحديد 
 .الفئة العمرية - ١
 ) أنثى–ذكر (الجنس  - ٢
 .الدرجة العملية والثقافية - ٣
 ). متزوج–أعزب (الحالة االجتماعية  - ٤
ــصادية  - ٥ ــة االقت ــاء –فقــراء : مــستوى الــدخل(الحال  – أغني

 ..).متوسطو الحال
وفــق المحافظــات والقــرى والمــدن، (الجانــب الجغرافــي  - ٦

 ).إلخ.. شمال وجنوب وشرق وغرب،
 ).إلخ.. طالب، موظف، تاجر(الحالة الوظيفية  - ٧
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وهكذا، ويمكن التفصيل في هذا المجال بـ  حـدود، وكلمـا ... 
ُاستطاع المرسل تحديد الشريحة المستهدفة بشكل أدق  ِ ْ ُ ِالمستقبل(ْ ْ َ ْ ُ ْ( ،

ً، فـض  عـن تـوفير الوقـت والجهـد )األثـر(كلما حقـق نتـائج أفـضل 
  .والمال

  :لية اإلعالمية عوامل تساهم في نجاح العم

هناك عدة عوامل تساهم في نجاح العملية اإلع مية، وقـد يكـون 
النجـاح بعامـل واحـد فقـط مــن هـذه العوامـل وقـد يكـون بمجموعــة 

  :عوامل مرتبطة ببعضها، ومن أبرز هذه العوامل
 .المساحة الجغرافية التي يمكن الوصول إليها - ١
 .الموقع الجغرافي - ٢
يـوم، (يـذ العمليـة اإلع ميـة الفترة الزمنيـة المتاحـة لتنف - ٣

.. أيــام، أســبوع، شــهر، أشــهر، ســنة، ســنوات، مــستمرة
 ).إلخ

فتـرة انتخابـات، ) (المناسـبة(المرحلة الزمنية المختـارة  - ٤
 ).إلخ.. امتحانات، نهاية األسبوع، العطلة الصيفية،

ًصباحا، مساء، لي ، طول (توقيت بث الرسالة اإلع مية  - ٥ ً ً
 .ت دراسات ساعات الذروةومنها كان). إلخ.. اليوم

أطفال، شباب، فتيـات، (دقة تحديد الشريحة المستهدفة  - ٦
.. نساء، رجال، األسرة، تجـار، مثقفـين، طلبـة، قـرويين

 ).إلخ
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الوســيلة اإلع ميــة المناســبة لكــل مــا مــضى، ومــدى  - ٧
ـــا ـــا له ـــشريحة .. م ءمته ـــة، وال ـــة الزمني ـــق المرحل وف

 .إلخ.. المستهدفة، والموقع الجغرافي، والتوقيت

 .الميزانية المتاحة - ٨

 .القدرة على الوصول للشريحة المستهدفة - ٩

 .مدى تعامل الشريحة المستهدفة مع وسائل اإلع م - ١٠

 .مدى تفاعل الشريحة المستهدفة مع الرسالة اإلع مية - ١١

 .عوامل التشويش والتأثير المعاكس - ١٢

*      *      *  
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  الدور التربوي لإلعالم في المجتمع 

المجتمع المعاصر بدور مهم في تنشئة وتوجيـه يقوم اإلع م في 
وتثقيف جمهور المتلقين باخت ف مـستوياتهم واتجاهـاتهم، بطـرق 

  .جاذبة للمشاهدين
وتكمن جاذبية وسائل اإلعـ م فـي تنوعهـا مـن وسـائل مـسموعة 
ومرئية ومقروءة، وهي تقدم خبـرات مختلفـة، وتتعـرض للكثيـر مـن 

 ،ل يعكس الثقافة العامة للمجتمعالقضايا السياسية واالقتصادية بشك
  .والثقافات الفرعية للفئات المختلفة فيه

  :وسائل اإلعالم ودورها في تشكيل المجتمع 

تتنوع وسائل اإلعـ م الجماهيريـة لتناسـب احتياجـات مختلـف 
الفئات، وتـشمل اإلذاعـة والتلفزيـون واإلنترنـت والـصحافة الورقيـة 

 التطـور العلمـي المـذهل فـي واإللكترونية وغير ذلك ممـا يـستحدثه
تلــك الوســائل هــذا التطــور الــذي جعــل العــالم كلــه وحــدة واحــدة، 

 م أحـد محـددات وتخطى حاجز الزمـان والمكـان، حتـى صـار اإلعـ
  .خاصة بالنسبة للنشءالسلوك اإلنساني، 

  :إيجابيات وسلبيات اإلعالم 

لإلع م إيجابيات وسـلبيات متعـددة، ونحـن نحـاول هنـا إبـراز 
  .إيجابياته وسلبياتهأهم 
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  : اإليجابيات –أ 
 والتــي المهمــة،يقــوم اإلعــ م بــالكثير مــن الوظــائف اإليجابيــة 

 ومـن هـذه ،أصبحت المجتمعات الحديثة ال يمكنهـا العـيش بـدونها
  : الوظائف

 والمـساهمة ، فـي وقتهـاالمهمة ونشر األخبار ،توصيل المعلومة  - ١
  .في توعية الناس

شكيل اآلراء وتـصحيح المفـاهيم الخاطئـة، يسهم اإلع م فـي تـ  - ٢
وغرس القيم المجمع عليها، ومحو السيئ من العادات والتقاليد 

  .البالية
ــضوء علــى الكثيــر مــن   - ٣ لإلعــ م دوره التعليمــي، فهــو يــسلط ال

  .المهارات والفنون، ويبسط العلوم والمعارف
نـه  ويهذب السلوك ويرقـي الوجـدان، أل،يوسع اإلع م المدارك  - ٤

  .يخاطب العقول ويمس المشاعر
ال تقــل مــواد التــسلية والترفيــه أهميــة عــن البــرامج الجــادة فــي   - ٥

تأثيرهــا، وذلــك ألن المتلقــي يكــون فــي حالــة مــن االســترخاء 
العقلــي تــسمح بمــرور القــيم المتــضمنة إلــى ال وعــي مباشــرة، 
بحيث تختزن وتتراكم وتـصبح أحـد الـدوافع غيـر المحـسوسة 

  .ة في البرامج الموجهة للنشء خاص،للسلوك
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ــل   - ٦ ــي ك ــشترك ف ــم الم ــة هــي القاس ــشبكة العنكبوتي أصــبحت ال
مجاالت البحث العلمي ومجاالت العمل المختلفة، وهي وسيلة 

 وسريعة للتثقيف والتوعية ونشر المعلومـة الـصحيحة فـي مهمة
 ومــن . عــن تحكــم األنظمــة ورقابتهــاً بعيــدا،كــل أنحــاء العــالم
دة منهـا إذا اسـتخدمت بـشكل صـحيح كـأقوى الممكن االسـتفا

  . وأكثرها تحررا واستق لية،وأس  وسيلة إع مية

  : سلبياتال –ب 
أدى تحكــم الــدول المتقدمــة فــي وســائل اإلعــ م الــدولي إلــى   - ١

ــشكلة  ــور م ــة«ظه ــة اإلع مي ــك ،»التبعي ــرى تمتل ــدول الكب  فال
وكـــاالت األنبـــاء واإلذاعـــات الدوليـــة والـــصحف والمجـــ ت 

واألقمـار الـصناعية، ) اإلنترنـت(لعالمية والـشبكة العنكبوتيـة ا
 حتـى ،وكل ذلك مكنها من اختصار المـسافات واختـزال الـزمن

 العــالم كلــه قريــة إع ميــة صــغيرة، وأصــبحت وســائل ىأضــح
ًيفـرض تحـديا و ، في يـد القـوى العظمـىً خطيراًاإلع م س حا

  .ق والمسخللدول األخرى ويهدد هويتها الثقافية باالخترا
 الرسالة اإلع مية فقط، ولكـن ال تقتصر السلبيات على محتوى  - ٢

ــر شــكل وطبيعــة الع قــات فــي  ــار تغي ــه مــن آث ــا تحدث علــى م
 وتقلـــل مـــساحة الع قـــات ،المجتمـــع، فهـــي تـــضيع الوقـــت
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ًاالجتماعية المباشرة بين الناس، وتؤثر سلبا علـى القـدرة علـى 
  . واالستق لية في التفكير،التركيز

ــشباب ،مــواد التــسلية والترفيــه  - ٣  والمــواد الموجهــة لألطفــال وال
 تحمــل فــي طياتهــا ،والتــي تكــون غايــة فــي الجاذبيــة واإلبهــار

 سـواء مـن ناحيـة الـشكل أو المـضمون، ،العديد مـن الـسلبيات
 فهـي تنقـل قيمـا ،وأخطر مـا فيهـا أنهـا تقـدم الـسم فـي العـسل
بــريء المــبهج الــذي ًوأفكــارا هدامــة مغلفــة بإطــار مــن اللهــو ال

ــاقهم ــي أعم ــل ف ــصغار ويتغلغ ــشاعر ال ــم ،يخاطــب م ــا ه  بينم
يتقــافزون مــن شــدة المــرح علــى أنغــام األغــاني وأثنــاء متابعــة 

  .األف م والكارتون المضحك
ال تقل اإلع نات التجارية التي تتخلـل الرسـائل اإلع ميـة فـي   - ٤

ك مـع أهميتها وتأثيرها عـن البـرامج نفـسها، وذلـك أنهـا تـشتر
ــا مــن  ــا له ــب، باإلضــافة لم ــس المثال ــي نف ــة ف المــواد الترفيهي
تأثيرات سلبية خاصة، فهي تخلـق احتياجـات مـصطنعة وزائفـة 
لدى المتلقي، وتزيد من الفجوة االقتصادية بين الغني والفقيـر، 
ــشعور  ــين ال ــاطئ ب ــاط الخ ــته كية واالرتب ــة االس ــد النزع وتزي

  .بالسعادة وامت ك األشياء
 وذلك ألنها ب  سقف ،د الشبكة العنكبوتية بمخاطر خاصةتنفر  - ٥

إنها نوافـذ مفتوحـة علـى مـصراعيها بـ  ضـوابط، .. وال حدود
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 ال يجــب أن يــدخلها إال مــن يعــرف ،وهــي مثــل حقــول األلغــام
طريقــه جيــدا وكيــف يــتحكم فيــه، وقــد ظهــرت بالفعــل تلــك 

إللحـاد ً ورأينا شبابا صغارا ينجرفون إلـى الرذيلـة أو ا،المثالب
والمــدونات ومــشاهدة العــروض » غــرف المحادثــة«عــن طريــق 

اإلباحية،أو حتى مجرد إضاعة الوقت في التجـول عبـر المواقـع 
  . والذي يؤدي للفشل الدراسي،المختلفة

  :إلعالم في المجتمع التربوي لدورال

تقع على اإلع م مسؤولية تربويـة تجـاه المجتمـع بكـل شـرائحه 
ــه و ــي التوجي ــة ف ــشك ت المختلف ــام بم ــف واالهتم ــة والتثقي التربي

 وهـي مهمةالمجتمع واإلسهام في طرح حلول لها، وتقع عليه وظيفة 
اســتكمال دور المدرســة والبيــت ومؤســسات المجتمــع األخــرى فــي 

  .تربية وتوجيه الشباب

  :المقصود باإلع م التربوي
اسـتثمار وسـائل اإلعـ م مـن أجـل تحقيـق  هو :اإلع م التربوي

 فــي ضــوء الــسياسة التعليميــة والــسياسة اإلع ميــة ،لتربيــةأهــداف ا
  .للدولة

والهدف الرئيس لإلع م التربـوي هـو سـد الفجـوة بـين اإلعـ م 
 بين ما ًمشتتا حتى ال يصبح النشء ، وإزالة التناقض بينهما،والتربية

 وما يشاهد ويسمع في وسائل اإلع م، ف  يفـسد ،يتلقاه في المدرسة
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يه المدرسة، بـل يـتم التعـاون بينهمـا لتحقيـق أهـداف اإلع م ما تبن
 وتوجيه األبناء وتحقيق اآلمال المنشودة من الجيل الجديد، تربوية،

 فــإن إســهامها فــي التربيــة ،وألن لوســائل اإلعــ م جاذبيتهــا الخاصــة
ًهما ومؤثرامسيكون  ً.  

  :لإلع م ةهداف التربوياأل -
  .ةاإلسهام في تحقيق السياسة التعليمي  - ١
 وبيــان ســماحة ،العمــل علــى غــرس تعــاليم الــشريعة اإلســ مية  - ٢

  .اإلس م
  .تنمية االتجاهات السلوكية البناءة والمثل العليا في المجتمع  - ٣
 والعمـل علـى بـث الـوعي التربـوي ،تلمس مشك ت المجتمـع  - ٤

  .تجاهها
ــى أن  - ٥ ــد عل ــاءالتأكي ــة  أبن ــروة الحقيقي ــم الث ــد ه ــل الجدي  الجي

أن العناية بهـم وتـربيتهم مـسؤولية عامـة يجـب أن  و،للمجتمع
  .يشارك فيها الجميع

تنمية اتجاهات فكرية تـسهم فـي تعزيـز التماسـك االجتمـاعي،   - ٦
 ،وتحقق تكـوين الـضمير الـذي يوجـه سـلوك الفـرد فـي الحيـاة

  .ويعزز الضبط االجتماعي لدى الفئات الط بية
  .ساس للتربية والتعليمإبراز دور المدرسة بوصفها الوسيلة األ  - ٧
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التنــسيق بــين المؤســسات التربويــة واإلع ميــة ســعيا لتحقيــق   - ٨
  .التكامل في األهداف والبرامج واألنشطة

 ، والتعلــيم عــن بعــد،إيجــاد قنــوات إع ميــة للتعلــيم المــستمر  - ٩
  .وتعليم ذوي الحاجات الخاصة

 ،يالتعريــف بــالتطورات الحديثــة فــي مجــاالت الفكــر التربــو - ١٠
  .وتشجيع البحوث في مجال اإلع م التربوي

  : أسس اإلع م التربوي ومنطلقاته-
ــزام   - ١ ــ ميبأحكــامااللت ــدين اإلس ــة للكــون  ال ــصوراته الكامل  وت

  .واإلنسان والحياة

تعميق عاطفة الوالء للوطن، وتوعية المواطن بـدوره فـي تقدمـه   - ٢
  .ونهضته

يــة فــي الرســالة اإلع ميــة التركيــز علــى أركــان العمليــة التعليم  - ٣
وطـرح )  ولي األمـر - الطالب - المعلم - المناهج -المدرسة (

  .مشك تها ومعالجتها إع ميا

ــ م   - ٤ ــاء اإلس ــي وع ــصحى ه ــة الف ــة العربي ــى أن اللغ ــد عل التأكي
  . ومستودع ثقافته

  .االلتزام بالموضوعية في عرض الحقائق، وتقدير شرف الكلمة  - ٥
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  :أمثلة وشواهد.. بويدور اإلعالم التر

  :) اإلنترنت(  الشبكة النسيجية - أ
ال تقتصر وظيفة الشبكة النسيجية على كونها مكتبـة ضـخمة مـن 

 وإنمـا ،الوثائق التـي يمكـن الوصـول إليهـا بـسهولة أو التنقـل بينهـا
ــت  تــسمح هــذه الــشبكة للمــستخدم بالــدخول إلــى خــدمات اإلنترن

 الملفات واالسـتفادة مـن هـذه  مثل البريد اإللكتروني ونقل،األخرى
 كما يمكن من خ ل هذه الشبكة عرض الوسائط المتعددة ،الخدمات

  .باستخدام ملفات الصوت والصورة

 ،ولهــذه الــشبكة اســتخدامات عــدة فــي مجــال التربيــة والتعلــيم
  :أبرزها

 يمكــن االســتفادة منهــا فــي ،تقــديم عــروض إلكترونيــة جــاهزة  - ١
  .تدريس بعض الموضوعات

توافر عديد من مصادر المعلومات وإتاحة الوصول إليها بسهولة   - ٢
اعـد مثل المج ت اإللكترونيـة والموسـوعات والقـواميس وقو(

  .)البيانات والمواقع التعليمية

نـــشر الكتـــب والمقـــررات والبـــرامج التعليميـــة والمـــؤتمرات   - ٣
  .التربوية على الشبكة
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  : التلفزيون- ب
ًتــأثيرا واســتحواذا علــى نفــوس يعــد مــن أكثــر وســائل اإلعــ م  ً

ــة المتلقــين،  ــرامج التعليمي ومــن الممكــن اســتخدامه فــي تقــديم الب
  .وبرامج التعلم الذاتي وتعليم الكبار

ومــن المــشك ت التربويــة الخاصــة بــالتلفزيون تقديمــه لنمــاذج 
 مما يجعلهـا قـدوة للمـشاهد بحكـم ،سلوكية منحرفة في إطار جذاب

 شخـصيات ومواقـف  المـشاهد يـتقمصقـد  ولـذا،جاذبيتها وتأثيرها
  . فيصبح مستهلكا لتجارب اآلخرين الوهمية،وأدوار

ــار  ــى االختي ــدرة عل ــنشء الق ــساب ال ــة إك ــة اإلع مي ودور التربي
 ، ومهارة الفرز واالنتقـاء، وتعويدهم القدرة على اتخاذ القرار،والنقد

  .ف  تؤثر فيهم تلك النماذج المرفوضة

  : اإلذاعـة – ج
 اإلذاعة ذات أثر كبيـر علـى شـريحة الكبـار، وبالتحديـد ما زالت

، فتكــون اإلذاعــة وســيلة ترفيــه، أو الــذين اتممــن يقــودون الــسيار
يعملـــون فـــي أمـــاكن بعيـــدة ال تتـــوفر فيهـــا أجهـــزة التلفزيـــون أو 

  .الحاسوب

  : الصحافة- د
ــصر أوجــه  أوضــحت دراســة حديثــة فــي أوســاط الــشباب فــي م

  :يتمثل في و،القصور في األداء الصحفي
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تقــديم المعلومــات للقــراء دون القــدرة علــى التــأثير فــي قــيمهم   - ١
 وهو ما دفع الكثير منهم للتفاعل مـع وسـائل االتـصال ،وآرائهم

 حتى أصبحت قوة ،الغربية التي تغزو العالم في ثوان معدودات
  . وفعالة في تكوين نمط السلوك لديهم،مهيمنة على التفكير

 والتعريـف بالمـشك ت والـسلبيات ،ى النقد تركز الصحافة عل  - ٢
 ذلـك إلـى مرحلـة ى إذ يجـب أن يتعـد،ونقدها وهو دور ناقص

أكثر فاعلية من خ ل طـرح الحلـول بـشكل أو بـآخر والوصـول 
 بهدف تعليم الشباب المساهمة الفاعلـة فـي ،بالمشكلة إلى حل
 وتدريبهم علـى المواجهـة وعـدم التنظيـر فقـط ،حل المشك ت

  .قف الحرجةفي الموا
وعلى الصحافة أن تقوم بدورها فـي ربـط القـارئ بقـيم مجتمعـه 

 وأن تتعاون مع سائر وسـائل اإلعـ م فـي تحديـد الـسياسة ،وتقاليده
 في ضوء القيم والمثل العليـا للمجتمع،والتوسـع فـي ،العامة لإلع م

تقــديم الرســالة اإلع ميــة التربويــة للــشباب التــي تتــسم بالجاذبيــة 
  .والتشويق

  حاجة المجتمع إلى اإلعالم التربوي 

تزداد حاجة المجتمع لدور اإلع م التربوي في ظـل المتغيـرات و
 وتدفعهم فـي سـبل تتباعـد ،العصرية المت حقة التي تؤثر في شبابنا

كل يوم عن الطريق القويم، وخاصة بعـد أن أصـبح المتلقـي يـشارك 
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ــدة  فــي بــرامج المــسابق، كمــا نــرىفــي الرســالة اإلع ميــة ات العدي
 ،والمداخ ت الهاتفية والرسائل القـصيرة المتبادلـة بـين المـشاهدين

 وتعليقـات القـراء فـي المجـ ت ،التي تظهـر علـى شاشـة التلفزيـون
 وكلها وسائل تؤدي لدمج المتلقي فـي العـالم االفتراضـي ،والصحف

  . مما يزيد من تأثره به،الذي يدخله
 فـإن نظـرة ،مرآة للمجتمـعوإذا كان من المفترض أن اإلع م هو 

 تؤكـد أن الـصورة ،سريعة لما قدمته وسائل اإلع م عبر عقود طويلـة
 البيـت الـذي وصـورة ،صورة المرأة المتبرجـة ال هيـةفكانت زائفة، 

 الع قـة الـسامية  فيه الخمور، كمـا أنتقام فيه حف ت الرقص وتراق
  : الراقية بين المعلم والطالب والتي قال فيها الشاعر

          كـاد المعلم أن يكون رسوال ــه التبجيــّلم وفــم للمعــق
 حتـى صـار الطالـب يفخـر بأنـه مـن ،تم مسخها والـسخرية منهـا

، وبـصفة عامـة في صـورة منفـرةاإلنسان المتدين ويقدم المشاغبين، 
 والتـرويج للـسطحية ،هناك اتجاه للتنفير من كل مـا هـو جـاد ومفيـد

ــث ــع فــي كــل هــذ .والطــيش والعب ه األشــياء ال تعكــس حقيقــة الواق
  .المجتمعات اإلس مية

حتى نشرات األخبار في اإلذاعة كانت تخـدع المـواطنين وتـذيع 
  .بيانات كاذبة عن انتصارات هي في الحقيقة هزائم ثقيلة
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 لـم بعـض الـشباب،ما ن حظه من خواء فكري وثقـافي لـدى إن 
ؤالء الـشباب علـى  ولكنه جاء نتيجة لما تعرض لـه هـ،يأت من فراغ

ال يهمها سوى اجتذاب الجمهـور وتحقيـق ، التي أيدي وسائل إع م
  .األرباح

ــسؤولية ــة وم ــ م أمان ــوق ،إن اإلع ــد تف ــة ق  والمؤســسة اإلع مي
المؤسسة التربوية من حيث أثرها في تشكيل بنية المجتمعات ورسم 

ع  وتتنو، وذلك ألنها تقدم مادة تتناسب مع أهواء الجمهور،م محها
ألن وسـائل اإلعـ م ترافـق أفـراد األشكال المشوقة التي تقدم بهـا، و

  .المجتمع في مختلف األوقات واألماكن بعكس المؤسسة التربوية
لمـا يعـود عليـه لذلك يجب استثمار اإلعـ م فـي توجيـه شـبابنا 

 المعادلة الصعبة في انتظار ى المجتمع كله، وتبقبالنفع والخير وعلى
للعـصر،  وهي تقديم رسالة جذابـة مـشوقة مواكبـة ،اجتهاد المبدعين

 وتتفق مع كل ما ينادي به اإلع م وفي نفس الوقت جيدة المحتوى،
التربوي، إنها دعوة السـتعادة عقـل ووجـدان الـشباب ممـن يريـدون 

  .الت عب بهم
*      *      *  
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  الدور التربوي لإلعالم في األسرة 

همـا مـن ذريـة طيبـة، ويمـأل يسجد الوالدان هللا شكرا على ما وهب
 بررة صالحين يكـون ًنهما أبناءاألمل نفسيهما في أن يصنعا على أعي

 واألم فــي رعايــة ،كــل مــنهم مثــاال وقــدوة، ويجتهــد األب فــي عملــه
 لتحقيق الهدف المنشود، ولكن الرياح تجري بما ال تـشتهي ،األسرة
ران فـي  يـؤث فسرعان ما يكتشف الوالدان أنهما ليسا وحدهما،السفن

األبناء يتعرضون للعديـد مـن المـؤثرات خـارج أوالدهما، وذلك ألن 
لــذلك  والمدرســة والنــادي والــشا  وغيرهــا، ، مــن األقــران،البيــت

 ينبغي على اآلبـاء واألمهـات التركيـز علـى توجيـه األبنـاء وتـربيتهم
 ولكـن ، حتـى يـستطيعوا مواجهـة المـؤثرات الخارجيـة،داخل البيت

 يقومـون بهــدم مـا يبنيـه اآلبــاء .فــي عقـر دارهـمهنـاك غـزاة آخـرون 
، فكيف يواجه اآلباء واألمهات هـؤالء إنها وسائل اإلع م. واألمهات

ــصالح  ــ م ل ــائل اإلع ــتخدام وس ــات اس ــاء واألمه ــى اآلب ــزاة؟ عل الغ
ًأوالدهم وبدال مـن أن تكـون وسـائل هـدم يوجهوهـا لتكـون وسـائل 

  :وذلك على النحو التالي. بناء
  :جتماعية بين األسرة واإلعالمالتنشئة اال

تتـرك األم أطفالهـا أمـام التلفزيـون لتتفـرغ ألداء مهامهـا ًكثيرا ما 
 بينمـــا األوالد يتـــابعون بـــشغف تلـــك الـــصور الـــسحرية ،األخـــرى
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ً وهي ال تدرك أنهـا بـذلك قـد أشـركت طرفـا ،المتتابعة على الشاشة 
ًخارجيا مؤثرا في عملية التنشئة االجتماعية والثقاف ،وقـد .ية لصغارهاً

وذلـك  )The Third Parent( على التلفزيـون »األب الثالث«طلق لقب ُأ
  .لشدة تأثيره على األطفال

  : تعريف التنشئة االجتماعية-
ِالخلقـيهي عملية يكتسب األطفال من خ لها الحكـم  ُ ُ  والـضبط ْ

 راشــدين مــسؤولين فــي ً حتــى يــصبحوا أعــضاء،الــذاتي الــ زم لهــم
  .مجتمعهم
عملية تهدف إلـى تحويـل الطفـل مـن كـائن بيولـوجي إلـى وهي 

 لمراحل ً اجتماعية مختلفة تبعاً يمارس بنجاح أدوارا،كائن اجتماعي
  .نموه وهي عملية ممتدة ومستمرة طوال العمر

  : تعريف التنشئة الثقافية-
 ، تشكيل الفرد طبقا لثقافة المجتمـعخ لهاهي العملية التي يتم 
  .معايير وعادات وتقاليد ودين وأنماط سلوكوما تتضمنه من قيم و

 الذي تفرضه »أسلوب الحياة« التنشئة الثقافية هي ..وبتعبير آخر
ثقافة المجتمع على األفراد وتجعلهم يتصرفون طبقا لألنماط الثقافية 

  .التي يتضمنها النظام الثقافي للمجتمع
ئة  والتنــش،فالتنــشئة االجتماعيــة تــسبق وتمهــد للتنــشئة الثقافيــة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٥٢ – 

الدور التربوي لإلعالم في األسرة موسوعة األسرة

الثقافيــة هــي التــي تحــدد األســاليب والطــرق التــي تتبــع فــي تنــشئة 
 ، فمث  الجـوع والعطـش والملـبس حاجـات ضـرورية للطفـل،الطفل

والثقافة هي التي تحدد له أسـلوب وطريقـة تنـاول الطعـام والـشراب 
 والثقافة هي ، وكذلك يولد الطفل ولديه عقل يفكر به،ونوع الملبس

 وأسلوب التعبير عـن االنفعـاالت ، ونوعه،رالتي تحدد طريقة التفكي
 وبطريقـة ال تخـالف النظـام ، وما يتمثله من قـيم ومعـايير،والمشاعر

  .الثقافي السائد والمقبول في المجتمع
 ففـــي ،وتختلـــف الثقافـــات بـــاخت ف المجتمعـــات واألمـــم

 أمـا المجتمعـات ،المجتمعات الغربيـة يغلـب عليهـا الطـابع المـادي
كـل مولـود «  : يقول رسول اهللا ،بااللتزام الدينياإلس مية فتتسم 
  .)١(» فإنما أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه،يولد على الفطرة

ومن هنا تأتي أهمية دور وسـائل اإلعـ م التـي أصـبحت تـشارك 
ــة  ــة والثقافي ــة فــي التنــشئة االجتماعي ــاء واألمهــات مــشاركة فعال اآلب

 وكثـرة المحفـزات ،جاذبيـة العـرض ومما يزيـد مـن تأثيرهـا ،لألبناء
 فمع كثـرة القنـوات ، وإلحاح الرسالة اإلع مية،المشوقة التي تتخلله

التلفزيونية وطـول مـدة البـث نجـد أن المـادة المقدمـة يـتم تكرارهـا 
ــب  وتمتــاز .عــشرات المــرات حتــى يحفظهــا المــشاهد عــن ظهــر قل

                                                 
 ،)١/٢٤١( بــاب معنــى كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة، والموطــأ ،بخــاريصــحيح ال  )١(

 ).٢/٢٣٣(والمسند 
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اليـوم بـ   فالبـث يـستمر طـوال ،الرسالة اإلع مية بتواجـدها الـدائم
 وهــو بــذلك يتفــوق علــى تــأثير اآلبــاء واألمهــات الــذين ال ،توقــف

يمكــنهم التواجــد الــدائم والمتواصــل والتفــرغ التــام ألبنــائهم بهــذا 
  .الشكل

 سن حظ أن المقـصود ،َّملنا الهدف النهائي لعملية التنشئةأوإذا ت
 وتعلــيم الفــرد ،)الــضمير(هــو غــرس عوامــل ضــبط داخليــة للــسلوك 

ت التي تمكنه من االندماج في المجتمع كعضو فاعـل ونـافع، المهارا
  .وهو ما يشارك فيه اإلع م األسرة

  : آليات ووسائل التنشئة

  :هناك آليات ووسائل للتنشئة نجملها في اآلتي
 حيــث يقلــد الطفــل والديــه وأقاربــه وأقرانــه ومعلميــه :التقليــد  - ١

  .وبعض الشخصيات اإلع مية والبارزة
سـلوكي   يتم التعلم فيها من خ ل الم حظة لنموذج:ةالم حظ  - ٢

  .ًوممارسته حرفيا
 ويقصد به التقليد ال شعوري وغير المقـصود لـسلوك :التقمص  - ٣

  .النموذج
 وهو تنظيم سلوك الفـرد بمـا يتفـق مـع ثقافـة المجتمـع :الضبط  - ٤

  ). ضوابط(ومعاييره بتوجيهات والدية أو أسرية 
ــ و:الثــواب والعقــاب  - ٥ م الــسلوك يهــو اســتخدام الثــواب فــي تعل
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 الـسلوك غيـر المرغـوب منـعلالمرغوب فيه، واستخدام العقاب 
  . فيه

وتشترك وسائل اإلع م مع األسرة في التنشئة من خ ل الوسـائل 
  ).  التقمص- الم حظة -التقليد ( األولى ةالث ث

  :في األسرةلإلعالم دور التربوي ال

ـــائمونإذا أدرك  ـــاالق ـــى وس ـــاه  عل ـــسؤوليتهم تج ـــ م م ئل اإلع
 وذلــك ألن عمليــة التغييــر ، فإنهــا ســتكون أداة إصــ ح،مجتمعــاتهم

فكــل األنــشطة الحيويــة للفــرد  اإلصــ حي تبــدأ مــن عــالم األفكــار،
 ومــن هنــا نفهــم ،والجماعــة تنبثــق مــن أفكــارهم وثقــافتهم ووعــيهم

 يغـرس العقيـدة الـصحيحة فـي نفـوس َأَدَ، فقـد بـ منهاج الرسـول
  فهـو ، وهي عالم األفكار، ولم يبدأ بالـسياسة أو االقتـصاداعهأتب
َبدأ َ ُحتـى صـيره بتغيير العقـل العربـي َ َ َّ َ َّ ً عقـ  مـسلما، وعنـدها بـدأت َ ً

 واصطبغت الحيـاة بكـل مظـاهر ،عملية الحضارة اإلس مية بالدوران
سـ م قـد اهـتم بالعقـل نفـسه الثقافة اإلس مية، وما ذلـك إال ألن اإل

  .جعله مناط التكليف، حيث وكرمه
 هـو العمـل علـى ،ودور اإلع م التربـوي المنـشود داخـل األسـرة

 ومــا نعاصــره مــن حــضارة ،التوفيــق بــين مــا لــدينا مــن تــراث عظــيم
ــة ــه،مذهل ــع االســتيعاب الكامــل ل ــة التعامــل معــه، م ــة كيفي  ، ومعرف

 والتفاعل مع الواقـع المعـاش والبيئـة المحيطـة بـصورة ،واإلفادة منه
  .زنة دون إفراط أو تفريطمت
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  :وظائف األسرة 

 فإنهم يحـددونها فـي ،وظائف األسرةعندما يتحدث العلماء عن 
  :، وهيسبع وظائف

  .وظيفة الحماية  - ١
  .الوظيفة االقتصادية  - ٢
  .وظيفة المكانة العائلية  - ٣
  ،الوظيفة العاطفية  - ٤
  .الوظيفة التربوية  - ٥
  .الوظيفة الدينية  - ٦
  .ة الترويحيةالوظيف  - ٧

كلما قامت األسرة بوظائفها علـى الوجـه األكمـل، .. وبصفة عامة
 وجعلتهم أقوى في مواجهة أي تيـارات ،كلما أعطت حصانة ألبنائها

  . أو اتجاهات غير مستحبة،وافدة

وتــأتي الوظيفــة العاطفيــة فــي المقدمــة، فبوســع أي مؤســسة فــي 
 لها لـوم أو تقـصير، المجتمع القيام بواجباتها المحددة دون أن يوجه

 ال بد أن تكون ة التي ال يكفي قيامها بواجباتها، وإنمافيما عدا األسر
 ففي داخل األسرة فقط يحظـى ،ممتزجة بالحب والتعاطف واالهتمام
 وفي داخل األسـرة يجـب أن ،اإلنسان بالحب والتقبل غير المشروط

 الحــب والعطــف والحنــان ألوالدهــم يعطــي الوالــدين مــن نفــسيهما
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وبناتهم، وال يقصروا في هذه الناحية، بل ويقبلوا أوالدهـم وبنـاتهم 
كما كان يفعل الرسول  مع أوالده ومع الحسن والحسين رضي اهللا 

كما ينـادي بـذلك أصـحاب الحـضارة الحديثـة اآلن، وًعنهم جميعا، 
هنــاك مــن اآلبــاء مــن يقتــصر دوره علــى الوظيفــة فــإن لألســف لكــن 

 منه أنها تعـوض األبنـاء عـن ًظنام بالعاطفة،  وال يهتاالقتصادية فقط
  .واالهتمام الحقيقي والحب األسريالتواجد المباشر 

باإلشـباع العـاطفي  والوظيفة العاطفية تعني شـعور أفـراد األسـرة
 مما يقوي مناعتهم الذاتية تجـاه كافـة المـؤثرات الخارجيـة ،والتقبل

ًم أمـرا غيـر  ويجعل من سلبيات اإلعـ ،ويزيد من تماسكهم األسري
  .عليه مرور الكراممؤثر يمرون 

أما الوظيفة التربوية فتقوم المدرسـة بـدور رئـيس، فيهـا وتكمـل 
 وسـنتناول الوظيفـة التربويـة بـش  مـن ،األسرة واإلع م هذا الـدور

  .التفصيل
 ذلـك أن ،التربية كعملية تعليم وتعلم هي في طبيعتها عملية نمو

وأن يقرر مستقبله مـن خـ ل نـوع  ،المجتمع يمكنه أن يحدد مصيره
 ألنـه مـن المتوقـع أن يتـولى ،التربية التي يقـدمها للـصغار الناشـئين

 وهذا المستقبل يتوقـف إلـى حـد ،هؤالء مقاليد األمور في المستقبل
كبير على نوع التوجيه واإلرشاد الذي يؤثر في هـؤالء األطفـال أثنـاء 

   .نموهم وتطورهم
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  :سرة في التربية تنقسم إلى قسمينوالمؤسسات المشاركة مع األ
  .مؤسسات التربية والتعليم نموذج..  مشاركة مباشرة–أ 

  .وسائل اإلع م نموذج.. شاركة غير مباشرة م-ب 
 وعـن ،والفرق أن التربية في النوع األول تأتي مباشرة ومقـصودة

 والتفاعــل فيهــا مــزدوج ومتبــادل بــين ،طريــق موقــف تربــوي محــدد
 وتقــوم ،بـين الطالـب والمعلـم المدرسـةث فـي كمـا يحـد ،الطـرفين

ــاهج  ــة والمن ــة النظامي ــق الدراس ــن طري ــمي ع ــيم الرس ــة التعل بمهم
ــا النــوع الثــاني فهــي  .واالمتحانــات ــصودة أو أم ــر قــد تكــون مق غي

 كمـا ، من طرف واحد فقط فيها والتفاعل،لقائيةتسم بالت وت،مقصودة
امج المقدمة، ويتم يحدث بالنسبة لوسائل اإلع م بين المتلقي والبر

التعليم والتربية من خ لهـا بـشكل غيـر رسـمي عـن طريـق اكتـساب 
  . ومحاكاة النماذج المقدمة،المعرفة والوعي

ـــين  ـــربط ب ـــع يجـــب ال ـــة للمجتم ـــداف التربوي ـــق األه ولتحقي
المؤسسات التربوية المباشرة وغير المباشرة وذلك ألن قيم المجتمع 

ــوم ال ــا تق ــسامية منه ــيم ال ــوس وخاصــة الق ــي نف ــها ف ــة بغرس مدرس
  .يأتي دور اإلع م التربوي في تعزيز وتأكيد تلك القيمل ،الت ميذ

  :أمثلة وشواهد

 والتي كان ،هناك العديد من الظواهر الطارئة على األسرة المسلمة
 ومـن الممكـن أن يكـون لإلعـ م ،لإلع م دورا فـي تناميهـا ونـشرها
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محاصـرتها، ومـن هـذه التربوي دورا حاسـما وفعـاال فـي تحجيمهـا و
  :الظواهر على سبيل المثال

  :ظاهرة العنف* 
لعل أهم دور سلبي تقوم به وسائل اإلعـ م فـي هـذا الـصدد هـو 

 فجرعـات ،جعل الناس يتعاملون مـع العنـف علـى أنـه حـدث عـادي
 والتـي تلقـى ،العنف الزائـدة والمتكـررة فـي أفـ م الحركـة والرعـب

ًإقبــاال كبيــرا مــن الــشباب  ألعــاب الكمبيــوتر والتــي تحفــل  وكــذلك،ً
 كل ذلك يفضي إلى نـ  ،بإط ق النار والصراخ وكل أشكال العنف

  . وتحويل الضرب واإليذاء إلى أمر عادي،الحساسية تجاه العنف
% مـــن أفـــ م الكـــارتون المـــستوردة ٦٠وأكـــدت الدراســـات أن 

والموجهة لألطفـال تقـدم مـشاهد عنـف مـن شـجار وتـدمير ومعـارك 
  .عذيبومقالب وت

  :ومن أهم اآلثار السلبية لمشاهدة العنف
تقل أو تنعدم حساسية األطفال ضد اإليذاء والضرر الناجم عـن   - ١

ــان ضــمن أ،العنــف ــض األحي ــصور فــي بع ــُ إذ أن العنــف ي  ٍرُط
  .ًاعتيادية وأحيانا كوميدية

ــشاهدونه   - ٢ ــدما ي ــال عن ــلوك األطف ــن س ــزءا م ــف ج ــصبح العن ًي
  . على غيرهم دونما وجل أو تردد فيوقعون العنف،باستمرار
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ًينشأ األطفال في حالة مـن الخـوف والقلـق النفـسي تحـسبا مـن   - ٣
 ويــؤثر هــذا علــى صــحتهم النفــسية ونمــوهم ،التعــرض للعنــف

  .السليم
 دون أن ينـال - عبـر وسـائل اإلعـ م -ًكثيرا ما يعرض العنـف   - ٤

نـف مرتكبوه أي عقاب، مما يعزز القناعـة لـدى المـشاهد أن الع
  .هو شكل من أشكال البطولة

ومما يؤكد امتزاج دور األسرة واإلع م في التربيـة أن الدراسـات 
ترصد العوامل التي أدت لتطور ظاهرة العنف وتأصـلها فـي النفـوس 

  :وهي
  .مشاهدة وسماع برامج وأف م العنف  - ١
ــة األســرية  - ٢ ــص الرقاب ــا ،نق ــائهم وبم ــاء بأبن ــام اآلب ــدم اهتم  وع

  .يشاهدون

  : ظاهرة التفكك األسري*
هناك الكثير مـن العوامـل االجتماعيـة التـي تـضغط علـى األسـرة 

 مثل االرتفاع المطرد فـي معـدل الطـ ق، وزيـادة ،وتضعف تماسكها
ــام ت ــات الع ــدد األمه ــدة، ،ع ــرة الممت ــدريجي لألس ــضعف الت  وال

وتفكك جماعات الجيـرة والمجتمعـات المحليـة، والعزلـة المتزايـدة 
نوويــة، ويــأتي دور وســائل اإلعــ م ليزيــد مــن تــأثير تلــك لألســرة ال

  .العوامل بطرق مباشرة وغير مباشرة
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الدور التربوي لإلعالم في األسرة موسوعة األسرة

فنظرة عامة على األسرة تجد فيها من يجلس إلى الكمبيوتر وهـو 
 ومـن يلعـب باأللعـاب ، ومن يحملق في التلفزيون،غارق في شبكته

 وذلك مما أدى إلى ضعف التفاعـل الحقيقـي والمباشـر ،اإللكترونية
بين أفـراد األسـرة، وضـعف مهـارات التعامـل مـع النـاس الحقيقيـين 

ْذبـل وضـعف واختـزل وحتى الحب المتبادل في األسرة ،بصفة عامة ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ 
في توفير االحتياجات المادية دون إعطاء وقت وجهد واهتمـام كـافي 

 وروابــط إنــسانية ، واهتمامــات مــشتركة،إلرســاء رابطــة حــب عميقــة
  .تغزل بصبر وأناة

كـــذلك مـــا تقدمـــه بعـــض الفـــضائيات مـــن ســـلوكيات غريبـــة 
 وتهـدد ، خاصة بمجتمعات أخرى تروج لثقافـة ال أسـرة،ومستهجنة

في الكثيـر مـن الـدراما ً وأيضا ،مفاهيم األسرة التقليدية السائدة لدينا
حـدود االحتـرام فيهـا ز َاوَجـَتُي ً صـوراتلك الدراما التي تقـدمالعربية 

َويــدعى فيهــا بــدعوا ْ ُ تمــرد الزوجــة علــى قوامــة .. صــريحة للتمــردت َ
  . واألبناء على أسرهم،زوجها

دور وســـائل اإلعـــ م التربـــوي فـــي التـــصدي لتلـــك المفـــاهيم 
  :الخاطئة

مــن الم حــظ أن العــالم كلــه قــد تنبــه إلــى خطــر اآلثــار الــسلبية 
 وبالنـسبة ،لبعض مـا تبثـه وسـائل اإلعـ م بالنـسبة لألطفـال خاصـة
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الدور التربوي لإلعالم في األسرة موسوعة األسرة

خطــوات عمليــة ت العديــد مــن الــدول تتخــذ كــل، وبــدأللمجتمــع ك
  : ومن المقترحات المناسبة في هذا الصدد،لمعالجة تلك اآلثار

 ،تعــديل مــضامين البــرامج للتنفيــر مــن العنــف وإظهــار مــساوئه  - ١
إلـى  ويمكن التركيز على األبطال المحبـوبين ممـن ال يلجـؤون

  .العنف
ــ  - ٢ ــأخرة مــن اللي ــرامج العنيفــة فــي أوقــات مت ــث الب ل، ووضــع ب

اإلشارات التحذيرية بانتظام على البرامج التي تتـضمن مـشاهد 
  .عنيفة

التقليل قدر اإلمكان من إذاعة أو نشر األخبار التي تحـض علـى   - ٣
  . أو تتضمن مفاهيم ضارة بالتماسك األسري،العنف

ــز علــى حــل المــسائل الخ فيــة داخــل األســرة بالتفــاهم   - ٤ التركي
عد عن استعمال العنف والقسوة والقوة  والب،والمنطق والتسامح

  .داخل األسرة
تقــديم صــورة إيجابيــة وصــادقة للمــرأة المكافحــة والعالمــة   - ٥

 وتنهـل ،والعابدة والمضحية، والتي تقوم علـى كتفيهـا البيـوت
األسرة كلها من معين حنانها الذي ال ينضب، والتي هـي حاملـة 

  . التراث وحارسة القلعة، وناقلة،القيم

    **      *  
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

  على الشبابأهمية وأثر اإلعالم 
  في الجانب التربوي

نتناول هنا تلك الفترة الحرجة والقلقة فـي حيـاة اإلنـسان والتـي 
 ،خارطــة الحيــاة علــى تبــدأ بــالبلوغ وتنتهــي بتحديــد موقــع الــشاب

البلـوغ وتعـرف بفتـرة  إلـى بدايتها هـو االنتقـال مـن مرحلـة الطفولـة
ا  النمــو الجــسدي والنفــسي ليغــدو الطفــل  وفيهــا يتــس،)١(المراهقــة
 وألسباب مجتمعية عديدة ، وتصبح الطفلة فتاة مكتملة النضج،ًرج 

مثل طول فترة الدراسة وصعوبة االستق ل عـن األهـل وإيجـاد عمـل 
 وسوف نحدد نهايتهـا ، عن المتوقع لهاًخاص تطول هذه الفترة كثيرا

سـتق ل عـن األسـرة أو بأحد ث ث مظاهر إمـا الـزواج أو العمـل واال
 وما يعنينا هنا هو الفتـرة التـي يظـل الـشاب فيهـا ،بلوغ سن الث ثين

 وهـو مـا زال ، واستكمال أدوات النـضج،في حالة البحث عن الذات
ــي كنــف األهــل ــرة شــديدة ،يعــيش ف ــروف أن تلــك الفت ــن المع  وم

 ومحفوفة بالمخاطر في نفس الوقت هي فترة ثرية خصبة ،الحساسية
 وهي الفترة التي يكثر فيها التمـرد ، وفورته)٢(بعنفوان الشبابمترعة 

                                                 
 .)المعجم الوجيز( هي الفترة من البلوغ إلى سن الرشد :المراهقة  )١(
  :هناك اتجاهات متعددة لتعريف مفهوم الشباب  )٢(

يؤكــد هــذا االتجــاه علــى أن مرحلــة الــشباب هــي المرحلــة : االتجــاه البيولــوجي  - ١
  =       .العمرية التي يكتمل فيها النضج العضوي والعقلي للفرد
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

 كما أنها الفترة التي تحدد معالم ،والمصادمات بين المراهق واألسرة
 مثـل ،مستقبله ويتخذ خ لها أخطـر القـرارات المـصيرية فـي حياتـه

  .نوعية دراسته ومجال عمله واختيار شريك حياته
 المـؤثر والفاعـل فـي تلـك ومن البـدهي أن يكـون لإلعـ م دوره

  .المرحلة
  :أهمية وأثر اإلعالم في مرحلة المراهقة والشباب

تشكل السمات النفسية الخاصة للشباب فـي تلـك المرحلـة بيئـة 
 ، للتفاعل مع ما يقدم فـي اإلعـ م بمختلـف وسـائلهينومناخا صالح

  : ومن أهم تلك السمات، في مقدمتها»اإلنترنت«ويأتي 
في مرحلة الطفولة المتأخرة يـصل ف ،تفرد واالنعزالالرغبة في ال  - ١

 ثـم مـع البلـوغ يتراجـع ،قمتـه إلى مصاحبة اآلخرين إلى الميل
 ويقضي المراهق معظـم وقتـه وحـده أو ،الميل لمصاحبة الرفاق

  .مع من يشعر معهم باألمان النفسي
                                                 

يهتم هذا االتجاه بالنمو النفسي، ويرى أن مرحلة الشباب عبـارة : االتجاه النفسي  - ٢=     
عن مرحلة نمو وانتقال بين الطفولة والرشـد، ولهـا خـصائص متميـزة عمـا قبلهـا 

  .وبعدها
تجاه للـشباب باعتبـاره ظـاهره اجتماعيـة ولـيس ينظر هذا اال: االتجاه االجتماعي  - ٣

ظاهرة بيولوجية فقط، فمرحلة الشباب ال ترتبط بسن معينة، وهناك مجموعة من 
السمات والخصائص إذا توافرت فـي فئـة معينـة، كانـت هـذه الفئـة شـبابا بغـض 

  .النظر عن المرحلة العمرية 
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

النفـور مـن العمـل والنـشاط بـسبب فـورة النمـو التـي تــستهلك   - ٢
  .طاقته

  .لشعور بالملل وعدم االستقرارا  - ٣
 ولهذا يحدث الصدام بينـه وبـين األهـل الـذين ،الرفض والعناد  - ٤

  .ًيريد أن يثبت لهم أنه كبر ولم يعد طف 
  .الرغبة في االستق ل ومقاومة أي سلطة  - ٥
  .شدة الحياء  - ٦
  .نقص الثقة بالنفس  - ٧
  .االهتمام بمسائل الجنس وأح م اليقظة  - ٨
  .فعالية الشديدة والتغيرات الجسمية المتعددةاالن  - ٩

 ولكـن قلمـا ،ال تجتمع كل هذه السمات في نفس كـل مراهـققد 
وكلها تدفعه للبحث لنفـسه عـن عـالم خـاص ،يخلو شاب من بعضها

 ولن يجد أفضل من وسائل اإلعـ م ، لعالم األهل والكبارٍازَوُجديد م
افتراضـي يملكـه أنـه يحيـا فـي عـالم ب الـذي يـشعره »لنـتا«وخاصة 

  .ويتحكم في أدواته
 خاصة ،وبسبب وجود مساحة فراغ كبيرة في حياة الشاب الصغير

اسـتخدام الهـاتف  علـى  يـزداد إقبالـه،في فترات العط ت المدرسـية
 والســتخدام تلــك ،المحمــول والكمبيــوتر الشخــصي والتلفزيــون

 وأهم السلبيات ظهـور عـدة مـشك ت ،الوسائط سلبيات وإيجابيات
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

  : وهي مشك ت،وكية يتأثر فيها الشاب بما يبثه اإلع م ووسائلهسل
  . المخدرات– ٢  . العنف– ١
  . التمرد والرفض- ٤  . الجنس– ٣
  . العزلة واالغتراب- ٥

ــشباب ــا ال ــل عليه ــة التــي يقب ــاألف م والمــواد الدرامي ــئ ،ف  تمتل
ــات  ــك االتجاه ــزز تل ــي تع ــر المباشــرة الت ــشاهد المباشــرة وغي بالم

 وتعتبر قضية االغتراب االجتماعي والنفسي تحديا يواجـه ،ةالمنحرف
 ممـا نـتج عنـه ،مجتمع الشباب نتيجة لتعقد الحيـاة وسـرعة إيقاعهـا

التواصل مـع اآلخـرين وتـضاؤل فـرص التعبيـر ضعف افتقاد األمن و
 ومــا يــرتبط بــذلك مــن شــعور بالوحــدة والخــوف ،وتحقيــق الــذات

الـشاب أنـه أصـبح بـ   وشـعور ،واإلحساس بعدم تكامل الشخـصية
 وتترسخ لديه قيم الـسلبية ، وبالتالي يفقد الثقة بنفسه،موقف واضح

ــرفض ــق وال ــات،والقل ــادم مــن ثقاف ــ م الق ــزز اإلع ــذا  أخــرى  ويع ه
  . ألنه يمزق الشاب بين قيمه التقليدية وتلك القيم الوافدة،الشعور

تلـك الوسـائل اإللكترونيـة في نفس الوقت يـستفيد الـشاب مـن 
  :، وهذا هو الجانب اإليجابي م في مناحي حياته المختلفةلإلع
فهـو يكتــسب مهــارات التعامـل مــع الكمبيــوتر الـذي هــو جهــاز   - ١

  .المستقبل ولغة العصر
  .البحث العلمي على يكتسب المعرفة وتزداد قدرتهو  - ٢
 ،يمكنه توظيف مهاراتـه فـي تحـسين مـستواه العلمـي كطالـبو  - ٣
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

  .عملومستواه الوظيفي في ال
 ويعطيـه ،يحقق اإلع م العديد من الحاجـات النفـسية للـشابو  - ٤

   .فرصة للمعرفة الحرة والشعور باالستق ل

  :دور الشباب في تنمية اإلعالم الهادف 

 فـإن الـشباب بكـل مـا ،الكبار على إذا كانت حماية الطفل واجبة
  ومقاومـة انحـراف،حماية نفـسه على يتمتع به من طاقة وحيوية قادر

ــوي ــادف والترب ــ م اله ــشجيع اإلع ــ م وت ــشكلون ،اإلع ــشباب ي  وال
ــين ــن المتلق ــرة م ــة ،شــريحة كبي ــن المنظوم ــزء م ــم ج ــالي فه  وبالت

  وهم قـادرون ووسيلة،اإلع مية المكونة من رسالة ومرسل ومستقبل
 توفر التقنيات الحديثة يجعل كما أن ،التأثير في تلك المنظومةعلى 

  .تيار وصناعة المواد اإلع ميةلهم دور فعلي مؤثر في اخ
ــراء ــع الخب أفــول  إلــى  أن التطــور التكنولــوجي ســيؤدي)١(ويتوق

ــصي  ــ م الشخ ــور اإلع ــاهيري وظه ــ م الجم ) Personal Media(اإلع
كبديل له وذلك ألسباب منها تصاعد إقبال منتجي المـواد اإلع ميـة 

 وانتــشار ،تخزينهــا فــي الــصورة الرقميــة علــى مــن قنــوات وصــحف
ى لـإ وسيؤدي ذلك ،تخدام اإلنترنت والشبكة المعلوماتية العالميةاس

                                                 
الـصادر عـام ) Being Digital) (يةالحياة الرقم(في كتابه ) نيكوالس نيجروبونتي(انظر   )١(

ــة ١٩٩٥ ــابع لجامع ــ م الت ــر اإلع ــدير وأحــد مؤســسي مختب ) Mit(م، والمؤلــف هــو م
  .األمريكية
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

ظهور أنماط جديدة للكيفية التي يختار بها األفراد المـواد اإلع ميـة 
 وبالتــالي لــن تكــون مــضطرا لــشراء جريــدتك اليوميــة ،ويــستقبلونها

التقليدية لتقرأ منها مقاال أو اثنين ثم تلقي بباقي صفحاتها فـي سـلة 
 وإنمـــا ســـيكون بإمكانـــك أن تحـــدد بدقـــة نوعيـــة ،المهمـــ ت

حاسـوبك  علـى الموضوعات التي تفضل قراءتها لتصلك دون غيرها
  .وبالمجان. .الشخصي كل صباح

 والفيس بوك والتوتير وغيرها مـن المواقـع المدوناتً أيضا هناك
التــي تتــيح لكــل والبــرامج والخــدمات الحاســوبية عبــر اإلنترنــت، و

 ًا وقـد أصـبح لهـا تـأثير،خبـار والتعليقـاتشخص كتابة وتـدوين األ
  .ًامتزايد

للفرد العادي سلطات لم يكن لـيطمح لهـا تقدم هذه التقنيات إن 
ــار وأســلوب االســتقبال،ًســابقا  علــى  والقــدرة، أولهــا ســلطة االختي

 إلـى التحـول مـن مـستهلكً وأيـضا ،التحقق من المصداقية والشفافية
  .البديلة لإلع م التقليديمنتج للمواد اإلع مية المكملة أو 

 إلـى التحـول مـن متلقـي سـلبيإلـى   الشخـصياإلع موسيؤدي 
 مناســـب لحمـــاس الـــشباب ويحفـــزه  وهـــو أســـلوب،منـــتج فاعـــل

 ولكــن بالتأكيــد ســيظل اإلعــ م الجمــاهيري هــو ،يــشارك فيــه ألنــه
 خاصة أن اإلنسان يميل ل ندماج مع الجماعـة فيمـا تـسمع ،األساس
  .وتشاهد



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٦٨ – 

 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

 خاصـة ،بإمكان الـشاب المـشاركة الفعليـةً أيضا لمجالوفي هذا ا
 وذلـك ،أن جميع وسائل اإلع م تفتح مجـال المـشاركة وترحـب بـه
مـا ال  علـى عبر االتصال بالقنوات الفضائية وإبداء الرأي واالعتراض

ي ئم قيمنا والمطالبة بما يلبـي حاجاتنـا الفعليـة، وإرسـال تعليقـات 
الرأي فيما ينشر، وطرح موضوعات للصحف والمج ت للتعبير عن 

  .النت على قضايانا الحقيقية للمناقشة في المنتديات

  :أهمية اإلعالم التربوي للفتيات 

تتفق الفتاة مع الـشاب فـي الخطـوط العامـة المميـزة لنفـسية كـل 
 ولكـن الفتـاة تتميـز بـبعض سـمات ،منهما في تلك المرحلة العمرية

  :خاصة
ا يمس المشاعر وأكثر قابلية لإليحـاء، فهي أكثر حساسية لكل م  - ١

ولذلك عندما تشاهد فيلما عاطفيا مؤثرا فهي تتوحـد تمامـا مـع 
 وعندما تشاهد البرامج التي تستضيف ،البطلة وتستثار مشاعرها

 فهي تتخيل نفسها مكانهم وتقلد أسلوبهم في ،)١(ًالفتيات مث  
 وكــذلك عنـــدما تــستمع للغنـــاء ،الكــ م واللــبس والتـــصرف

  .والمعاني الخيالية الشعرية التي تتردد في األغنيات
الفتـاة غيـر  علـى ال يتوقف األثر الذي تتركـه تراكمـات اإلعـ م  - ٢

 وإن كانـت بالتأكيـد تتعـرض لخطـر أكبـر ألنهـا ،الملتزمة فقـط
                                                 

الذي يقدم صورة غربية للفتاة المسلمة على أنهـا نمـوذج » ستار أكاديمي«مثل برنامج   )١(
 .للفتاة العصرية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٦٩ – 

 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

 وعرضــة لتقليــد مــا تــشاهده فــي الم بــس ،عرضــة للتغريــر بهــا
ن تلــك التراكمــات  فــإ.. ولكــن حتــى الفتــاة الملتزمــة،واألزيــاء

 لمفــاهيم الحــب والــزواج والجمــال ًا خاطئــًاتكــون لــديها إدراكــ
  .حياتها الزوجية فيما بعد بالسلب على  وكل ذلك يؤثر،والزينة

فهــي  ،دور اإلعــ م التربــوي بالنــسبة للفتــاة شــديد األهميــة  - ٣
بطبيعتها قليلة الخروج واالحتكـاك بالعـالم الخـارجي، فيـشكل 

عنـدما ا فهـي ًا للمعرفة وقضاء وقت الفراغ، لذرلها اإلع م مصد
تـــشاهد القنـــوات اإلســـ مية وتـــرتبط بالـــصحف والمجـــ ت 

 فـإن ذلـك يكـسبها حـصانة أخ قيـة ويـشبع ،والمواقع التربوية
 ويسهم مع األسرة والمدرسـة فـي اسـتكمال ،رغبتها في المعرفة

  .شخصيتها
ــا وال  - ٤ ــاهيم الخاصــة به ــد المف ــاة لتحدي ــاج الفت ــشكل تحت ــي ت ت

 ،وجــدانها مــن الناحيــة العاطفيــة فــي ضــوء ثقافتهــا وحــضارتها
 وتتعــارض مــع التــي تتنــافىوليــست تلــك المعــاني المــستوردة 

  .)١(قيمنا
                                                 

الحـب بـين المـرأة (التحريـف مفهـوم  من أكثر المفاهيم التي تم تشويهها بالمبالغـة و  )١(
وهــو فــي الثقافــة الغربيــة ال يعنــي ســوى الجانــب الحــسي ولــذلك يقولــون ) والرجــل

وهو ب  قيود وال موانع سوى التوافق بين الشخصين، أما في ثقافتنـا ) ممارسة الحب(
ًاإلس مية فهو يسمو ويعلو آلفاق أعلى وأكثر احتراما للمرأة، وهو ع قة سـكن ومـودة 
ورحمة في إطار من الشرعية والعلنية التي تكفل للمرأة حقوقها وترفـع قـدرها كزوجـة 

 .وأم وإنسانة
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 في الجانب التربوي الشبابأهمية وأثر اإلعالم على موسوعة األسرة

اإلع م هو أحد معطيات العصر الحـديث التـي تتميـز بطـابع إن 
 حدود ًمتخطيا ،البشرية كلها بشكل مكتسح وشامل على عالمي يؤثر

 ،اوز عوائق اخت ف اللغـة والثقافـة والحـضارة ويتج،الزمان والمكان
ويتجه مباشرة لتشكيل العقول وإعادة ترتيب األوليات وغرس القـيم 

 واإلع م الهابط يشكل أكبر عوائق التربية ويهدد .وصياغة الشخصية
 كثير من الخبراء أن الجزء األهـم فـي ىالهوية الخاصة للمجتمع وير

 وهنـا ، مـع وسـائل اإلعـ مشباب والـالقضية هو كيفية تعامل الـنشء
االختيـار  علـى يأتي دور التربية اإلع مية في إكساب الشباب القـدرة

 بمــا يــؤدي إلــى ، وإكــسابهم مهــارة الفــرز واالنتقــاء الحــسن،والنقــد
ًنموهم نموا متزنا متكام  في جميع جوانب شخصياتهم ً ً.  

*      *      *
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

  لزوجين ا علىأثر اإلعالم 

النـاجح المتوافـق أسـاس المجتمـع الـصالح القـادر يعتبر الزواج 
على التنمية والتقدم، فهو يلبي احتياجـات الرجـل والمـرأة، ويـؤدي 
إلى حسن رعاية الطفل تحت مظلة األسرة السعيدة، واإلع م الهادف 

  .أحد الروافد المهمة لبناء حياة زوجية مستقرة

  :أثر اإلعالم في تشكيل توقعات الزوجين 

الـزواج صـورة خياليـة أو متوقعـة للحيـاة الزوجيـة، تتشكل قبـل 
يتوقف عليها إلى حد كبير الشعور بالرضا عن الزواج، وذلك حـسب 
مقدار اقتراب الواقع من تلك الصورة، ويـسهم اإلعـ م مـع مكونـات 
أخرى في تحديد أبعاد تلك الصورة، ومـن هنـا تـأتي أهميـة وسـائل 

  .اإلع م بالنسبة للزوجين
رأة فــإن وســائل اإلعــ م تــصور لهــا أن الــزواج هــو فبالنــسبة للمــ

االرتباط بزوج وسيم وثـري وعاشـق لهـا، ويتفـرغ إلسـعادها وتلبيـة 
مطالبهــا وتحقيــق أح مهــا، وبالنــسبة للرجــل فــالزواج هــو االقتــران 
بزوجة جميلة وأنيقة تحول بيته إلى واحـة بـ  مـشاكل وال متاعـب، 

لمبـالغ فيـه لتوقعـات مـا بعـد وتتفنن األغاني واألف م في التـصوير ا
ــالم  ــد عــن ع ــواقعي البعي ــا ال ــاة منطقه ــزواج للطــرفين، وألن للحي ال



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٧٢ – 

أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

 فـإن ، والذي البد من ارتطامه بـصخور المتاعـب والنقـائص،األوهام
لتعاسة واإلحباط الـذي مـن  لً ما تكون سبباًتلك الصورة الزائفة كثيرا

ــص المهــارات العاطفيــة ـ أن يــؤدي لفــشل االممكــن ــع نق ــزواج  م ل
    .وانهياره

وقد ظهر حديثا اتجـاه لمزيـد مـن التقـدير واالهتمـام بالمهـارات 
 ، بهـا اإلنـسان وتـساعده فـي نجـاح ع قاتـهى التي يتحلـ)١(العاطفية 
 ذلك أن تلك المهارات لم تكن موجودة مـن قبـل ولكـن ىوليس معن

كان الناس يمارسونها بشكل فطري وتتناقلها األجيال، واليوم ونظـرا 
قــد الحيــاة وكثــرة المــشاغل وتراجــع األســرة عــن القيــام بــدورها لتع

أصبحت هناك حاجة إللقاء المزيد من الضوء علـى المهـارة العاطفيـة 
  .كأساس لنجاح الزواج

 سـيجموند فرويـد م حظـة ذات مـرة ألحـد مـساعديه وقد أبـدى
 هما القدرتان التوأمان ..أن تحب وأن تعمل :ًقائ ) إريك إريكسون(

                                                 
أصبحت مهارات الذكاء العاطفي علما قائما بذاته منذ دشنه دانييـل جولمـان فـي كتابـه ) ١(

 الذي ترجمته سلسلة عالم المعرفة تحت عنوان الـذكاء Emotional Intelligenceالشهير 
 ويقـرر ١٩٩٥ً وكان هذا الكتاب قد تصدر قائمة الكتب األكثر مبيعا في عـام العاطفي،

فيه المؤلف أن التوفيـق والنجـاح فـي الحيـاة العمليـة ال يتوقـف علـى مـستوى الـذكاء 
األكاديمي المعروف، بل على مهارات التعامل والقدرة على التفاهم مع النـاس، وإدارة 

 يحتاجهـا اإلنـسان فـي ع قـة مـستمرة مثـل حوار وتواصل ناجح معهم، وهذه المهـارة
  .ع قة الزواج، حيث تمتزج شخصيتان في بوتقة األسرة
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

  .)١ (اللتان تمث ن ع مة النضج الكامل
فالقدرة على الحب الناجح ال تقل أهمية عن القدرة علـى العمـل 

 فمن الممكن اكتساب تلك المهـارة ،الناجح، وألن لها أسس وقواعد
  .وتطويرها وتنقية النفس من األفكار الخاطئة التي تضعفها

 بـاخت ف يـصل إلـى حـد التنـاقض  هي التسليمالقاعدة األساس
 فالبنات خبيرات في قراءة ،تهم العاطفيةابين الرجل والمرأة في مهار

 أمــا األوالد فخبــراء فــي الحــد مــن االنفعــاالت ،المــشاعر وتوصــيلها
يعتـــرف  يجـــب أن يظهـــر خوفـــه أو ألنهـــم يتعلمـــون أن الرجـــل ال

  )٢(.بأخطائه
بالنــسبة للمــرأة وقــد أثبتــت الدراســات أن أكثــر العوامــل أهميــة 

 هـي إحـساسها بتواصـلها الجيـد ،لتشعر بالرضا عن ع قتها الزوجية
صراحة فـي مـشاكلهم بهـدف التوصـل معـه بـ والتحـدث ،مع زوجهـا

لحلول لهـا، لكـن الـزوج غالبـا يتجاهـل أو يغيـر الموضـوع الـذي ال 
 ولذلك يمكننا فهم أكثر شكاوي الزوجين شيوعا هي ،يشعر بأهميته

  .»إنها تبحث عن المشاكل« : وهو يرد،» يفهمنيإنه ال« :تقول
هذه النقطة بالذات هـي التـي يتكـئ عليهـا اإلعـ م غيـر الهـادف 

                                                 
  . من المرجع السابق١٨٧انظر صفحة ) ١(
اخت ف األوالد والبنات جزء منه فطري، وجزء يعود للتنشئة االجتماعية التي تطبع كل ) ٢(

  . جنس بالطابع المميز له
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

ليــتهم الزوجــات بالنكــد وافتعــال المــشك ت وهــو تــصور منفــر مــن 
الزواج ككل وظالم للمرأة، وبدال من ذلك المفـروض أن يـتم توعيـة 

  .تفاهمالزوجين بما بينهما من فروق وكيفية التوصل لل

  :أثر اإلعالم على الفتاة المقبلة على الزواج 

في الماضي كان يتم إعـداد الفتـاة منـذ نعومـة أظفارهـا بتعليمهـا 
ــزل وأداء الواجبــات المنزليــة مــن تنظيــف وتنظــيم  كيفيــة إدارة المن

مـن األم والجـدة،  الثقافـة الزوجيـة التقليديـة ى وكانـت تتلقـ،وطهي
اه زوجها في طاعته وحسن التبعل له والتي تشمل معرفة واجباتها تج

  .وتربية أوالدها بما يوافق تعاليم دينها وتقاليد مجتمعها
اليوم خرجت الفتاة للتعلـيم، وصـارت الدراسـة شـغلها الـشاغل، 
وزاد مستوى الترف حتى صارت األعمـال المنزليـة مـن اختـصاصات 
 الخدم،ودخلت القنوات الفـضائية واإلنترنـت بعالمـه المثيـر لتـدخل

 وتوقعها فـي متاهـات ،الفتاة في منظومة تغريبية تنأي بها عن ثقافتها
 ،الحيــرة والتنــاقض بــين عــالم تــشاهده وتتواصــل معــه عبــر اإلعــ م

 ألنــه عــالم أمهــا ،ولكــن ال تنتمــي لــه، وعــالم تحــن إليــه وتحترمــه
 ولكنها لم تعد تعرف مفرداتـه ومهاراتـه ولـيس مـن الـسهل ،وجدتها

  .رجوعها إليه
أو الـسلبي  اإلعـ م غيـر الهـادف امفاهيم التي يركـز عليهـ الومن

  :بالنسبة للفتاة 
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

 وغيــر ،فارهــةتظهــر الفتيــات مرفهــات لــديهن خــدم وســيارات   - ١
 وتتركـز اهتمامـات ،مسؤوالت عن أي شـ  فـي بيـوت أهلهـن

  .الفتاة حول نفسها فقط

تركــز وســائل اإلعــ م وخاصــة اإلع نــات علــى كــل مــا يخــص   - ٢
سين المظهر الخارجي حتى لو خالف تعاليم الـدين تجميل وتح

وقواعد الصحة، مثل تغيير خلق اهللا بدايـة مـن إع نـات تفتـيح 
 إلى الترويج لجراحات التجميل التي تغيـر م مـح ،لون البشرة

 ومرورا بمساحيق التجميل وصرعات الم بـس ،الوجه والجسد
  .واألزياء

ً أيـضا يهـا الـزواج هـيالمفـاهيم األسـاس التـي يقـوم علترويج   - ٣
 إذا ، وأهمها مفهوم الحب الذي يـصور أنـه أمـر خـارق،مغلوطة

 وإن خـالف كـل ،تسلط علـى أحـد ينبغـي الخـضوع المطلـق لـه
 وهذا المفهوم الذي يـؤثر بقـوة ،القيم واألعراف في سبيل ذلك

س لفشل العديـد ئيفي نفسية الفتاة الحساسة بالذات هو سبب ر
  .من الزيجات

 وحرصـها علـى متعتهـا ،إلعـ م إحـساس الفتـاة بـذاتهايضخم ا  - ٤
،  وال يلفت نظرها لتوقع بعض المشك ت والنقائص،الشخصية

  .ه ومسؤولياته التي يجب القيام بها وتحملهاأو أن للزواج أعباء
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

  :أهمية اإلع م التربوي للفتاة المقبلة على الزواج 
وتهيئة الفتـاة  ، تصحيح المفاهيم السابقةتتركز أهمية اإلع م في

 وتحقيــق النجــاح ،للقيــام بــدورها كزوجــة وأم علــى الوجــه األكمــل
 ومـن المفـاهيم اإليجابيـة التـي يفتـرض بـاإلع م .والمتعة في ذلـك
  : لهاجغرسها والتروي

على تحمل المسؤولية واكتساب مهـارات الفتاة  ىيجب أن تترب  - ١
ة  وتهيئــ، لمــا فــي ذلــك مــن تقويــة لشخــصيتها،العمــل اليــدوي

لحسن إدارة بيتها، ألن الخـدم ال يمكـنهم أن يحلـوا محـل ربـة 
 بل يجب أن يعملـوا فقـط تحـت إدارتهـا، كمـا أنـه ال ،)١(البيت

متعــة تعــدل إطعــام األســرة كلهــا مــن صــنع يــدي ربــة األســرة، 
وكذلك ألن الشخصية الـسوية للمـرأة هـي التـي تتجـاوز حـدود 

  .ذاتها ويمكنها العطاء لغيرها
ـــإظهـــار وت  - ٢  وهـــو جمـــال ، الحقيقـــي للجمـــالىوضـــيح المعن

                                                 
سامية الـساعاتي أسـتاذ علـم االجتمـاع ـ علـى .  كما أوردته ديرتكز تعريف ربة البيت ـ) ١(

دون (مفهوم المسؤولية، وعلى ذلك تكون ربـة البيـت هـي الـشخص المـسؤول وحـده 
عن معظم المهام المنزلية، أو عن اإلشراف على الخادم المنزلي الـذي ) الخادم المنزلي

 وقـد ال تكـون، وال يعـد يقوم بهذه المهام، وقد تكون ربة البيت عاملـة خـارج المنـزل
ــت دورا أنثويــا فقــط، وإنمــا يعــد الــدور الــوظيفي الــرئيس للمــرأة، ألن  دور ربــة البي

سـامية الـساعاتي، علـم اجتمـاع المـرأة، . د. مسؤولية إدارة المنزل هي مسؤولية النساء
  . ١٣٨، وص ١٣٧، ص )م٢٠٠٣(مكتبة األسرة ، 
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

 وإبــراز مــا ،)١(الــداخل،جمال الــروح والــنفس الــسوية المعطــاءة
 وفـي ،يتضمنه التجميل الخـارجي مـن أخطـاء شـرعية وصـحية

 فالرجـل الـذي يعـاني مـن ،ًالنهاية فهو ال يحقق لصاحبته خيـرا
 لـن يعنيـه كميـة المـساحيق ،سوء خلق وسلبية وإهمـال زوجتـه

  .ت بها وجههاالتي طل
 بعيد كل البعد عـن ى الحقيقي للحب، وهو معنتوضيح المعنى  - ٣

ذلك المفهـوم االسـته كي الـذي قلبـه صـناع األفـ م واألغـاني 
على كل األوجه، الحب بين الزوجين هو مودة تنمـو مـع حـسن 

 ورحمة متبادلة ينشئها ما بينهما من أبناء وبيت وعوالم ،العشرة
 مــن قوتــه التقــارب الفكــري والروحــي  ويزيــد،كثيــرة مــشتركة

  .)٢(والنفسي
 ولكنـه ،توضيح أن الزواج ليس رحلـة ترفيهيـة أو ع قـة عـابرة  - ٤

 وأســرة البــد أن تجــري عليهــا مــا يجــري علــى مــستمر،ارتبــاط 
 والمهـم ،الناس من مشك ت ومتاعب ونقائص ومـرض وحـزن

                                                 
اوز الـذات وعـدم التمركـز حولهـا كع مـة يحدد علماء النفس القدرة على العطـاء وتجـ  )١(

  .على سواء الشخصية وصحتها النفسية
أن وجود عالم معرفـي مـشترك بـين الـزوجين : عادل صادق أستاذ علم النفس. يقول د  )٢(

أحد أهم أسباب النجاح والـسعادة فـي الـزواج، وأن افتقـاده يخلـق مـا يمكـن تـسميته 
عـادل صـادق،  .د. جـان جـسدا بـ  روحبالط ق العاطفي بينهمـا حيـث يتعـايش الزو

   ١٩٩٨متاعب الزواج، كتاب اليوم، عدد مايو ـ 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٧٨ – 

أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

 ،أن نعرف كيف نتعـاطف ونتكـاتف فـي مواجهـة أعبـاء الحيـاة
  .هائصمود في وجه أنواوال

  :أثر اإلعالم على الشاب قبل الزواج 

قبــل اإلعـ م غيـر الهــادف علـى الـشباب مـن اآلثـار الـسلبية فــي 
  :الزواج

لحسناوات الفضائيات دور كبير في تزهيد الـشباب فـي المتـاح   - ١
  .أمامهم من فرص الزواج من فتيات عاديات

جون دون تحمل ألي  سهر وميصور اإلع م حياة الشباب لهو و  - ٢
ينفــره مــن الــزواج باعتبــاره قيــد علــى حريتــه مــسؤولية، وذلــك 

  .ونكد وهموم
من المفترض أن يتحمل الشاب الجزء األعظم من مسؤولية بيته   - ٣

 والـصورة اإلع ميـة الزائفـة ة ولكن نظام الحياة الحديث،وأسرته
 ممـا يجعلـه غيـر قـادر علـى تحمـل ،ال تتيح لـه الفرصـة لـذلك

  .ؤوليةالمس

  :أثر اإلع م التربوي على الشباب 
ومن المفاهيم اإليجابية التي ينبغي على اإلع م الهادف الترويج 

  :لها
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

  .تأهيل الشاب لدوره كزوج وأب مسؤول عن أسرة  - ١

 والتـي يبـرز ،نشر المعايير اإلس مية الختيار الزوجـة الـصالحة  - ٢
  .الدين والخلق كأهم مقوماتها

ة استثمار الشاب لوقته الذي هـو حياتـه لبنـاء نفـسه إظهار أهمي  - ٣
  . وتأسيس مستقبله

  : أثر اإلعالم على الزوجين أهمية 

 كـل )رجـل وامـرأة (عندما يـتم الـزواج بـين شخـصين ناضـجين
فإن هـذا الـزواج يكـون مـؤه   ،منهما يتقي اهللا في نفسه وفي شريكه

 - عــ موأهمهــا اإل - ىللنجــاح ويحتــاج لــدعم مــن العناصــر األخــر
وجـل فـي   عـزاج الناجح هو مـا وصـفه المـولى والزو،لتقوية روابطه

ــــة  ــــة الكريم   a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿اآلي
 b c d  e  gf m  l  k  j  i  h﴾)١( 
خيـر نـساء ركـبن اإلبـل نـساء « في وصف الزوجة الصالحة وقال 

ج فـي ذات  علـى زون علـى ولـد فـي صـغره، وأرعـاهنقريش، أحناه
  .)٢(»يده

                                                 
 .٢١سورة الروم، اآلية ) ١(
 .أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ) ٢(
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

  :دور اإلع م التربوي بالنسبة للزوجين 
من الممكن بث المعلومات المفيدة ومناقـشة القـضايا التـي تهـم 
الزوجين عبر كل الوسائط اإلع مية، وفي الحقيقة يوجد الكثيـر مـن 

 أمـا ،المواقع والمنتـديات الهادفـة التـي تقـوم بهـذا الـدور خيـر قيـام
مـن الممكـن متابعتهـا فـي أي  حيـث أنـه المهـم،اإلذاعة فلها دورهـا 

مكـن للزوجـة  وي، فيمكن االستماع إليهـا أثنـاء قيـادة الـسيارة،مكان
ً أيـضا  أمـا التلفزيـون ففيـه،متابعتها أثناء قيامهـا بواجباتهـا المنزليـة

ــ،بعــض القنــوات المتخصــصة والمفيــدة فــي هــذا الــشأن  صحف وال
ــا أكثرهــا ــاة الزوج،والمجــ ت وم ــة  ومــن الواضــح أن مجــال الحي ي

  . باهتمام بالغىبالذات يحظ

ــضوء عليهــا  ،وهنــاك جوانــب أخــرى يجــب أن يلقــي اإلعــ م ال
  :وأهمها 

 ف  يعتقد أحدهما أن اآلخر يفكر ،تقدير الفوارق بين الجنسين  - ١
  .ويسلك بطريقة مطابقة له

التعريف بأسس الحوار الناجح والتواصل المثمر بين الزوجين،   - ٢
 ويحــرص المــتكلم أن ،دون تحفــزفيــستمع كــل منهمــا لآلخــر 

يحدد مـا يـشكو منـه حتـى ال يبـدو األمـر مجـرد تجـريح ونقـد 
 وإذا استمر الحوار المتبادل ينمو بينهما ،لشخص الطرف اآلخر
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أثر اإلعالم على الزوجين موسوعة األسرة

 فبالتأكيد سيتم التوصل لحل يرضي ،بغير حساسية وال تجريح
  .الطرفين

ات  ألن رفع مـستوى التوقعـ،الواقعية في تصوير الحياة الزوجية  - ٣
  .يؤدي لمزيد من اإلحباط

 ،حــث الــشباب والفتيــات علــى التعــود علــى تحمــل المــسؤولية  - ٤
والتخلص من الروح االعتمادية التي غرستها طفـولتهم الطويلـة 

  .في اعتمادهم على األهل
 وليـست ،توضيح أن الحياة الزوجية ال تسير على وتيرة واحـدة  - ٥

 ويجب ،ال وإدبار إقب،شهر عسل دائم ولكنها موجات مد وجزر
  .التكيف مع ذلك دون محاولة تغييره

مؤسسة األسرة على مستوى العالم كله أصبحت تترنح تحـت إن 
وطأة مستجدات العصر الحديث، ولسنا في الحقيقة بمعزل عـن هـذه 

 ولــذلك يجــب أن يكــون الحفــاظ علــى الكيــان األســري ،التــأثيرات
  .مة لإلع وتقويته أحد األهداف الرئيس

     **      *   
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أثر اإلعالم على الرجل موسوعة األسرة

  لرجل ا علىأثر اإلعالم 

 تـردد ىقد تخطحلقة األقوى في منظومة المجتمع، فالرجل هو ال
 ، وحدد موقعه في المجتمع كشخص راشد مسؤول،وارتباك المراهقة

وأصبح يكسب من كده ويعول ويساند غيـره، واكتـسب القـدرة علـى 
حاب  التغرير بـه، والرجـال هـم أصـليس من السهل ،الفرز والتحليل

عـن حمايـة ً أيضا  والمسؤولين،القرار والسلطة والنفوذ في مجتمعهم
  .غيرهم

ولذلك ف بد أن يتصل ويتواصل مع محيطه عبر وسائل اإلعـ م 
 ، التـي تنقـل لـه الخبـر وتطلعـه علـى خلفياتـه وتفـسره لـه،المختلفة

 وفـي اندماجـه فـي قـضايا ،وتساعده في اتخاذ قراراته في مجال عمله
ً أيضا شيئا حه وتمن،أمته   .من الترفيه والترويح الذي يحتاجهً

 الطفـل واإلنترنـت ان التلفزيون يحتل المكانة األولى لدىوإذا ك
 عنــد ىاإلذاعــة تحتــل المكانــة األولــوصحف الــ فــإن ، المراهــقىلــد

  مـا يكـونً وذلـك ألنـه غالبـاً، ليس اختيارا ولكن فرض واقع،الرجل
 مـن وقـت الفـراغ ليمـضيه أمـام  وليس لديه الكثير، في عملهًمشغوال

ًغالبــا  وإذا اســتخدم الكمبيــوتر واإلنترنــت فهــو ،الــشاشات المــضيئة
  .ةا لخدمة أغراض محددميستخدمه

 ويعمل على التـأثير ، يوجه اإلع م خطابهوللرجل بشكل أساس
  .في قراره وتشكيل رؤيته
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أثر اإلعالم على الرجل موسوعة األسرة

  :تأثير وسائل اإلعالم على الرجل 

 األعـزب وهـي.. االته الث ثفي حسنتناول الرجل غير المتزوج 
والمطلــق واألرمــل، ويــشترك الث ثــة فــي افتقــاد وجــود المــرأة فــي 

 وبالتالي ستصبح للمواد اإلع مية المثيـرة للـشهوات أثرهـا ،حياتهم
 وخاصة تلك التي تبالغ في عرض صور المرأة وتتفنن ،السيئ عليهم

م على في إبراز جمالها وفتنتها، وهناك جوانب أخرى تخص كل منه
  .حدة

  : الرجل األعزب - ١
لم يتـزوج بعـد ويعـيش موزعـا بـين اسـتمتاعه بحريتـه هو الذي 

 وميله الفطري لتكوين أسرة وتحقيق ،الشخصية ب  مسؤولية وال قيد
حمـل بت الزواج ربط اإلع م  بعض وسائلمن سلبياتفسنة النكاح، 
 ،لزوجية وإلصاق كل العيوب والنقائص بالحياة ا الكثيرة،مسؤولياته

ووصــفها بأنهــا حيــاة القيــود والنكــد، ودعــوة األعــزب إلــى التمــسك 
أن يلبي حاجاته الجنسية بطرق بإمكانه  و،ًبحريته وأن يعيش منطلقا

  .غير مشروعة

دعو تـ وتتعـارض مـع مـا تتنافىومن المعروف أن تلك الدعاوي 
ــزواج والــدعوة إلــى بنــاء مجتمــع األديــانإليــه ــب فــي ال   مــن الترغي

ولـو كـان األعـزب يخـشى عـبء يقوم على العفة والطهارة، متماسك 
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أثر اإلعالم على الرجل موسوعة األسرة

ث ثـة حـق « :المسؤولية والتكلفة المادية فليتـذكر الحـديث الـشريف
 والمكاتب الذي يريد األداء ،المجاهد في سبيل اهللا: على اهللا عونهم 

  وخيـر متـاع،الدنيا متاع « : وقال .)١(»فوالناكح الذي يريد العفا
  .)٢(»حةا المرأة الصالالدني

  : الرجل المطلق - ٢
   اإلع م والط ق - أ

 ليتسنى للزوجين أن يجع  من البيت للديمومةعقد الزواج يعقد 
 ويتمكنا من تنشئة أوالدهما تنشئة صـالحة، ،عشا مستقرا يأويان إليه

: ولذلك فالع قـة الزوجيـة مـن أقـدس الـص ت وأوثقهـا قـال تعـالى
ــ ق)٣(﴾< = > ;﴿ ــذلك وصــف الط  )٤( ول

:  قـال أن رسـول اهللا  رضـي اهللا عنهمـاعن ابـن عمـرف ،بأنه بغيض
  .)٥(»أبغض الح ل إلى اهللا عز وجل الط ق«

وفي ندوة علمية تهدف إلى إلقاء الضوء على ظـاهرة الطـ ق فـي 
التقدم التقني ل تـصاالت « نوقشت قضية ،المملكة العربية السعودية

                                                 
  ).٤/١٨٤ (مرواه الترمذي في باب المجاهد والناكح والمكاتب وعون اهللا إياه) ١(
  .نيا المرأة الصالحةرواه مسلم في صحيحه في باب خير متاع الد) ٢(
  .٢١سورة النساء، اآلية ) ٣(
أطلقـت األسـير إذا : الط ق لغة مأخوذ من كلمة اإلط ق، وهو اإلرسال والترك، تقـول ) ٤(

  .حللت قيده وأرسلته، وفي الش  حل رابطة الزواج وإنهاء الع قة الزوجية
  .رواه أبو داود والحاكم وصححه) ٥(
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ًباحثـة بحثـا تفـصيلياوقـدمت فيـه  )١(»وأثره في ظـاهرة الطـ ق  عـن ً
 ى مـد البحث وتناول)٢(»القنوات الفضائية وع قتها بظاهرة الط ق«

تأثير ما يقدم من أفكار مستحدثة وصور غير واقعية للحيـاة الزوجيـة 
في التعجيل باتخـاذ قـرار الطـ ق خاصـة بالنـسبة لـصغار الـسن مـن 

مؤداهــا  إلــى نتيجــة بحثهــا، ووصــلت الباحثــة فــي نهايــة )٣(األزواج
يمكــن أن تــؤثر الفــضائيات بأســلوب غيــر مباشــر فــي اتخــاذ قــرار «

  . » الزوجين لذلكىة وجود استعداد لداالنفصال الرسمي في حال
 ،عـن تـأثير اإلنترنـت فـي اتخـاذ قـرار الـزواج)٤(وفي بحث آخر 

 من أفراد العينة كان لتعـاملهم مـع المواقـع ًا أن كثير فيه كاتبتهأثبتت
 في الوصول بحيـاتهم الزوجيـة األثر المباشرنترنت اإلباحية على اإل
  .إلى حافة الط ق

  : معاناة الرجل المطلق - ب
 تركز وسائل اإلعـ م علـى معانـاة المـرأة ًفع ،بعد وقوع الط ق 

مـا يـتم تجاهـل  حتى أنه عند مناقشة مشكلة الطـ ق كثيـرا ،المطلقة
                                                 

 مركــز بحــوث الدراســات الجامعيــة -عــة الملــك ســعود نــدوة عقــدت فــي رحــاب جام) ١(
 .للبنات

 .قدمته األستاذة الدكتورة عزة كريم) ٢(
 حالة، وثبت أن أكثر من نصفهم تم الطـ ق بيـنهم قبـل ١٥٨شملت الدراسة الميدانية ) ٣(

 .مرور ث ث سنوات على الزواج
ر الـسلبي لإلنترنـت فـي التـأثي«: قدمته الدكتورة الجوهرة بنت فهـد آل سـعود، بعنـوان) ٤(

 .»مشك ت النزاع األسري الذي يؤدي إلى الط ق
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فـي ي والمخطـئ وينظـر إليـه بـصفته هـو الجـانًمعاناة الرجل تمامـا، 
. ، في حين أن الدراسات والبحوث أثبتت عكس ذلكمعظم األحيان

 ثبـت .. بين الرجـل والمـرأةً تماماىحتى في المجتمعات التي تساو
 وأحيانــا تكــون معانــاة ضــرار النفــسية واالجتماعيــة تتــساوى،أن األ

  .)١( خاصة كلما تقدم به العمر،الرجل هي األشد
 مــصطفى. فيــصف د )٢(س المعنــىفــوتؤكــد الدراســات العربيــة ن

 وال يستثني الرجـل مـن ،الحاروني الط ق بأنه يعد منجما لألمراض
 خاصـة إذا كـان الطـ ق ،اآلثار النفسية واالجتماعية المدمرة للطـ ق

 ، مما يشعر الرجل بالطعن في رجولتـه،قد تم بناء على طلب الزوجة
  .فيتألم في صمت وال يبوح بحقيقة معاناته

 اإلع م مساعدة الرجـل المطلـق فـي الخـروج  وسائلومن واجب
التسليم بأن الوصول بـسفينة الـزواج :  أهمها ،من معاناته بعدة طرق

إلى شاطئ الط ق ليس مسؤولية الرجل وحده، ومساعدة الرجـل فـي 
استعادة ثقته بنفسه والبدء مـن جديـد، وتوعيـة األبنـاء بـأن انفـصال 

  . منهماٍّجاه أيالوالدين ال يعني تغير مشاعرهم ت
                                                 

في دراسة أمريكية حديثـة شـملت عـشرة آالف حالـة، ثبـت تزايـد نـسبة عـدد الرجـال   ) ١(
المطلقين الذين يعانون أمراضا نفسية وجسدية قد تصل بهم إلى التفكير في االنتحـار 

  .واإلقدام عليه
مصطفى الحاروني أستاذ علم النفس بجامعة حلوان تناولت األثر دراسة مهمة للدكتور   ) ٢(

 .النفسي للط ق على الرجل
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  : الرجل األرمل - ٣
الرجل األرمـل هـو مـن فقـد زوجتـه بالوفـاة، وعلـى العكـس مـن 

 خاصـة عنـدما يقـوم ، بتعاطف وتقـدير المجتمـعىالمطلق فإنه يحظ
بنفسه برعاية أوالده ويصبح لهم بمثابة األب واألم معا، ولكنه مهما 

ُله وأ زوجة  إلى فهو يحتاج، في خدمتهمًمتفانياكان  بديلة ألبنائـه، ٍّم َ
وهنا يتدخل اإلع م بدور سلبي لتقديم صورة سـيئة ومنفـرة لزوجـة 

 وخـضوع الـزوج ، وحرصها على إيذاء وتعـذيب أبنـاء زوجهـا،األب
هـذه الـصورة تخيـف األبنـاء مـن فكـرة زواج أبـيهم بعـد فلسلطانها، 
 وتصبح دافعا ال شعوريا لتعاملهم بحـساسية ورفـض مـع ،رحيل األم
تخيف المرأة من الزواج من األرمـل ً أيضا ألب، وهذه الصورةزوجة ا

  .حتى ال توضع في هذا اإلطار
 فزوجـة األب إذا ، اإلع م هو تصحيح هذه الـصورة وسائلودور

ــت امــرأة صــالحة فإنهــا تقــوم بعمــل يثيبهــا اهللا  عليــه عــز وجــل كان
،  ألنهـا تربـي هـؤالء األيتـام وتتقـي اهللا فـيهم،ويجزيها خيـر الجـزاء

  .)٢(﴾#  $ )١(!  "   ﴿ :وذلك مصداقا لقوله تعالى
*      *      * 

                                                 
 . أو التي ال زوج لها، وهو الذي ال زوجة له، جمع أيم:األيامى) ١(
  .٣٢ آية ،سورة النور) ٢(
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  لمرأة ا علىأثر اإلعالم 

المرأة هي القلب النابض للمجتمع، وهـي حاملـة التـراث وناقلـة 
 فـإذا ،التقاليد، المرأة هي النقطـة الحـساسة والفارقـة فـي أي مجتمـع

هافـة صحيح، تتميز عن الرجـل برً أيضا  والعكس،صلحت صلح كله
  .ك تزداد قوة تأثير اإلع م عليها ولذل،الحس والقابلية العالية للتأثر

  :تأثير اإلعالم على المرأة 

ــة  ــة البيولوجي ــن الناحي ــل م ــن الرج ــرأة ع ــوين الم ــف تك يختل
 يقـول ،ًلنفسية والعاطفية، فهي مخلوق مختلف تماما في كل شـ وا

العقل وق يتفو، )١(﴾ ´µ ³ ²﴿: تعالى في اآلية الكريمةاهللا 
 وقـد وهبهـا المـولى عـز )٢( المرأة على العقـل المنطقـيالعاطفي لدى

الوجـداني واإلحـساس بـالغير والتعـاطف وجل قـدرة علـى الـتقمص 
ــه ــسية،مع ــل تلــك النف ــر  ومث ــا ت ــة لم ــر قابلي  اهالحــساسة تكــون أكث

                                                 
  .٣٦ اآلية ،سورة آل عمران  ) ١(
ًهناك طريقتان مختلفتان اخت فا جوهريا للمعرفة، تتفا  ) ٢(  ،ع ن لبناء حياتنا العقليةً

 وهي طريقة فهم ما ندركه تمام اإلدراك والواضح ،األولى طريقة العقل المنطقي
ًوضوحا كام  في وعينا  وما يحتاج منا إلى التفكير فيه بعمق وتأمل، وهناك نظام ،ًً

 حيث ، هذا النظام هو العقل العاطفي،آخر للمعرفة قوي ومندفع وأحيانا غير منطقي
 دانييل جولمان، ترجمة ليلي ،انظر الذكاء العاطفي(ر العاطفة على منطق العقل تسيط

 .)، الكويت٢٦٢ العدد الجبالي، سلسلة عالم المعرفة،
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ً ولـذلك لـيس غريبـا أن تبكـي المـرأة تـأثرا عنـدما تـشاهد ه،وتشاهد ً
تمتلـئ ً وأيـضا ،و كانت تعلم أنها مجرد تمثيـلمواقف محزنة حتى ل

 عندما تشاهد ما يمس وجدانها، وقـد ،نفسها بمشاعر الحب والبهجة
خلقها المولى عز وجل على هذا النحـو لتقـوم بوظيفتهـا كزوجـة وأم 

 وتخفـف متـاعبهم ، وتـشاركهم أفـراحهم،تنفعل وتتفاعل مع أسرتها
جـه آخـر، فمـن الممكـن وأحزانهم، ولكن هذه الطبيعة الخاصة لها و

أن تــصبح الفتــاة التــي اختزنــت الكثيــر مــن العواطــف عبــر مــشاهدة 
ــ م واالســتماع لألغــاني صــيدا ســه  لمــن يغــرر بهــا ويــستغل  ًاألف ً

 وتقوية الـوا  ، ولذلك ف  بد من ترشيد العاطفة،عاطفتها المشبوبة
 لتـصبح الـوردة الجميلـة محاطـة بأشـواكها ،الديني والعقل المنطقـي

  .لتي تحميها ا
 وتـشمل العـانس والمطلقـة ،وسوف نتحدث عن المرأة الوحيـدة

  .واألرملة 
   :)العانس( في الزواج المتأخرةالفتاة  على تأثير اإلعالم

 ال تحـب أي فتـاة أن ، ولقـب كريـه، كلمـة قاسـية)١(كلمة العانس
تحمله، ولألسف تزايدت نسبة الفتيات في عالمنـا اإلسـ مي ال ئـي 

ــام مخيفــة،  ح،يحملنــه ــة فتــى وصــلت إلــى أرق فــي المملكــة العربي
 مليـونالسعودية قدر عدد الفتيات ال ئي تخطين سن الث ثين بنحـو 

                                                 
 هي الفتاة البكر التي تأخرت في الزواج، ويختلف السن الذي يدرجها في هذه :العانس) ١(

  . ثين  ويتراوح بين الث ثين والخامسة والث،الفئة من بلد آلخر
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 حـدد اإلحـصاء األخيـر عـدد مـن )١( وفـي مـصر،مليون فتاةالونصف 
ويقـارب تخطين الخامسة والث ثين بنحو أربعة م يين من الفتيات، 

فـي بـ د راوح نـسبة العنوسـة تتـ و،المغـربهذا الرقم في الجزائـر و
   .)٢(% من إجمالي الفتيات٢٠% إلى ١٥الخليج العربي بين 

 ، والبطالـة،من أهم أسباب العنوسـة ارتفـاع تكلفـة الـزواجلعل و
ــاء أمــور الفتيــات،وتفــشي االنحــ ل ــت أولي  ومــن األســباب ، وتعن

همة التقصير في تناول هذا الموضوع عبر وسائل اإلع م التي مـن مال
  .مكن أن تقوم فيه بدور توجيهي فعال الم

تفـاقم هـذه الظـاهرة بعـدة طـرق بل إن اإلع م حاليـا يـسهم فـي 
  : منها
 األحــ م مــن الــصعب ىرســم صــورة خياليــة خارقــة لفتــاة وفتــ  - ١

 وهـذه الـصورة تترسـخ فـي نفـس الـشباب ،تواجدها في الواقـع
  .هم في فرص الزواج المتاحة أمامهمفتزهد

  .قات الحرة غير الشرعيةالترويج للع   - ٢
  . ومعالجة أسبابها،ح مشكلة العنوسةعدم االهتمام بطر  - ٣

                                                 
قامت فتاة مصرية بتدشين موقعا على اإلنترنت للتعبير عن فئة الفتيات ال تي لم ) ١(

 .)عايزة أتجوز(يتزوجن ومشاكلهن الخاصة وهمومهن باسم 
 فبينما يمثل العجز عن القيام بتكلفة الزواج السبب ،تختلف األسباب من بلد آلخر) ٢(

أمور الفتيات واالتجاه للزواج من أجنبيات  فإن تشدد أولياء ،األول في مصر والجزائر
  . دول الخليج  بعضيظهر كسبب رئيس في
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 حتى لو حال بينها وبين عمل المرأة والتفرغ له،تضخيم أهمية   - ٤
  .الزواج أو أخرها عنه 

  :دور اإلع م في حل مشكلة العنوسة 
  وعـدم،توعية األهل وأولياء أمور الفتيات بتيسير زواج البنـات  - ١

المغاالة فـي الطلبـات الماديـة مـن مهـر وشـبكة وغيرهـا، ونـشر 
  .ثقافة التيسير في المجتمع 

ً إع ميـــا، والــدعوة إلـــى  الــشباب بـــينبطالــةال ظـــاهرة إبــراز  - ٢
 والـدعوة لحلـول مبتكـرة مثـل ،لتوفير فـرص العمـلمساعدتهم 

  .المشروعات الصغيرة وغيرها
ل مــن أجـل رفــع ســن مقاومـة المــشروعات التغريبيـة التــي تعمـ  - ٣

ــزواج ــر أنظمــة األحــوال الشخــصية،ال  وهــدم مؤســسة -  وتغيي
  .األسرة

، لرغبـاتهممساهمة اإلع م فـي توعيـة الـشباب بحلـول واقعيـة   - ٤
 ألن تقاعس كل شاب عـن الـزواج ،حتى ال يبالغوا في أح مهم

 وتفـاقم أزمـة الـزواج ،معناه زيادة عدد الفتيات غير المتزوجات
  .في المجتمع

  .)١(لزواجا وابتكار حلول جديدة لتيسير ،زواج المبكرـتشجيع ال- ٥
                                                 

فـي ) حماسـنا(من أمثلة الحلول المبتكرة ما دعا إليـه موقـع مكافحـة العـري واإلباحيـة ) ١(
وناشـدوا رجـال األعمـال وأهـل البـر والتقـوى ) جوزونا(حملة على اإلنترنت شعارها 

 الشباب في إعداد بيـت الزوجيـة ، علـى أسـاس أن وأصحاب مصانع األثاث بمساعدة
 .هذا واجبهم وواجب المجتمع تجاه هؤالء الشباب 
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إن الحل العملي لمشكلة العنوسة هو في اتباع الهدي النبوي كما 
إذا جاءكم من ترضون دينه «: جاء في الحديث الشريف مثل قوله 

وفـي  )١(» إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير،وخلقه فزوجوه
  .)٢(»ًالنساء بركة أيسرهن مهرا أعظم« حديث آخر

  :لمطلقات على اأهمية وأثر اإلعالم 

ة يـينظر المجتمع إلى المطلقة نظـرة إدانـة، ولكـن أزمتهـا الحقيق
 وتواجـه مـشكلة ، فهـي تعـاني مـرارة الوحـدة والفـشل،أكبر من ذلك

 خاصـة فـي حالـة وجـود ،يومية حقيقية فـي تـدبير أمورهـا المعيـشية
 مـا ىاسـات أن المعانـاة االقتـصادية هـي أقـسأثبتـت الدرقد أطفال و

 ،خاصة إذا امتنـع الـزوج عـن دفـع مـا يكفـي نفقاتهـا، يواجه المطلقة
  .)٣(ًوهو ما يحدث كثيرا 

                                                 
 ).٧/١٣١(، والمعجم األوسط )١٩/٣٦٦(واه الطبراني في المعجم الكبير ر) ١(
 ).٢/١٧٨(والحاكم في المستدرك ) ٦/١٤٥(واه اإلمام أحمد في المسند ر) ٢(
آمــال .  قــدمتها د »قتــصادي للمــرأة الــسعودية المطلقــةالتكيــف اال«فــي دراســة بعنــوان ) ٣(

 عبداهللا الفريح، كشفت نتائج هذه الدراسـة أن أعلـى النـسب مـن حيـث سـوء التكيـف
لمرأة المطلقة، وأهم المشك ت االقتصادية التي تواجههـا ا  لدىاالقتصادي قد تركزت

تمكنهــا مــن  وعــدم ، ورفــض األب اإلنفــاق علــيهم،هــي مــشكلة اإلنفــاق علــى أبنائهــا
ظـاهرة «وقـدمت هـذه الدراسـة فـي نـدوة .الحصول على عمل لسد احتياجاتها المادية 

 عقدت في رحـاب جامعـة الملـك سـعود، مركـز »الط ق في المملكة العربية السعودية
  .م٢٠٠٦بحوث الدراسات الجامعية للبنات 



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٩٣ – 

أثر اإلعالم على المرأة موسوعة األسرة

وتشير األرقام واإلحصائيات إلى ارتفاع مؤسف في نسبة حدوث 
 من حـاالت الـزواج كـل %٣٥ إلى ففي الكويت تصل النسبة ،الط ق
 فتـصل )١( أما فـي الـسعودية، قريبة من ذلك وفي البحرين وقطرعام،
، ووصلت نسبة الطـ ق )٢(% ٤٦ وترتفع في اإلمارات إلى ،%٢٠إلى 

% حـسب مـا جـاء فـي التعـداد األخيـر الـذي قـام بـه ٤٠في مصر إلى 
  .الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء 

 فـسنجد أنـه يرجـع ،وإذا ناقشنا هذا التصاعد في حاالت الطـ ق
 مما يـؤدي لـسرعة ،إلى تناقص مهارات الذكاء العاطفيبدرجة كبيرة 

ــزوجين ــصادم بــين ال ــة إضــافة إلــى  ،الت ــضغوط االجتماعي تراجــع ال
ــه ــدم تقبل ــ ق وع ــتنكار الط ــي اس ــة ف ــات ، المتمثل ــاد الزوج واعتم

ً راتبـا، ىاالقتصادي على أزواجهن بعد أن صارت المرأة تعمل وتتلق
  .مرار الكثير من الزيجات وقد كان هذا العامل بالذات سببا في است
 وهو شر البد منه في بعـض ،والط ق هو أبغض الح ل عند اهللا

األحيان، ويترتب عليه الكثير من األضرار االجتماعية والنفسية علـى 
  كل أفراد األسرة وخاصة األطفال 

                                                 
% مـن ٢٠  إلـىدراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية أثبتت أن نسبة الطـ ق وصـلت  )١(

  .إجمالي عدد المتزوجين 
في دراسة أعدها مركز سلمان االجتماعي بالرياض عـن حـاالت الطـ ق والعنوسـة فـي   ) ٢(

  .دول الخليج 



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٩٤ – 

أثر اإلعالم على المرأة موسوعة األسرة

 فهــي ال تتحمــل ،وتعــاني المــرأة مــن كــل هــذه اآلثــار مجتمعــة
مـسؤولية أوالدهـا، واإلعـ م غيـر  ً أيـضا ولكن،مسؤولية نفسها فقط

ــد  ــا بالتمهي ــاقم المــشكلة إم ــي تف ــسهم ف ــن الممكــن أن ي ــادف م اله
 أو المــساهمة فــي تــشويه صــورة المطلقــة ،لحــدوثها بــشكل أو آخــر

  .وتنفير المجتمع منها 

  :دور اإلع م في حل مشكلة المطلقات 
 هأنـ فمن الم حظ ،المساهمة في إعداد الفتيات للحياة الزوجية  - ١

 لم تعـد الفتـاة مهيـأة  وانشغال األم،بسبب وزيادة نسبة الرفاهية
  .لتحمل مسؤولية الحياة الزوجية

ــزوج  - ٢ ــز علــى المظــاهر ،التوعيــة بحــسن اختيــار ال  وعــدم التركي
 ولكن االهتمام بدينه وخلقه كما جـاء ،الشكلية والمادية وحدها

  .في الحديث الشريف 

 وعـدم الوصـول  الخ فـات الزوجيـةالتوعية بكيفية التعامل مـع  - ٣
علــى ســبيل المثــال عنــدما ارتفعــت نــسبة بهــا لحافــة الطــ ق، ف

  إلــىووصــلتفــي بريطانيــا الطـ ق منــذ حــوالي أربــع سـنوات 
 وقـال تـوني بليـر رئـيس الـوزراء ، قامت الدنيا ولم تقعد،%٤٠

إلى أين يتجه المجتمع إذا كـان هـذا هـو حـال األسـرة ؟ وعلـى 
كيف «ء من جامعة كامبردج بوضع مناهج بعنوان الفور قام علما



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٩٥ – 

أثر اإلعالم على المرأة موسوعة األسرة

ًكيف تكون زوجا وأبا« و،»ً وأماًتكونين زوجة  وتـم تدريـسها ،»ً
  .في المرحلة الثانوية 

عــدم  اإلعــ م  وســائل فمــن واجــب،إذا حــدث الطــ ق بالفعــل  - ٤
 ، ونــشر الــوعي بتقبلهــا بــشكل غيــر مقــصود،لمطلقــةاإلســاءة ل

 ،جيع االقتــران بهــا كزوجــة وتــش،وإعــادة دمجهــا فــي المجتمــع
وتــشير األبحــاث أن الــزواج الثــاني للمطلقــة يكــون ناجحــا 

  . وإصرارها على النجاح ىالستفادتها من خبرتها األول

مساعدة المطلقة فـي تـدبير أمورهـا المعيـشية بإرشـادها لكيفيـة   - ٥
 وأن  أو الحــصول علــى فرصــة عمــل،،الحــصول علــى حقوقهــا

  .من الطرفين» بإحسانتسريح «يكون مفهوم الط ق 

 اإلعـ م فـي حـل مـشكلة  وسـائلومن األمثلـة العمليـة لمـساهمة
 بإنــشاء موقــع نــادي »إســ م أون اليــن« مــساهمة شــبكة ،المطلقــات
 كأحد آليات الخـدمات االجتماعيـة علـى الـشبكة لـدعم )١(المطلقات

 وذلك من خ ل إلقـاء الـضوء علـى أسـباب فـشل ،التماسك األسري
 ، من واقع رصد أسـباب ارتفـاع معـدالت الطـ ق،جيةالع قات الزو

 - إذا كان لديها أبناء– وتهيئة المطلقة للقيام بدورها كأم بعد الط ق
                                                 

 .م٢٠٠٥أنشئ هذا الموقع في نوفمبر ) ١(



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٩٦ – 

أثر اإلعالم على المرأة موسوعة األسرة

وتصحيح الصورة الذهنية عن المطلقة سواء عند نفسها أو المحيطين 
  .)١ (بها

  : )٢(ألرملة على اأثر اإلعالم 

رهـا فقـدت ينظر المجتمع لألرملـة نظـرة تعـاطف وتـراحم باعتبا
 فيـزداد ، وخاصة إذا تفرغت لتربية أطفالها،عائلها وسندها في الحياة
   .صبرهااحترام الجميع لكفاحها و

 إذ ، إذا فكرت في الزواج لدى البعضتتغيرقد ولكن هذه النظرة 
ــصلحة ،زوجهــاليعتبرهــا الــبعض غيــر وفيــة  ــصة علــى م  وغيــر حري

 ،الحيـاة الطبيعيـةأبنائها، وهـي نظـرة ظالمـة تحرمهـا مـن حقهـا فـي 
  .وتفرض عليها القهر والحرمان 

 ،)٣( أجازه الش  بعد انتهاء العـدة ،إن الزواج حق أساس لألرملة
 ولـديها أطفـال فـي حاجـة لرعايـة ،خاصة إذا كانت في مقتبـل العمـر

 وتكمـل حياتهـا فـي ظـل أسـرة ، ولها أن تتزوج لتعـف نفـسها،األب
ًها وكان لهم أبا بدي ئنا وإذا نجح زوجها في احتواء أب،طبيعية  فإن ،ً

  .ً أيضا ذلك يصبح في مصلحة األسرة كلها والمجتمع
                                                 

دور اإلعـ م فـي دعـم التماسـك «تم تقديم ورقة عمل عن خـدمات الموقـع فـي نـدوة   ) ١(
 ، التـي أقامهـا المجلـس األعلـى لـشؤون األسـرة فـي قطـرم٢٠٠٦ ـ٤ـ ١٦ في »األسري

  .ضمن احتفاله بيوم األسرة القطري 
  . وترملت المرأة إذا فقدت زوجها ، من مات زوجها:األرملة  ) ٢(
 .ً أو وضع الحمل لو كانت حام ،فترة العدة شرعا هي أربعة أشهر وعشرة أيام  ) ٣(



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٩٧ – 

أثر اإلعالم على المرأة موسوعة األسرة

  :أثر اإلع م في حل مشك ت األرملة 
نشر الوعي بالحكم الـصحيح لـزواج األرملـة، فاإلسـ م يراعـي   - ١

  . وقد أباح الزواج لألرملة بعد انتهاء عدتها،الفطرة البشرية
 ، وخاصة لمن يرعاهم ويقوم على أمرهم،ًالتوصية باأليتام خيرا  - ٢

 لـه ،فإن زوج األم الـذي يتقـي اهللا فـي صـغار يتـامى فـي حجـره
أنـا «:  وقـد قـال رسـول اهللا ،أفضل الجزاء والثـواب عنـد اهللا
   .)١( وأشار بإصبعيه»نيوكافل اليتيم في الجنة كهات

إذا كانت ظروف األرملة ال تسمح لها بالزواج وإذا فـضلت هـي   - ٣
 بمـا فـي ذلـك ، يجب على المجتمع كلـه،تفرغ لتربية أوالدهاال

  .وسائل اإلع م إعانتها على أداء رسالتها السامية 
 ذات وضع ،ً سواء كانت بكرا أو مطلقة أو أرملة»الوحيدة«المرأة 

 وتحتـاج للـدعم المعنـوي ،ًحساس وتعاني صورا شـتى مـن المعانـاة
إلع م المساهمة فـي ل ا، ويمكن لوسائوالعمل على تخفيف معاناتها

 ، وتصحيح الـصورة الذهنيـة عنهـا،ذلك بنشر الوعي بأبعاد مشكلتها
 وتـصحيح المفـاهيم التـي تـؤدي لتفـاقم ،والترغيب في االقتران بهـا

 الــسلبية  أو النظــرة، ســواء مــن ناحيــة العــادات والتقاليــد،مــشكلتها
  .السائدة في المجتمع

                                                 
 ).٤/٣٢١(ليتيم وكفالته  باب رحمة ا،واه الترمذي في سننهر) ١(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٩٨ – 

أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

  لطفل على اأثر اإلعالم 

ل بأن لديهم حاجة داخلية قوية إلى النشاط العقلـي، يتميز األطفا
إنهم نفوس متفتحة وعقول ممتصة ومخلوقات نهمة للخبرة، ولذلك 
يجب االهتمام بما يقـدم لهـم فـي مرحلـة التكـوين العقلـي والثقـافي 

ِاألولي َّ َ ، ألن ما ينقش على جدران نفوسهم الغضة سيظل محددا هاما ْ
تـأتي أهميـة مـا يتلقونـه مـن وسـائل لسلوكهم طوال العمر، ومن هنا 

ــة ــ م المختلف ــام ،اإلع ــي  أم ــستريحا قل ــس األب واألم لي  فربمــا جل
 ولكن تأثير المشاهدة يختلف كليا فيما بينهم، ،التلفزيون مع األبناء

 مومهمـا لـن يتـأثرا مثـل األبنـاء ذويفالوالدان الراشدان المـثق ن به
لصفحة البيضاء المتعطشة  والنفوس ذات ا،العيون الصغيرة المتطلعة

لمن ينقش عليها خبرات ومعلومـات وحكايـات سـتتراكم وتتـشابك 
  . وتكوينهم فيما بعد)١(لتشكل جزءا من ثقافتهم

  : احتياجات الطفل التربوية بين األسرة واإلعالم 

تبدأ ع قة األطفال بوسائل اإلع م عـن طريـق األسـرة، فـاألم ال 
                                                 

تشمل الثقافة مركبا يتضمن العقائد واألخ ق والعادات والقـوانين والمعـارف وأنمـاط   ) ١(
 ولألطفال ثقافتهم الخاصة التـي يمكـن ،السلوك التي يكتسبها اإلنسان داخل المجتمع

  وتعني مفرداتهم اللغويـة ومعـاييرهم الخاصـة وأسـاليبهم فـي،أن نصفها بثقافة الطفل
التعبير واحتياجاتهم النفسية والتربويـة، وهنـا فـإن ثقافـة الطفـل هـي فـ  مـن الثقافـة 

  . العامة لمجتمعه



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٩٩ – 

أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

 من أن تضعه أمام ًا وشغله عنها خيرتجد وسيلة لتهدئة طفلها الصغير
التلفزيون ليتابع الرسوم المتحركة وغيرها مما يقدم لألطفال، وتشعر 
 ،باالمتنان لهذا الجهـاز الـسحري الـذي يـسيطر علـى طفلهـا ويـسليه

 ، اسـتمتاعهصلها صوت ضحكاته التي تدل على مـدىخاصة عندما ي
  . وقتا لعملهاً وقد أمكنها أخيرا أن تجد مشاغلهابينما هي في 

ولكــن هــل تــصلح وســائل اإلعــ م بــدي  عــن األســرة فــي تلبيــة 
  احتياجات الطفل التربوية؟ 

لى احتياجات الطفل جيب على التساؤل ال بد أن نتعرف علكي ن
  :في سني حياته األولى 

يحتاج األطفال إلى تحقيق ع قات أسرية ناجحة ليمكنهم فهم   - ١
ــاتهم االجتم،أنفــسهم  ولكــن االســتغراق فــي ،اعيــة وبــدء ع ق

  .مشاهدة التلفزيون يقلل الفرص لذلك
يحتاج األطفال إلى تنميـة قـدرتهم علـى التوجيـه الـذاتي حتـى   - ٢

 ولكـن المبالغـة فـي متابعـة وسـائل ،يحرروا أنفسهم من التبعية
  .اإلع م الحديثة يساعد على استمرار تلك التبعية

تعلـم  (سالتـصال األسـايحتاج األطفال إلى اكتـساب مهـارات ا  - ٣
غيـر أن ) القراءة والكتابة والتعبير عـن الـذات بمرونـة ووضـوح

 ألنـه ال ،اللفظـي ولبي لوسائل اإلعـ م ال يعـزز النمـالتلقي الس
  .يتطلب أي مشاركة لفظية من جانب الطفل



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٠٠ – 

أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

 والتــزود بخبــرات ،يحتــاج األطفــال إلــى اكتــشاف واقــع الحيــاة  - ٤
 ،نب القوة والضعف في أنفـسهمحقيقية تعينهم على معرفة جوا

 تحديد ميولهم مما يساعدهم فيما بعد على تحقيق  منليمكنهم
 ولكن التلقي فقط ال يفضي إلـى ،رغباتهم في العمل والهوايات

 ألنه يحد من اندماج األطفال في تلك األنشطة ،اكتشافات كهذه
  .الواقعية التي تتيح لقدراتهم فرصة حقيقية ل ختبار

 وهـذا يتحقـق بـصورة أفـضل عـن ،ألطفال إلى التخيـليحتاج ا  - ٥
 ولـيس عـن طريـق القـصص ،)١(طريق النـشاط اإليهـامي الـذاتي

  .كبار ويقدمونها له في التلفزيونالخيالية التي يعدها ال
 وليس ،يحتاج األطفال إلى تعلم األداء اليدوي واللمس والفعل  - ٦

  .مجرد المشاهدة السلبية
 فلـيكن هـذا ،الطفل مع وسـائل اإلعـ موإذا كان البد من تعاطي 

 ليتـسنى لـه ممارسـة األنـشطة ،في نطاق زمني محدد من قبل األسـرة
األمـر   وحتى ال يبـدو،ًالطفل نموا نفسيا متوازنا  حتى ينمو،األخرى

                                                 
 مثـل أن يركـب ،لعب األطفال التخيلـي التقليـدي البـسيطهو :النشاط اإليهامي الذاتي  ) ١(

يقـوم أحـدهم بـدور وه فـي مدرسـة ءيتخيـل نفـسه وأصـدقا  أو،ًعصا ويتخيلها حصانا
 وهذا النـشاط الطفـولي ،اللعبة المعروفة عسكر وحرامية  أو،خرون الت ميذالمعلم واآل

 وفـي لعبـة ،نوع من التدريب العملي ألدوار مجتمعية يمكـن ممارسـتها فـي المـستقبل
 ،ثـل فـي الحراميـةتممثل عسكر وحرامية يترسخ لديهم قيم المجتمع في نبذ الـشر الم

  . واإلعجاب بالبطولة فيمن يحفظون األمن
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أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

 وتـرك عـبء تربيتـه ،تهربا من القيام بالواجب التربوي تجـاه الطفـل
 فلـن تعطيـه اللمـسة  مهما قـدمت للطفـل،بالكامل لوسائل إلكترونية

  . ولن تزوده بالخبرة الحقيقية للحياة،اإلنسانية الرحيمة
الطفل ومنذ مولـده يجـب  ومما الشك فيه أنه في كل مراحل نمو

 وهذا سيعطيه مناعـة ،على األسرة أوال القيام بواجبها التربوي تجاهه
  .وقدرة على االستفادة من الجانب اإليجابي لإلع م وتجاوز سلبياته

: د أكد الرسول  على أهميـة التربيـة فـي أكثـر مـن حـديث وق
: ، وقـال )١(»ألن يؤدب الرجل ولـده خيـر مـن أن يتـصدق بـصاع«
حـب نبـيكم، وحـب آل بيتـه، : أدبوا أوالدكم علـى ثـ ث خـصال «

  .)٢(»وت وة القرآن
ومن األحاديث التي تؤكد على دور األم ما رواه ابـن عمـر رضـي 

راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية والرجل «: اهللا عنهما 
  .)٣(»في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

  :لطفل تجاه ادور اإلعالم 

ُيمكنـهال يملك الطفل مخزونا من الخبرات الحياتية الواقعية مـا  َ ِّ َ ُ 
ًمن وضع حدود واضحة بين الواقع والخيـال، كمـا أنـه مـا زال قـاب  

                                                 
 . رواه الترمذي  )١(
 . رواه الطبراني  )٢(
  . رواه البخاري ومسلم  )٣(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٠٢ – 

أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

ة هائلة على اختزان المعلومات وتعلم  ولديه قدر،للتشكيل والتكوين
فمن الممكـن  نجحنا في جذب انتباهه، ولذلك  إذا خاصة،كل جديد

 بـشرط االلتــزام ، مــع الطفـلً بـاهراًنجاحـاوسـائل اإلعــ م حقـق أن ت
  ).أسلوب عرض جذاب+ محتوى جيد (بتلك المعادلة البسيطة 

ية وهناك العديد من المؤتمرات التي عقـدت فـي الـدول اإلسـ م
 مهمـة وخرجـت بتوصـيات ،والعربية لمناقشة قضايا اإلع م والطفل
 وكـذلك هنـاك الكثيـر مـن ،ليقوم اإلعـ م بـدوره التربـوي المنـشود

 ويمكن إجمال أهم تلك التوصيات ،األبحاث الجادة في هذا المجال
  :تية في النقاط اآل

ــوي   - ١ ــوهم اللغ ــال ومراحــل نم ــصائص األطف ــاة خ ضــرورة مراع
 إنتــاج البــرامج عنــدواالجتمــاعي والنفــسي والــصحي والعقلــي 

 ليخرج األطفـال مـن أطـر الـسلبية ،الخاصة بهم وإشراكهم فيها
  .المتلقية إلى اإليجابية الفاعلة والمنفعلة

 ،مراعــاة الجوانــب الــشكلية والجماليــة فــي البــرامج والمجــ ت  - ٢
 إذ أن مـن حـق ،واعتماد قصص الس م ذات المـردود اإلنـساني

  .ل إبعاده عن العنف وحفظ براءته السلوكيةالطف
هم مــع وســائل  القيــام بــواجبهم تجــاه تعامــل أبنــائعلــى األهــل  - ٣

اإلع م، إذ أن مراقبة البـرامج ومتابعتهـا ضـرورة للحفـاظ علـى 
  .أواصر التربية العائلية
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أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

إيجاد هيئة إع مية برعاية رسمية تـسمح بإعـداد بـرامج محليـة   - ٤
مل علـى تنميـة شخـصية الطفـل مـن خـ ل  وتع،تدعمها الدولة

  .االستئناس بخبراء في التربية وعلم النفس واالجتماع
ـــة و  - ٥ ـــين وزارة التربي ـــة مـــشتركة ب ـــشؤون تـــشكيل لجن وزارة ال

ــاج بــرامج وف شــات العمــل واالجتماعيــة  ووزارة اإلعــ م إلنت
  .هادفة لألطفال لعرضها في التلفزيون وفي المدارس

ئل اإلعـ م مـصلحة الطفـل فـوق مـصالحها يجب أن تضع وسـا  - ٦
 وأن يعـيش ، وأن تسمح له أن يـنعم بأح مـه وألعابـه،التجارية

واقعــه دون تغريــب أو نفــي، وأال تدخلــه فــي تعقيــد الكبــار 
 برامجهـا ى وأن تشعره أن لـه حـصة مهمـة فـي مجـر،ومشاكلهم
  .اإلع مية

فال في تدريب اإلع ميين على اإلنتاج المتخصص لبرامج األط  - ٧
 مــن مــادة مكتوبــة ورســوم وإخــراج ،كافــة المجــاالت المطلوبــة

وغيرها من الفنـون التـي يتطلبهـا إنتـاج أعمـال مناسـبة وعاليـة 
  .الجودة

  : أمثلة وشواهد .. للطفلالموجهة اإلعالم وسائل 

  : التلفزيون - ١
أهم وسـيلة إع ميـة فـي مرحلـة الطفولـة مـن حيـث الفعاليـة فـي 

 ويمكن االستفادة مـن قنـوات التلفزيـون المتاحـة، االتصال والتأثير،
 ألن الحاجـة ،واألفضل السعي إلنشاء قناة تربوية تعليمية متخصـصة
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أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

إليهـــا أصـــبحت ملحـــة فـــي ظـــل كثافـــة اإلعـــ م الوافـــد والموجـــه 
والمتخصص، ومن أهم المـواد الجذابـة لألطفـال خاصـة فـي مرحلـة 

ــة المبكــرة ــم مــ،»الرســوم المتحركــة« )١(الطفول صادرها الرســوم  وأه
التي ، والرسوم اليابانية األمريكية المليئة بالعنف والتوجهات الغربية

تنافسها في جرعة العنف وشطحات الخيال، وهناك محاوالت عربيـة 
 ورغم أنها جهود مشكورة إال أنهـا غيـر ،إلنتاج بدائل للطفل المسلم
  .كافية من حيث الكم والكيف

 بـرامج  صـانعون يـضعهاوهناك بعض المواصـفات التـي يجـب أ
البعــد عــن القــصص المثيــرة للفــ  : وهــي ،األطفــال فــي اعتبــارهم

 يخـاف مـن الوحـدة والنـار ، ألن الطفـل فـي سـنواته األولـىوالرعب
 ونفــسه مهيــأة للتــأثر ،واألخطــار الخياليــة مثــل األشــباح والعفاريــت

 للملـلبتلك المشاهد التي تهدم وال تبني، وعدم إعطاء جرعة كبيـرة 
ــل وال ــى تحم ــادرة عل ــر ق ــصية ضــعيفة غي ــي شخ ــذا يبن ــة ألن ه كآب

 والمطلوب بث القيم من خ ل القوالـب المرحـة واألفكـار ،الصعاب
  .التفاؤلية السعيدة

  ) : والمج تالقصص( المطبوعات - ٢
 ، بإمكانيــة الطــرح المتعمــق الواســع القــصص والمجــ تتمتــاز

 ويمكــن ،اولها وســهولة االحتفــاظ بهــا وتــد،والمــشاركة الجماهيريــة
ــوي ــ م الترب ــي اإلع ــتثمارها بإصــدارات صــحفية متخصــصة ف  ،اس

                                                 
  .  سنوات٧مرحلة الطفولة المبكرة منذ المي د حتى سن   )١(
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بدعم وتشجيع الـصحف والمجـ ت إلصـدار صـفحات وم حـق  أو
وكذلك إصدار القصص المصورة والكتـب الملونـة الجميلـة . تربوية

  .لألطفال األصغر سنا

  : اإلذاعة والمسرح المدرسي - ٣
 منها اكتشاف ،ر من فائدةمن الممكن أن تكون لتلك الوسائل أكث

 ، وإط ق العنان للطفل للتعبير عن نفسه بحريـة،المواهب اإلع مية
  .حتى ال يكون مجرد متلقي سلبي فقط

  : زيارة المكتبات - ٤
تعطــي فرصــة للطفــل للتعــود علــى القــراءة واأللفــة مــع الكتــاب 

لكـن ينبغـي أن تكـون البدايـة مـع القـصص واختيار المناسـب منـه، 
، ثم تتطور وفـق المرحلـة العمريـة، وجميـل أن يطلـب مـن المصورة

ً شفويا أو كتابيا حسب العمر،قرأالطفل تلخيص ما   ،تكتمل الفائدةل ً
ألن ذلــك ســينقله مــن مرحلــة القــراءة الــسطحية إلــى مرحلــة القــراءة 

 والـربط بـين ، والتي تعني فهم ما وراء الـسطور ومـا بينهـا،المتقدمة
  .)١(ا ينمي لدي الطفل التفكير االستداللي وهذ،المعلومات المختلفة

                                                 
 هــو القــدرة علــى - عــ وة علــى أنــه اآلليــات المجــردة للقــراءة -التفكيــر االســتداللي   )١(

مـن خـ ل مـا  وابتكار أفكار جديـدة ، وتكوين أحكام وتفسير،استخ ص استنتاجات
يقرأه المرء وهو العامل الحاسم الذي يشكل أساس القراءة الهادفة في األدب والتـاريخ 

 ومن غير هـذه القـدرة المركبـة تـصبح القـراءة ممارسـة ،والعلوم وغيرها من المجاالت
  . سطحية
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أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

  :قيم المطلوب غرسها في نفس الطفل في وسائل اإلع مالأهم 
 وأهمها الصدق واألمانة وهمـا الـصفتان ،قيمنا اإلس مية معروفة

ــان ــد اللت ــة محم ــي الرحم ــا نب ــين«  اشــتهر بهم ــصادق األم ، »ال
ــدام ــشجاعة واإلق ــص،واإلخــ ص واإليثــار وال حابة  وهــي صــفات ال

 وتلك هي الصفات التي بنت أمـة ،رضوان اهللا عليهم أجمعينالكرام 
  . وشيدت صرح الحضارة اإلس مية،اإلس م

  : النشء ما يلي ىومن القيم التي يجب التركيز عليها لد
إن اهللا يحـب «: اإلتقان في العمل كما جاء في الحديث النبـوي   - ١

بد   بعمل ف ً مكلفا فما دمت،)١(»إذا عمل أحدكم عم  أن يتقنه
أن أؤديه بإتقان وإجـادة، وقـد تحولـت فكـرة اإلتقـان إلـى علـم 

ظهـور ى لـإ واإلتقـان يـؤدي .»إدارة الجـودة«قائم بذاته هو علم 
ــع ــراد المجتم ــز والموهــوب مــن أف ــؤدي،المتمي ــضا  وي إلــى ً أي

 فـالمجتمع النـاجح هـو حـصيلة ،التنافس الشريف ونهضة األمة
  .نجاح أفراده

  .كل عمل في وقته وأداء ،رام الوقتاحت-  ٢
عدم الغرور والكبر، ومن النتائج اإليجابيـة للتواضـع والتواضع   - ٣

النقد المستمر للذات واالعتراف بالخطأ والتقـصير كخطـوة فـي 

                                                 
  . )٧/٣٤٩ (،)مسند السيدة عائشة(واه أبو يعلى في مسنده ر  )١(
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أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة

 ممـــا يـــؤدي للتطـــور المـــستمر ،ســـبيل تـــصحيح هـــذا الخطـــأ
 وعدم جمودها على وضع ثابت اعتقادا أنها وصـلت ،للشخصية
  .لكماللمرحلة ا

 وحـق االخـت ف فـي الـرأي، فلـم ،احترام حق الغير في الحيـاة  - ٤
 ولكـن خلـق فينـا التنـوع فـي ،يخلقنا اهللا عـز وجـل أمـة واحـدة

 وجعـل التفاضـل بيننـا بـالتقوى، قـال ،اللون والجنس واللسان
N  M   L  K  J  I  H     G  F  E  ﴿: تعـــــالى

VU  T  S  R    Q  PO ﴾)١(.  
ة جيل جديد يحقق آمال األمة في النهضة واسـتعادة إذا أردنا تربي

ــ مية ــة اإلس ــضارية لألم ــادة الح ــ ث ،الري ــين ث ــاون ب ــب التع  فيج
 التي تلقن وتعلم »المدرسة« وى، التي تمهد وترع»األسرة«مؤسسات 

 الـذي يـشارك ويهـيمن علـى كـل تلـك »اإلعـ م« و،وتغرس األسس
سياسة تربوية واحـدة  وبالتالي يجب أن يتفق الجميع على ،المراحل

  .يتم االلتزام بها وتنفيذها
*      *      *  

  

                                                 
  .١٣ اآلية ،سورة الحجرات  )١(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٠٨ – 

أثر اإلعالم على الطفل موسوعة األسرة
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  الفصل الثاني
  ل المعاصرة في اإلعالم واالتصالاألسرة والوسائ

  
  .لدى األسرة المهام الوظيفية لإلذاعة - ١
  .وطرق الحماية المطلوبة سلبيات التلفزيون - ٢
  .اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة - ٣
  .إنترنت آمن الطريق إلى - ٤
نموذج غراس (أثر الحم ت اإلع نية على الجمهور  - ٥

  .)فائسون
  .في اإلنترنت أثر المناظر اإلباحية - ٦
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 األسرةىالمهام الوظيفية لإلذاعة لد موسوعة األسرة

   األسرة ىالمهام الوظيفية لإلذاعة لد

» جـو جليمـو مـاركوني«ارتبط مولـد اإلذاعـة بالعـالم البريطـاني 
م، ومنذ بداية البث اإلذاعـي ١٩٠٦الذي بدأت محاوالته األولية عام 

الوظيفـة اإلخباريـة، : وهو يقـوم بـث ث مهـام وظيفيـة رئيـسة، وهـي
  .والوظيفة التثقيفية، والوظيفة الترفيهية

  :نشأة وتطور اإلذاعة العربية : أوال 

م ١٩٢٦بدأت المحاوالت األولى للبـث اإلذاعـي فـي مـصر عـام 
فيما عرف بالمحطات األهلية لإلذاعة، حين كان بوسـع كـل شـخص 
يمتلك جهاز إرسال السلكي أن يبث منه ما يشاء، ولهذا كان طبيعيـا 

ى والتداخ ت، وقد استخدم االختراع الجديد لتحقيق أن تعم الفوض
، )٢( دون ضـوابط، ودون مراعـاة للمنـاخ االجتمـاعي)١(أهداف خاصـة

ولذلك تدخلت الحكومة المصرية وأصدرت قرارا بإيقـاف اإلذاعـات 
 مــايو عــام ٣١األهليــة، وإنــشاء اإلذاعــة الحكوميــة المــصرية بتــاريخ 

  .م١٩٣٤
                                                 

 رسـائل منهـا بعـض النـاسكان التجار يـستخدمونها لإلعـ ن عـن بـضائعهم، ويرسـل    )١(
 كلية ، أمين شاهينةهب.  د،»نشأة وتطور وسائل االتصال«. آلخرين بأسلوب غير الئق

  . جامعة عين شمس ،اآلداب
ن حظ هنا تشابه بين نـشأة اإلذاعـة ونـشأة اإلنترنـت مـن ناحيـة الحريـة المطلقـة بـ     )٢(

ريقة غير أخ قية وغير  واستغ ل البعض ذلك الفضاء المتاح بط،ضابط في االستخدام
 .الئقة
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خبــار التــي واكبــت بــث أخبــار كانــت اإلذاعــة تقــدم نــشرات األ
 وتقــدم البــرامج )١(م١٩٤٥ إلــى ١٩٣٩الحــرب العالميــة األولــى مــن 

وتـذيع القـرآن ، )٢(التثقيفية ممثلة في أحاديث يقدمها كبار المفكرين
 وتقدم الجانب الترفيهـي ممـث  فـي ،)٣(الكريم بصوت مشاهير القراء

لت نقلـة حـضارية ، وقد مث)٤(إذاعة األغاني لمشاهير المطربين وقتها 
  .ضخمة

وكجهاز حديث التفت حوله األسـرة، وحـرص رب األسـرة علـى 
ل ستفادة من البرامج اإلخبارية التي تطورت ) الراديو(اقتناء المذياع 

ًتدريجيا، وأصبحت ال تكتفي بالخبر ولكن تبحث فيما وراءه وذلك 
  .ما يعرف بالوظيفة التفسيرية لإلذاعة

 فـي جميـع الـدول الناطقـة بالعربيـة، وانتشرت اإلذاعة بعد ذلك
وزادت ســاعات إرســالها حتــى شــملت اليــوم كله،وتعــددت قنواتهــا 

                                                 
 وتنظيم ،دعمت الحرب العالمية الثانية الوظيفة اإلع مية لإلذاعة بإنشاء غرفة األخبار   )١(

موعد نشرات األخبار باإلضافة للب غ الحربـي العـسكري لـصالح الحلفـاء الـذي يـذاع 
 ).ذ. س. م(.  كما قدمت تحليل األخبار،ًيوميا

 مثـل محمـد حـسين ،ة مـن المـشاهير فـي مجـاالت العلـم واألدباختارت اإلذاعة نخب   )٢(
 ).ذ.س.م (. وغيرهم، وصبري أبو علم، وفكري أباظة،ني وطه حس،هيكل

 .كان من أشهرهم الشيخ محمد رفعت الذي سجلت له اإلذاعـة القـرآن الكـريم بـصوته   )٣(
  ).ذ.س.م(

ن، وكـان لإلذاعـة دور كبيـر  الباب لعدد من المطـربيىفتحت اإلذاعة في سنواتها األول   )٤(
 ).ذ.س. م (. ومنهم أم كلثوم وعبد الوهاب،في انتشارهم الفني
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 وظهــرت إذاعــة القــرآن الكــريم، واإلذاعــات ،)١(ومحطاتهــا المختلفــة
  .)٣( والموجهة،)٢(المتخصصة

وتتميز اإلذاعة عن غيرها مـن الوسـائط اإلع ميـة بأنهـا الوسـيلة 
، فهي تصل إلـى )٤(ً مرونة واألوسع انتشاراًاأليسر استخداما، واألكثر

الجنود فـي معـسكراتهم، والفـ ح فـي حقلـه، والبـدوي فـي خيمتـه، 
والمرضى فـي المستـشفيات، وتـسمعها المـرأة أثنـاء متابعـة أعمالهـا 
ــا  ــستفيد منه ــسيارة، وي ــادة ال ــاء قي ــع أثن ــسمعها الجمي ــة، وي المنزلي

خص سعرها، وسـهولة المتعلم واألمي  واألعمى والبصير، وتمتاز بر
  .استخدامها، وإمكانية حملها إلى أي مكان

  : أهمية وأثر اإلذاعة بالنسبة لألسرة -  ثانياً

ــ م األخــر ــب وســائل اإلع ــع أغل ــة م ــشترك اإلذاع ــدة ىت ــي ع  ف
  :  أهمها ،وظائف

                                                 
 تضم كل منها العديد مـن ، سبيل المثال عشرة شبكات إذاعيةى  في اإلذاعة المصرية عل)١(

  .المحطات المختلفة
  .لتعليمية واإلذاعة ا، وإذاعة الكبار، وإذاعة األغانيى،وهي إذاعة األخبار والموسيق   )٢(
 ، ومنطقـة آسـيا، منطقـة إفريقيـا: وهـي، لغة لتخاطب خمس مناطق رئيسة٣٥تستخدم    )٣(

 . وإسرائيل، ومنطقة األمريكتين، ومنطقة أوروبا، والشرق األوسط،وأستراليا
 ىسـو، وتمتـاز اإلذاعـة أنهـا ال تحتـاج ًالوسائط اإلع مية اسـتخداماأيسر يعد الراديو    )٤(

 ويمكـن متابعتهـا أثنـاء أداء ،وبالتـالي فهـي مناسـبة لكـل الفئـات ،حاسة الـسمع فقـط
 . واإلنترنت واآلن يتم بث اإلذاعة من خ ل التليفون المحمول،األعمال الروتينية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١١٤ – 

 األسرةىالمهام الوظيفية لإلذاعة لد موسوعة األسرة

تمتاز اإلذاعة بالقـدرة علـى م حقـة  : وظيفة اإلع م أو اإلخبار  - ١
ال تحتــاج للكثيــر مــن المعــدات األحــداث بــسرعة، حيــث أنهــا 

واألجهزة لنقل الخبر، كما أن تعدد محطاتها وعملها علـى مـدار 
الليل والنهار دون توقف، يتيح لها فرصة متابعـة كـل األحـداث 

  .الثقافية والسياسية واالقتصادية والرياضية
تقدم اإلذاعة تحلي  سريعا  :  والتوجيه واإلرشادالتحليلوظيفة   - ٢

ور وقوعها، ويكفي اتصال هاتفي بالمسؤول ليوضح لألحداث ف
ويفسر ما يهم الناس، كما تقوم باإلرشاد والتوجيه تجاه األفكار 

  .الحديثة في كل المجاالت
ــف  - ٣ ــيم والتثقي ــة التعل ــة  : وظيف ــرامج التعليمي ــة الب ــدم اإلذاع تق

ًوالتثقيفية  وأحيانا تعليم اللغات، وقد أثبتـت اإلذاعـة فعاليتهـا 
  .ديم هذه األشياءفي تق

ــا  ــؤثر عــن طريــق برامجه ــف بــشكل م ــة التثقي ــوم بعملي كمــا تق
الثقافية،  وتمتاز عن التلفزيـون بزيـادة تركيـز المـستمع علـى حاسـة 

   .)١(السمع وحدها، وبالتالي ال تشتته الصور
                                                 

 ىلـفع ،تمنح اإلذاعة فرصة طيبة لمن يقومون باألعمال الروتينية لمتابعتها طول اليـوم   )١(
امج الثقافيـة  أن متابعتهـا للبـر،ً محـدودا أكدت ربة بيت تلقـت تعليمـا..سبيل المثال

 وزادت حـصيلة ، أثرت ثقافتها بشكل ملحـوظ، قدها للعمل المنزليئاإلذاعية أثناء أدا
 وأكـدت أن ، حتى كان من يتعامل معها يظنها مـن حـاملي الـشهادات العليـا،معلوماتها

 لعملهــم الراديــو خيــر رفيــق للمــرأة فــي يومهــا الطويــل بعــد انــصراف الــزوج واألوالد
 دون أن ، ويمكنهــا اصــطحابه معهــا فــي المطــبخ أو أي مكــان فــي البيــت،ومدارســهم

 مقـال منـشور ،القدوسـي إيمان ،الشبكة  كإع م بديل(يعوقها عن أداء مهامها المنزلية 
  ).في موقع المصريون اإللكتروني
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 ،كــذلك فــإن إذاعــة القــرآن الكــريم تقــوم بــدور التثقيــف الــديني
إلذاعـة فـي عمليـة نقـل التـراث ويستفيد منهـا الجميـع، كمـا تـسهم ا

  .الثقافي والحفاظ عليه
علـى الـرغم مـن عـدم جديـة تلـك  : ـ وظيفـة الترفيـه والتـسلية٤

ًالوظيفة، إال أنها مهمة جدا، ألنه في بعـض األحيـان يلجـأ الجمهـور 
إلــى االســتماع لإلذاعــة  ل ســتمتاع والترفيــه فقــط، ومــن هنــا تكمــن 

يــف عنــصر الترفيــه بإعطــاء أهميــة حــرص القــائمين عليهــا علــى توظ
  .مضمون هادف في شكل ترفيهي

ومن الممكن إذا قامت اإلذاعة بدورها التربوي تجاه مجتمعها أن 
تسهم مع األسرة في عملية التنـشئة االجتماعيـة، وتـسهم فـي تعـديل 
سلوك أفرادها وتوجيههم وإرشادهم، والمساهمة في تنمية المجتمع، 

 المهمـة، واألمـر يحتـاج نوعـا مـن دون أن تغفل وظيفتها الترويحيـة
  .التوازن وااللتزام

  :أمثلة وشواهد : األسرة ى المهام الوظيفية لإلذاعة لد-ثالثاً 

في أسرة كبيرة مكونـة مـن عـدة أجيـال يـصلح الراديـو أن يكـون 
رفيقا لكل أفرادها، فالجد ضعيف اإلبصار يستمع للبـرامج الموجهـة 

دالء برأيه وخبرتـه، والجـدة التـي للكبار، ويمكنه االشتراك فيها واإل
لم تتلـق تعليمـا وال يمكنهـا تـ وة القـرآن مـن المـصحف، تـردد آي 
الــذكر الحكــيم وراء القــارئ فــي إذاعــة القــرآن الكــريم، واألب أثنــاء 
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ذهابه لعمله يستمع لنشرات األخبار، واالبن يمارس هوايته المفضلة 
وي الم بس وهـي وهو يستمع لتعليق على مباراة مهمة، والزوجة تك

تستمع لبرنامج المرأة، واالبنـة الطالبـة تراجـع دروسـها مـع البـرامج 
التعليمية، حتى الولد الصغير يستمع بشغف لبرنـامج األطفـال الـذي 

طريفة وجذابة تثير خيال » وتةّحد«تحكي من خ له المذيعة قصة أو 
  .الطفل بشكل أفضل مما يفعله التلفزيون

  .عدة تناسب كل أفراد األسرةفاإلذاعة تقوم بوظائف 
ًولنــضرب مثــاال بتغييــر ســلوك الجمهــور إلــى األفــضل، وكيــف 

  ..تسهم اإلذاعة في تحقيق ذلك الهدف

 الجمهـور بعــدة ىتـستخدم اإلذاعـة تأثيرهـا كوســيلة إع ميـة علـ
 The Modeling»التأثير المعتمد على تقديم النموذج« من أهمها ،طرق

Theoryلنظرية على أن تعرض األفراد لنماذج ، حيث تقوم فكرة هذه ا
أو أنماط سلوكية محددة من خ ل وسائل اإلع م، تجعلهـم يتبنـون 
ًتلك النماذج بحيث تصبح جـزءا أساسـيا مـن سـلوكياتهم ومـواقفهم 

  .تجاه المشك ت والمواقف الحياتية اليومية

ــوذج  ــأثرون بنم ــدما يت ــاس عن ــة أن الن ــذه النظري ــرض ه وال تفت
مباشر وفوري، بل أن التأثير يأتي بشكل بط  وغير يقلدونه بشكل 

  . وبعد مضي فترة زمنية من التعرض،مباشر
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   :اآلتية االفتراضات ىوتقوم هذه النظرية عل
ًيتعرض األفراد لوسائل اإلعـ م التـي تقـدم لهـم أنماطـا ونمـاذج  −

ســـلوكية، أو تـــصور لهـــم شخـــصيات ونمـــاذج إنـــسانية معينـــة 
  .يدركونها من خ ل العرض

ينظر األفراد إلـى هـذه النمـاذج أو الشخـصيات باعتبارهـا جذابـة  −
وجيـدة، ومـن المفيـد تبنـي أنمــاط سـلوكها فـي بعـض المواقــف 

  .الشخصية التي تواجههم
يقلد األفراد هذه األنمـاط الـسلوكية فـي المواقـف المماثلـة التـي  −

  .تواجههم في حياتهم اليومية
مـاط الـسلوكية التـي عندما يثبـت للفـرد فائـدة وفاعليـة تلـك األن −

  .قلدها في بعض المواقف، فإنها تحقق مكافآت مجزية للفرد
ًمع تكرار استخدام هذا النمط من السلوك، فإنه يصبح جزءا من  −

  .سلوك الفرد في تعامله مع المواقف المماثلة
وتلتقي هذه النظرية مع فكرة الدور الـذي تلعبـه وسـائل اإلعـ م 

فوسـائل اإلعـ م تتفاعـل مـع العوامـل في مجال التنشئة االجتماعية، 
ــشئة  ــواع وظــروف التن ــع أن ــاعي، وم ــي المحــيط االجتم ــة ف المختلف

فـاإلع م وسـيلة تعليميـة يـتعلم مـن خ لهـا .. ًوبنـاء عليـه. األسرية
األفراد السلوك المتوقع منهم في مناسبات معينـة، كمـا يتعلمـون مـن 

الجتمـاعي أو خ له التصرفات المتوقعـة ممـن يـشغلون هـذا الـدور ا
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ًذاك، وتقدم لنـا وسـائل اإلعـ م صـورا عديـدة مـن الحيـاة المعيـشية 
ونماذج من التصرفات والسلوكيات تصلح ل قتداء بها، مما يساعدنا 

  .على تصور أدوارنا ومهامنا بصورة أوضح
ــديم خــدمات  ــي تق ــى نجــاح اإلذاعــة ف ــدل عل ــاك شــواهد ت وهن

  :لألسرة، مثل
فل التي بـدأت منـذ نـشأة اإلذاعـة ومـا برامج األسرة والمرأة والط −

 .زالت

تقديم فرص العمل المختلفة، والمساهمة في تحقيـق مـشروعات  −
تنموية يقوم بها األهالي والشباب، من خ ل الـربط بيـنهم وبـين 

 .دعم المشروعات الصغيرة

البرامج التوعوية في إذاعة القرآن الكـريم حـول ضـرورة تماسـك  −
  .األسرة

 رتقـــاء بالـــسلوكيات، والتأكيـــد علـــى تقـــديم بـــرامج خاصـــة ل −
اإليجابيات، وترك الممارسات الضارة في جميع منـاحي الحيـاة، 

وغير ذلك من األمثلـة .. مثل زواج األقارب، واإلسراف في المياه
  .والشواهد اإليجابية العربية

*      *      *  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١١٩ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

  سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة 

 ولـيس مجـرد جهـاز ،األسـرةفـي  ًيـسا رئًأصبح التلفزيون عـضوا
إلكتروني، وحين يتبادل الناس األحاديث يقولون هل شاهدت ذلـك 

هــل : الحــدث بــاألمس فــي التلفزيــون ؟ أو يتنــاقلون األخبــار هكــذا
 والتلفزيـون بحـق هـو .سمعت آخر خبـر ؟ لقـد أذيـع فـي التلفزيـون

 كما أنـه ،لم العاىمستوًاألكثر انتشارا وأهمية على الوسيلة اإلع مية 
 وكونــه ، واعتــدال أســعاره،، وذلــك لــسهولة اســتخدامهًاألكثــر تــأثيرا

كما أنـه   والصورة والمؤثرات،.يقدم خدمة إع مية متكاملة بالصوت
  .المستويات االجتماعية والتعليميةيخاطب كافة 

  : سلبيات التلفزيون -أوالً 

 ، ولكــل جهــاز إع مــي ســلبياته وإيجابياتــه،لكــل عملــة وجهــان
  :وتتمثل سلبيات التلفزيون في التالي 

  : الوقت إضافة - ١
فـن «الوقت هو الحياة، ومن الفنـون ال زمـة للنجـاح فـي الحيـاة 

ــت ــشاهدة الغــث »إدارة الوق ــي م ــساعات الطــوال ف ــإذا أهــدرت ال ، ف



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٠ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

 فإن ذلك بالتأكيد يؤثر ،والسمين والجلوس ب  حراك أمام التلفزيون
  .)١(الوقتع ى الحياة، ويضيمجر على سلبا

ًويعترف من يقضون وقتا طوي  أمام التلفزيـون بأنـه كـان يتعـين  ً
، ربة المنزل تؤجـل الكثيـر مـن واجباتهـا أخرىعليهم القيام بأعمال 

 والطالب ال يؤدي واجباته المدرسية إال أمام التلفزيـون وال ،المنزلية
 موعـد على يذاكر دروسه، والموظف يسهر أمامه وال يستطيع الحفاظ

 وهكذا تـصبح حيـاتهم غيـر متوازنـة بـسبب عـادة المـشاهدة ،العمل
 غيـر آبهـين باألنـشطة »مـسيطر«التلفزيونية، وهم يعيشون في نمـط 

  .)٢(النماء والتطور واإلحساس باإلنجاز إلى المؤدية

  : التلقي السلبي- ٢

 ويـشاهد ، ما يعـرض عليـهىأن يتلق على يعتاد مشاهد التلفزيون
                                                 

 أشـعر أن إننـي «.)موجـه لغـة إنجليزيـة( يقول أحد الذين يشاهدون التلفزيـون بغـزارة )١(
التلفزيون ال يقاوم، فأنا ال أسـتطيع تجاهـل الجهـاز حـين يكـون مفتوحـا، ال أسـتطيع 
إغ قه، أشعر بأن حيـويتي مـستنزفة، وأننـي واهـن بـ  إرادة، وحـين أتحـرك إلغـ ق 

 ، مـاري ويـن،»الجهاز تخور قواي، وهكـذا أجلـس أمـام التلفزيـون سـاعات وسـاعات
 .٣٩  ص،م١٩٩٩  يوليو،الم المعرفة ع،األطفال واإلدمان التلفزيوني

يتحدث الناس عادة عن مشاهداتهم التلفزيونية بحزن وأسف عميقين، إذ يدركون أنها    )٢(
تجربة ال طائـل مـن ورائهـا، وأن أي جهـد آخـر كـان أجـدر باالهتمـام وفـق أي معيـار 

 .)ذ. س. م (.إنساني



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢١ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

 دون أن يـشارك أو يـساهم اآلخرونالتي يقوم بها األحداث واألفعال 
 .فيها، وهذا ما يقوي في نفسه نزعة السلبية والعزوف عـن المـشاركة

، ن التلفزيـون يقـوي التفكيـر غيـر اللفظـي، بـل إليس ذلـك فحـسب
 ينتقـل للمـشاهد عبـر الـصور والمنـاظر التـي فجزء كبير مـن المعنـى

 ظـاهرة د فـي ترسـيخيـساعتترك في نفـسه انطباعـات مبهمـة، وهـذا 
  .ى صغار السنالعجز عن التعبير بشكل واضح خاصة لد

  : تقليص التفاعل االجتماعي داخل األسرة - ٣
يصف أحد الخبراء جلسة األسرة أمام التلفزيون وغياب التفاعـل 

مثلما كان الـساحر القـديم يفعـل، يلقـي جهـاز « : فيقول،بين أفرادها
 الجمـود فـي الحـديث والفعـل، التلفزيون تعويذتـه الـسحرية، باعثـا

 إن الخطـر .ًتماثيل صامتة مـا دام الـسحر مـستمرا إلى محوال األحياء
: األول لشاشة التلفزيون يكمن فـي الـسلوك الـذي تقـف حـائ  دونـه

 والمجــادالت األســرية، التــي مــن ،المبــاهجواأللعــاب واألحاديــث، 
  .)١(» وعن طريقها تتكون شخصيته،خ لها يتعلم الطفل الكثير

ــا ممــا ال ــزال تمــارس ألوان ــه أن األســر ال ت  خاصــة مــن ًشــك في
 ، مثــل الخــروج فــي رحــ ت ونزهــات جماعيــة،األنــشطة المــشتركة

 لكـن التفاعـل اليـومي بـين أفرادهـا تقلـص، ،وزيارة بعض األقـارب
                                                 

 .١٥٩ ص ،)ذ. س. م( ،يوري برونفنبرنر   )١(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٢ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

 علـى تراجع وقـل، ومـع تعـود األسـرة)١(»الطقوس األسرية«وممارسة 
  انقطـاع فـي نـشاط المـشاهدة تمضية المزيد والمزيد من الوقت وبـ

التلفزيونيــة وحــده، صــارت هــذه الطقــوس وأســاليب التــسلية التــي 
  . نادرة أكثر وأكثرىأعطت الحياة األسرية طابعها الخاص فيما مض

 هـو ،لكن الضرر األكثر وضوحا والذي يحيق بالع قات األسرية
 ممـا يـؤدي حديث والنقاش والتعبير عن الـشكاوى،انعدام الفرص لل

تفــاقم المــشك ت وتراكمهــا، كمــا أن االنخــراط فــي المــشاهدة إلــى 
  .يجعل التعامل مع الناس الحقيقيين صعبا

 :)رئيس جمعية الصحة النفـسية العالميـة(أحمد عكاشة . يقول د
 بــل تلفزيــون فقــط، ولــم يعــد مــن ،لــم يعــد هنــاك أب وأم يربيــان«

صف سـاعة الممكن أن يجلس األب واألم مع األبناء مدة تزيد عـن نـ
عكاشـة يحـذر مـن .  وكـان د.»لتبادل الحديث بعيـدا عـن التلفزيـون

 ىزيــادة االضــطرابات العاطفيــة والــسلوكية فــي منطقتنــا العربيــة لــد
فاالكتئـــاب والقلـــق واالضـــطراب الـــسلوكي  األطفـــال والمـــراهقين،

  .والخوف المرضي هي األعراض الشائعة لديهم
                                                 

ذلك الجانب من الحياة األسـرية الـذي «بأنه  »األسري الطقس «اء االجتماعيعرف علم   )١(
تنميـة  « آخرًاد نصر، ويو» أن يستمرًتحبه األسرة في نفسها، وتفتخر به وتريده شكليا

 ،» هو إشارة إلى اهتمام أعضائها المشترك باألسرة كجماعـة،طقس ما في إحدى األسر
 ، تمثل دور المادة ال صقة في وحدة األسرةوالطقوس األسرية هي تلك التجارب التي

ــة، مثــل طقــوس وجبــات الطعــام ــذهاب ،وبــصورة تفــوق أي منفعــة مادي  وطقــوس ال
  .  وحتى طقوس المرض، وطقوس العط ت،للفراش



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٣ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

  : تقمص شخصيات غير مرغوب فيها - ٤
م مـن مـواد  بمـا يقـدم أمـامهوناألطفال فقط هـم مـن يتـأثرليس 
 كنمـاذج إع ميـة، فلقـد صـرحت النـساء فـي بحـث أجـراه تلفزيونية

 أن مـا وقعـن فيـه مـن خطيئـة ،مركز البحوث االجتماعية فـي القـاهرة
 كـان أحـد دوافعـه تـأثرهن بقـصص الحـب ،إقامة ع قة غيـر شـرعية

سلوكهن، صـحيح أن الـسلوك التلفزيونية التي تقدم مبررات مقنعة لـ
إعادة  على ً قادراً واحداًاإلنساني معقد وال يمكن أن يكون هناك دافعا

  ولكن بالتأكيد يؤدي تراكم ساعات وساعات مـن المـشاهدة،تشكيله
تغيير تدريجي في وجهة النظر، خاصـة عنـدما يتوافـق ذلـك مـع إلى 

  .وجود أزمة نفسية تبحث عن حل
وقعت بسبب تقليد األطفال لشخصية وكم من حالة موت أو قتل 

  .وغير ذلك.. و المصارعة الحرة أو الكاراتيهأسوبرمان أو طرزان، 

  : تبلد اإلحساس - ٥
تبلـد اإلحـساس تجـاه للتلفزيـون إلـى تؤدي المشاهدة المستمرة 

ــف  ــاة الحقيقيــة، ولــذلك ي حــظ تزايــد معــدالت العن أحــداث الحي
 ر لــدىلــم يعــد يثيــو ،الــشاشة علــى  ألنــه يعــرض بكثافــة،وتــصاعده

ــا ــشاهدين اهتمام ــوارث  ،ًالم ــشاهد الك ــار بم ــشرات األخب ــئ ن تمتل
والحــروب وأعمــال العنــف، ثــم تــأتي األعمــال الدراميــة بعــد ذلــك 

 و الدراما إيجاد نـوعمحملة بالمزيد من العنف، وعندما يحاول صانع



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٤ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

ــة ــس م يــسود فــي النهاي ــر وال ــوازن بجعــل الخي ــإن ذلــك مــن الت ، ف
  .نه ال يمكن لمشهد النهاية وحده أن يمحو كل ما سبقه أل،يجدي ال

يحرص صناع الحـدث الـسياسي فـي العـالم إلـى تكـرار .. لذلك
. ًتلك األحداث وتصعيدها إع ميا، حتى يألفها المشاهد ف  ينكرهـا

  .وغير ذلك.. وبنفس السياق يكون إسقاط القيم واألخ ق

  :اإلضرار بالصحة  - ٦
وجـات الكهرومغناطيـسية الخارجـة مـن أثبتت الدراسـات أن الم

القلق والـشيخوخة المبكـرة واالكتئـاب، كمـا أن  إلى التلفزيون تؤدي
 مثـل الـسمنة التـي يـؤدي إليهـا االسـتلقاء أخـرى صحية ًاهناك مضار

أمام الشاشة وتنـاول الطعـام والمـسليات والمـشروبات، وآالم الظهـر 
 السـتمرار ينالعينـضـعف البـصر وآالم وبسبب الجلسات الخاطئـة، 

  .المشاهدة

  :مخالفة المواد اإلع مية المعروضة للقيم اإلس مية  - ٧
 والتـي ،»الهـرم المقلـوب« نظرية - ًحاليا –اإلع م ى معظم تبنت

 مواد الترفيه والتـسلية هـي التـي تحتـل المـساحة أصبحتبمقتضاها 
 ومع انتشار الفضائيات والقنوات التجارية .األعظم من ساعات البث

 التــي تلــتقط البــث مــن كــل دول العــالم، أصــبح األجهــزة الحديثــةو
أشده في عرض األغاني واألف م التي تحمل قدرا هائ   على التنافس



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٥ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

والتي تـستبطن فـي ثناياهـا قيمـا تتعـارض مـع ، من العري واإلباحية
قيمنا اإلسـ مية، وتثيـر الغرائـز وتفـرض أنماطـا اجتماعيـة جديـدة، 

  .ب هو األسوأ في اآلثار السلبيةوربما يكون هذا الجان
   : طرق الحماية -  ثانياً

ــام  - ١ ــا الع ــة اإلســ مية بمفهومه ــب ،التربي ــر معــين لتجن  هــي خي
وتقليــل اآلثــار الــسلبية للتلفزيــون، فلــيس كــل مــن يــشاهد 

  وذلـك ألن،التلفزيون تدركـه اآلثـار الـسلبية التـي سـبق ذكرهـا
 إلـى أن يتعـرض أن الـشخص ممكـن ى، بمعن»اإلدراك انتقائي«

 ولكـــن لكونهـــا ال تتناســـب واحتياجاتـــه ،الرســـالة اإلع ميـــة
تت تركيــزه  ويــش، إدراكهــاً يــرفض عقليــا،واهتماماتــه ورغباتــه

وفي هـذه الحالـة يتعـرض الـشخص واهتمامه في موضوع آخر، 
كـل البعـد عـن  ويكـون عقلـه بعيـدا ،الرسـالةإلـى بجـسده  فقط

 ، بمعنـى»ذكر انتقـائيالتـ « وكذلك فـإن.المضمون المقدم فيها
تــذكر أجــزاء معينــة مــن بعــض  علــى أن الــشخص لديــه القــدرة

ــا ــر مــن غيره ــس الــشخص الموضــوعات أكث ، فــي حــين أن نف
  )١(.أخرىيتذكر إط قا أجزاء  ال

                                                 
 مفــاهيم إع ميــة توضــح لمــاذا ال تــؤثر الرســالة ، اإلدراك االنتقــائي والتــذكر االنتقــائي)١(

، ٢٠٠٦ سوزان القليني، اإلع م والتنمية، : انظر.القدراإلع مية في كل الناس بنفس 
 .  م٢٠٠٧



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٢٦ – 

سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

يتــيح التنــوع الكبيــر فــي القنــوات التلفزيونيــة : حريــة االختيــار  - ٢
، التـي )١(حرية االختيار، فهناك الكثيـر مـن القنـوات اإلسـ مية 

هناك العديد من القنـوات الجـادة والملتزمـة يمكن مشاهدتها، و
القنـوات ً أيـضا التي تهتم بالنواحي اإلخبارية والثقافية، وهنـاك

.. الرياضية ـ الثقافيـة ـ التعليميـة ـ المـرأة ـ الطفـل(المتخصصة 
ــخ ــرامج الجــادة ) إل ــر مــن الب ــوات توجــد الكثي ــة القن وفــي بقي
  .مطلق الحرية في االختيارهمة، وللمشاهد موال

لقد أصبحت إدارة الوقت فن وعلم، وحسن إدارة : إدارة الوقت   - ٣
ــصو ــتفادة الق ــاه االس ــت معن ــهىالوق ــا  من ــدم إضــاعته فيم ، وع

ــراغ مهــدر أمــام ،يجــدي ال ــاك وقــت ف  وبالتــالي لــن يكــون هن
  :التلفزيون ب  طائل، وأسس تقدير الوقت ومعرفة أهميته هي 

  .مر اإلنسان وحياته كلهاالوقت هو ع  - ١
 أي أنـه ،العمر محدد وال يمكن زيادته بحال مـن األحـوال  - ٢

  .مورد شديد الندرة
اللحظـة التـي ال أسـتغلها تفنـى (زين مورد غير قابـل للتخـ  - ٣

  .)يمكن استعادتها وال
  .مورد غير قابل للبدل أو التعويض  - ٤

                                                 
 .وغيرها... »الرسالة«، وقناة »المجد« وقناة ،»الناس« وقناة »إقرأ« مثل قناة )١(
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سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

  :من فوائد إدارة الوقت و
  .ك الشخصيةإنجاز أهدافك وأح م  - ١
  . سواء في العمل أو في الحياة،تخفيف الضغوط  - ٢
  .تحسين نوعية العمل والحياة  - ٣
  . وفي الراحة، وفي الترفيه،قضاء وقت أطول مع العائلة  - ٤
  .قضاء وقت أطول في التطوير الذاتي  - ٥
  .زيادة الدخل  - ٦

  : دور األسرة في حماية أفرادها من سلبيات التلفزيون -  ثالثاً

 ونجاح األسرة في غرس القـيم ،لتزام الديني والتربية الدينيةاال  - ١
  . هو الحصن األول الذي يحمي أفرادها،واألخ ق

حـــسن اختيـــار القنـــوات والبـــرامج التـــي يـــتم التعـــرض لهـــا   - ٢
ومــشاهدتها فــي البيــت، ومــن الممكــن تــشفير وإلغــاء القنــوات 

ني والكثيـر  مثل قنـوات األغـا،ةالمتخصصة في العري واإلباحي
  .من القنوات األجنبية

 واالسـتفادة الجيـدة مـن ،النظـام علـى تعويد األبناء منذ الـصغر  - ٣
  .الوقت وحسن إدارته

ممارسـة الكثيـر مـن  علـى  والتعـود،التماسك األسري والتـرابط  - ٤
 مثـل الزيـارات العائليـة ،السلوكيات المشتركة في أوقات الفراغ

رار االلتزام بتناول الطعـام معـا والنزهات والرح ت معا، واستم
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سلبيات التلفزيون وطرق الحماية المطلوبة ألسرةموسوعة ا

تبـادل األحاديـث واالسـتماع  علـى في موعد محـدد، والحـرص
  . حلهاى والمتاعب والعمل علىللشكاو

 ويمكننا كأسرة أن نستفيد من ،لقد أصبح التلفزيون في كل بيت
  .فوائده ونتجنب سلبياته

*      *      *  
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

  اآلثار السلبية لإلنترنت

  ة وطرق الحماية المطلوب

المعلوماتيـة بعـد «فـي كتابـه  )١(Bill  Gates) بيـل جيـتس(يقـول 
إننا نعيش مرحلة مثيرة مـن عـصر «:  )٢(»طريق المستقبل.. اإلنترنت

َّالمعلومات، ففي كل مكان أذهب إليه تطرح علي أسـئلة عـن الكيفيـة 
التي ستغير بها تقنية المعلومات حياتنا، فالناس يريـدون أن يفهمـوا 

ذه التقنيـة المـستقبل مختلفـا، وهـل سـتغير حياتنـا كيف سـتجعل هـ
  .»لألفضل أم لألسوأ؟

والحقيقة أنه لم يغيـر اختـراع حيـاة اإلنـسان مثلمـا فعـل اختـراع 
الحاســب اآللــي، إذ ســاهم فــي إحــداث ثــورة كبــرى فــي مجــال 
ًالمعلومات واالتصاالت، أحدثت بدورها انق بـا فـي كافـة مجـاالت 

  . وأثر ذلك بدوره على األسرةالحياة اإلنسانية الحديثة،
  : اآلثار السلبية لإلنترنت - أوالً

   :  انتشار المواد اإلباحية- ١
تمثل تجارة المواد اإلباحية على اإلنترنـت تجـارة مربحـة، ففـي 

                                                 
  . ويعد حاليا أكثر رجال العالم ثراء، هو صاحب شركة مايكروسوفت: بيل جيتس)١(
الم المعرفـة إلـى العربيـة فـي عـام  وترجمتـه سلـسلة عـ،م١٩٩٥ نشر هـذا الكتـاب عـام )٢(

  .م١٩٩٨
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

ــام  ــة ١٩٩٩ع ــواد اإلباحي ــشتريات الم ــة م ــت مجموع ــن ٨م بلغ % م
لــى التجــارة اإللكترونيــة، وبلغــت األمــوال المنفقــة علــى الــدخول إ

وتتزايد هذه  ،)١(م ث ثة مليارات دوالر٢٠٠٣الصفحات اإلباحية عام 
الصفحات بشكل الفت، وتبلغ مئات الصفحات في األسبوع الواحد، 

  .وكثير منها تقدم خدماتها مجانا
وتتخذ المواد اإلباحية في اإلنترنت أشكاال مختلفة ال حصر لها، 

بعـضها يـصعب بعضها صريح واضح مثل المجموعات اإلخباريـة، و
كشف هويتها مثل المكتبات السرية المعروفة لتجار المـواد اإلباحيـة 

  .)٢(دون غيرهم، والخدمات الحية مدفوعة األجر 

وقد أوضح إحـصاء صـدر حـديثا أن واحـدا مـن كـل خمـسة مـن 
المراهقين األمريكيين الذين اعتادوا الـدخول إلـى شـبكة اإلنترنـت، 

ًيا عبر شـبكة المعلومـات الدوليـة، تلقوا محاوالت غير مرغوبة أخ ق
 مبحـوث شـملهم اإلحـصاء تتـراوح أعمـارهم ١٥٠٠% من ١٩وأبلغ 

بين العاشرة والسابعة عشرة عن محاوالت الستدراجهم في أمور غير 
أخ قية يعتقد أنها صدرت عن بالغين، لذلك تـم إضـافة االسـتدراج 

                                                 
مشعل بن عبد اهللا القدهي، المواقع اإلباحية على شـبكة اإلنترنـت وأثرهـا علـى الفـرد    )١(

 .http: w w w. said.net:   من ،والمجتمع

 .٢٠٦، ص )م١٩٩٦ :القاهرة، العربية لعلوم الحاسب(بهاء شاهين، شبكة اإلنترنت،    )٢(
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

ــب أن تكــو ــي يج ــة الت ــة مخــاطر الطفول ــى قائم ــر اإلنترنــت إل ن عب
  )١(.السلطات على دراية بها

% مــن المــراهقين الــذين يرتــادون ٦٣كمــا تفيــد اإلحــصائيات أن 
المواقع اإلباحية، ال يدري أولياء أمورهم طبيعة مـا يتـصفحون علـى 
ــة  ــستخدمي المــواد اإلباحي ــر م ــد الدراســات أن أكث اإلنترنــت، وتفي

  .)٢ ( سنة١٧ و ١٢تتراوح أعمارهم ما بين 

وهـو ) temp(بية السعودية تم فحص مجلد الــ  وفي المملكة العر
المجلد الـذي تخـزن فيـه المـواد المجلوبـة مـن اإلنترنـت فـي سـبعة 

 فــتم اكتــشاف احتــواء جميــع األجهــزة فــي تلــك ،)٣(مقــاهي إنترنــت
  .)٥( )٤(المقاهي على مواقع سيئة فيما يسمى بالمواقع المفضلة 

  :ومما يزيد هذه المشكلة خطورة
                                                 

 يونيـو ٢٨ستدراج عبر اإلنترنت في قائمة مخـاطر الطفولـة، الخمـيس  الرياض نت، اال)١(
 .م٢٠٠١

 .٣ ص ،مرجع سابق، مشعل عبد اهللا القدهي   )٢(
ــاهي اإلنترنــت فــي كــل مكــان   )٣( ــزة ،تنتــشر مق  وهــي أمــاكن مخصــصة الســتخدام أجه

  . وأغلب روادها من الشباب،الكمبيوتر واإلنترنت مقابل أجر
لذي يمكن لمستخدم اإلنترنت أن يقـوم بتخـزين المـواد بـه لحـين يقصد بها المكان ا   )٤(

 .الرجوع إليها في وقت الحق
 مقـــاهي اإلنترنـــت وأثرهـــا علـــى ط بنـــا ،اإلدارة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة الريـــاض   )٥(

 .٣ص، )السعودية(
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

لى الرقابة التامة على ما تنشره اإلنترنت مـن مـواد عدم القدرة ع  - ١
  .إباحية

أن الــشباب هــم األكثــر اســتخداما لــشبكة اإلنترنــت، ســواء فــي   - ٢
  .المنازل أو في مقاهي اإلنترنت

ومما ال شك فيه أن التعرض لمثل هذه المواد اإلباحية، قد يؤدي 
 ، مثـل تـدمير القـيم واألخـ ق،إلى مـشك ت خطيـرة فـي المجتمـع

وإمكانية انتشار جريمة االبتزاز واالغتصاب، والتشهير بـآخرين عـن 
  .طريق وضع صورهم وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم في مواقع سيئة

   : )١( العزلة وإدمان اإلنترنت- ٢
نتيجــة ل ســتخدام المكثــف لإلنترنــت، يحــدث تقلــص فــي 

رانـه، الع قات االجتماعية األولية للفرد، وبخاصة مع أسرته ومع جي
فتزايد الوقت الذي ينفق على شبكة اإلنترنـت، يكـون علـى حـساب 

  .ع قاته األولية
                                                 

قضي ُ إدمان اإلنترنت يؤدي إلى التفكك االجتماعي نتيجة الستبدال الوقت الذي كان ي)١(
قـضي علـى شـبكة اإلنترنـت، ومـن أهـم مظـاهر ُع األسرة واألصدقاء بالوقت الـذي يم

الشعور بالحاجة الستخدام اإلنترنت لفتـرات طويلـة، واالسـتغراق فـي عـالم : اإلدمان 
اإلنترنت بحيث يصعب على الفرد الخروج منه، والشعور بالغضب عند محاولـة قطـع 

ــت، و ــتخدام اإلنترن ــن اس ــع م ــصال أو المن ــتخدام االت ــى اس ــالغ باهظــة عل ــاق مب إنف
اإلنترنت، وقضاء الوقت المخصص لتناول الطعام في المنـزل أمـام الـشاشة، والتـسلل 
إلى الشبكة حينما يكون أفـراد األسـرة خـارج المنـزل أو نـائمين بـشعور المتحـرر مـن 

 .وتعمد إنكار  قضاء وقت طويل على الشبكة.ضغطهم
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

 ،وأكد علماء النفس وجود ع قـة إيجابيـة بـين إدمـان اإلنترنـت
  .)١ (وعدم االهتمام بالمشاركة في الشؤون المحلية والقومية

 ربمــا ،كمــا أن الــذين يتعــاملون بــصورة متكــررة مــع اإلنترنــت
ة على التفاعل التلقائي في الحياة، وذلك ألن الع قات يفقدون القدر

غير الشخصية مـن خـ ل اإلنترنـت تـؤثر علـى كافـة أنـواع التفاعـل 
  .االجتماعي في المجتمع

كما أن التعرف على أشخاص جدد عبر اإلنترنت يثير العديد من 
المــشك ت، فقــد يتعــرف الــزوج علــى امــرأة يقــيم معهــا ع قــة عبــر 

ل زوجتــه، وهنــاك الكثيــر مــن الحــاالت التــي أدت اإلنترنــت ويهمــ
لمــشك ت زوجيــة متــصاعدة قــد تــصل إلــى الطــ ق، وفــي الغــرب 

  .»أرامل اإلنترنت«يطلقون على هؤالء الزوجات لقب 
وال يتنــاقض ذلــك مــع اإلقــرار بــأن الســتخدام اإلنترنــت تــأثيره 
اإليجابي، ألنه يسهم في تكوين ع قات جديدة، فالع قات الجديدة 
هي ع قات ال شخصية تتم من خ ل االتصال الحاسبي الوسيط، أما 
العزلة فهي عزلة عن الع قات الشخصية األولية، كع قات الفـرد مـع 

  .أسرته وجيرانه وأقاربه

   : الجريمة- ٣
ــالم  ــي الع ــستحدثة ف ــرائم الم ــن الج ــت م ــرائم اإلنترن ــر ج تعتب

                                                 
)١(     What are the effects of internet addiction online. 
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

ً خاصـا بتقنيـات ً، ويتطلب هذا النوع مـن الجـرائم إلمامـا)١(المعاصر
 أو التحقيـق ومقاضـاة ،الحاسب اآللـي ونظـم المعلومـات الرتكابهـا

  : فاعليها، وتشتمل على
  .  كإنشاء المواقع اإلباحية:الجرائم الجنسية  - أ
ــزاز - ب ــشهير واالبت ــين : الت ــخاص معين ــشهير بأش ــدف للت ، أو ته

  .ل بتزاز أو االنتقام
 المواقـــع الرســـمية أو  كتـــدمير واختـــراق:جـــرائم االختراقـــات  -ج 

  .الشخصية، أو االستي ء على األرقام السرية آلخرين
 كالــسطو علــى أرقــام البطاقــات االئتمانيــة، أو :جــرائم األمــوال  - د

  .الجريمة المنظمة، أو جرائم غسيل األموال
ــرامج المقرصــنة، وســرقة :جــرائم القرصــنة - هـ ــع للب ــشاء مواق  كإن

  .المواقع
، يسة فـي اسـتغ ل المجـرمين لإلنترنـت وال تكمن المشكلة الرئ

فتقنيـات التـشفير ، وإنما في عجز رجال الشرطة عن م حقتهم فيهـا 
وخلــط الرســائل بحيــث ال يــستطيع قراءتهــا إال مــستقبلها أصــبحت 

  .)٢(متقدمة للغاية في الوقت الراهن، بحيث يصعب فك رموزها
                                                 

 الجــرائم التــي يكــون الحاســب اآللــي :إلــى نــوعينويقــسم الخبــراء جــرائم اإلنترنــت  )١(
واإلنترنت هدفا لها، والجرائم التي يستخدم الحاسب اآللي كأداة إلتمامهـا وتنفيـذها، 

 وأغلــبهم مــن المــراهقين الــذين يرتكبــون ،ويرتكــب هــذا النــوع مــن الجــرائم  الهــواة
  . وكسر الحواجز األمنيةباب التحديم من جرائمه

  .٢٠٨ ص ، مرجع سابق، بهاء شاهين)٢(
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

 وقــدرت تكلفــة جــرائم الحاســب اآللــي واإلنترنــت فــي الــشرق 
و نتيجـة لخطـورة .  مليـون دوالر٦٠٠م بحـوالي ٢٠٠٠األوسط عام 

ًهذا النوع مـن الجـرائم الحديثـة، أنـشأت الدولـة قطاعـا فـي الـشرطة 
  . يختص بهذا النوع من الجريمة لمكافحته ومنع حدوثه

  :افي الغزو الثق- ٤
تعتبــر وســائل اإلعــ م الدوليــة هــي التحــدي الــذي تلتقــي عنــده 

يا واأليدلوجيا العالميـة، والخـصوصية الثقافيـة إشكاليات التكنولوج
واالقتصادية والسياسية، فنتيجة للتفوق اإلع مي للواليات المتحـدة 
األمريكية ـ وهو ما تعكسه التقارير الخاصة بتوزيع مؤشرات اإلعـ م 
والمعلومات في العالم ـ يعيش العالم نظاما مخت  صارخ المفارقـات 

ــ م وا ــي اإلع ــه ف ــين أجزائ ــة ب ــى حري ــؤثر ســلبا عل ــا ي ــصال، مم الت
 ،المعلومـــات وعدالـــة توزيعهـــا، وســـهولة تـــداولها، واإلفـــادة منهـــا

 ومـا يعكـس هـذا .)١( وتعزيز االسـتق ل الثقـافي،وتوظيفها ألغراض
ًاالخــت ل أن نــسبة نــصيب أفريقيــا والــشرق األوســط معــا فــي عــام 

  .  % فقط من إجمالي السوق الرقمية في العالم٥م هو ٢٠٠١

                                                 
ســعيد إســماعيل علــى، التعلــيم واإلعــ م، عــالم الفكــر، المجلــد الرابــع والعــشرون،    )١(

  .العددان األول والثاني



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٣٦ – 

اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

  : طرق الحماية المطلوبة -  ثانياً

واجهت الدول المتقدمة مشكلة سلبيات اإلنترنت وتأثيرها علـى 
النشء والشباب بعدد من إجراءات الحماية، ففي الواليـات المتحـدة 
ـــاذ  ـــصغار باتخ ـــيم ال ـــة لتعل ـــة القومي ـــت الجمعي ـــة أوص األمريكي

  :االحتياطات اآلتية 
األطفـال علـى اإلنترنـت، ضرورة إشراف اآلبـاء علـى مـا يفعلـه   - ١

  .لضمان وصولهم إلى مواقع اإلنترنت السوية
زيادة البرامج اإللكترونية التي تقوم بتنقية اإلنترنت من المـواد   - ٢

  .اإلباحية
ضرورة تعلم الوالدين لمهارات اإلنترنت، ليتـسنى لهـم مراقبـة   - ٣

  .ما يفعله األبناء
عليــه كــل أفــراد وضــع جهــاز الحاســب اآللــي فــي مكــان يتــردد   - ٤

  .األسرة، مثل حجرة المعيشة
وإذا كــان ذلــك يحــدث فــي مجتمــع يتــصف باالنفتــاح والحريــة 

  المطلقة، فكيف بب دنا اإلس مية المحافظة ؟
 أجريت في مـصر علـى عـدد كبيـر مـن )١(وفي دراسة مهمة وجادة

                                                 
 انية علـى عينـةدراسة ميد، »جتماعية لإلنترنت على الشباباآلثار اال«:  الدراسة بعنوان)١(

وجـدي شـفيق . دمحمد سـعيد عبـد المجيـد و.  قام بها كل من د،من مقاهي اإلنترنت
  .عبد اللطيف
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

ــشباب ــأثير آثــاره )١(ال ــوا بت  مــن رواد مقــاهي اإلنترنــت الــذين اعترف
يهم، اقترح هؤالء الشباب أنفسهم عدة حلول ومقترحات، السلبية عل

  :وهي 
ــنشء   - ١ ــدى ال ــة ل ــة واألخ قي ــيم الديني ــز الق ــى تعزي ــد عل التأكي

والشباب، باعتبار ذلك أهم وسيلة للحمايـة والتحـصين، ويـتم 
ًعن طريق المؤسسات المختلفة، بدءا من األسرة التي يقع عليها 

  .%  من الشباب ٤٢العبء األكبر، وكان هذا هو رأي 
رقابة الدولة على مقاهي اإلنترنت، خاصة أن عددا مـن الـشباب   - ٢

صرح أنه يذهب إليها رغم وجود حاسب آلي في بيته هروبا من 
  .% من أفراد العينة٢٤رقابة األسرة، وكان هذا هو رأي 

ــزل،   - ٣ ــة األســرة علــى اســتخدام اإلنترنــت فــي المن ضــرورة رقاب
ألمية المعلوماتية لألهل حتى يتمكنـوا ويترتب على ذلك محو ا

  .% من الشباب٢٣من القيام بهذا الدور، وكان هذا هو رأي 
ضــرورة وضــع الكمبيــوتر المنزلــي فــي مكــان يرتــاده الجميــع،   - ٤

  .وتحديد أوقات لألبناء الستخدامه
% من الشباب في اقتراحاتهم أنه من الضروري بث روح ١٠قال   - ٥

                                                 
 من الشباب المترددين على مقاهي اإلنترنت المختلفـة مـن مـستويات ٤٠٠ عينة قدرها )١(

  .تعليمية مختلفة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٣٨ – 

اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

ني والوطني لدى الشباب، وقد يكون هذا االنتماء الثقافي والدي
أهم رافد في مواجهة محاوالت الغرب لتكريس وتعميق التبعية 

  .الثقافية
 دور األسرة في تحقيق األمن اإلعالمـي والحمايـة مـن سـلبيات              -ثالثاً  

  :اإلنترنت 

األسرة هي الحصن والم ذ اآلمن لكل أفرادها، وإذا نجحـت فـي 
، ســوف تختفــي الــسلبيات، ويــستفيد أداء دورهــا التربــوي تجــاههم

المجتمــع مــن إيجابيــات وســائل اإلعــ م وفــي مقــدمتها اإلنترنــت، 
  :ويمكنها ذلك من عدة وجوه 

  : كل أفرادها ىمقاومة إدمان اإلنترنت لد -ً أوال
  :يحدد علماء النفس عدة خطوات لع ج إدمان اإلنترنت، وهي

نترنت في كل أيام  إذا اعتاد الشخص استخدام اإل: عمل العكس - ١
األسبوع، نطلب منه استخدامه فقط فـي يـوم األجـازة،وإذا كـان 
ًيفتح بريده اإللكترونـي بمجـرد اسـتيقاظه صـباحا، نطلـب منـه 
تأجيل ذلك لبعد اإلفطار والقيام بشؤونه الخاصة األخرى، وإذا 
كان يضع الجهاز في حجرة النوم، نطلـب منـه نقلـه إلـى حجـرة 

  .المعيشة
 وذلك بتشجيعه على االندماج في أنشطة :موانع خارجية إيجاد   - ٢

  .أخرى



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٣٩ – 

اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

الوقت الذي يقـضيه مـع  وذلك لتقليل :تحديد وقت االستخدام  - ٣
  . درجة ممكنةالجهاز ألقصى

إذا كـان يقـضي فـ : اإللكترونيـةاالمتناع التام عن بعض األنشطة  -٤
طلــب منــه االمتنــاع التــام ن ،أغلــب وقتــه فــي حجــرات الدردشــة

  .واستخدام الجهاز في األنشطة األخرى ،عنها

   : الفجوة المعرفية بين األبناء واآلباء على  القضاء-ًا ثاني
يحتـــاج اآلبـــاء لتحـــديث معـــارفهم التكنولوجيـــة، ومواكبـــة 
المعلومات التي تتجدد كل يوم، وتوشك أن تجرف األبناء بعيدا عن 

ن مخاطر كل سيطرة عليهم، وذلك ليتمكنوا من تأمين حياة أبنائهم م
  .العصر الرقمي

أكد ذلك تقرير حديث نشر في الواليات المتحدة األمريكيـة فـي 
ــو ــملت ٢٠٠٧يولي ــال، وش ــة األطف ــسة رعاي ــه مؤس ــرفت علي م، وأش

 سـنة، ١٦ و١١ طفل تتـراوح أعمـارهم بـين ١٠٠٠الدراسة أكثر من 
 شــخص مــن اآلبــاء، واكتــشف البحــث وجــود فجــوة ١٠٠٠بجانــب 

 معــارف األبنــاء فــي مجــال تكنولوجيــا معرفيــة كبيــرة بــين مــستوى
  .)١(المعلومات، ومستوى آبائهم في نفس المجال 

                                                 
 عــدد أغــسطس ،األهــرام القاهريــة التــي تــصدر عــن مؤســسة »لغــة العــصر« انظــر مجلــة )١(

   .م٢٠٠٧
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

مسؤول التكنولوجيا الحديثة فـي مؤسـسة » جون كار«وقد صرح 
ــا  ــق بالتكنولوجي ــا يتعل ــصغار فيم ــات ال ــال، أن معلوم ــة األطف رعاي
مذهلة، لكن تنقصهم الحكمة التي تبعدهم عن مواطن التهلكة، وهنا 

ــأتي دور  ــاءي ــادة ،اآلب ــضرورة زي ــاء ب ــذلك أوصــى الباحــث اآلب  ول
معلوماتهم ليمكنهم من رعاية أبنائهم وحمايتهم، وحاليـا ومنـذ عـام 

م تــشهد الواليــات المتحــدة األمريكيــة حركــة مكثفــة لحمايــة ٢٠٠٤
الصغار من مخاطر اإلنترنت بكل السبل، ويجري في الوقت الحـالي 

ــا ال ــا فيه ــات بم ــة الجه ــين كاف ــسيق ب ــانون التن ــال الق ــور ورج جمه
والقائمين على صناعة االتصال للتعاون لتحقيق هدف الحصول على 

  .»شبكة إنترنت آمنة«

  : التربية الدينية والتحصين األخ قي ألفراد األسرة - ًثالثا
يعد هذا العامل هـو األكثـر أهميـة علـى اإلطـ ق، فتنميـة الـروح 

 مطلـع علـى أعمالـه فـي الدينية التي ترسخ اليقين لدى الفرد بـأن اهللا
الــسر والعلــن، وأنــه لــيس مــن المــروءة أن ينتهــك حرمــات اهللا فــي 

  .الخفاء،كفيل بردعه عن الخطأ
وتحلي المرء بالضمير الحي الـيقظ، يجعلـه يـوازن بـين مناشـط 
ــأداء  ــه ب ــى اآلخــر، والتزام ــ  يطغــى أحــدها عل ــة، ف ــه المختلف حيات

آفــة ضــياع الوقــت الــصلوات فــي أوقاتهــا يــنظم وقتــه، ويحميــه مــن 
  .وإهداره
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اآلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبة موسوعة األسرة

  :  تعزيز االنتماء والوالء للعقيدة والوطن -ًرابعا 
اعتزاز المسلم بثقافته وهويته اإلسـ مية، ووالئـه لدينـه ووطنـه، 
ــأتي مــن الثقافــات  ــا ي ــافي واالنبهــار بكــل م ــه مــن الغــزو الثق يحمي

  . والحضارات األخرى
بر من أفضل وبالرغم من هذه السلبيات، فإن شبكة اإلنترنت تعت

ًطرق تداول المعلومات في العالم حاليا، وهي من أهم األسباب التي 
أدت إلى الوصول لما يعرف بـالطريق الـسريع للمعرفـة، والـذي يعـد 
ثــورة حقيقيــة فــي مجــال تبــادل المعلومــات، ومتــى اســتطعنا ت فــي 

  .السلبيات، نكون قد حققنا نجاحات أكبر
*      *      *  

  

  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٤٢ – 

الطريق إلى إنترنت آمن موسوعة األسرة

  ترنت آمنالطريق إلى إن

 الحاسـوب شـبكات مـن متصلة مجموعة هي (Internet) اإلنترنت
 بتبــادل تقــوم التــي والعــالم، حــول المرتبطــة الحواســيب تــضم التــي

 اإلنترنـت بروتوكول تباعبا الحزم تبديل بواسطة بينها فيما البيانات
 العنكبوتية الشبكة مثل الخدمات من العديد اإلنترنت تقدم . الموحد
ـــة ـــب( العالمي  اإللكترونـــي، البريـــد والتخاطـــب، تقنيـــات و،)الوي

 تأثيرها لها ظاهرة اليوم اإلنترنت تمثلو . الملفات نقل وبرتوكوالت
 تغييــر إلــى أدت قــد والعــالم، بقــاع جميــع فــي الثقــافي واالجتمــاعي
 التجــارة والتعلــيم والعمــل مثــل مجــاالت لعــدة التقليديــة المفــاهيم

                                            .المعلومات لمجتمع آخر شكل بروزو

 :  االنترنت تعريف

 inter : مقطعـينمـن تكـونت "Internet" باإلنجليزيـة إنترنـت كلمة
ـــيوت ـــين" عن ـــيو  net و ،"ب ـــبكة" تعن ـــشبكة "أي ،"ش ـــة ال " البيني
 بـــين مـــا شـــبكة" باعتبارهـــا نترنـــتُبنيـــة اإل علـــى داللـــة االســـمو

ــشبكات ــبكة" أو "ال ــن ش ــبكات م أو  a network of networks)( "ش
)interconnected networks(،بعــضفــي خطــأ شــاعت فقــد هــذا مــع و  

 أن ًظنـا "للمعلومـات الدوليـة لـشبكةا "تسمية العربية اإلع م وسائل
 تعنـي التي "international" كلمة اختصار هو االسم في "inter" المقطع

 ".دولي"
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الطريق إلى إنترنت آمن موسوعة األسرة

 عـدة بـين مـا شـبكة يهـ نترنـتاإل شبكة فإن ،اسمها يدل كما و
 ال و،مركزي غير بشكل األخريات عن بمعزل منها كل تدار ،شبكات
 كـل فـي تستخدم قد كما األخريات، على تشغيلها في منها أيا تعتمد
 هـو بينهـا يجمـع مـا ومختلفة، شبكية وحاسوبية تقنيات ًداخليا منها
ــذه أن ــشبكات ه ــصل ال ــا تت ــا فيم ــق عــن بينه ــات طري ــا بواب  تربطه

 ."نترنتاإل بروتوكول" هو قياسي مشترك كولببروتو

 مـن العظمـى الغالبيـة تـستخدم الحـالي العـصر ففـي ..هـذا مع و
 ميـزات بسبب ذلك و،ًداخلياً بروتوكوال إلنترنتل المكونة الشبكات

 كـذلك وصـيانته، وتـشغيله فـي المتراكمـة الخبرة بسبب و،فيه تقنية
 البروتوكـول هـذا تطبـق الـذي التـشغيل أنظمـة والعتـاد شيوع بسبب

   .مبدئيا تدعمهو

   :ّالتعلم من خ ل استخدام اإلنترنت يحقق الغايات التربوية التالية
ــرق    - ١ ــاط وط ــداعي، وبأنم ــر اإليجــابي واإلب ــادة التفكي ِّينمــي ع

  . مختلفة
  . ِّيعمق مفهوم المشاركة والتواصل مع الغير    -٢
  . يساعد على قبول القضايا الخ فية   -٣
ــين   -٤ ــل يع ــة والمحتم ــأ والتجرب ــ ل الخط ــن خ ــتعلم م ــى ال ّ عل

  . والمجهول
  ". المحسوسات"و" ّالرمزيات"ّيوفر فرصة التعلم بـ    -٥
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ّيهيئ المتعلم للعمل والتطبيق العملي، والتعليم االستكشافي   -٦ ّ ِّ.  
يجعل المستخدم يستثمر أوقات فراغه إن شـاء بـشكل أفـضل،    -٧

ّة إلـى أنـه يكـسر رتابـة البـرامج ِّوإن أراد بشكل سيئ، باإلضـاف
  . ّالتعليمية المملة

  . يساعد في تنشيط المهارات لدى المستخدم   -٨
  . ًيحقق قدرا ال بأس به من الترفيه والترويح   -٩
  . يمكنك من الوصول إلى مصادر المعرفة، وكيفية توظيفه  -١٠
ّنـه يكسبك المرونة وسرعة التفكير وقابلية التنقل، وبالتـالي فإ  -١١

  . يعينك على تحقيق ذاتك
  .  يجيب على أسئلتك، ويفتح لك المجال لطرح األسئلة-١٢

 فـي اآللـي الحاسـب علـى يعمل الذي الطالب ّأن ثبت وبالدراسة
 حاسـب لديـه ليس الذي الطالب من الثقافي مستواه في أعلى البيت،
 قيمـة أكثـر ،البيـت فـي اآللـي الحاسب على المنفق الوقت ّوإن آلي،
   .المدرسة في الجهاز نفس مع الطالب يمضيه الذي الوقت من

   العطاء؟ الواسع ّالمعلم هذا من ّتتعلم أن يمكن ماذا واآلن،
   .ش  كل .. ببساطة
 ّقلصت نقول وال والحجب، األستار ّكل أزاحت نترنتاإل فشبكة
 يعــد ولــم اليــد، متنــاول فــي جعلتهــا بــل ّوالمحرمــات، الممنوعــات
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 أقـصى إلـى الرقابـة مفهـوم ّوتقلص ًسه ، ًشيئا اراألسر على الحفاظ
 مـن ًيوميـا صـورة )٣٠( للفـرد تلـتقط التي الصور عدد كان فإذا ّحد،

ًإذا أردت أن تفــشي ســرا فأودعــه «: مقولــة ّفــإن اإلنترنــت، خــ ل
   .الحالة هذه عن التعبير في دقيقة »ًحاسوبا
 فـي أو مـا شـ  مـع التعامـل فـي ًدائمـا نعتمـدها التي القاعدة ّإن
 ،مساوئه ومحاسنه أو خسائره، وأرباحه حساب هو معه التعامل رفض
   .صحيح والعكس به، أخذنا السلبيات على اإليجابيات رجحت فإذا

  : اإلنترنت من إيجابيات 

ّيجعل المخترعات تتزايد بمتواليات هندسـية، أي أنهـا تتفـ     -١
  . ختيارّوتتف ، مما يزيد في رقعة اإلبداع واالبتكار واال

لديه القدرة الهائلة على تخزين ومعالجة البيانات، حيث يمكن    -٢
  . بأكملها" دائرة المعارف البريطانية"ـ كما يقول الخبراء ـ اقتناء 

 وذلـك مـن ،ما يوفره من التزاوج بين االتـصاالت والمعلومـات   -٣
ًخ ل حوار الحواسب أيا كان موقعها الجغرافي، وعبـر الهـاتف 

  .  االلكتروني وبرامج المحادثةوالبريد
َّقدرته على الجمع بين الصوت والصورة، والنص والرقم بشكل    -٤

  . متكامل
إمكاناته الواسعة فـي تزويـدنا بـنظم خبيـرة فـي الطـب واإلدارة    -٥
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.. ق والتعلـيم واإلعـ م والترفيـه ــال والتـسويـــوالتصنيع والم
  . إلخ

ــدين    -٦ ــشر ال ــرة لن ــوفر فرصــا كبي ًي ــسانية واألخــ ق ّ ــيم اإلن والق
  . والفضائل

   :االنترنت سلبيات ومن
ّإدمان الجلوس بين يديه لساعات طويلة، بما يعطل الكثيـر مـن    -١

ــرى ــستخدم األخ ــشطة الم ــة: أن ــة  العلمي ــة والعبادي واالجتماعي
إدمان "ويذكر أن أول من وضع مصطلح . والرياضية واإلنتاجية

، هـي عالمـة الـنفس األميركيـة )Internet Addiction" (اإلنترنت
 ، التــي تعــد مــن أولــى أطبــاء Kimberly Youngكيمبرلــي يونــغ 

الــنفس الــذين عكفــوا علــى دراســة هــذه الظــاهرة فــي الواليــات 
"  إدمـان اإلنترنــت"يونـغ"وتعـرف . م١٩٩٤عـام  المتحـدة منـذ

  كمـا أنهـا .ً ساعة أسـبوعيا٣٨بأنه استخدام اإلنترنت أكثر من 
ـــى "م بتأســـيس وإدارة ١٩٩٩قامـــت عـــام   مركـــز اإلدمـــان عل

لبحـث وعـ ج هـذه ) Center for Online Addiction" (اإلنترنت
الوقـوع "الظاهرة، وقد أصدرت كتابين حول هـذه الظـاهرة همـا 

ــت  ــضة اإلنترن ــي قب ــي "، و)Caught in the Net(ف ــورط ف الت
 ).  Tangled in the Web" (الشبكة

بمــا ينــتج عــن تفكــك الــروابط االبتعــاد عــن الواقــع المعــاش    -٢
االستعاضـــة عنهـــا بلقـــاءات الغـــرف والع قـــات المباشـــرة، و

  . لكترونيةاإل
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ّ االستغراق في التعامـل اآللـي يهـدد بـالخوف مـن إلغـاء إنـسانية -٣
  . اإلنسان

" الجـــنس"والمـــشاركة فيـــه، و" العنـــف" تـــسخيره فـــي تـــرويج -٤
  . والتورط في مباذله

ّ طرحه ألفكـار ضـالة ومـضل-٥ ّلة، قـد تـشوه وتـشوش رؤيـة الـشاب ّ
  . المسلم إلس مه، ما لم يكن ذا خلفية ثقافية إس مية متينة

  :اإلنترنت على اإلدمان لحاالت عالجية حلول

 سـتراتيجياتاال مـن ًعـددا يونغ تقترح ،اإلنترنت إدمان لمعالجة
  :منها ،السلوكية

 تحديـد بويتطلـ ):Practice the Opposite(العكـس  ممارسـة  :ًأوال  
 الروتين هذا كسر محاولة ثم لإلنترنت، الفرد استخدام نمط
 بمعنـى ومعتدلـة، محايـدة أنـشطة تقديم طريق عن العادة أو
 بأكملها األسبوع عطلة قضاء يتضمن الفرد روتين كان إذا أنه
 يـوم مـساء الفـرد يقـضي أن اقتـراح فـيمكن اإلنترنـت، على

 .المنزل خارج بأنشطة القيام في السبت

 وضـع ًجدا المفيد فمن ):Setting Goals( مسبقة أهداف وضع   : ًثانيا
 بوضـوح يحـدد بحيـث األسـبوع، أيام لجميع مسبق مخطط

 فعلـى اإلنترنـت، السـتخدام المخصـصة الـساعات عـدد كم
 بقدرتـه شـعورا الفـرد لـدى الـسلوك هـذا يولد البعيد المدى
  .اإلنترنت استخدام في التحكم على
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 بكتابــة الفــرد ينــصح ):Reminder Cards(للتــذكرة  بطاقــات  :ًثالثا
 بطاقـات، علـى لإلنترنـت المفـرط ل ستخدام السلبية اآلثار

 مــن الحــد فوائــد كتابــة وكــذلك مــث ، العمــل فــي كمــشاكل
 مــستمر بــشكل البطاقــات هــذه فحمــل اإلنترنــت، اســتخدام
 اســتخدام ســوء تجنــب علــى الفــرد يــساعد التــذكرة، بهــدف

 .اإلنترنت
 هــذه تــساعد إذ ):Stop-Watches(التوقــف  ســاعات اســتخدام  :ًرابعا

 اســتخدام وقــت انتهــاء بموعــد الفــرد تــذكير فــي المنبهــات
 .اإلنترنت

 يهمــل مــا ًعــادة ):Personal Inventory(شخــصية  قائمــة عمــل  :ًخامسا
 لقــضاء ًنظـرا حيــاتهم، مـن كثيــرة جوانـب اإلنترنــت مـدمنو
 األنـشطة بهـذه ئمـةقا فوضـع اإلنترنـت، علـى طويلة أوقات

 .أخرى مرة إحيائها على يساعد المهملة واالهتمامات

 إيجابيـة عوامـل دور إلـى اإلشـارة اإلطـار هـذا في بالذكر وجدير
 االجتماعيـــة والقـــيم والـــدين الثقافـــة كعامـــل العـــ ج، فـــي أخـــرى

 ْيَكـ بهـا وااللتـزام مراعاتها يجب والتي عليها، المتعارف واألخ قية
ـــب ـــرد يتجن ـــان اطرمخـــ الف ـــت إدم ـــة اإلنترن ـــسية االجتماعي  والنف
  .والجسمية

 :توصيات لالستفادة من اإلنترنت 

ّ الذي جمع كل المعلمـين بـين "ّالمعلم"فلإلفادة من محاسن هذا 
  :التالية  يمكن األخذ بالتوصيات،جناحيه
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ّركز على األشياء التي تعلم التفكير، وتنمية مهارات االستط ع    -١ ِّ
  . يّوالتعلم الذات

ّتعلم مشاريع وآفـاق وبرمجـة الحاسـب اآللـي، كتوحيـد الـنص    -٢
  . والصوت والصورة والرسوم البيانية

ــول    -٣ ــي حق ــة ف ــك االلكتروني ــك بجوالت ــاالت معرفت ــع مج ِّوس
المعرفة المختلفة، وصب اهتمامك علـى ميلـك أو اختـصاصك 
أو ما ترغب بزيادة المعرفة بشأنه، فاإلنترنـت أكبـر مكتبـة فـي 

  . ًالم، وأوسع ورشة فيه أيضاالع
اغتــنم خــدمات اإلنترنــت ســواء فــي البريــد االلكترونــي أو    -٤

منتديات الحوار ومجموعـات النقـاش االلكترونيـة فـي الحـوار 
ــضايانا اإلســ مية ّ والتــي تهــم الــشباب ،وتبــادل اآلراء حــول ق

  . ًتحديدا
ّإن لــذة البحــث عــن الحقيقــة ال يعــدلها إال لــذة العثــور   -٥ ّّ  عليهــا، ّ

ــر  ــة، أو عب اســتكمل دراســاتك مــن خــ ل الجامعــة االلكتروني
  . البحوث التي يوفر لك اإلنترنت جميع مستلزماتها

ّنم مهاراتك الفنية والعلمية والحرفية واللغوية، مما تتيحه لـك    -٦
  . خدمات الشبكة المعلوماتية في ذلك وفي غيره

ّما تتعلمه هو التنـسيق ّإذا اقتصرت على األلعاب الترفيهية، فإن    -٧
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ّبين العين واليد فقط، أما األلعاب المخصـصة لتعلـيم المبـادئ  ّ
ًاألولية للسياقة مث ، أو ألعاب اللغات بتعلم قواعد لغـة مـا، أو  ّ
ألعاب األرقام  لتعلم العمليات الحـسابية، أو األلعـاب العمليـة 
 ّالتي تقدم بمساعدة مختصين كاأللعاب الطبية من خ ل جلـسة
مع طبيب تطرح فيها أسئلة وأجوبة، فهذه األلعـاب تـساعد فـي 

ّوتذكر أن األلعاب . ّاإلبداع والتعلم الذاتي وتنمية عادة التفكير ّ
ًالمــستوردة قــد تحمــل فــي طياتهــا معلومــات وأخ قــا وعــادات 
مخالفة لتعاليم دينك، فاختر منها ذات الطـابع اإلنـساني الـذي 

ّيعلمك حب الخير، والتي تزي د في معلوماتك وتصقلها، والتي ِّ
ّتكــون ذات نزعــة صــديقة، أي التــي تــوفر فــرص الفــوز بــشكل 

  .متكافئ
استخدم اللغة العربية ما أمكنك ذلك، خاصة من خ ل المواقع    -٨

ًااللكترونية العربية، وحتى فـي بـرامج المحادثـة، حفاظـا علـى 
نـات ًس مة لغتك، واحتراما لها ولقدرتها في التعبيـر عـن مكنو

  .فكرك ونفسك
" المواقع اإلباحيـة"قاوم اإلغراء بالذهاب إلى أماكن معينة مثل    -٩

واحـذر الرســائل التـي تريــد أن توقعـك بفخهــا، ولـيكن مفتــاح 
ّالــتحكم والــسيطرة بيــدك، فالــشيطان اليــوم يوظــف اإلنترنــت  ّ
كوسيلة حديثة لإليقاع بالشبان والفتيات، وإذا انزلقت بخطوة، 
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ّ وإال ،ات انزالق أخرى، فأغلق الباب من البدايـةفستتبعها خطو
  . سرقك الشيطان

وحـاالت التعـارف واالتفـاق " ّالحب اإللكترونـي"ّفما يسمى بـ   
ــزواج مــن خــ ل مقــاهي اإلنترنــت أو الغــرف الخاصــة  ّعلــى ال
ّوالدردشة، ال يخلق ـ كمـا يتـوهم الـبعض ـ تفكيـرا مـشتركا إال  ً ً

ّوإن كنا ن. في حاالت نادرة نصح بأن يأتي الـشبان البيـوت مـن ُ
  . أبوابها ألن ذلك هو أسلم الطرق وأزكاها

ــع -١٠ ــاملون م ــاس يتع ــى أن ــت عل ــي أجري ــة الت ــات الطبي ّ الدراس
  : ِّيؤدي إلىًالكمبيوتر لفترات طويلة يوميا، كشفت أن ذلك 

  .  إضعاف البصر- أ  
  .  زيادة اإلرهاق النفسي-ب 
  .  ظهور بعض أمراض الحساسية-ج 
  .  يؤثر على انتظام الدورة الدموية، ودقات القلب- د 

ـــ  ــر، -ه ــي الظه ــة، والديــسك ف ــي الرقب  اإلصــابة بالخــشونة ف
  .وتصلب العض ت

 أخـذ مـع الحاسـوب، مع التعامل أوقات بتحديد األطباء وينصح
 جميع تحريك يكفل بما الجسم وتحريك الطلق، الهواء في استراحة
 تقـول التـي االعتدالية القاعدة اعتماد ِّنفضل ونحن .وفقراته عض ته

  .»أوسطها مورُاأل خير«



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٢ – 

الطريق إلى إنترنت آمن موسوعة األسرة

ــي وال ــان ظــاهرة عــن الحــديث يعن ــف اإلنترنــت إدم  عــن التوق
 علــى العمــل يعنــي بــل الظــاهرة، هــذه وجــود تجاهــل أو اســتخدامه
 وحـــدود ضـــوابط ووضـــع واألمثـــل المعتـــدل االســـتخدام ممارســـة

 وتوجيــه متابعــةو ،األســرية الرقابــة وجــود ضــرورة مــع الســتخدامه،
  .اإلنترنت استخدام عند لألبناء اآلباء

*      *      *  
  
  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٣ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  أثر الحمالت اإلعالنية على الجمهور
  )نموذج غراس ونفائس(

  :» غراس«نموذج  –أوالً 

  :قضايا األسرة والشباب و »غراس«
مشروع توعوي طويل األمد يهـدف إلـى تعزيـز منظومـة » غراس«

ــضي ــة ق ــة القــيم المرتبطــة بمقاوم ــ ت إع ني ــر حم ة المخــدرات عب
مدروس، وهو بدايـة مرحلـة جديـدة وإع مية مصممة بشكل علمي و

ــة  ــة نوعي ــارة عــن نقل وخاصــة فــي مقاومــة المخــدرات، وغــراس عب
لمؤسسات الشأن االجتماعي في مواجهة قضايا المصيرية، وهو نتـاج 
تحالف وشراكة بين مؤسسات حكومة وأهلية وقطـاع خـاص، التقـت 
  .ًإرادتها جميعا على ضرورة تنسيق جهودها لمواجهة آفة المخدرات

   :»غراس«قيمة المضافة لدى مشروع ال
 تبرز القيمة المضافة وتتمحـور حـول المـسارات التـي ي زمهـا -

المشروع وذلك للحصول على نتائج إيجابية في مواجهة المخدرات، 
ــل ــروجين : مث ــار والم ــب التج ــذي يخــتص بتعق ــي ال ــسار األمن الم

مـا والمعني بإغ ق كافـة المنافـذ أمـام دخـول الـسموم إلـى الـب د، أ
المــسار الع جــي فهــو معنــي بعــ ج المــدمنين والمتعــاطين وإعــادة 
تأهيلهم إلى الحياة، والمسار الوقائي وهو معني بحماية بقيـة شـرائح 

  .المجتمع السليمة من الوقوع أسرى لهذه اآلفة وهي المخدرات



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٤ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

وتبرز هذه القيمة المضافة بالمواصفات التـي يتميـز بهـا خطـاب 
صف بأنـه علمـي فـي تأسيـسه، ومبـدع فـي غراس التوعوي والذي يت

أفكاره، ومستهدف في رسائله، ومتنوع ومستمر في تواصـله، وقيمـي 
  .في منطلقه، إضافة إلى تراجع في نتائجه ومردوده

  . بناء سور قيمي يحمي المجتمع من آفة المخدرات- ١
 تشكيل مصدر توعوي طويل األمد يحقق مفهوم االستمرارية في – ٢

  .انيالتأثير الوجد
 صياغة خطاب إع مي جديد يحاكي طبيعة الـشرائح المـستهدفة – ٣

  .وعوامل التأثير فيها
 توفير أداة علميـة للمجتمـع تمكنـه مـن قيـاس قدرتـه علـى حـل – ٤

  .مشكلة المخدرات
 إيجاد مرجعيـة معرفيـة ألفـراد األسـرة تمكـنهم مـن التعامـل مـع – ٥

  .ًالمشكلة والتصدي لها مبكرا
د التكاملي بين الجهد الرسمي واألهلي فـي مواجهـة  تحقيق البع– ٦

  .المخدرات
  . إبراز دور الجهات األهلية المتصدية لمشكلة المخدرات– ٧

  :»غراس«الجمهور المستهدف من مشروع 
جميـع أفـراد األسـرة، وصـناع الـرأي » غـراس«يستهدف مـشروع 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٥ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

العام، وصناع القـرارات، وجمعيـات النفـع العـام، إضـافة إلـى زهـور 
ليوم وشباب الغد، وت ميذ المدارس، وط ب الجامعات والمعاهد، ا

إضافة إلى كل مهتم بوطنه، وإلـى كـل مـن يـؤمن بحـق األجيـال فـي 
  .الحياة

  :»غراس«السياسات المنظمة لعمل مشروع 
من أهم السياسات اإليمان الكبير بالتخصص والتكامل هو هدف 

 والبحـث العلمـي استراتيجي للمشروع، ودور هذا المـشروع وقـائي،
المستمر، واالبتكار واإلبداع ركيزتـا النجـاح لـدينا، واالسـتفادة مـن 
تجارب اآلخرين والحفاظ على سرية المعلومـات بمـا أنهـا مـسؤولية 
وطنية وحتمية التواصل مع الجهات الرسمية من أجـل الحفـاظ علـى 
الصورة العامة للكويت، واتباع األنماط الحديثـة فـي فـن المخاطبـة، 

لتنوع في استخدام الوسائل اإلع مية لتحقيـق الجـذب اإلع مـي، وا
وأموال المشروع تعتبر أمانة تستوجب الصرف في األوجـه المطلوبـة 
  .دون إفراط، واستمرارية الخطاب التوعوي لضمان استمرارية التأثير

  :»قناة غراس الفضائية«فكرة إنشاء 
ًكما نرى فإن وقتنا الحاضر يشهد ازديادا كبيرا  في عـدد القنـوات ً

الفضائية إضـافة إلـى الزيـادة فـي الـوعي نحـو أهميـة التخـصص فـي 
وسائل اإلعـ م العربيـة ممـا أوحـى للقـائمين علـى هـذه الوسـائل أن 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٦ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

يسايروا الركب العالمي ليحاكوا نظرائهم العالميين في إنـشاء قنـوات 
متخصـــصة فـــي الجوانـــب االجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو التوعويـــة أو 

ية، والكثير من الجوانب األخرى التي تهـم المـشاهد العربـي، الخدم
ومن هنا برزت فكرة إط ق قناة غراس الفضائية التي بثت ألول مـرة 

، والقناة تستهدف الشباب والعائ ت، وتقـوم علـى توعيـة ٢٠٠٧في 
المجتمع والوصول إلى رقيه االجتماعي، وهذه القناة هـي عبـارة عـن 

  .عوي، وواحد من أهم إنجازاتهتكملة لمشروع غراس التو

  :القضايا التي تركز عليها القناة
 غـراس الفـضائية علـى القـضايا االجتماعيـة واألسـرية، تركز قناة

وبعض األمور األساسية والحساسة لتحقيق أهـدافها، والوصـول إلـى 
نتائج إيجابية، وذلك عن طريق برامجها المتخصـصة التـي تخاطـب 

م المشاريع التنموية والبـرامج التوعويـة كل الشرائح المجتمعة، وتقد
  .للكثير من الجهات الحكومية واألهلية

  :أهداف القناة األساس
قناة غراس تسعى للتأصيل إلع م راق وهادف ومميز فـي شـكله 
ومضمونه على حد سواء، مع االهتمام بجانـب الترفيـه الـذي يراعـي 

لتـي تهـم قيم المجتمع الـذي نعـيش فيـه، والتركيـز علـى الجوانـب ا
الشباب واألسرة ضمن رؤية استراتيجية لتغيير بعض المفـاهيم التـي 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٧ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

ــة  ــوازن النفــسي وحال ــه والمــشروع، ولتحقيــق الت تخلــط بــين الترفي
االنفعاالت التي تجسدها بعض القنوات اإلع مية، إضـافة إلـى رفـع 
ــاء  ــاش بن ــضايا بنق ــرح الق ــع وط ــسلوكي للمجتم ــوعي ال ــستوى ال م

  .وأسلوب مشوق

  :لبرامج في القناةطبيعة ا
طبيعة البرامج في القناة ال تكون موجهة بشكل مباشر للوقايـة أو 
التحذير بل من خ ل البرامج والتمثيليات يتم توصيل نصائح وقـيم 
تلخص هدف غراس التوعوي، ويتم التركيـز فـي هـذه البـرامج علـى 
دور األسرة والمجتمع والمساجد ووسائل اإلع م، وهناك تنوع كبيـر 

 هــذه البــرامج، وال تنحــصر فقــط ببــرامج الوقايــة، فمنهــا بــرامج فــي
  .ترفيهية ورياضية واجتماعية ودينية وصحية وبرامج لألطفال

  :»االلكترونيغراس «موقع 
يعتبر موقع غراس االلكترونـي الجبهـة األولـى لفعاليـات غـراس  -

ألنه أحـد أهـم الوسـائل لبنـاء قاعـدة مـن المـشاهدين والتواصـل 
 البريد االلكتروني في الموقع الفرصة للتواصل مـع معهم، ويتيح

شريحة كبيرة من المشاهدين والمشاركين حـول العـالم، ويـسهل 
الموقــع عمليــة الرصــد االســتجابة وردود األفعــال حــول أنــشطة 

  .وبرامج القناة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٨ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  :»غراس«المشاريع االستراتيجية األخرى التي يتميز بها مشروع 

يهتم بالشباب فـي مـراحلهم مشروع غراس التربوي وهو مشروع 
الدراسية األولى، وخاصة الثانوية، ويعمل على رفـع مـستوى الـوعي 
لــديهم لحمــايتهم مــن الوقــوع فــي بــراثن المخــدرات، ويــتم تنفيــذه 
بالتنسيق مع وزارة التربية وااللتقاء بهذه الشريحة في كافة المـدارس 
ة في جميع محافظات الكويت، وغراس ط بي الذي يستهدف شريح

ــراس  ــادي غ ــة، ون ــد الثانوي ــا بع ــل م ــي المراح ــة ف ــشباب وخاص ال
المستقبل وهو ملتقى شبابي يجمـع المـشاركين فـي فعاليـات غـراس 
المختلفة، وغراس الصحافة الذي يرتبط بالقطاع الصحفي لما له دور 
بارز فـي ناحيـة التـأثير علـى المجتمـع، وغـراس المتخـصص بعـالم 

لمــرأة لمـا لهــا مــن دور مهــم فــي االنترنـت والتكنولوجيــا، وغــراس ا
  .المجتمع وخاصة في حماية األسرة وتربية األبناء

  : غراس التربوي- ١
يستهدف طلبـة المراحـل التعليميـة دون الجـامعي، بالتعـاون مـع 
ــذات  ــذ وتلمي ــع ت مي ــشكل دوري م ــاء ب ــم االلتق ــة، وت وزارة التربي

  .مدرسة) ٥٠٠(المرحلتين المتوسطة والثانوية في أكثر من 

  : غراس الط بي- ٢
مـشروع يــستهدف طلبـة جامعــة الكويــت والهيئـة العامــة للتعلــيم 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٥٩ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

التطبيقي والتدريب وهذه هي أهم المراحـل التـي يـستهدفها مـشروع 
غراس، فهـي تحـوي أكثـر مـن خمـسة وأربعـين ألـف طالـب وطالبـة 
ويهدف إلى استثمار كل أوقات الفراغ وتوظيفها في تنمية المهـارات 

ات، وتأهيــل الكــوادر الــشبابية لتــساهم بجهودهــا وتطــوير القــدر
التطوعية في الحم ت التوعوية التي ينفذها المـشروع بالتعـاون مـع 
ــي واالتحــادات  ــيم التطبيق ــة للتعل ــة العام ــة وإدارة الهيئ إدارة الجامع

م ٢٠٠١والروابط الط بية، وقـد تـم توقيـع مـذكرة التفـاهم فـي عـام 
 بحيث يكون في كل عام دراسي وبدأت أولى الحم ت، والفعاليات

    .حملتان تستمران طوال الفصلين الدراسيين

  : غراس االجتماعي- ٣
ويعتبر مشروع غراس االجتماعي من أهم المشاريع التـي تعكـس 
صــدق مــشاعر أســرة غــراس، حيــث أن المــشروع موجــه إلــى نزيــل 

  .ونزي ت دور الرعاية االجتماعية

  : غراس المرأة- ٤
وع المرأة الكويتية في المنزل والعمل وحتـى يستهدف هذا المشر

 بإقامـة ٢٠٠٢في األسواق، هـذا وقـد بـدأ المـشروع نـشاطه فـي عـام 
معسكر رائع على مستوى عالي يليق بـالمرأة الكويتيـة ليتناسـب مـع 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٠ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

عـشرة «مكانتها العالمية في عيون وأنظار الكل، وقد أطلق عليه اسـم 
ور فيه الحضور حول كيفية الذي استمر قرابة األسبوع وقد تحا» عمر

  .اختيار األصدقاء، ومدى تأثير ذلك على مستقبل الفتيات

وهي مسابقة سنوية لتكريم كل » مسابقة دانة الديرة«ًوهناك أيضا 
ــائلي أو  ــساني أو الع ــاء اإلن ــاالت العط ــي مج ــارز ف ــهام ب ــا إس أم له

  .المجتمعي أو التنموي أو الحضاري وتحدي اإلعاقة

  :غراس إلكترو - ٥
ــة، ــن المــشاريع العم ق ــذا المــشروع م ــن أهــم ه ــه م ــك ألن  وذل

ّ فهو يخاطب الجميع حيث أن كل الفئـات العمريـة تتطلـع المشاريع،
ًدائما للمعرفة التكنولوجيـة لـذا فقـد تنبهـت إدارة المـشروع إلـى أنـه 
ــا،  ــار التكنولوجي ــر إط ــات عب ــع الفئ ــب جمي ــا أن تخاط ــب عليه يج

فهـو يحمـل بداخلـه » س إلكتروغرا«وأطلقت على مشروعها مشروع 
ًأهدافا عديدة ومن أهم أهداف هذا المشروع هو نشر الثقافـة والـوعي 
اإللكتروني، وتطوير المهارات التقنية من خـ ل خلـق بيئـة تنافـسية 
ــي  ــب اآلل ــع الحاس ــل م ــال التعام ــي مج ــدعين ف ــن المب ــشباب م لل

 هـذه واإلنترنت، لتقديم أفكار إبداعية في مجاالت عديدة، ومن أهم
المجاالت مجال تصميم الـصفحات علـى شـبكة اإلنترنـت، وأفـضل 
عرض مرئي، وفكرة تصميم إع ن، وفكرة تصميم بطاقـة إلكترونيـة 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦١ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

ــ ت  ــدعم حم ــسنة، وذلــك ل للموبايــل والتــي تــم إضــافتها لهــذه ال
المشروع، كمـا يرافـق المـشروع حملـة إع ميـة توعويـة باالسـتخدام 

 ل تنظيم لقاءات حية مع الطلبـة األفضل للتكنولوجيا، وذلك من خ
والطالبات فـي مـدارس وزارة التربيـة وعـدد مـن الكليـات والمعاهـد 

  .بجامعة الكويت والجامعات الخاصة

  :نماذج من الحمالت التوعوية

  :»ماني مهانة.. أنا أمانة« –أ 
ويضاف التحدي التربوي إلى سلسلة التحديات التي تواجه الفرد 

ن يواجهون أصعب فتـرات التحـول، وآبـاء ال واألسرة، فهناك مراهقو
يقــدرون حجــم تــصرفاتهم ومــدى تأثيرهــا علــى ســلوكيات أبنــائهم، 
وهناك عنف أسري يولد انحراف سلوكي، والمحـصلة ضـياع األبنـاء 
في عالم النسيان، لذا فقد أطلقت صفارة اإلنذار عبـر حملـة مكافحـة 

ومع النجـاح ) نةماني مها.. أنا أمانة(االضطهاد الطفولي تحت شعار 
الــذي القتــه الحملــة مــن خــ ل نتــائج دراســة الرصــد، وبعــد نــصح 
الخبراء والمختصين فـي علـم الـنفس التربـوي واالجتمـاع واإلعـ م 
باإلضــافة إلــى رغبــة الكثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات بأهميــة اســتمرار 
الحملة، فقد استقر الرأي علـى تقـديم الجـزء الثـاني لمعالجـة نفـس 

  .المرة من خ ل معالجة مختلفةالقضية هذه 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٢ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  :»ساحب.. الصاحب« –ب 
ًتعتبر الصحبة والصداقة من أهم أسباب النجـاح والفـشل أيـضا، 
فــرب صــديق صــدوق، ورب صــديق فاشــل أو منحــرف يــرى فيــك 
ًشخصا ضعيفا فيسعى من أجل أن تنحرف فتصبحون في الهـم سـوا ً .

هايـة التـي اختيـار الـصديق، يعنـي أنـك اختـرت الن: فكانت الرسـالة
تريــدها، فالــصديق النــاجح ســيؤدي بــك للنجــاح والــصديق الفاشــل 

  .سيقودك للفشل
ًماذا يمكنك أن تفعل؛ دقق قبل اختيـار األصـدقاء، وقـديما قـالوا 

  .»ساحب.. الصاحب«

  :»لحق عليه.. ولدك« –ج 
في وقت من األوقات وصل عدد الذين مـاتوا بـسبب المخـدرات 

يـد عـن عـشرة مـن شـباب الكويـت، في شهر واحد في الكويت ما يز
 أهل الكويت على كافة المستويات، وكـان البـد مـن  األمر الذي أف

  .التحرك السريع، وإط ق صفارة إنذار مدوية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
ــالة ــاءهم : فكانــت الرس ــأن أبن ــن األســر ب ــر م ــوجئ الكثي ــد ف لق

  .ش  ماًمتعاطون أو مدمنون، ولكن كان الوقت متأخرا للغاية لعمل 
فماذا يمكنك أن تفعل؟ قبـل أن تأخـذ المفاجـأة، بـادر بـالتعرف 
على أحوال أبنائك عن قرب، وحاول أن تحل معهم مشك تهم حتى 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٣ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  .»ولدك لحق عليه«ال تصبح مثل هؤالء الذين فقدوا أبناءهم وقالوا 

  :»أفتخر بك.. أحبك.. أثق بك.. أفهمك.. أسمعك« –د 
ن أهــم أســبابه إهمــال األســرة االنحــراف وتعــاطي المخــدرات مــ

للمراهقين من أبنائهم مما يـدفعهم للبحـث عمـن يفهمهـم ويتحـاور 
  .معهم، لذا كانت الصرخة التي عبرت عنها الحملة

المراهق يحتاج إلى من يـستمع إليـه، ويثـق بـه، : فكانت الرسالة
  .ويحاوره، ويتفهم طبيعة المرحلة التي يمر بها

س مفـاتيح لشخـصية المراهـق ماذا يمكنك أن تفعل؟ هنـاك خمـ
حتـى نـصبح » أفتخـر بـك.. أحبك.. أثق بك.. أفهمك.. أسمعك«

  .متفاهمين

  :»خليك ويانا.. يبه أمانة« -هـ 
ــباب  ــد أس ــة أح ــرات طويل ــرة لفت ــن األس ــاب األب ع ــل غي يمث
االنحــراف وتعــاطي المخــدرات، وبغيــاب األب يفقــد أفــراد األســرة 

ًمصدرا حيويا مهما من مصادر الحب و ً الحنان، لذا فإنهم قد يلجؤون ً
ومن يـدري مـاذا سـيفعل .. إلى اآلخرين ليستمدوا منهم هذه العاطفة

  ؟...هؤالء بأبنائك
إنه يجب أن يوجد كـل أب بجـوار أبنائـه ليلبـي : فكانت الرسالة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٤ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

ًاءهم خــصوصا حــين تكــون الحاجــة ماســة لوجــوده وإال التمــسوا نــد
  ...!الحنان عند غيره

 ال تفـوت فرصـة لتكـون فيهـا إلـى جـوار ماذا يمكنك أن تفعـل؟
أسرتك، وال تضيع الوقت بعيدا عـنهم فهـم فـي حاجـة إليـك، وهـم 

  .»خليك ويانا.. يبه أمانة«يرددون 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٥ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  إصدارات غراس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٦ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  :» نفائس«نموذج  –ثانياً 

  :منهج حياة » نفائس«
أهميتهـا مشروع إع مي قيمي يهـدف إلـى التعريـف بالعبـادات و

في حياة أفراد المجتمع، مع غرس المفاهيم والقـيم والمثـل واآلداب 
العامة المستمدة من ثوابـت أمتنـا اإلسـ مية، ومنهجهـا الربـاني مـن 
الكتــاب والــسنة بقــصد تعزيــز الهويــة اإلســ مية والعربيــة لمعالجــة 

  .الظواهر والسلوكيات الطارئة على المجتمع
لعقدية أي مجتمـع، والعبـادات فـي وتعتبر العبادات أظهر تعبير 

اإلســ م تــشكل أركــان اإلســ م، وتعبــر عــن ســماته فــي أي مجتمــع 
يتواجد فيـه المـسلمون، وإضـافة إلـى كونهـا مجتمعـة تـشكل أركـان 
اإلس م فإن انتشار هـذه العبـادات يـصبغ المجتمـع بـصبغة إسـ مية 
ــرب  ــا اقت ــضمون فكلم ــة الم ــا مــن ناحي ــشكل، أم ــة ال هــذا مــن ناحي

ًجتمع من العبادات وتفاعل معها فإن ذلـك يـنعكس إيجابيـا علـى الم
سلوك األفـراد فـي هـذا المجتمـع فتـنخفض المـشك ت االجتماعيـة 

  .والنفسية وتنحصر أو تنعدم معدالت العنف والجريمة
  :األهداف العامة لمشروع نفائس

  . تعزيز الدور المجتمعي لوزارة األوقاف والشؤون اإلس مية– ١
لعبادات وتأصيلها في نفوس الشرائح المستهدفة وتعزيز  نشر ا– ٢

  .القيم والمفاهيم الصحيحة للعبادات ومردودها



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٧ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  . بيان أثر العبادة على الفرد والمجتمع– ٣
  . تفعيل دور اإلع م الهادف في الوسائل اإلع مية واإلع نية– ٤

يـسهم فـي العمليـة .. تقديم إع م هـادف ومـؤثر: رؤية المشروع
  .وية وبما يحفظ الهوية اإلس مية للمجتمعالتنم

  :األدوات والوسائل
من أجل الوصـول إلـى الـشرائح المـستهدفة والتـي تـم اختيارهـا 
للحم ت كان البد من دراسـة خـصال وخـصائص كـل شـريحة علـى 
حدة حتى يتسنى اسـتهدافها بالوسـيلة اإلع ميـة المناسـبة، لـذا كـان 

اإلع مية للوصول لهـذه الـشرائح، ًلزاما على المشروع تطوير وسائله 
مما جعـل كـل حملـة تمتلـك مـن الوسـائل اإلع ميـة الجديـدة، كمـا 
روعي فيها أن تكون إبداعية في الشكل، موضوعية في الطرح وذلـك 

  :عن طريق

  : استخدام وسائل اتصالية غير تقليدية منها–أ 
ــشبابية مــن خــ ل اســ • ــاكن ال ــة، واألمــدارسال: تهداف األم ، ندي

، اإلنترنــت، ومقــاهي، زالمجمعــات تجاريــة، والشبابالــكــز مراو
 .دور السينماو

، جمعيات النفع العام النسائية : استهداف أولياء األمور من خ ل •
 .ملتقيات جماهيرية، والجمعيات التعاونية، والديوانياتو



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٨ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  : وتنقسم إلى،سائل اتصالية تقليدية استخدام و–ب 
  .»ارسملتقيات المد«فعاليات عامة    – ١
  .الموقع اإللكتروني   – ٢
  . والشؤون اإلس ميةموقع وزارة األوقاف   – ٣
  .إع نات تلفزيونية وإذاعية   – ٤
  .إع نات الطرق   – ٥
  .المطبوعات   – ٦
  .تصاريح ومقاالت صحافية   – ٧
إعداد دراسة رصد على الـشريحة المـستهدفة بالمـدارس    – ٨

  .والمجمعات التجارية
  .مج ت   – ٩
  .مواقع إنترنت مختلفة  – ١٠
  . دولية– إقليمية – معارض ومؤتمرات وملتقيات محلية – ١١
  . مراكز وهيئات خارجية– ١٢

  :»ي  نصلي.. تبي تريح قلبك«نموذج حملة 
ًاســتثمارا لمــا حققتــه الحمــ ت الــسابقة التــي قامــت بهــا وزارة 

سابقة طيلة الفتـرة الـ) نفائس(األوقاف في المشروع اإلع مي القيمي 
من انتشار إع مي، وتواصـل مجتمعـي، كـان لهـا األثـر الواضـح فـي 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٦٩ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

تغيير مفاهيم كثيرة في أوساط الشباب والمجتمع الكويتي، وتشجيع 
الكثير منهم على االلتزام بالعبادات وعلى رأسها أهم فريـضة فرضـها 
اهللا ســبحانه وتعــالى علــى النــاس بعــد اإليمــان بــه أال وهــي فريــضة 

  .الص ة
ال يت شى أثر هذه الحم ت، ول ستفادة من زخمها، كان وحتى 

ــة جديــدة فــي مــشروع  ًتماشــيا مــع ) نفــائس(البــد مــن إطــ ق حمل
ــى  ــشباب عل ــشجيع ال ــة المــدى لت ــاف طويل اســتراتيجية وزارة األوق

وتـأتي الحملـة اإلع ميـة الجديـدة لتكـون . الطاعات والثبات عليهـا
تهدفة نحاول من خ لهمـا شريحة الشباب هي الشريحة الرئيسة المس

توجيه الرسائل لهـذه الـشريحة المهمـة التـي تـشك غالبيـة المجتمـع 
  .الكويتي

  :الشريحة المستهدفة
ًشريحة الشباب ذكورا وإناثا، حيث تعتبر هذه الـشريحة المكـون  ً
األساسي للمجتمع الكويتي، كما أنها األكثر عرضة للظـواهر الـسلبية 

ــؤدي ــب التــي قــد ت ــدين وموجــات التغري  بهــم إلــى االبتعــاد عــن ال
  .والتهاون بأداء بعض الطاعات كالص ة

 تشجيع الشباب على االلتزام بالطاعات والعبادات وبـث :القضية
  .الوعي الديني في نفوسهم



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٠ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  :أهداف الحملة
  . تعزيز مكانة الص ة في حياة الشباب– ١
  . االستمرار في تقديم وسائل دعوية مبتكرة وعصرية– ٢
  . الص ة كأحد مفردات التغيير في حياة الشباب تقديم– ٣

  :مفهوم راحة النفس والطمأنينة
من يريد أن يرتاح قلبـه وتطمـئن نفـسه، عليـه بـذكر اهللا وطاعتـه  -

  .والص ة

ـــالى - ـــال اهللا تع â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú     ﴿:ق
å  ä  ã﴾)١(    . 

ى روى اإلمام أحمد في مسنده عن رجل مـن أسـلم أن النبـي صـل -
 .»أرحنا بالص ة.. يا ب ل«: اهللا عليه سلم قال

  .داوود رواه أبو. »فأرحنا بالص ة.. قم يا ب ل«: وقال النبي  -

                                                 
 .٢٨سورة الرعد، اآلية   )١(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧١ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٢ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٣ – 

لى الجمهورأثر الحمالت اإلعالنية ع موسوعة األسرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٤ – 

أثر المناظر اإلباحية في اإلنترنت والفيس بوك موسوعة األسرة

  أثر المناظر اإلباحية في اإلنترنت والفيس بوك

  :اإلباحية األفالم لمشاهدة النفسية اآلثار

ــ تؤكــد ــ اإلباحيــة المنــاظر مــشاهدة أن الدراســات عجمي  نعكست
ــر بــشكل ــه علــى وكــذلك اإلنــسان، صــحة علــى خطي  النفــسية حالت

  .وزوجته وأسرته بيته على وبخاصة واالجتماعية،
 Heriot جامعة في العلماء من مجموعة هااأجر دراسة وجدت فقد

Watt ،قـد الرومانـسية، لألفـ م النـاس مـشاهدة كثرة أن االسكتلندية 
 ع قـتهم فـي الواقعيـة غيـر اإليجابيـات من المزيد توقع إلى تدفعهم
  .الحياة في الزوجية

 الع قـات دراسـة في مختص فريق أجراها التي الدراسة وأشارت
 عـامي بـين هوليـوود فـي صـدروا ًرومانسيا، ًفيلما ٤٠ على الزوجية،
ــى ،م٢٠٠٥و ١٩٩٥ ــد أن إل ــن العدي ــشاكل م ــي الم ــشكو الت ــا ي  منه
 التـي المـشاكل مـع تتماشى الزوجية، االستشارة جلسات في األزواج
 حـول األف م من النوعية هذه تتمحور ما وعادة. األف م هذه تطرحها
 عاليـة درجـة على يظهران ناللذا والمرأة، الرجل بين المثالية الع قة
  .معينة إيماءة أو إشارة عبر يكون قد التفاهم من

 إن: الجامعــــة فريــــق مــــن هــــولمز بــــايران الــــدكتور ويقــــول



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٥ – 

أثر المناظر اإلباحية في اإلنترنت والفيس بوك موسوعة األسرة

ــا عــادة االستــشاريين"  ســوء بــسبب األزواج مــن شــكاوى يتلقــون م
 الحـب أن العتقـادهم عـادة الـسبب ويكـون ،لبعضهم البعض فهمهم

 الحاجة بدون اآلخر، يريده ما يفهم الشريك جعل على قادر الحقيقي
 األفـ م فـي وجـدناها الـصورة هـذه نفس إن منها، أو منه الطلب إلى

  ".دراستنا خ ل ةالرومانسي
ــسة وقالــت ــسم رئي ــ م ونقــد تحليــل ق ــة فــي اإلع  االتــصال كلي
 مــاري ، بالواليــات المتحــدة األمريكيــةأريزونــا بجامعــة الجمــاهيري
 الـصعب من "إنه ،م١٩٩٠ عام مماثلة بدراسة قامت التي لوغالسيان،
ــد ــباب تحدي ــدوافع أس ــسية ال ــي الرومان ــسان، ف ــار اإلن ــ م وآث  األف

 حتــى ًمــستمرا زال مـا النقــاش إن مؤكــدة، غيـر زالــت امــ الرومانـسية
 التـأثير فـي ًمـث ، العنـف أف م تلعبه الذي الدور حقيقة حول اليوم،
 إال هـي مـا األفـ م هـذه أن يعتقـد الـبعض ألن اإلنـسان، سلوك على
 فـي اإلنـسان يمتلكـه قـد الـذي والغـضب العنف عن للتنفيس وسيلة
 فـي باللوم تلقي التي غالسيان، كنول. جيد ش  بالتالي وهو داخله،
 األفـ م، مـن النوعيـة هـذه علـى الرجـال مع الشخصية ع قاتها فشل
  .منها الكثير مشاهدة من الناس تحذر

  :االنترنت على الدردشة غرف بسبب طالقمشاكل عائلية و

 نأ األمريكيـة فلوريـدا بجامعـة باحثـة أجرتها علمية دراسة تؤكد
 شبكة على الدردشة غرف إلى يدخلون زوجينالمت من متزايدة ًأعدادا
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 التـي مايلهـام يبـاتريس وقالـت. الجنـسية اإلثـارة أجل من اإلنترنت
 ًشيوعا الطرق أكثر ًقريبا ستصبح اإلنترنت شبكة إن :بالدراسة قامت

 غـرف أن المتحـدة الواليـات فـي االستشارات مراكز وتؤكد. للخيانة
 المـشكلة، والزوجية الع قات انهيار وراء األسباب أكثر هي الدردشة
. بالـشبكة يتـصلون الـذين األشـخاص أعـداد ازدياد مع ًسوءا ستزداد
 المتـزوجين متنـاول فـي األمـور كانـت أن يسبق لم أنه إلى وأشارت
  . االنترنت مع عليه األمر هو مثلما سريعة ع قات عن يبحثون الذين

 غـرف يـستخدمون وسـيدات رجـال مـع لقـاءات الباحثة وأجرت
 التقتهم من أغلب أن الباحثة واكتشفت ،لألزواج المخصصة الدردشة
 شــبكة توفرهــا التــي الــسرية أن غيــر ،أزواجهــم يحبــون إنهــم قــالوا

 أحـد وقـال ،مثيـرة لع قة يسعون الذين لهؤالء مجاال تتيح االنترنت
 جهــاز تــشغيل هــو بــه القيــام علــي مــا كــل: الدراســة فــي المــشاركين
 لـن.. بينهن من ل ختيار السيدات آالف ميأما وسيكون ،الكمبيوتر

  . ذلك من أسهل األمر يكون
 اإلحـساس بـسبب الدردشـة غـرف إلى األشخاص أغلب ويدخل
ــة نقــص أو ،بالملــل ــسية الرغب ــة أو ،خــراآل للطــرف الجن  فــي الرغب
ــع ــت. واالســتمتاع التنوي ــاتريس وقال ــسبب إن بي ــان األول ال ــة ك  قل
 َّكـن زوجـاتهم إن أغلـبهم قـال دفقـ ،زوجـاتهم مع الجنسية الع قات
  . الجنس في رغباتهن وقلت ،األطفال رعاية في للغاية مشغوالت
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 ثـم ،ودي بـشكل بدأت الع قات أغلب أن عن الدراسة وكشفت
ــى تحولــت ــر آخــر شــ  إل ــة أكث  ثلــث نإ الدراســة وأضــافت. جدي
 اتـصلوا بمـن ذلـك بعـد التقوا الدراسة في اشتركوا الذين األشخاص

 وفــي، حقيقيــة بع قــة حــالتين عــدا مــا الحــاالت كــل تهــتوان ،بهــم
 شـبكة علـى بهن التقى سيدة ١٣ مع ع قة رجل أقام الحاالت إحدى

  . االنترنت
 نـسمع إننـا :"واإلنترنـت الجنس "كتاب مؤلف، كوبر آل ويقول

 علــى الجنــسية األنــشطة أن الــب د أنحــاء جميــع فــي المعــالجين مــن
 ولـذلك الزوجيـة، المـشاكل فـي سالـرئي السبب هي اإلنترنت شبكة
 نرغب كنا إذا ،المساعدة العوامل أفضل بشكل نتفهم أن نحتاج فإننا
 اإلنترنـت علـى المغـازالت وراء االنـزالق أن مـن النـاس تحـذير في

  .بالط ق عادة ينتهي
 ئتيامـ أن ودوكوسـين سـتانفورد جامعتي في الباحثون وجدوقد 

 يـدمنون  األمريكيـةحـدةالمت الواليـات فـي األقـل علـى شخص ألف
 .اإلنترنـت شبكة في الجنسية الدردشة وغرف اإلباحية المواقع زيارة
 هـؤالء إن ،الـنفس علـم فـي متخصصون أجراها التي الدراسة وتقول

 وبالعمـل العاطفيـة بالع قـات متعلقـة مـشاكل مـن يعـانون المدمنين
  . عابر بشكل الجنسية للمواقع الزائرين من أكثر

 اإلدمـان" مجلـة فـي المنشورة الدراسة أجرى الذي الفريق ويقول



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٧٨ – 

أثر المناظر اإلباحية في اإلنترنت والفيس بوك موسوعة األسرة

 ل نفجار، ًقاب  ًكامنا ًخطرا تشكل الظاهرة هذه إن: "والقسر الجنسي
 المـشكلة هـذه حجـم تـدرك فقط قلة أن هو الخطر هذا جوانب وأحد
 علـى الـشبكة مـستخدمي البـاحثون ويـصنف. الجد مأخذ تأخذها أو

 ســاعة ١١ مــن أكثــر قــضوا اإذ الجنــسية المواقــع علــى مــدمنون أنهــم
 فـي ًعاليا ترتيبهم جاء وإذا الجنسية، المواقع تلك زيارة في ًأسبوعيا
 والتوجهـات العاطفيـة الع قـات عـن نقـاط عـشر مـن مؤلف استبيان
  . الجنسية

ــارك ويقــول ــدر م ــد وي ــم فــي األســتاذ هول ــنفس عل ــة فــي ال  كلي
 لزائــرينا عــدد علــى تركــز كانــت الــسابقة الدراســات إن :كاليفورنيــا
 نـسبة ولكـن فيهـا، يقـضونها التـي الساعات وعدد ،الجنسية للمواقع
 القـسريين المـدمنين عدد بتقدير اهتمت التي الدراسات من محدودة
 إال ،متحفظـة الدراسـة هـذه نتـائج أن  مـنالرغم وعلى المواقع، لهذه
  .تجاهله نستطيع ال المدمنين من ضخم لعدد بكشفها داللة ذات أنها

 فـي أخـذنا وإذا م،١٩٩٨ عـام ربيع في الدراسة هذه تأجري وقد
 أن يتبـين ،اآلن اإلنترنت مستخدمي عدد في الكبيرة الزيادة االعتبار
   .ألف مئتي من بكثير أعلى اآلن الجنسية المواقع مدمني
 مـستخدمي مـن البـاحثون طلـب ،الدراسـة هـذه إتمـام أجـل ومن
 أن ورغـم ًمعينا، ًيانااستب يكملوا أن البحث في المشاركين اإلنترنت

 أســئلة أن إال ألــف، ١٣ مــن يقــرب مــا إلــى وصــل المــشاركين عــدد
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 لمـستخدمي المختلفـة العمـر فئـات عـن بدقـة تكـشف لـم االستبيان
 مـن مليـون ٢٠ علـى النـسبة هـذه البـاحثون طبـق وعندما. اإلنترنت
 الـذي ألـف ٢٠٠ رقـم إلـى توصـلوا ،ًشـهريا الجنـسية المواقع زائري
  .راسةالد تضمنته
   :االكتئاب تسبب اإلباحية األفالم مشاهدة

 يمــضون الــذين الــشباب أن تبــين ،حديثــة أســترالية دراســة فــي
 أعـراض عنـدهم تظهـر اإلباحيـة، األفـ م مـشاهدة في طويلة ساعات
 يمـضون أشـخاص علـى بدراسة قاموا فقد غيرهم، من أكثر االكتئاب

 % ٣٠ أن وتبــين اإلباحيــة، األفــ م مــشاهدة فــي ًأســبوعيا ســاعة ١٢
 بـدرجات مصابون ٣٥و النفسي، القلق من عالية بدرجة مصاب منهم

  .النفسي التوتر من مختلفة
 ًنـداء يوجهـوا أن النفـسي والطب التربية في المختصون ويحاول
ــف ًتحــذيريا ــب الــشباب، وبخاصــة الفئــات لمختل  إلــى النظــر لتجن
 وتكــون بيــرة،ك  ســلبيةنفــسية ًآثــارا تتــرك ألنهــا ،اإلباحيــة المــشاهد
 الجنـسية األمـراض أو باإليـدز تنتهـي قـد حقيقيـة، لع قـات ًمدخ 
 لممارسـة تقـود ،الفاضـحة المـشاهد مـشاهدة فـإن وبالتالي. الخطيرة
 خـسائر تـسبب وبالتـالي األمـراض، وزيادة األخ ق وانهيار الفاحشة
  .بالمليارات تقدر مادية
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  الحنيف؟ ديننا عن ماذا

 قيـود "من تحرر بعدما الغرب إليه وصل ام ويتأمل يقرأ الذي إن
 اإلحــصائيات علــى يطلــع الــذي وإن الحريــة، ادعــى وبعــدما" الــدين
 التـي الـسلبية النتـائج علـى ويطلـع باإليدز، اإلصابات لعدد المرعبة
 واالنتحـار واالغتصاب األسري العنف مثل الغربي العالم إليها وصل
 وأن ،العـ ج هـي س ميةاإل التعاليم أن الفور على يدرك ذلك، وغير

 واالكتئاب األمراض إال يجد فلن ،اهللا طريق عن يبتعد عندما اإلنسان
 خـاطئ الملحـدون وضـعه الـذي النظـام أن ًأيـضا ويـدرك. والخسارة
  .اإلس م تعاليم عظمة بالمقابل ويدرك ًتماما،

 إلى معي انظروا اهللا، َّحرم ما إلى النظر نتجنب أن يأمرنا فالقرآن
 QPON ﴿:تعالى يقول الرحيم، اإللهي نداءال هذا

 ^  ]  \  [   Z  YX  W  V   UT  S  R﴾)١( .
a b c   d `﴿: فقال بالمقابل النساء وخاطب

 nm  l  k    j  i   h  g  f  e﴾)٢(.   

 تسببها التي النفسية للمشاكل ًع جا أوجد القرآن أن يعني وهذا
 من الكثير تعالى اهللا ناَّجنب وبالتالي اإلباحية، المناظر مشاهدة

 أن دـيري َّ عـز وجـلاهللا ألن ،ادهـبعب اهللا ةـرحم من ذاـوه األمراض،
                                                 

 .٣٠سورة النور، اآلية   )١(
 .٣١سورة النور، اآلية   )٢(
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 !  "  #  $  %  &  '  )      (  * ﴿يطهرنا
+ , -﴾)١(،   

 لمكافحة اليوم الغرب يطلقها التي داءاتـالن لـنتأم عندما لذلك
فإننا في  ية،اإلباح األف م إلى والنظر الفاحشة ممارسة على اإلدمان

 ًقرنا عشر أربعة قبل المقابل أن القرآن الكريم عالج هذه الظاهرة
Z [ ]\ ^ _ `    a﴿: وذلـك بقـولــه سبحانـه 

b﴾)ًأيضا ويقول. )٢ :﴿ ¾ ¿ À Á ÃÂ   Ä
  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ

  Ô﴾)٣(.  
 نفتخــر نأ التعــاليم، هــذه عظمــة نــرى ونحــن لنــا ُّيحــق ولــذلك
 فيـه ألن بـه، جـاء مـا كـل نطبـق وأن الحنيـف، الـدين لهـذا بانتمائنا
 لنـا يريـد اهللا ألن عنـه نهانـا مـا كـل عـن ننتهـي وأن والفائدة، الخير
 وإسـرافنا؟ ذنوبنـا من اهللا إلى نتوب فهل واآلخرة، الدنيا في السعادة

 حـمأر وهو ربه يخاطبه مذنب لكل اإللهي النداء هذا إلى لنستمع ًإذا
z  y  x  w  v  u  t  }    ﴿:تعالى يقول الراحمين،

                                                 
 .٢٧سورة النساء، اآلية   )١(
 .٣٢سورة اإلرساء، اآلية   )٢(
 .١٥١سورة األنعام، اآلية   )٣(
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          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |﴾)١(.  
  كيف يؤثر على الشباب ؟.. الفيس بوك 

ًجاءت شبكة االنترنت لكي تشكل عالما افتراضيا جديـدا ً  يفـتح ،ً
اعـــات والتنظيمـــات ًالبـــاب واســـعا علـــى مـــصراعيه لألفـــراد والجم

 لتتنفس نـسمات حريـة غيـر مـسبوقة مـن جانـب، ،بمختلف أنواعها
وإسماع صوتها لآلخرين من جانب آخر، وذلك عبر مواقـع عـدد مـن 

ــدة ــية الجدي ــصحف االفتراض ــديات ،ال ــة والمنت ــع اإلخباري  والمواق
ــبعض الــسياسيين ورجــال  والقــوائم البريديــة والمواقــع الشخــصية ل

  . اديينالدين واألفراد الع
 عليه الندوة التي عقـدها برنـامج المجتمـع المـدني أكدتهذا ما 

 ،بمركــز الدراســات بــاألهرام بالتعــاون مــع مؤســسة فــردريش إيبــرت
وشارك مجموعة كبيـرة مـن الـشباب والمتخصـصين وقـادة األحـزاب 

 ،"تأثير الفيس بوك على الـشباب" المجتمع المدني لمناقشة وممثلي
  .قضاياوقد ناقشت الندوة عدة 

 الـدكتور شـريف أشـار ، الندوةفيوخ ل المناقشات التي دارت 
 ، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال بكلية اإلع م- درويش اللبان

 جاء كحركة ،ًن ظهور اإلع م البديل متمث  في شبكة اإلنترنتأ إلى

                                                 
 .٥٣سورة الزمر، اآلية   )١(
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ــته  ــذي فرض ــاعي ال ــع االجتم ــف للواق ــل عني ــرد فع ــة أو ك ارتجاعي
 بتوفير وسائل نشر بديلـة تتمتـع بدرجـة عاليـة ،التكنولوجيا االتص

 وانخفاض الكلفـة، وذلـك للـتخلص ،من الحرية وسهولة االستخدام
مــن ســيطرة النخــب اإلع ميــة علــى وســائل اإلعــ م التقليديــة فــي 

  . المجتمع، وغياب المصداقية في وسائل اإلع م التقليدية
نترنـت  هذه المتغيـرات هـي التـي جعلـت مـن شـبكة اإلإنوقال 

ًشريكا حقيقيا في تصعيد الممارسة السياسية  من خـ ل فـتح نوافـذ ،ً
متسعة للجماعات السياسية التي ال تجـد لنفـسها منفـذا للتعبيـر عـن 

لـذلك، وفـي . أيديولوجيتها عبر قنـوات التعبيـر الـسياسي التقليديـة
إطار التضييق على هذه الجماعات في مجال إصدار الصحف وإنـشاء 

ــا مــن اإلذاعــات وا ــضائية، وعــدم تمكينه ــة الف لمحطــات التليفزيوني
 أو لـضعف الجانـب التعبير عن نفسها فـي وسـائل اإلعـ م الـسائدة،

، "الهجــرة إلــى اإلنترنــت" لجــأت هــذه الجماعــات إلــى المــالي،
والهروب مـن الواقـع الحقيقـي إلـى الواقـع االفتراضـي الـذي تتيحـه 

، وأطلقـت المنتـديات شبكة اإلنترنت، فأنشأت المواقع اإللكترونيـة
ًالتــي تــدير عبرهــا حــوارا تتفاعــل فيــه مــع المتعــاطفين مــع دعوتهــا 

  .والمؤيدين لتوجهاتها
وعن الحركات االحتجاجية على اإلنترنت، أكد يوسف الورداني 
ًعلى أن شبكة اإلنترنت أتاحـت مجـاال أكبـر للحريـة والتفاعـل بـين 

فـي مــضمون اآلراء المختلفـة فـي ظــل غيـاب سـلطة موجهــة تـتحكم 
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المحتــوى وتوقيــت بثــه، ومــن ثــم ارتــبط االنترنــت كقنــاة للتعبيــر 
ــرد أو  ــرة التم ــة، وفك ــن ناحي ــشبكة م ــستخدم األول لل ــشباب الم بال

  .السخط من ناحية أخرى
ًهذه البيئة أتاحت مجاال خصبا لنمـو الحركـات االحتجاجيـة فـي  ً
 يأالنظم التسلطية التي تـستخدم أجهـزة األمـن فـي تقييـد حريـة الـر

والتعبير، وتتحكم في المنافذ المختلفة التـي يـستخدمها معارضـوها 
  .من أجل إحداث حالة من التغيير المنشود نحو التحول الديمقراطي

ن الرهـان علـى تـذمر الـشباب، والتقنيـات إ فـ،آخـرعلى جانب و
التي أتاحتها شبكة االنترنت في مجال االحتجاج قد اصطدمت بعدم 

 االحتجاجية على االنترنت، وعانت مـن التمرس السياسي للحركات
المشاكل التي طالما عانت منها األحزاب والقـوى الـسياسية األخـرى 
خاصة في مسألة االنقـسامات الداخليـة، والـذي أثبـت أن هنـاك قـوة 
كامنــة مــن الــشباب تعمــل بــصمت فــي مجــال الفــضاء االلكترونــي، 

لمشجعة لوضع ولديها أجندة للتغيير تنتظر الوقت المناسب والبيئة ا
  .أفكارها وأهدافها محل التنفيذ

، فقد حاول تطـوير مجموعـة  ليلة عالم االجتماعيأما الدكتور عل
 األســاس التــي تتــصل بطبيعــة الع قــة بــين الــشباب االعتبــاراتمــن 

 األبعـاد التـي تحـدد طبيعـة التفاعـل باعتبارها، "الفيس بوك"وموقع 
ــا وتتــصل هــذه  .واالجتمــاعي الثقــافي ــرةراتاالعتب ــب كثي  ، بجوان
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أبرزها دوافع دخول الشباب على موقع الفيس بوك، وأنماط الـشباب 
 فـي يلعبـه الموقـع الذي إضافة إلى الدور ، هذا الموقعفيالمشاركين 

 الـذي االفتراضـي المجـال فـيتشكيل الكتلة الـشبابية التـي تتفاعـل 
  .أسسه الموقع

بيعـة الـدوافع،  طفـي االعتبارات األول من هذه االعتبارويتمثل  
 هـذا اإلطـار  وفي،"الفيس بوك"التي تدفع الشباب للتعامل مع موقع 

 الـدوافع الطقوسـية، هيلى أن أهم الدوافع إراسات حدى الدإتذهب 
تمـضية وقـت الفـراغ والتـسلية إلـى  يسعى الـشباب مـن خ لهـا التي

  . والتنفيس عن الذات
دوافـع يؤكد ذلك دراسة أجريت علـى عينـة مـن الـشباب حـول و

ه  فأشاروا إلى التسلية والترفيـ،"الفيس بوك"تعامل الشباب مع موقع 
تـشكيل صـداقات جديـدة ، وجاء هدف من عينة الدراسة% ٧٠بنسبة 

 والتنفــيس عــن ،%٣٨نــسبة ب، والتواصــل مــع اآلخــرين %٤١نــسبة ب
، %١٨ بنـسبة ثم البحث عن ع قـات رومانـسية  ،%٢٤نسبة بالذات 

 كلهـا دوافــع ي وهـ %.١٥نـسبة بمتنوعـة  مجموعـات فـي واالشـتراك
، ومـن الـواقعي المجتمـع فـي الشباب لهذه الجوانب افتقادتشير إلى 
 بدأ يشكل سياقا إلشباع الذي االفتراضيوا إلى المجتمع ؤثم فقد لج

  .الحاجات الشبابية
الفـيس " إلى أن تعامل الشباب مـع موقـع الثاني االعتباريذهب و
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اإليجابيـة والنفـسية  االجتماعيـةآلثـار عديـد مـن اال إلـى ييؤد" بوك
 التــي تبــدأ مــن إتاحــة الفرصــة اآلثــار وهــى ،والــسلبية علــى الــسواء

 قــد تكـون لـه نتائجــه الـذي االنفتـاح علـى اآلخـرين، وهــو ل نفتـاح
  . قد تكون له نتائجه السلبيةواإليجابية، 

 أن ، الدراسـاتإحـدىومن النتائج اإليجابية التـي أكـدت عليهـا 
ــل  ــوا التعام ــى أن يكون ــشباب عل ــساعد ال ــوك ي ــيس ب ــع الف ــع موق م

 أو أنـه يـساعد ،%٤٤منفتحين على اآلخرين بوزن نسبى يـصل إلـى 
 سـياقاتهم فـيالشباب على التخلص مـن الوحـدة التـي يـشعرون بهـا 

ــوزن  ــك ب ــة وذل ــسبة الواقعي ــى %٨٣بن ــشباب عل ــساعد ال ــه ي ، أو أن
ه يــساعد إضــافة إلــى أنــ. ٪٧٨ بنــسبةالــتخلص مــن ضــغوط الحيــاة 

 التواصـل مـع فـي هـي، تـساعد اجتماعيـة تطوير ع قات فيالشباب 
 بنـسبة الواقـع فـياألصدقاء من خ ل الموقع كبديل للتواصل معهـم 

 تأكيــد قــدرة الــشباب علــى التكيــف مــع فــي كمــا أنــه يــساعد ٪،٦٦
  . ٪٥٦ بنسبةمشاكلهم 
 الـسلبية، كالـشعور االجتماعيـة اآلثار مقابل ذلك هناك بعض في

لملل، بسبب قضاء وقت طويل في التعامـل مـن خـ ل الموقـع مـع با
اآلخرين، األمر الذي يجعل اإلنسان أكثر قلقا ألنه يعيش مـشك تهم 

يضاف إلى ذلك أن التفاعل من خ ل الموقع مع   .٪٦٠وذلك بوزن 
 ،الجمـاعي، من شأنه أن يؤثر علـى التفـاع ت ذات الطـابع اآلخرين



  
 
 

 
 
 

 
 

– ١٨٧ – 

أثر المناظر اإلباحية في اإلنترنت والفيس بوك موسوعة األسرة

 األمـر  الـذي %،٤٤بنـسبة ألسـرة وذلـك  تقع فـي نطـاق االتيكتلك 
 الـشاب فـي تفـاع ت المجتمـع االفتراضـي، يـؤثر استغراقيعنى أن 

، الـواقعيبطبيعة الحال على درجة مـشاركته فـي تفـاع ت المجتمـع 
    . بقضاياه وظواهرهاالهتماموعدم 

ًيلعـب دورا محوريـا " الفـيس بـوك" الثالث بـأن االعتبارويتصل 
شبابية، لتؤســس مــا يمكــن أن يــسمى بــشعب فــي تــشكيل الكتلــة الــ

 حيث تتأسس جماعة الكترونية، يشارك فيها الـشباب ،"الفيس بوك"
 ،ًالذين ينتمون إلى مجتمعـات مختلفـة، وإلـى أعمـار مختلفـة نـسبيا

  .وإن كان داخل الحدود الشبابية
*      *      *  
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 دور األسرة في تحقيق األمن اإلعالمي
  ل االتصال الحديثةاألثر االجتماعي والعقدي النتشار وسائ(

  )ودور األسرة في ذلك

  :وسائل االتصال الحديثة

ُعرف عن هذا العصر أنه عـصر التقنيـات التـي أوجـدت الـسرعة 
 ، وأصـبح كـل شـ  "العولمة" واالنفتاح تحت مسمى ،في كل ش 

 وسائل التقنية هذه هي سهل التوصل له والتعرف عليه ، والحقيقة أن 
 علـى  فيهـاطغـت الـسلبياتقـد  و،سلبي إيجابي و..س ح ذو حدين

اإليجابيات بسبب أنه لم يعد هناك ممنوع أو محظور لظهور وسـائل 
ًإع م ال تراعي القيم واألخـ ق والـدين ، وأصـبح ممكنـا إنجـاز مـا 

بواسـطة هـذه التقنيـات، األمـر  ،تريد وأنت  فـي غرفتـك أو مكتبـك
مـن أصبح الكثير ، و الع قات العامة بين الناسالذي أدى إلى تقليل

األمور كالتسوق والسياحة والمعارف والترفيه دون قيـد أو ضـابط إال 
  .الضمير الحي باإليمان واستشعار مراقبة اهللا تعالى 

ًوظهر جليا األثـر االجتمـاعي والعقائـدي النتـشار هـذه الوسـائل 
دون قيد أو ضابط لجميع شرائح المجتمـع ،وبـرزت مـشكلة سـهولة 

ــال و ــتخدام األطف ــرة اس ــن األس ــة م ــي غفل ــائل ف ــذه الوس ــنشء له ال
والمجتمع ، وتجلت السلبيات في المجتمعات المرفهـة خاصـة التـي 
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ًيكون فيها دخل الفرد مرتفعـا ،ولكـن ال يمكـن دعـم هـذه الـسلبيات 
ببيانات بسبب أن الدراسات قليلة في المقارنة بين المجتمعات التي 

تـي لـم تعـرف تلـك  والمجتمعـات ال،انتشرت فيها تقنيات االتـصال
أوجز السلبيات في التقنيات ، وسأحاول مجتهدا بما رأيته وقرأته أن 

  :النقاط التالية
   :لتلفاز وطرق الحماية المطلوبةاآثار  -أوالً 

 الـنفس علـىسـيئة ليس بمقدور أحد أن ينكر ما للتلفاز من آثار 
مـا ينتابـه مـن إحـساس اإلنسانية،  ولو أنصف كـل مـشاهد ألعلـن ع

إنــه بعــد ": جنــرال إليكتريــك"يقــول خبــراء شــركة  .المــشاهدةلــدى 
 وهنــا وجــه ، يبــدو المــخ وكأنــه نــائم،نــصف دقيقــة مــن المــشاهدة

ـــس م  ـــاد المـــشاهد االست ـــإذا اعت ـــون، ف ـــسبة للتلفزي الخطـــورة بالن
 فالمخ شبه نـائم ، فإنه يظل مستسلما،  وهنا مكمن الخطر،للمشاهدة

يوجـه إليهـا،  ويـصبح عـاجزا وليس بمقدوره أن يدرأ عن النفس مـا 
 فتصب المعلومات فيه صبا لتبدو اآلثار الجانبيـة علـى ،عن المقاومة
  .النفس والعقل

والتلفاز يثير كثيرا من العمليات العقلية الشعورية وال شعورية، 
فهو يثير الخيال أو الوهم، فيعـيش اإلنـسان خياالتـه المـستمدة ممـا 

،  كمـا يثيـر فيـه روح الـتقمص أو يراه على شاشة التلفـاز أو الفيـديو
التوحد مع ما يرى من شخصيات يعجب بها أو آراء أو أفعـال،  كمـا 
تجعله يسقط آماله، وآالمه وعقده، ومخاوفه النفسية على ما يـشاهده 
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من مناظر وشخصيات وأحداث،  وتشجع فيـه أحـ م اليقظـة، وفيهـا 
عجـز عـن يهرب اإلنـسان مـن الواقـع ليحقـق رغبتـه المكبوتـة التـي 
  .تحقيقها في عالم الحقيقة، وفي ذلك نوع من التصريف

وكذلك يقال إنه يشجع السلبية، حيـث إن المـشاهدة ال تتطلـب 
أي جهد من قبل المشاهد، وكذلك فإنها تقـدم األفكـار جـاهزة، وقـد 
ــر أو النقــد أو  يتعــود علــى ذلــك فيتكاســل حتــى عــن مجــرد التفكي

ذلـك أنـه يـرى فـي حالـة التمحيص فيما يرى ويـسمع، يـضاف إلـى 
التلفــاز خاصــة،  أشــياء مفروضــة عليــه لــيس لــه دخــل فــي تــصميم 

  .برامجها أو وضعها
ويــذكر أن متوســط معــدل مــشاهدة الطفــل األميركــي للتلفزيــون 

يوميـا، ومـع الوصـول إلـى المراحـل )  سـاعات ٥-٣(يتراوح ما بين 
 التلفاز النهائية بالمدرسة، فإن معظم األطفال يقضون وقتا أطول أمام

يزيد عما يقضونه في فصولهم الدراسـية،  وفـي الحقيقـة إن مـشاهدة 
  .التلفاز تعد أكثر النشاطات التي تستهلك وقت الطفل باستثناء النوم

وبالرغم من أن للتلفاز أثره القوي في المجتمع،  فإن من المهـم 
 ،إدراك إمكانية التغلب على اآلثار السلبية المحتملة لمشاهدة التلفـاز

  :منها
v ويقيـد ،أنه يعطل الكثير من الهوايات المثمرة، كالقراءة والكتابة 

 خاصة بعد أن أصـبحت فتـرة ، ويحرم من الرياضة،حركة الجسم
 .ًالبث أربعا وعشرين ساعة
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v فإنـه هـو ،أنه يطور الخمول لدى اإلنسان أكثر مما يطور النـشاط 
 .الذي يتحكم فيك

v بـذا تقلـصت الحيـاة  و،أنه يعود الناس على الـضجيج والـصخب
 فـي مجـاالت االضـطراب فـي وبالتالي فقد ساهم التلفـازالهادئة، 

 .وغير ذلك.. األعصاب والصداع 

v  ومن أسوأ آثاره على اإلط ق، أنه يعود على التغاضـي عـن كثيـر
من الفضائل االجتماعية، بل الهـدم فيـه أعظـم، بمـا يخـدش مـن 

ة، بـل األدهـى مـا  وما يقوم على الرذيلـ،حياء، وما يحطم من قيم
، واألمثلة  المنكر وإقرارهءيهدم من أحاسيس وتعويد على استمرا

 :على ذلك كثيرة
بنت شابة ألنه يمثل دور أبيها، ولم نعد لرجل ضم صرنا نتقبل  -١

  . ن أن نأخذ األمور بعفوية وطبيعيةيمطالبوأصبحنا ننكره، 
ــحينا -٢ ــرأةوأض ــل وام ــود رج ــر وج ــ أجنب ال ننك ــع يني ــي وض  ف

، ومن يجهـر باإلنكـار فهـو ضـيق األفـق عقـيم الخيـال الزوجين
 .متخلف

ــسينا  -٣ ــا وأم ــساقين ونعتبره ــفة ال ــر كاش ــن تظه ــى م ــر عل ال ننك
محتشمة، وكذلك الخمور والتدخين والسرقات والقتل والسباب 
بأقذع األلفاظ،  مع أن هذه األلفاظ جميعها مصادمة ألمر اهللا عـز 

 .وجل
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 ويـصور ، ضد كثرة النسل مباشر أو ضمنيبشكلالتلفاز يروج و -٤
األسر الراقية النظيفة المهذبة بأنها ذات العدد األقل من األبنـاء، 

الخاليـة مـن المتاعـب والمـشاكل،  فهي المنعمة بحيـاة مـستقرة،
 ومستوى ، ومستوى تعليمي عال،وتحظى بمستوى معيشي جيد

بينمــا األســر ذات النــسل  مــن الــوعي الراقــي والتربيــة الرفيعــة،
 المتدنيـــة اجتماعيـــا واقتـــصاديا وصـــحيا وثقافيـــا الكثيـــر هـــي

ًوتعليميــا وتربويــا، وهــي الفئــة الفقيــرة الجاهلــة الــصاخبة ذات  ً
 !!المشك ت المعقدة والضوضاء والضجيج 

وهذا خـداع مكـشوف، فكـل الـدول تـسعى لتكثيـر نـسلها حتـى   
الشيوعية وعصابة اليهـود فـي فلـسطين ذاتهـا، وال يطالـب أحـد 

  .وتقليله إال المسلمونبالحد من نسله 
يعمل التلفاز على تزوير التاريخ اإلس مي، وكان منهـا شخـصية  -٥

الحاج الغازي، الذي ما إن نسمع اسمه  "هارون الرشيد"الخليفة 
ــور،  ــساء والخم ــة صــور الجــواري والن ــي المخيل ــز ف ــى تقف حت

  .وشخصيات كثيرة
ــة -٦ ــالقيم الهابط ــنشء ب ــذي ال ــ،يغ ــا ب ى وينح ــن دوره ــرة ع األس

  .ويالترب
 ولكـن ينـصح العلمـاء ،األطفال لن يقلعـوا عـن مـشاهدة التلفـاز

 بحيـث تكـون مـن ،وأطباء األطفال بـأن يحـدوا مـن مـشاهدة األبنـاء
 .ًساعة إلى اثنتين يوميا
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ًومن الحلول الكثيرة التي توصف لجعل التلفاز جهازا إيجابيا  ً: 

v ــوات ــشفير القن ــاز إلكترونيــا،ت ــوات التلف ــة عمــل قن  ، أو برمج
ة بعـض البـرامج فـي وجـود اآلبـاء تمكين األطفال مـن مـشاهد أو
 .األمهات أو
v  ـــات ـــراد األســـرة لوجب ـــاول أف ـــاء تن ـــاز أثن ـــشغيل التلف ـــدم ت ع

 .الطعام،واستبداله بالحوار بين أفراد األسرة 
v مـع تجنـب ،عدم التكدس في حجرة المعيشة حول جهاز التلفـاز 

ل ذلـك وضع أجهزة التلفاز فـي غـرف النـوم الخاصـة،حيث يعمـ
على خلق عزلة عن أفراد األسرة، ويقلـل مـن التفاعـل بـين أفـراد 

 .العائلة
v  عدم جعل مشاهدة التلفاز وسيلة للثـواب أو العقـاب، فمثـل هـذه

الممارسة ستجعل التلفاز يبـدو فـي نظـر الـنشء أكثـر أهميـة مـن 
 .حقيقته

v  علــى فهــم مــا ، األطفــالمــع مــساعدةمتابعــة رب األســرة التلفــاز 
 .يشاهدونه

v  استخدام التلفاز كوسيلة للتعبير عن المشاعر حـول الموضـوعات
ــل  ــصعبة مث ــة،(ال ــاة العائلي ــب، الحي ــل، والح ــسلوك، والعم  وال

تعلـيم و،  من خ ل الحواروإليضاح المواقف المعقدة ،)والجنس
 . كيف يمكنهم أن يسألوا ويتعلموا مما يشاهدونهاألبناء
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v الوقـت الـذي يقـضيه ولون عـن ؤفاآلباء هم المـس، تقديم البدائل
أطفــالهم أمــام التلفــاز، وعلــيهم تــشجيع األطفــال علــى ممارســة 

ــات، ــراءة الرياضــة، والهواي ــة، ويمكــن ،والق ــال الروتيني  واألعم
 .تحديد أمسيات لممارسة أنشطة خاصة باألسرة

v توقـع أن ن االنـضباط بمتابعـة التلفـاز ،فـ  البدء برب األسرة فـي
ا يتعلق األمر بمشاهدة التلفاز ما يتمتع االبن بانضباط ذاتي حينم

فعليـه أن يكـون قـدوة حـسنة   بذات الخاصية،الوالدينلم يتمتع 
 أو في أي نشاط ،بقضاء وقت الفراغ في القراءة وممارسة الرياضة

 .ًآخر بدال من مشاهدة التلفاز

  : على األطفال  وأثرهااإلعالنات التجارية  -ثانياً 

ف اإلع نات التجاريـة نظـر    بالصوت والصورة والحركة تخط
الطفل ، وهي أقوى المواد التلفزيونية فـي جميـع القنـوات بمختلـف 

  :اهتماماتها ،ومن األمور التي تجذب الطفل لإلع ن وتؤثر فيه 
 .األلوان البراقة والجريئة المستخدمة في عرض المادة  •
 . كالشخصيات الكرتونية  والخيال ،الصورة المشوقة •
، لماتــه البــسيطة والمفهومــة لألطفــالاللحــن الجميــل بك •

تكرارهـــا يتـــسرب مـــضمونها وألفاظهـــا إلـــى عقلهـــم وب
 .ووجدانهم وفكرهم

  . اإلغراء بالسعر المناسب لتلك السلعة  •
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 ،ومن أخطر اإلع نات التجارية على الطفل هي إع نات الطعام
 أحــد ن الغــذاء هــوألخاصــة إع نــات الوجبــات الغذائيــة الــسريعة ، 

 بنفـسه فـي أي مكـان أن يـشتريه وبمقـدوره ، للطفلةمحبب الاألشياء
 العـادات الغذائيـة  وهـذه اإلع نـات أسـهمت فـي تغييـر.يتواجد فيه

فهــي ال توصــل رســالة تثقيفيــة أو تكــسبه عــادات  ،الــسليمة للطفــل
غذائية جيدة ، لذا بدأت الدراسات تحذر من تزايد نسبة السمنة عند 

ل الوجبات الغذائية الـسريعة ، ففـي  وترجعها لإلفراط بتناو،األطفال
% ٧٠وجـد أن  ، التي شملت أربع قنوات تلفزيونيـةإحدى الدراسات

مـن إع نـات نهايـة األسـبوع  %٨٥من إع ناتها فـي أيـام األسـبوع و
  .ًتشجع على أطعمة يعد اإلكثار منها خطرا على الصحة 

الوالـــدين ومـــن يرعـــى األبنـــاء فـــي المـــدارس وفـــي حـــين أن 
علـى اإلكثـار مـن شـرب المـاء والعـصائر الطازجـة وأكـل يشجعونهم 

 هذه اإلع نات تدعوهم ل ستعاضة عنهـا بالمـشروبات فإنالفواكه ، 
الغازيــة والحلويــات والوجبــات الــسريعة ، ومــا يــصاحب ذلــك مــن 

ال بقـوة للتنـافس فـي شـراء عروض مغرية لجوائز وهدايا تدفع األطف
هـل تحـب أن تـشتري (ال ففي استفتاء أجري علـى األطفـ ،الوجبات

أجـاب أكثـر مـن )أصناف الشوكوالتة التي تشاهدها فـي التلفزيـون ؟
  . من األطفال بنعم % ٧٥

جــاء فــي دراســة لباحثــة فــي علــم الــنفس إضــافة إلــى ذلــك فقــد 
ن من أخطار اإلع ن أالتربوي من كلية التربية في جامعة عين شمس 
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 الحركات التي هي  فيقلد الطفل تلك،على الطفل هو الخيال والعنف
  .في الحقيقة خطرة على حياته وفكره 

ومن المخاطر األخ قية اإلع نات التي تظهـر فيهـا النـساء شـبه 
عاريـــات، مثـــل إعـــ ن الـــصابون أو الـــشامبو أو مزيـــل العـــرق أو 

  .ًالحفاضات النسائية التي تنت  الحياء انتزاعا
 تربـي ل عـامبـشك اإلع نات التجارية ً عددا منّمما سبق نقر أن

 وجود توجيهات من الوالدين ، فكيـف يكـون رغمالطفل تربية سيئة 
 ن  اإلعـ ذلـكالحال إذا فقدت توجيهـات الوالـدين، حينئـذ سـيكون

  .التجاري العدو اللدود للطفل
  :ومن الحلول التي تعالج اآلثار السلبية لإلع نات على الطفل 

Ø  التلفزيونيـة عـن ما قامت به هولندا حين منعت إذاعة اإلع نات
 شــرط عــدم تــضمنها لــصور ،ً مــساء٧,٥٥الحلــوى قبــل الــساعة 

 . مع ذكر خطر السكر على األسنان ،األطفال
Ø  وما قامت به بريطانيا بمنع كل إع ن يشجع األطفال على تناول

 . الحلوى قبل النوم 
Ø وما قامت به السعودية بمنع عرض اإلع ن المثير لرعب الطفل، 

 .يؤدي محاكاتها إلى ه كهم أو األلعاب التي 
Ø  هذا خطر على صـحتك"ودعوة بعض الجمعيات إلضافة عبارة" 

  .على غرار التحذير المرافق إلع ن السجائر 
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Ø  تجـاهإشراف وزارة الـصحة علـى سـ مة األطعمـة المعلـن عنهـا 
  .صحة ونفسية الطفل 

Ø  إيجاد جائزة  ومكافأة مالية لإلع ن اإليجابي على صـحة وحيـاة
  .الطفل 

 : أثر القنوات الفضائية على األسرة –ثالثاً 

ـــلبياتها ـــا س ـــضائي له ـــال الف ـــشار وســـيلة اإلرس  إال أن ،إن انت
إيجابياتها كثيرة ، غير أن من يستخدمها هو من يبـرز الـسلبيات بمـا 
ُيعرض فيها من مجـون وأفكـار هادمـة لجميـع المجتمعـات المتدينـة 

 العلميــة والوثائقيــة يــة و اإلخباروغيــر المتدينــة، وإال فــإن القنــوات
ًتعرض للمتابع والمهتم كثيرا من العلوم والمشاهد التـي تأخـذ أيامـا  ً
 ًوشـهورا حتـى تحـصل عليهـا ، فتجـدها فـي القنـاة تقـدم لـدقائق ال

تتعدى الـساعة ، وإن افتقـد بعـضها لعنـصر التـشويق واإلثـارة الـذي 
  .يجذب المشاهد
أســعار وب ريعســوهــذه الوســيلة بــشكل كبيــر وواســع  وانتــشار

جعلت التلفاز وسيلة متابعة مغرية لجميع شرائح المجتمـع ،  زهيدة،
الترفيهيـة (ورغم أن القنوات منوعـة ومختلفـة فـي عرضـها وتناولهـا 

 إال أن سلبياتها ،)الخ...والرياضية والغنائية والسينمائية والتسويقية 
  :واضحة منها 

شـغل وقتـه بمـا  و،افتقاد القناة المختصة فـي تنميـة عقـل الـنشء •
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التـي يفيده ويفيد دينه ومجتمعه ، وقلـة البـرامج الثقافيـة الـشيقة 
ــشكل  ــة ، %١٢ت ــوات العربي ــى القن ــرامج المعروضــة عل ــن الب  م

وبسبب قلتها قتلت في نفس النشء حـب الـتعلم واإلبـداع ، بـل 
 وتقتـل فيـه حـب ،رس فيـه العنـفتحول إلـى متابعـة قنـوات تغـ

 .الخير

النشء عـن أداء الطاعـات ،فمتابعـة هـذه القنوات أصبحت تشغل  •
ًالقنوات والتنقل بينها تأخذ ساعات طواال فقط للتنقل بينها دون 
المتابعة لبرامجهـا ، وبالتـالي تـشغل شـريحة الـنشء عـن متابعـة 
ــ م طــوال الليــل والنهــار ،  دراســته بمــا تعرضــه مــن بــرامج وأف
 وسجلت حـاالت عديـدة للمتعلمـين كـان سـبب التعثـر الدراسـي

 . فيها هو السهر حتى الصباح الباكر

 جعلـت ،إن ما يعرض من مسلس ت وأف م حتى الكرتونية منهـا •
 ، وال يحترم مـن يكبـره فـي الـسن والعلـم،ّيقدر والديه النشء ال

ا تعرضه من إنتاج محلـي بم -وعلمته المكر والدهاء، كما جعلته 
ه، يشعر أن األسرة قيـد لحريتـه وتحجـيم لشخـصيت - أو مستورد

 وتكثـر ،ًسرته والعيش بعيـدا عنهـامما يدعوه للخروج عن إطار أ
مثل هذه المسلس ت في أفضل أيام العام وهي أيام شهر رمـضان 
المبارك الذي يفترض فيه الطاعة والعبادة والحرص على التقـرب 

ــى  ــالى باإلحــسان للوااإل ــساعدة هللا تع ــارب وم ــدين وصــلة األق ل
 .الناس
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لف  أ٣٠لفزة العربية مجتمعة تزيد على ساعات البث السنوية للت •
 أمـا البـاقي فيـأتي ،%٢٥ ينتج منها التلفاز العربـي حـوالي ،ساعة

 . وشرقيةمن بلدان غربية
 انتشرت ثقافة المسلس ت المدبلجـة التـي تـأتي بثقافـة غريبـة ، •

 وأكثرهــا تــدعو للرذيلــة وتحــث ،فبعــضها تجعــل الحيــاة مثاليــة
بطولة هذه المسلس ت إنـسان فـي  بإطار أن كل من يقوم ب،عليها

 .ًمحل القدوة بدءا من اسمه وشكله وحياته 
 ،عرض األفـ م األجنبيـة التـي تـروج للجريمـة بجميـع أشـكالها •

 وبإخراج يبهر ،وجعل ذلك نهج البطل الذي تسلط عليه األضواء
ًالمتابع وخاصـة  الـنشء ، والحقيقـة أن الـنشء أسـ  تـأثرا بمـا 

  . يشاهده أكثر من غيره 

 أخذ كثير من األمور يمكن ،ولتحجيم خطر القنوات الفضائية
  :في االعتبار منها 

مؤســسة اإلنتــاج البرامجــي "مثــل إيجــاد هيئــة إع ميــة تربويــة  -١
 والتي أنتجـت بـرامج " لدول مجلس التعاون الخليجيالمشترك

 الذي كان له أثر تربـوي "سمسم افتح يا"ة كبرنامج بارزة ومؤثر
ى الــنشء عنــد طرحــه فــي جميــع القنــوات وتعليمــي واضــح علــ

  .الخليجية 
 :ات العربيـة واإلسـ مية تحـت مظلـةتفعيـل التـرابط بـين القنـو -٢

مجلـس التعـاون و ،ة العربيـةالجامعـ، ومنظمة المؤتمر اإلس مي
 .الخليجي
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االستفادة من نتائج الدراسات األجنبيـة التـي أجريـت علـى أثـر  -٣
 .   المجتمعات األف م والمسلس ت على النشء في تلك 

  :آلثار السلبية لإلنترنت وطرق الحماية المطلوبةا -رابعاً 

أنها شاملة فيمـا )العنكبوتية(معروف عن شبكة االتصال الدولية 
ويسهل مـن  تجمعه من معلومات مفيدة وأخرى سيئة وغيرها خطيرة،

خ لها التعرف على كل جديـد ، كمـا أن أجهـزة اسـتخدامها متـوافرة 
 يرتاده النشء من المقاهي والمدارس والبيوت ، والذي في كل مكان

ّيقلق التربويين والمهتمـين بـالنشء هـو ازدحـام المواقـع التـي تعلـم 
السيئ كمـا تعلـم المفيـد ، وإن كانـت قليلـة إال أنهـا محببـة لنفـوس 
الــنشء ومنتــشرة وســهل الوصــول لهــا ، وهــي مواقــع تعــزز اإلجــرام 

 هو المواقع اإلباحيـة التـي تحطـم  واألدهى،والسرقة بجميع أشكالها
األخ ق وتشيع الفاحشة وتساهم في انتشار الرذيلة خاصة فـي غـرف 

وبدأ المجتمع يحصد النتائج السيئة لمثل هذه المواقع من  الدردشة ،
خ ل الجرائم التي يرتكبهـا الـنشء فـي المـدارس واألمـاكن العامـة، 

، هتـك العـرض ، كجـرائم المخـدرات ، ووأصبحنا نقرأهـا كـل يـوم
  .والجرائم االلكترونية  والسرقة،

   :اإلنترنتمن أسباب خطر 
 خاصـة الـنشء ،أن طريقة العـرض تجـذب اهتمـام وأنظـار الزائـر •

الذي مازال يتأثر بما حوله ولم يع خطورة مثل هذه المواقـع ومـا 
 .ُيعرض فيها
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في السابق كان اقتراف المعصية في خارج البيـت ، أمـا اآلن فـإن  •
 أصبحت تقترف في البيت وعلى مرأى ومسمع كل زائـر المعصية

ًفطبقــا لدراســة بريطانيــة تناولــت اســتهانة اآلبــاء تجــاه للموقــع، 
مـن  % ٧٥ أكدت الدراسة أن حـوالي ،لإلنترنت استخدام أبنائهم

% ٥٧ وأن ،االنترنت في منازلهم المراهقين واألطفال يستخدمون
 .منهم قد طالعوا مواقع إباحية

 كاالنتحـار ،فكار غريبة ودخيلة على الدين والمجتمـعالترويج أل •
 .وعبادة الشيطان 

ـــسرقة والهكـــرز وإرســـال  • ـــداء علـــى حقـــوق اآلخـــرين بال االعت
 .الفيروسات فتتلف جهود اآلخرين

 ليس لكثير مـن هـذه المواقـع جهـة معروفـة يـسهل محاسـبتها أو  •
تحجـــيم مـــساحة التواصـــل معهـــا ، لـــذا نجـــد بعـــض الجهـــود 

تـي تحـاول أن تحجـب  بعض الدول والـشركات الالمتواضعة من
ّ، ولكن من يريد الشر تجده يتلون ويتشكل بـصور المواقع السيئة

لحمايـة عديدة ومتطـورة تحتـاج لمتابعـة مـستمرة مـن المهتمـين 
 .النشء من مثل هذه المواقع

 التـي "المـسنجر"االبتعاد عن استخدام اللغة العربية النتشار لغـة  •
 بـالنطق واللغـة اإلنجليزيـة بـالخط والرسـم، تجمع اللغة العربيـة

وقد ظهرت إحدى المشاكل في إحدى المدارس األجنبية في بلـد 
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كتـب قـد  ف،عربي عند تقديم اختبار لمـادة حفـظ القـرآن الكـريم
بعــض المتعلمــين اآليــات الكريمــة المطلــوب اســترجاع حفظهــا 

 .كتابة بكتابتها بهذه اللغة الغريبة 
 والتقوقـع ، كاالكتئاب،ً يولد أمراضا نفسيةاإلدمان على االنترنت •

 وفقـد لغـة الحـوار بـين ، وقلة االرتباط مع اآلخـرين،على النفس
 . أفراد األسرة

وهنا أدعو المهتمين في المجتمعات التي تنادي بحمايـة الـنشء 
 وإنشاء ، المواقع التي  تنشر الجريمة والرذيلةتكشفإلى قيادة حملة 

 بتبادل الثقافات المفيـدة ، ويكـون ذلـك مواقع تنمي العقول وتسمح
 والتـي ،تحت مظلة هيئة األمم المتحدة من خـ ل اللجـان الموجـودة

 التـي "اليونسكو"، منها منظمة سعى لحماية النشء في العالم أجمعت
 المؤتمر األول لمكافحـة دعـارة األطفـال عبـر م١٩٩٩نظمت في عام 

  .ا بعد انتشار هذه الرذيلة في أوروب،االنترنت
وطــرق الحمايــة ، اآلثــار الــسلبية للهواتــف المحمولــة  -خامــساً 

    :المطلوبة

انتـشر فــي زماننـا اســتخدام الهــاتف النقـال أو الجــوال ألســباب 
  :  وقد تولد عنها سلبيات منها ،عديدة

ــي  • ــال ف ــاتف النق ــتخدام اله ــ ماس ــرويج أف ــاتت ــيئة أو لقط  ، س
  .موضوعات مخلةفي الدردشة  أو
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 أكدت دراسة علمية أعـدها معهـد قال على الصحة،أثر الهاتف الن •
اسـتخدام   أن، األوربي استغرق إعـدادها ثـ ث سـنوات"سيشيز"

 ويحـد مـن ،التليفون المحمول يصيب األطفال بالتخلف العقلـي
وأشار التقرير إلى أنه ومـن خـ ل تجـارب .للكبار القدرة الذكائية

ة السـتخدام مـن الجوانـب الـسلبي  اتضح أن هناك العديد،معملية
 .عنه التليفون المحمول بسبب اإلشعاعات التي تصدر

وقال التقرير إن استخدام الـذكور للتليفـون المحمـول يـؤثر علـى 
ً مهمـا مـن هـذه التـأثيرات ً وإن جـزءا،العقلية والجسدية أنشطتهم

 ممـا يـؤثر ،يصيب حيواناتهم المنويـة  بالـضعف وعـدم الفاعليـة
  .بالعقم لرجالعلى المدى الطويل في إصابة ا

ــر ــه التقري ــا قال ــشعرون،ومم ــول ي ــتخدام المحم ــادي اس   إن معت
هـــذا الـــشعور وباإلرهـــاق والتعـــب بعـــد المكالمـــات الطويلـــة، 

ترجمة لإلشعاعات التي تركزت في أنـسجة  باإلرهاق والتعب هو
 .العصبي الدماغ أو بقية أجزاء الجهاز

ل جعــتالــصور المخلــة التــي تعــرض خــ ل الهواتــف المحمولــة  •
 ،الناشــئ ال يــرى فــي ذلــك غــضاضة ، ويقتــل فــي نفــسه الحيــاء

 .ّويعوده الجرأة على الحرام 

تطور أجهزة الهاتف النقال الجاذب بما فيه من خدمات متنوعة ،  •
ًوبأشكال تبهر نظر المستخدم ، وبأسماء تجعل المهتم متابعا لها 

مـا ، مIphon-Ibad-Ibod-Blackberryًوحريصا على اقتنائها من مثـل 
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ليكـون ، مـع مـصروفه ومـا يملـك لـشراء أحـدهايدفع الناشـئ لج
  .ضمن سلسلة االسته ك األسري غير المدروس

مــن الحلــول التــي تفيــد لتقلــيص اســتخدام الــنشء للهواتــف و
  :المحمولة 

األســرة بالعواقــب الــصحية الســتخدام أفــراد توعيــة الوالــدين و -١
 .الهواتف المحمولة

ًثر أمنـا علـى الـنشء وبأشـكال اختراع هواتف محمولة جذابة أك -٢
 .تحاكي الهواتف المحمولة التي تغري الناشئ  المت كها 

تحفيز المدارس والمقاهي والمطـاعم لتـوفير خـط ثابـت يتـصل  -٣
 .منه الناشئ عند الحاجة

رفع قضايا مـن قبـل الجمعيـات والمؤسـسات المهتمـة بالطفولـة  -٤
ًوالنشء على الشركات التي تروج أف ما وصورا خادشـ ة للحيـاء ً

 .عبر الهواتف النقالة
  *      *      *  
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  تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة

ــة ًنظــرا ــزة اإلعــ م أصــبحت تخــصص مــساحات زمني  ألن أجه
 للجــرائم واألحــداث التــي تــدور علــى الــساحتين المحليــة وجغرافيــة
ــة ــة بالجريمــة، وتنوعــت ،والعالمي  فقــد حفلــت الدراســات اإلع مي

تناول هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، وذلك بهدف البحوث التي ت
تحديد األسباب الكامنة وراء ارتكاب الجرائم، والعوامل التي تـؤدي 
إلى انتشارها، وكيفية الوقاية منها، وتحجيم المخاطر الناجمة عنهـا، 

  .وع ج آثارها المحتملة 
وإذا كانت بحوث اإلع م المعاصرة في العالم العربي قد حفلت 

اسة مضمون وسـائل اإلعـ م، إال أن نـصيب المعالجـة اإلع ميـة بدر
  .ًالتي تحفل بالجريمة ال يزال متواضعا

ــاب  ــة مــن اوقــد نجــم عــن ذلــك غي ــة للوقاي ســتراتيجية إع مي
الجريمة، ف  نكاد نجد في أي من أجهزة اإلع م فـي العـالم العربـي 

يـة المعنيـة فلسفة محددة الم مح، واضحة المعالم، للبـرامج اإلع م
ًبهذه الظاهرة، بل إننا نلحـظ أن هـذه األجهـزة كثيـرا مـا تتخـبط فـي 

 دون أن تصل إلى رؤية فلسفية تـستند إليهـا، ،تناولها لهذا الموضوع
  .وترسم لها الطريق، وتحدد لها األهداف 

ومــن ثــم فــإن وســائل اإلعــ م العربيــة إذا اســتطاعت أن تنــسق 
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حــة لهــا، وتلتــزم بالمعالجــة  وتــستثمر اإلمكانــات المتا،جهودهــا
الموضوعية لهـذه الظاهرة، وتتجنب أسلوب السرد والتلقين والتكرار 
والمبالغة التي تصرف الجماهير عن الهدف الحقيقي لهذه المعالجـة، 
 ،فإنها يمكن أن تسهم بفاعلية في وقاية المجتمع من أخطار الجريمة

  .وتحقق له األمن والس م المنشود 
راسات علـى صـياغة منهـاج إع مـي للوقايـة مـن وتعمل هذه الد

الجريمة يلتزم بثوابت األمة، ويتعامل في نفس الوقت مـع متغيـرات 
الحيــاة الحديثــة بــذكاء وحــذق، ويقــوم علــى قواعــد علميــة ســليمة، 
ويعتمد فـي ممارسـاته علـى الطاقـات البـشرية القـادرة علـى توظيـف 

لمناسب، وفـي الظـرف الوسائل الفعالة واألدوات ال زمة في الوقت ا
 وهــو تحقيــق رغبــة ،االتــصالي المناســب لتحقيــق الهــدف المــزدوج

 .الجمهور في المعرفة، مع الحفاظ علـى قـيم المجتمـع ومثلـه العليـا
   :االعتبارات والمعطيات اآلتيةوذلك من خ ل 

  :االتصال بالجماهير والجريمة المعاصرة  - ١

القـرن  ومطلـع رينتطورت وسائل االتصال مع نهاية القرن العـش
، وأصـبحت ً واسـعاً، وانتشرت انتشاراً كبيراً تطوراالواحد والعشرين

قوة طاغية ومؤثرة في حياة اإلنـسان المعاصـر، حتـى أنـه أصـبح مـن 
، أو يطالع دوريـة، أو ًالصعب عليه أن يقضي يومه دون أن يقرأ كتابا
 يتــابع ، أوً تليفزيونيــاًيــستمع إلــى فقــرة إذاعيــة، أو يــشاهد برنامجــا

   .ً سينمائياًحملة صحفية، أو يشهد فيلما
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أصـبح معهــا مـن  وقد حقـقت هذه الوسائل قـوة جــذب وإبهـار
ـلة وتـأثير الرسـالة كمــا يؤكـــد الصعـب التميــيز بيــن تــأثير الوسيـ

  .)١(  "The Medium Is The Massage" فــي كتـابه "مرشال ماكلوهان"
ــصال ــا االت ــة تكنولوجي ــ م وازدادت أهمي ــد أن أصــبح اإلع  بع
 ولم يـين الـدوالرات، ممـا ،صناعة ضخمة، يحتاج إلمكانات كبيرة

جعل الدول المتقدمة والغنية والقوية تتبوأ مواقع القيادة والريادة فـي 
هـــذا المجـــال، وأصـــبح عـــدد قليـــل مـــن التجمعـــات الرأســـمالية 
واالقتــصادية الغربيــة يــسيطر علــى الــسوق العــالمي إلنتــاج وتوزيــع 

ـــ ـــصناعة خاضـــعة ال ـــذه ال ـــدت ه ـــة، وغ سلع والخـــدمات اإلع مي
 ضـــخمة تـــنظم الـــسوق وفـــق ظروفهـــا ومـــصالحها إلمبراطوريـــات

  .واحتياجاتها 

  :وسائل اإلعالم والجريمة  - ٢

 ً بأنها سلوك ضـار يـشكل انتهاكـا»الجريمة« عرف بعض العلماء
 بأنهـا محظـورات شـرعية »المـواردي«للقيم االجتماعية، وقد عرفهـا 

 اهللا تعالى عليها بحـد أو تعزيـر، والحـد هـو العقوبـات المقـدرة زجر
كالقصاص والديات التي قدرها الشا  والمنصوص عليها في القرآن 
الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات محددة، أما التعزير فهو ما ترك 

                                                 
)١(    Macluhan, Marshal, and fiore, Wuentin: 1957, The Medium Is the Message, Victoria  

Benguin Book ltd. 
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لولي األمر تقديره بحسب ما يرى من دفـع الفـساد فـي األرض ومنـع 
  .)١( الشر

 ة،فثمــة جــرائم تقليديــ:  الخبــراء الجــرائم إلــى أنــواع وقــد قــسم
كجرائم العنف والنهـب والقتـل واالختطـاف واالغتـصاب واالعتـداء 
وانتهاك األعراض واالعتداءات الجنسية وسـرقة المنـازل والـسيارات 
واألموال، والسطو على البيوت والبنوك وجـرائم االحتيـال والحريـق 

  .رائم أصحاب الياقات البيضاءهو ج: النوع الثاني و ،والتخريب
  .هو الجريمة المنظمة: وع الثالث والن

فهـــو جــرائم القمــار والــدعارة وتعـــاطي : وأمــا النــوع الرابــع 
  .)٢(المخدرات

 في وسـائل اإلعـ م، تقـدمها فـي واسعةوتحتل الجريمة مساحة 
قوالب فنية تشد الجمهور إليها، وتغرقه في متابعة ما تبثه من مشاهد 

 كـسقوط بعـض -، وما نسمعه أو نقرؤه عن حوادث مريعة وتعليقات
ــون  ــ م الكرت ــال أف ــدون أبط ــم يقل ــة وه ــاكن مرتفع ــن أم ــال م األطف

 ما هو إال -والمسلس ت، ومن ممارستهم الشاذة مع ذويهم ورفاقهم 
نموذج لسيطرة البرامج التي تقدمها هذه الوسائل على تفكير الـصبية 

  .والشباب
                                                 

،  دار الفكـر العـريب:القـاهرة( ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي أبو زهرة، ة، حممدرأبو زه  )١(
  .٢٦ ص ، )م١٩٧٦

مركـز : الـسعودية، الريـاض(،  العدالة اجلنائيـة ومنـع اجلريمـة البرشي،البرشي، حممد األمني  )٢(
 . ١٣٦ ص ، )م١٩٩٧ ،يمية نايف العربية للعلوم األمنية أكاد،الدراسات والبحوث
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ــة المــسوتكتــسب المعالجــة اإلع  ــة عــن اولة ؤمي لجريمــة أهمي
 التــي أفــرزت ، بــسبب التطــورات االقتــصادية واالجتماعيــة،خاصــة

نوعية جديدة من الجرائم الخطيرة والغريبة على مجتمعاتنا العربيـة، 
ــ م  ــائل اإلع ــضمون وس ــا لم ــصدرا أساس ــل م ــي أصــبحت تمث ًوالت ً

يـة فـي المعاصرة، هذا باإلضافة إلى أن الممارسـة الـصحفية واإلع م
 تكشف عن استخدام أساليب للنـشر قـد تـؤذي الفـرد ،مجال الجرائم

وتشوه صورته، وتدعو إلى الفوضى وعدم االلتزام، وتضر المجتمع، 
  .االتهام لألفراد قبل صدور األحكام عليهم  كتوجيه

 إال أن نــشر ،وإذا كــان مــن حــق الــرأي العــام أن يعــرف الحقيقــة
 يسوق المجتمع إلى ألن ذلك، الجريمة ال يجب أن يتم دون ضوابط

 ويعرض مؤسساته وأفراده للخـراب، ومـن ثـم فـإن المعالجـة ،الدمار
ــة ــايير دقيق ــق مع ــتم وف ــة للجريمــة يجــب أن ت ــي ،اإلع مي  تأخــذ ف

اعتبارها ظروف المجتمع وسـيكولوجية الجمـاهير حتـى ال تخــوض 
راض، وتــس  إلــى النــاس بالباطــل، وتــشكك فــي الــذمم، عــفــي األ
ي تزيين الحدث للشباب الـذي تـسيطر عليـه غريـزة التقليـد وتبالغ ف
ً تقليدا لألبطال ،ي فيندفع إلى ارتكاب الحماقات دون وع،والمحاكاة

ــوا أدوارا جوهريــة فــي ت رجمــة مــا يــشاهدونه علــى أرض ًالــذين لعب
  .الواقع

قي العربي إلى وسـائل اإلعـ م األجنبيـة إلشـباع لوقد يلجأ المت
 في البحـث عـن الحقيقـة، ممـا يـؤثر بالـسلب  وتلبية رغباته،حاجته
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قـي ال يبحـث عـن لعلى الميراث الثقافي والحضاري لألمة، ألن المت
البث الوافد من الخارج إال حينما يفقـد البـديل المحلـى الـذي يلبـي 

  إذا مـا تعـود الجمهـورفـإن وفـي الحقيقـة . ويسد احتياجاتـه،رغباته
ن الــصعب بعـد ذلــك علـى هـذه النوعيــة مـن البــرامج فإنـه يــصبح مـ

تحويلــه عنهــا، الســيما أن البــث التليفزيــوني المباشــر عبــر األقمــار 
، وهذا البث بدوره قـد يحمـل عقائـد فاسـدة،  متاح للجميعالصناعية

 مما يؤثر ،ًوأفكارا مشوهة، وسلوكيات غريبة على مجتمعاتنا العربية
 فـي ً وطاغيـاًبالسلب على العقل العربي، وسيكون هـذا التـأثير كبيـرا

، ولن تفلح أساليب الرقابة والمنع أمام الـسيل ىمراحل الطفولة األول
الـذي و ،الجارف من مشاهد العنف واإلجرام الذي يحمله هـذا البـث

وقـد يـدفعهم  سوف يترك بدوره انعكاساته العميقـة علـى الجمـاهير،
  .ولة واألعمال العدوانية ؤذلك إلى التصرفات غير المس
 »والتر ليبيمان« يقول الكاتب األمريكي وإذا كانت الجريمة كما

قطعة من الحيـاة التـي نحياهـا، وأن الخطـر ال يـأتي مـن نـشر أخبـار 
 بقدر مـا يـأتي مـن تحــول الـصحافة ووســائل ،الجريمة في حد ذاته

اإلع م األخرى إلى قاض ومخبر سري ونائب عام، فـإن هــذا يعنـي 
 يكتنفـه الكثيـر مـن أن تناول أخبار الجريمة في وسـائل اإلعـ م أمـر

المحاذير، ألن الصحافة ووسـائل اإلعـ م األخـرى هـي بمثابـة مـرآة 
تعكس الواقع، وإن الجمهور من حقـه أن يعــرف الحقيقـة، وإن كـان 
فريق آخر من العلماء يعارض فـي نـشر أخبـار الجريمـة، ويـرى أنهـا 
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 السيما إذا ما ظهر المجرم بصورة بطل محبب إلـى ،ضارة بالمجتمع
 يعبر »تشارلز رايت« مغامراته الشباب، ومن ثم فإن يس، تستهوالنف

ــف والجــنس فــي وســائل  ــار العن ــق إزاء أســاليب نــشر أخب عــن القل
 ،اإلع م، وهو ما ينطوي على آثار أخ قية ونفسية واجتمـاعية ضارة

ممـا يدفـع الشباب إلى ارتكاب أنواع مختلفة من السلوك االجتماعي 
  .)١(غير السوي

  : بين قنوات االتصال في الوقاية من الجريمة التكامل •

كشفت األبحاث العلمية أن المقدرة اإلقناعية لمختلف الوسـائل 
ً وفقـا لألحـداث التـي ،تختلف بشكل واضح مـن وسـيلة إلـى أخـرى

تتناولها، والجمهور الذي تتوجه إليه، والبيـئة االجتمـاعية والثقــافية 
  .)٢(التي تقع فيها هذه اإلحداث

 في تناولها للجريمة تعتمد علـى الكلمـة والرمـز  »الصحيفة« ــ ف
 وفـي ،راءتهـا وقتمـا يـشاءقم، وتتميز بأنها تمكن القـارئ مـن والرس

الوضــع الــذي يريــد، وتــسمح لــه بحريــة أكبــر مــن التخيــل وتحليــل 
األحداث وتفسيرها، كما أنها تتميز بقدرتها على مخاطبـة الجمـاهير 

 المتخصصة التي تخاطب بها الشرائح  من خ ل اإلصدارات،النوعية
                                                 

)١(    Wright , Charless R 1974. Mass Communication A Sociological Perspective, (New  
York, Random house, inc.). P 142. 

)٢(    Erik, Barnouw: 1950 Mass communication, New York . Rinhart and Company, P. 151. 
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ً وفقا للمعايير التي تناسب كل واحدة من هـذه ،الجماهيرية المختلفة
   .ةالشرائح على حد

 أقدر على تقـديم الخدمـة اإلخباريـة الـسريعة ونقـل »اإلذاعة «و
 أقـدر علـى مخاطبـة كـل الفئـات ااألحداث لحظـة وقوعهـا، كمـا أنهـ

عليمهـا أو مـستوياتها الثقافيـة أو  مهما اختلفت درجات ت،والطوائف
لقـي ت أقدر على التوجـه إلـى الماالفكرية أو االقتصادية، ومن ثم فإنه

 المـستمعستطيع خدمـة ت أنهافي أي وقت وفي أي مكان، إضافة إلى 
 على ا بقدرتهاإلذاعةتميز ت و.وهو يؤدي عم  يدويا في نفس الوقت

ــذب الم ــ تج ــن خ ــه م ــى اهتمام ــتحواذ عل ــي واالس ــؤثرات لق ل الم
ــا  ــوار، كم ــصوتية والح ــال ــشاركة ت ــق الم ــي تحقي ــهام ف ستطيع اإلس

   .)١(االجماعية في التعرض لبرامجه
عــ م األخــرى بمــا يملكــه مــن  وســائل اإل»فزيــونالتل«ويتــصدر 

ات فنية، حتـى أصـبح العـصر الـذي نعـيش فيـه يـسمى بعـصر إمكان
  .)٢(زيونالتليفزيون، وأصبح يطلق على األطفال اآلن أطفال التليف

 عرفها اإلنسان فـي ةن التلفزيون يعتبر أكثر وسيلفإوفي الحقيقة 
مجال اإلع م، وهو إذ ينقل إلى المشاهد األحداث في أثناء وقوعهـا 

                                                 
دار الفكـر العربـي، : القاهرة (، مرشتي، جيهان رشتي، األسس العلمية لنظريات اإلع   )١(

     .٣٦١، ص ) م١٩٧٢
المنظمة العربية للتربية والثقافة : قطر(فزيوني، الدور التنقيفي والتللبيب، سعد لبيب،   )٢(

   .٥، ص )م١٩٩٣والعلوم، 
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بكل ما فيهـا مـن معـان وانفعـاالت، فإنـه يـربط بينـه وبينهـا بـصورة 
فاعلة، كما أنه أقدر على إثارة الـوعي واإلحـساس بقـضايا المجتمـع 

 الجماهير بها، ودفعهم للمساهمة في حلهـا، وتـدل األبحـاث وتوعية
 يفــوق ،العلمية على أن تأثير التلفزيون على األطفال في حالة توافره

   .)١(تأثـير وسـائل االتصال الجماهيري األخرى
ًوفي دراسـة أجرتهـا اليونـسكو مـؤخرا حـول معـدالت التعـرض 

نهـا أن الطالـب قبـل للتلفزيون لدى األطفال والصبية العرب، تبين م
أن يبلغ الثامنة عشر من عمره يقضي أمام التلفزيـون اثنـين وعـشرين 

  . أربعة عشر ألف ساعة في قاعات الدرس مقابل ،ألف ساعة
ــه علــى  ــراد وقدرت ــاة األف ــون فــي حي ــة دور التلفزي ًونظــرا ألهمي
التأثير، فقد بلغ عدد الدراسات التي حاولت معالجة تأثير التلفزيـون 

دراسـة، بينمـا ) ٢٩٠٠ (م١٩٨٨وك المتلقين في أمريكا عـام على سل
   .)٢(دراسة) ٣٤٥٠( أكثر من م١٩٩٠بلغت عام 

ويكفــي أن نــذكر مــا قالــه أحــد األطبــاء األمــريكيين فــي جامعــة 
أنه إذا صح أن السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفزيون «: كولومبيا

ًثيــرا مــن ، وهــذا يعنــي أن ك»هــو المدرســة اإلعداديــة ل نحــراف
                                                 

دار الفكـر العربـي، : القـاهرة (، هبـه تاريخـه ومذا-اإلع م حمزة، عبد اللطيف حمزة،   )١(
   .٢١، ص )م١٩٦٥

تحليـل مـن المـستوى الثـاني، : التـأثير الـسلوكي لوسـائل اإلعـ معرفة، محمد عرفـة،   )٢(
  ).م١٩٩١ديسمبر (عدد السادس  البحوث االتصال



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢١٧ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

ــض  ــرت بع ــد أظه ــون، فق ــن التلفزي ــة م ــوا الجريم ــرمين تعلم المج
 من الـشباب المنحـرفين تلقـوا %٣٩سبانيا أن أالدراسات العلمية في 

  .)١(معـلوماتهم التي استغلوها في تنفيذ جرائمهم من التلفزيون
 فإنـه ،إال أن هذا الجهاز بصفة عامة بقدر ما يحمل من السلبيات

د من اإليجابيات، وال شك أن تحقيق هذه الفوائـد ًيحمل أيضا العدي
ــف بــشكل أســاس علــى تــصميم البــرامج الهادفــة التــي تراعــي  يتوق
مختلف األعمار واألذواق، وتقـدم األحـداث بـشكل بنـاء، وتـستبعد 
البـرامج التـي تحمــل قيمـا غريبــة عـن مجتمعاتنـا، وتــسهم فـي بنــاء 

  .اإلنسان وتوعيته ضد المخاطر المحيطة به 
ــ ــسينما«وق وتتف ــة األخــاذة »ال ــى المعالجــة الدرامي ــدرتها عل  بق

للظواهر اإلجراميـة، وذلـك مـن خـ ل شاشـتها الكبيـرة التـي تـسمح 
قــي لبعــرض تفاصــيل المــشاهد واللقطــات بــصورة تــستهوي المت

وتستميله، حتى أصبح أبطال السينما فـي كثيـر مـن األحيـان نمـاذج 
وث التـي أجريـت فـي يقلدها الشباب ويقتدي بها، وقد أشارت البح

هذا الصدد إلى أن السينما تعـد مـن أقـوى وسـائل االتـصال بالنـسبة 
للصبية واألطفال، كما أثبتـت البحـوث التـي أجريـت فـي الواليـات 

  .)٢(المتحدة أن ثلثي رواد السينما من الشباب وسن الث ثين
                                                 

جامعـة : القـاهرة ( يمـاني،  اإلعـ م اإلسـ مي فـي عـصر الفـضاء، هيماني، محمد عبـد  )١(
   .٢٢٦، ص )  م١٩٩٢ركز صالح كامل ل قتصاد اإلس مي، األزهر، م

األصـول .. عبد الحليم، محيى الدين عبد الحلـيم، االتـصال بالجمـاهير والـرأي العـام  )٢(
  .١٠٦، ص ) م١٩٩٣مكتبة األنجلو المصرية ، : القاهرة (والفنون، 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢١٨ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

والسينـما تمتـلك قوة استهــواء مباشــرة للجمـاهير، وغنـي عـن 
ا تقدمه السينما من أحداث على الشاشة الكبيرة سرعان ما البيان أن م

ينتــشر بــين الــشباب والمــراهقين، وقــد أثبتــت البحــوث العلميــة أن 
 وإن كانـت ال ،السينما أقدر على تغيير المعلومات في حالـة توافرهـا

   .)١(تستطيـع تغيير اآلراء واألفكار
دخين كالتـ-وغني عن البيان أن عـادات الممثلـين علـى الـشاشة 

 سـرعان مـا - الخمور وممارسة الع قات الجنـسية المحرمـة يوتعاط
تنتشر بـين المـراهقين وغيـرهم مـن شـديدي الحـساسية ل سـتهواء، 
والسبب فـي ذلـك يرجـع إلـى أن عـرض هـذه الممارسـات يثيـر فـي 

  . ويحرك نزعاتها المغمورة ،النفس الشعور بالتوتر
 للعـوام ً أشد اسـتهواءإن محاكاة الحياة«: وفي هذا يقول أرسطو 

  .» وكذلك األطفال،من الناس
 ليشكل الثورة الحديثـة فـي عـالم االتـصال، »اإلنترنت«ثم جاء 

س ح ذو حدين، شأنه في ذلك شأن وسـائل االتـصال األخـرى، هو و
له مزايا كما أن له مساوئ على عقول الجماهير ونفوسهم، ألنه ينقـل 

رف مـا يحقـق الخيـر أو يهـدم إليهم من المعلومات والمفاهيم والمعا
القــيم، كمــا أنــه يعــرض مــا يــدور علــى الــساحة الدوليــة مــن جــرائم 
وأحداث تحدث آثارا عميقـة علـى اتجاهـات المتلقـي العربـي سـواء 

                                                 
)١(    Eric , Barnouw , : op . p 122. 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢١٩ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

بالـــسلب أو باإليجـــاب، كمـــا قـــد يتـــرك تـــداعيات خطيـــرة علـــى 
  .سلوكياتهم

إال أن األبحاث العلمية قـد أسـفرت عـن أنـه كلمـا ازداد الطـابع 
 ازدادت قدرتها على التأثير، ويرجع ذلك إلـى أن ،لشخصي للوسيلةا
 وســائل  عمــوم أكثــر قــدرة علــى اإلقنــاع مــن»واجهيمــاالتــصال ال«

 بين القـائم  الحي التي تفتقر إلى ع قة التفاعل،االتصال الجماهيري
باالتصال والمتلقي، إضافة إلى أن الرسالة قد تصل عبر هذه الوسائل 

 ،، كما أنها قد تسهم في دعـم االتجاهـات الـسلبيةمشوهة أو مغلوطة
  .ألنها تعمل من خ ل مؤثرات وسيطة خارجة عن ظروف االتصال

ــي عــن  ــستطيع أن تغن ــاهيري ال ت ــصال الجم أي أن وســائل االت
االتصال المواجهي في اإلقناع والتأثير، ألن هذه الوسائل وإن كانـت 

 وفـي نـشرها علـى ،لومـةتتميز بالسرعة الفائقة في نقل الخبر أو المع
أكبر عدد ممكن من الناس، إال أن مرحلـة اإلقنـاع تتطلـب المواجهـة 
ــج  ــرض الحج ــي ع ــاع  ف ــؤدي دورا ف ــور، وت ــع الجمه ــرة م ًالمباش ً

  .المنطقية والبراهين العقلية 
وتتميــز وســائل االتــصال المــواجهي بانخفــاض تكلفتهــا، إذ أن 

 الخطب والمحاضرات ال ، وإلقاءالعامةاللقاءات الجمعية، والندوات 
ًتكاد تتكلف شيئا سوى إعداد المكان وتوجيه الدعوات، في حين أن 
ــينمائي أو صــحيفة  ــيلم س ــوني أو ف ــامج تليفزي ــاج برن ــاليف إنت تك

  .متخصصة يتطلب الكثير من النفقات 
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ن نجــاح عمليــة االتــصال يتوقــف علــى حــسن فــإوفــي الحقيقــة 
، كما أن فكرة ان المناسبين في الوقت والمكاختيار الوسيلة المناسبة

استخدام أكثر من وسيلة في الموقف االتصالي الواحد يضاعف عـدد 
المزايا، ويضاعف من فاعلية عملية االتصال نفـسها، وهـذا يعنـي أن 

ًالجمع بـين أكثـر مـن وسـيلة يحقـق تـأثيرا واضـحا ، ويمكـن الخطـة ً
  .)١(اإلع مية من التغيير وتعديل االتجاهات

  :مواجهـة استراتيجية ال •
 تبــاعاتــشير المعطيــات العلميــة والــشواهد العمليــة إلــى أهميــة 

ــشاطها ــن ن ــد م ــة والح ــة الجريم ــورة لمواجه ــة منظ ــاليب علمي  ،أس
ــه  ــا، وحث ــام بأخطاره ــرأي الع ــة ال ــشارها، وتوعي ــة دون انت والحيلول
للتصدي لها، وذلك من خ ل استراتيجية إع مية مدروسة تأخذ فـي 

  :اعتبارها ما يلي 

  : إشكالية العولمة والجريمة الدولية -ً أوال
 ،إذا كانت العولمة قد ظهرت في أول األمر فـي مجـال االقتـصاد

إال أن هذا المـصطلح قـد شـق طريقـه فـي عـالم الـسياسة والع قـات 
 وتـم ، على ميدان الجريمة التي اتسع نطاقهاهالدولية، وانعكس بدور

 وأساليب جديدة، تناقلتها وسائل االتـصال ً وأخذت أشكاال،تدويلها
                                                 

 مكتبـة :القـاهرة(،  مجاالتـه– نظرياتـه – مفاهيمه –صال علم االت جوهر، جوهر، ص ح  )١(
  .٣٣ ص ،)م١٩٧٩ ،عين شمس
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 ،الدولية، مما أصاب الباحثين في دول العالم الثالث بحالة من الف 
، وانطلقـت ها السلبية إلـى الجمـاهيرخشية أن تنتقل آثارها وتداعيات

صيحات الف  والرعب من هـذا الخطر الجديـد الـذي جـاء ليكتـسح 
ــشر ال ــيم، وين ــدم الق ــي، ويه ــال رذيالبيــت العرب ــة، ويفتــك باألجي ل

  .حق الهوية الوطنية الجديدة، ويس
وهذا يعني أن عولمة وسائل اإلع م قد مكنـت الجـرائم الدوليـة 

 أي مكان يوجـد معناسب بتلقائية ويسر تالوافدة من الخارج من أن ت
فيه إنسان، األمـر الـذي يفـرض علـى هـذه الوسـائل مـسؤولية توعيـة 

  .خطار التي تحدق به الرأي العام وتهيئته ضـد األ
ًوترتبط بالعولمة قضية أخرى فرضت نفسها مؤخرا على الساحة 
اإلع ميــة، وهــى قــضية البــث المباشــر عبــر األقمــار الــصناعية لكــي 

 لمجتمعاتنا، وهو الغزو الـذي لـم تفلـح أسـاليب ً جديداًتشكل غزوا
 كل ًالرقابة والمنع في مواجهته، ألنه ينقل إلينا أحداثا وجرائم غريبة

الغرابة على مجتمعاتنا، فالشذوذ الجنسي تقننه البرلمانـات الغربيـة، 
والع قات المحرمة بـين الرجـل والمـرأة ال تمنعهـا القـوانين هنـاك، 
ــسكرات  ــاهير، والم ــة للجم ــصورة محبب ــدمها ب ــا وتق ــا تزينه ولكنه
والمفترات يتم عرضها على الـشاشة الـصغيرة والـشاشة الكبيـرة دون 

ــرائ ــبكات ضــوابط، والج ــدمها ش ــذلك تق ــة ل ــب نتيج ــي ترتك م الت
  .االتصال العالمية دون حرج 

 »تحــصين«ومواجهــة ســلبيات العولمــة لــن تــتم إال مــن خــ ل 
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المتلقي ضد هذا الخطر الوافد علينا من الخارج، وحفزه على االلتزام 
بالنظم والقيم اإلس مية، واحتـرام الميـراث الثقـافي، وتدريبـه علـى 

سلوكية العربية التي تمكنه من التعامل مع مستجدات  األنماط التباعا
 وعقل مستنير، كما تمكنه مـن اإلدراك االنتقـائي ،الحياة بفكر خ ق
 ومثلـه ه ومـا يتعـرض لـه، فيقبـل مـا يتفـق مـع قيمـ،لما يـدور حولـه

  .العليا، ويرفض ما دون ذلك 

  : أزمة الكوادر المتخصصة في اإلع م عن الجريمة -ًثانيا 
إن اختيار العاملين في حقل اإلع م يجب « :ارلز براونيقول تش

أن يتم على أسس سـليمة، كمـا يجـب أال يخوضـوا هـذا المجـال إال 
بعد اجتيازهم عـدة اختبـارات عمليـة وعلميـة وشخـصية، كمـا أنهـم 
البد أن تمضي عليهم فترة كافية للتحقق من ص حيتهم لتحمل هـذه 

  .)١(»المسؤولية الدقيقة
 في معالجة قـضايا ةن إعداد كوادر إع مية متخصصوهذا يعني أ

الجريمة يأتي في مقدمة عوامل نجاح أو فشل هـذا اللـون مـن العمـل 
دراسـة واإلع مي، وفي غيبـة عناصـر متفهمـة لطبيعـة هـذا النـشاط، 

ــذكاء  ــن ال ــا م ــوافر له ــصال، يت ــون االت ـــاهير وفن ــسيكولوجية الجم ل
الفطرية، والملكـات الـضرورية والفطنة، والخلفية الثقافية، والموهبة 

                                                 
)١(    Brown Chrles – 1957 – Informing the People – New York – PennsylivaniaState   

University – P – 22.  
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 فــإن المعالجــة اإلع ميــة …مــا يمكنهــا مــن النهــوض بهــذه الرســالة 
  .لظاهرة الجريمة لـن تحقق األغراض التي تستهدفها 

ــه نجــاح فــن المعالجــة  ــف علي ــائم باالتــصال يتوق وإذا كــان الق
الــصحيحة للجــرائم واألحــداث، فــإن المؤســسات اإلع ميــة المعنيــة 

ًتأنى كثيرا قبل أن تسلم أجهزتها اإلع مية لعناصـر بذلك يجب أن ت
تنقصها الخبرة والعلم والذكاء والفطنة والمرونة وسعة األفق والملكة 
ــة  ــة والدولي ــداث المحلي ــع األح ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة، والق الفطري

  .المتسارعة 
حاجــة إلــى إعــادة نظــر كاملــة لمنــاهج متقدمــة فــي إعــداد بإننــا 

 وعلى من يتصدى ،لحة للعمل في هذا المجالوتدريب الكوادر الصا
لهذه النوعية من العمل اإلع مي أن يعرف ما وراء األلفـاظ، وأسـرار 
الرموز التي تحمل مختلف المعـاني، حتـى يـتمكن مـن توجيـه هـذه 
الرمـوز لتحقيـق األغـراض المـستهدفة، ألن هـذه الرمـوز ال تـستخدم 

ــق روح التعــاون والم ــشرح والتوضــيح، وخل ــس م، فقــط لل ــة وال حب
ولكنها تستخدم كذلك للخداع واإلثارة والتعميـة والتـضليل، وإثـارة 

ـــز ـــصراع، وز  الخـــصومات،الغرائ ـــى ، وإحـــداث ال  والحـــض عل
  .)١(القتال

                                                 
)١(    Monroe , Alan – H – and Doglas : 1969 – Principles of Speech – ED – U S A   

Scott Foreman and Company P 37.  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢٤ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

  :ة في وسائل اإلع م و أشكال القد-ًثالثا 
 واحـدة مـن ي وهـ،تقوم القـدوة علـى غريـزة التقليـد والمحاكـاة

ة اإلنـسان وتكوينـه النفـسي والعقلـي، أقوى الغرائز المرتبطـة بطبيعـ
وتكمن أهمية القدوة فـي أنهـا تـسبق فـصاحة اللـسان، وقـوة البيـان، 

 القول، ومن ثم فإنها تستطيع أن تسهم بفاعلية في الوقاية مـن ونوفن
الجريمــة؛ ألنهــا ترســخ المــضمون أو الفكــرة المــستهدفة أو الــسلوك 

يــة، مدعومــة المطلــوب فــي عقــول الجمــاهير ونفوســهم بــصورة علم
ــإن اختيــار  باألفعــال، وال تعتمــد علــى األقــوال وحــدها، ومــن ثــم ف
الشخصيات الدرامية أو الحوارية التي تتناول األحداث والجرائم فـي 

ً يجب أن يتم وفقـا لمواصـفات دقيقـة، ألن مكونـات ،أجهزة اإلع م
شخصياتهم تنعكس على المتلقي، وقد تؤدى سلوكياتهم إلـى نتـائج 

 عنهـا فقـدان الهـدف وصـياغته، بعـد أن يكـون قـد تـم عكسية ينـتج
 ووضــعها ،إنفــاق الوقــت والجهــد والمــال إلعــداد الخطــة اإلع ميــة

   . )١(موضع التطبيق العملي
ذلــك أن أخطــر معــاول الهــدم التــي يمكــن أن تتــرك انعكاســاتها 

 تتجسد فـي هـؤالء الـذين ،السلبية على أخ ق الجماهير وتصرفاتهم
لمجتمع وقضاياه دون أن تتوافر فيهم المواصـفات يتناولون أحداث ا

                                                 
مكتبـة : القاهرة(نظريات وتجارب، .. اإلع م والدعايةحاتم، محمد عبد القادر حاتم،   )١(

   .١٠٢، ص )م١٩٧٢األنجلو، 
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 فإن هذه ،ال زمة لذلك، ذلك أنه مهما تكن عظمة الفكرة أو قدسيتها
العناصر لها األهميـة الكبـرى فـي توصـيلها واإلقنـاع بـدالالتها؛ ألن 

   . )١(مكونات شخصياتهم تنعكس على الحدث الذي يعالجونه
ــوجزة ــارة م ــى..وبعب ــن يأخــذ عل ــان م ــإن ك ــه المعالجــة  ف  عاتق

اإلع ميــة لظــاهرة الجريمــة يجــب أن يتــسلح بملكــات شخــصية 
 فـ  يبنـي ، المهابة والثقـة واالحتـرامهومواصفات أخ قية تسبغ علي

هـدوء بأحكامه على التوجس والشك بدون دليل، وأن يعالج قـضاياه 
واتــزان ورويــة، وأال يــدعو إلــى القنــوط واليــأس، وأن تتــوافر لديــه 

 ومعرفـة اآلثــار ، وتفـسير دالالتهـا، توصـيل المعلومــاتالقـدرة علـى
 بأفعــالهم اء اإلع ميــون يــستطيعون أن يكــسبو فهــؤال،الناجمـة عنهــا

أكثـر ممـا يكـسبون بأسـاليب الـوعظ والتلقـين؛ ألن النـاس يتــأثرون 
بــسلوكهم الفعلــي أكثــر ممــا يتــأثرون بكلمــاتهم الحلــوة وبــرامجهم 

ــذا ــاذة، له ــاالتهم األخ ــرة، ومق ــالمثي ــا  يجــب أن يكون ــة علي وا أمثل
 القـدرة علـى الـصبر فـيهم وأن تتـوافر ، والتقـوىل ستقامة والص ح

  .على األذى

  : الحرية اإلع مية بين االنضباط واالنف ت - ًرابعا
ــن  ــة م ــي الوقاي ــة ف ــسهم بفاعلي ــاجح أن ي ــ م الن ــستطيع اإلع ي

                                                 
: القـاهرة(، ع م اإلس مي وتطبيقاته العمليةعبد الحليم، محيى الدين عبد الحليم، اإل  )١(

   .١٦٨، ص )م١٩٨٤مكتبة الخانجي، 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢٦ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

الجريمـــة إذا تـــوافرت لـــه مـــساحة كافيـــة مـــن الحريـــة المنـــضبطة 
محكومة بقواعـد ومرجعيـات ثابتـة؛ ألن تـوفير األمـان لـه سـوف وال

ــق  ــه للخل ــة ل ــروف الم ئم ــة الظ ــه، وتهيئ ــ ق ملكات ــي إط ــسهم ف ي
واالبتكار، ومن أجل ذلك وضـع اإلسـ م للحريـة اإلع ميـة مفهومـا 
يمنـــع اإلســـاءة لآلخـــرين أو االعتـــداء علـــى مـــشاعرهم أو انتهـــاك 

 ويلتزم ،د الشريعة اإلس ميةأعراضهم، وهـو مفهوم يتوافق مع مقاص
  .بمعطياتها 

  : أزمة التخطيط اإلع مي الذي يتناول أخبار الجريمة - ًخامسا
بد من االهتمام بالتخطيط لبرامج إع مية لمقاومـة الجريمـة،  ال

طويلة المدى، وأخرى قصيرة المـدى، تستـشرف المـستقبل، وتأخـذ 
 المنـاخ الـصحي في اعتبارها جميع المتغيـرات، وتعمـل علـى تهيئـة

 ومتابعتهـا فـي مختلـف ،لوضع هذه الخطط موضـع التطبيـق العملـي
  .المراحل 
ن الوقاية من الجريمة في العالم العربي تفتقر إلى أدنى درجات إ

التخطيط والتنسيق والجدية، ولكن ثمة اجتهادات شخصية مبعثرة ال 
تجمعها خطة علميـة واحـدة تـنهض بمهمـة التوعيـة اإلع ميـة لـدرء 
الشر والوقاية من العنف، وتحذير هؤالء الـذين تتـوافر لـديهم ميـول 

  .إجرامية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢٧ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

نقـــص الدراســـات اإلع ميـــة التـــي تحفـــل بالجريمـــة   - ًسادسا
  :الصحفية 

ــار الجريمــة  ــاول أخب ــة التــي تتن ــق الدراســة اإلع مي لكــي تحق
 وذلـك ،ًبد أن تعتمد البحث العلمي منهاجـا لهـا  ال،النجاح المأمول

  :من خ ل 
درا ـــ  ا  ـــ ا   ا    ـــ  ة  ـــ  ا     ـــ  درا ـــ       ـــ  و     ـــ   )١(

  .      ف         ه ا   ا   و    ت ا    ر   
ر ــ  ا  ــ ا   ا     ــ     ا  ــ  ا  ــ ا   ا  ــ    ــ ث وا     ــ   )٢(

        ـ  إ ـ اد ،  و         ء               ه ا  را  ت
  .               أو ا            ا   ا   ا

   ـ  ،   ر أ    ا       وا              ا   اف ا     ـ ا  )٣(
أو ا      ـــ ن    ـــ  ا ذا ـــ   ـــ      ـــ   ـــ ف  ـــ ،     ـــ     ـــ  

  .ا   ......ا                  ا ا   ف 

  :المعالجة اإلعالمية لظاهرة الجريمة في المنظور اإلسالمي •

يم وبسنة في القرآن الكرتعالى  اهللا هتلتزم هذه المدرسة بما شرع
 ، وتنطلق في معالجتها للظواهر اإلجرامية من الثوابت ملسو هيلع هللا ىلص ىالمصطف
  .اإلس مية

مــن أحكــام هــو تعــالى  فــإن مــا أنزلــه اهللا ..ًوتأسيــسا علــى ذلــك
بمثابة أوامر إلهية وجب طاعتها وعدم الخروج عليها، فليس لوسائل 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢٨ – 

تعامل وسائل اإلعالم مع الجريمة موسوعة األسرة

 اإلع م أن تطرح للنقاش فـي تناولهـا ألخبـار الجريمـة إمكـان إلغـاء
ــا  ــام الزن ــديل أحك ــى تع ــدعو إل ــل، أو ت ــن القات ــصاص م ــة الق عقوب
والــسرقة، أو تــسن قــوانين ال تتفــق مــع ثوابــت العقيــدة، ولــيس 
لإلع ميين الحق في المطالبة بإط ق الحرية للع قات المحرمـة، أو 

  .بتزيين الشذوذ الجنسي
ــي  ــين لكــي يخوضــوا ف ــان لإلع مي ــ ق العن ــا ال يجــوز إط كم

 ،يئوا إلى الناس دون وجه حق، ويـشككوا فـي الـذممراض، ويسعاأل
ــائق أو  ــر الحق ــشرها، أو بت ــع ن ــرض الجــرائم المزم ــي ع ــالغوا ف ويب

 ألنه إذا كان اإلس م يتيح لإلنسان ،تشويهها بدعوة الحرية اإلع مية
بد أن يتم في الحدود  ممارسة حقوقه في القول والتعبير، فإن ذلك ال

 تقوم على عدم إساءة استخدام هذا الحـق لتها الشريعة، والتيفالتي ك
  .ضد اآلخرين

إن المراجعة اإلس مية تكاد تكون غائبة في المعالجـة اإلع ميـة 
ً بعـد أن تبـين أن كثيـرا مـن أجهـزة ،لظاهرة الجريمـة إلـى حـد كبيـر

ــى  ــافظ عل ــزم باألصــول، وال تح ــي ال تلت ــالم العرب ــي الع ــ م ف اإلع
  .الثوابت 

*      *      *  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٢٩ – 

أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

  أدوار وأضرار..  فازالتل

  :الفرق بين التلفاز وبعض الوسائل اإلعالمية األخرى 

عبدالعزيز النهاري ضمن مقال إحـصائي لـه فـي هـذا . يقول د
  .إن لكل وسيلة إع مية ميزتها الخاصة بها«: المجال

 .ًفالتلفزيون أكثر الوسائل اإلع مية تأثيرا −
 .ًواإلذاعة أكثر الوسائل اإلع مية انتشارا −
  .)١(»ًوالصحيفة أكثر الوسائل اإلع مية توثيقا −

أغلــب اآلالت الحديثــة كــالراديو «: جيهــان رشــتي. وتقــول د
ــر .. والتلفزيــون ــع، وأكث أســ  مــن الــصحافة، وأقــرب مــن الواق

  .)٢(»فورية، وهي أمور لم تتوفر للمطبوع

  :الدور المطلوب من التلفاز  •
  :هاهناك وظائف عدة يمكن أن يقوم بها التلفاز من

 .الوظيفة المعرفية التثقيفية −
 .الوظيفة االجتماعية التوجيهية −

                                                 
جريـدة اليـوم، (انتـشار وقـوة، : عبدالعزيز النهاري، الوسائل اإلع مية. النهاري، د  )١(

 .١٧، ص )هـ١٣/١١/١٤٠٨، ٥٤٩١العدد 
  .٣٥٩جيهان رشتي، األسس العلمية لنظريات اإلع م، ص . رشتي ، د  )٢(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٣٠ – 

أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

 .الوظيفة السياسية −
 .الوظيفة الدعائية واإلع نية −
 .الوظيفة الترويحية −

ــستوى المــشاهد « ــع م ــي رف ــرة ف ــسؤولية كبي ــون م إن للتلفزي
ًصــغيرا وكبيــرا،  ، )١(»يــسهم فــي بنــاء األســس الفكريــةحيــث أنــه ً

بسرعة إلى مختلف قطاعـات المجتمـع فالشاشة الصغيرة تتحرك «
وفئاته، فهي تتجه إلـى العامـل فـي حقلـه، والمـزا  فـي مزرعتـه، 
والتاجر في متجره، والطبيب في عيادته، وتـذهب إلـى الجامعـات 
والمــدارس، إضــافة إلــى المنــازل، ومــع تنــوع المــادة التلفزيونيــة 
ــة  ــي الثقاف ــدة ف ــن الفائ ــد م ــب المزي ــشاهد يطل ــة، فالم المعروض

  .)٢(»لمعرفة إلمكانية رفع مستواه الفكريوا
ــاز التعليمــي ال ــرز دور التلف ــا يب ــة، موهن ــي محــو األمي ــم ف ه

 وتنـوع البـرامج ،وتكثيف المعلومة لدى المتعلم، وتطور المعرفـة
  .)٣(الثقافية العامة المعاصرة، إلى جانب تقديم الترفيه والتسلية

 فـإن علمـاء وألن التلفاز جامع للعديد من البـرامج المتنوعـة،
االجتماع يرونه مـن أهـم العوامـل االجتماعيـة فـي تغييـر الـسلوك 

  .االجتماعي
                                                 

صـفر (، »قافلـة الزيـت«الحقيل، عبداهللا حمد الحقيل، قوة وسـائل اإلعـ م، مجلـة   )١(
  .٤٠ ، ص)هـ١٤٠٢

  .المصدر السابق  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٣١ – 

أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

 :من أضرار البرامج المبثوثة  •

ورغم أن للتلفاز فوائد عظيمة تعود على الفـرد والمجتمـع إن 
 ًاأحــسن اســتغ له، لكــن إذا لــم يحــسن اســتخدامه فــإن لــه أضــرار

 :جسيمة من أهمها ما يلي

  :عقدي  الضرر ال–ًأوال 
ــا  - ١ ــك كم ــة، وذل ــة، والكهان ــسحر، والعراف ــدجل، وال ــشر ال ن

 .يعرض في كثير من المسلس ت وبرامج الصغار
وجــود أفــ م تهويديــة، وتنــصيرية، تــدعو إلــى تعظــيم ديــن  - ٢

 . وتشوه اإلس م،اليهود والنصارى
 ةاإليحـاء بقـدر:  مثـل،َّتضمن بعض البرامج لألمور الشركية - ٣

ــضاهاة ــى م ــق عل ــض الخل ــدرةبع ــالى  اهللا  ق ــق تع ــي الخل ف
ر واإلحياء واإلماتة وتدبير أمور الكون، وهذه األمـور ال يقـد

 .عليها إال اهللا سبحانه وتعالى
ــر اهللا - ٤ ــف بغي ــشار الحل ــالىانت ــر اهللا  تع ــيم غي ــالى ، وتعظ تع

 .وخشيته
 .االستهزاء بقواعد اإلس م في بعض التمثيليات والبرامج - ٥

  : الضرر التعبدي –ًثانيا 
 أو مـع ،المـسجد وعدم أدائهـا فـي ، الصلواتت أوقاتضييع - ١

 بسبب االنشغال بما يعرض من برامج مغرية وقت ،الجماعة
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أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

 .الص ة، مما قد يسبب كره هذه الفريضة عند الصغار

 مـن أحكـام  اإلسـ ميةالطعن في بعض ما جاءت به الشريعة - ٢
 .وغير ذلك.. كالحجاب، وتعدد الزوجاتشرعية، 

 بسبب ما يشاهدونه ،لصائمينخدش الجانب التعبدي لدى ا - ٣
 .منكراتفي بعض المحطات من 

  : الضرر االجتماعي –ًثالثا 
 مما يسبب إشاعة الكسل، وتعطيـل اإلنتـاج، ،إضاعة الوقت - ١

 .وصرف الطلبة عن الدراسة
قطع صلة األرحام، حيث انشغل النـاس بـالتفرج علـى مـا ال  - ٢

ــنفعهم ــتهم،ي ــزاورون، وإن فعلــوا فــ  ، ويقتــل وق  فــ  يت
 .حدثون بقدر ما يتحلقون حول الشاشةيت

الدعوة الصريحة في بعـض األفـ م إلـى الجـرائم مـن عنـف  - ٣
 .وقتل وسرقة وغيره

  :الضرر األسري : ًرابعا 
ً تـأثرا بالمـشاهد التـي تـدعو إلـى ،ّتمرد األبنـاء علـى اآلبـاء - ١

 .ذلك

 .ظهور المشك ت بين األزواج من جراء النظر المحرم - ٢



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٣٣ – 

أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

  :ي الضرر األخ ق–ًخامسا 
 . مما يسبب كثرة الفواحش،إثارة الشهوات - ١

 بفعـل أفـ م ، وانحـسار الجديـة،اكتساب الشخصية الهزليـة - ٢
َّالكوميديا الهابطة، التـي ربـت جـي  ال هـم لـه إال الـضحك  ً

 . والك م البذيء،الساخر ألي تعليق

 كالكذب والخداع والرشوة وغيرها –قية ُلُتصوير الرذائل الخ - ٣
 .ها بطولة وذكاء على أن–من الكبائر 

 : الضرر النفسي–ًسادسا 

 ، أن التلفاز يقـوم بمهمـة تربويـة سـلبية،يؤكد علماء النفس - ١
جوهرها التخدير واالنـصراف عـن الواقـع إلـى عـالم خيـالي 
مريض، كما يؤكدون أنه يربي على العنف، ويـنعكس ذلـك 

ـــسية ع ـــراض نف ـــان وأم ـــى المـــشاهدين بإصـــابتهم بالغثي ل
 .كالخوف والعدوان

المعاكـــسة للتربيـــة  وأرويج لعمليـــة التربيـــة الموازيـــة التـــ - ٢
ًالمطلوبة، فأبناؤنا يعيشون تناقضا رهيبا بين مـا يـدعو إليـه  ً

ــاز ــم ،التلف ــا يجعله ــ ق، مم ــيم واألخ ــه الق ــدعو إلي ــا ت  وم
 .يصابون بالصراع النفسي، وانفصام الشخصية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٣٤ – 

أدوار وأضرار..  التلفاز موسوعة األسرة
 

  : الضرر الصحي–ًسابعا 
  . لطول المشاهدةاإلضرار بالبصر  - ١
  .كثرة السهرالشعور بالتعب ل  - ٢
  .يؤذي البدنقد ًالجلوس طوي  ب  حركة   - ٣
ــات   - ٤ ــرامج والمباري ــات والب ــض التمثيلي ــشاهدة بع ــسبب م ت

ــسا  ضــربات  ــصبي، وت ــوتر الع ــدم، والت ــاع ضــغط ال ارتف
  .القلب

  :التاريخي الثقافي والفكري و الضرر–ًثامنا 
ليهــود أصــحاب تحريــف حقــائق التــاريخ، مثــل الــزعم بــأن ا  - ١

ل ّمثـُ تعنـدما ،قضية عادلة، والتقليل من شأن أبطال اإلسـ م
 بهيئة مبتذلة، ويظهرونأدوار قادة الفتح اإلس مي والعلماء، 

  .كما يمزجون القصة الحقيقية بقصص أخرى خرافية
 بما يعرض مـن ،إيقاع المسلمين تحت وطأة الهزيمة النفسية  - ٢

يعتقــد المــسلم أنهــم ال أنــواع آالت الحــرب عنــد غيــرهم، ف
  .هزمونُي

قلب الحقائق، وتزوير المعلومات لمصالح سياسية أو فكريـة   - ٣
 .أو اقتصادية

*      *      *  
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   واألمن االجتماعيالتلفاز
 »رؤية كويتية«

ًيرتبط األمن بوسائل اإلع نات ارتباطـا وثيقـا، ومـن المعـروف  ً
اإلعـ م، فـاإلع م أن أي احت ل أو انق ب يبـدأ مـن خـ ل وسـائل 

 ومن وسائل اإلع م المنتشرة بكثـرة ،مفتاح رئيس لألمن االجتماعي
  .الذي ينعكس دوره بشكل واضح في األمن االجتماعي» التلفاز«

 :  األمن حاجة إنسانية- أوالً

تنظر الدراسات السيكولوجية إلـى األمـن باعتبـاره يمثـل حاجـة 
،  وفاعليـة األداء االجتمـاعيغنى عنها في التوازن النفـسي إنسانية ال

 ي ترمـالذيوتبرز لنا أهمية الحاجة إلى األمن من أنها بمثابة الهدف 
 والتــي يتوقــف علــى إشــباعها تــوازن ،إليــه كافــة الحاجــات النفــسية

  .ح عرضة لإلحباط والقلقوبدون هذا اإلشباع يصب، شخصية الفرد
 حاجــات األمــن ضــمن ترتيــب متقــدم فــي »ماســلو«وقــد صــنف 

ــدوافعالتن ــي لل ــيم الهرم ــات ،ظ ــأتي الحاج ــستوى األول ت ــي الم  فف
ً ترتبط ارتباطا مباشرا بالبقاءالتي، األولية مثل الحاجـة إلـى الطعـام ، ً

، وفي الترتيب الثـاني تـأتي حاجـات األمـن، والماء واإلخراج والنوم
  .)١( تظهر كدوافع مسيطرة حينما يتم إشباع الحاجات األوليةوالتي

                                                 
  .٤٧٦ص، م١٩٨٥، ج ل  )١(
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مــن الحاجــة إلــى البنيــة والنظــام واألمــان وتتــضمن حاجــات األ
ــؤ ــة للتنب ــذيوالهــدف األول للــشخص ، والقابلي  يعمــل عنــد هــذا ال

 وعدم اليقين في ، ويتخلص من الريبة، الشكضالمستوى هو أن ينق
فإذا تم إشباع حاجات األمن يتأكد الفرد أنـه يعـيش فـي بيئـة ، حياته

 . )١(متحررة من الخطر

دم لحاجــات األمــن ضــمن التنظــيم وعلــى ضــوء الترتيــب المتقــ
 ذلك مـن يليوهي أن ما ، ية تتضح لنا فكرة أساس،الهرمي للحاجات

،  إذا لـم تـشبع حاجـات األمـن،حاجات لن يتمكن الفرد من إشباعها
فعـدم إشـباع حاجـات ، وبدون إشباع الحاجـات تـضطرب الشخـصية

اعر وتستبد به مش،  والحب يشعر معه الفرد بالوحدة والخواءاالنتماء
 يكما أن عدم إشباع حاجات التقدير يـؤد، االغتراب والغربة والعزلة

وعـدم إشـباع الحاجـة إلـى تقـدير ، إلى مشاعر القصور وخمود الهمة
فيتدنى ،  عدم استخدام الفرد إلمكاناته وقدراته ومواهبهي يعن،الذات

 ويستبد به اإلحساس باإلخفاق  والفشل واليـأس ،لديه اعتبار الذات
 لـن ،وعـدم إشـباع الحاجـة إلـى المعرفـة والفهـم،  الـداخليوالتمزق

ولـن ،  أو التغلب علي العقبات،يتمكن معه الفرد من حل المشك ت
أمـا عـدم ، تكون لديه القدرة على الـسيطرة والتنبـؤ والتقـدير الـسليم

 ، فـسوف يترتـب عليـه اضـطراب الـذوق،إشباع الحاجـات الجماليـة
ولــن يــتمكن الفــرد مــن ، القــبحواخــت ط معــايير الجمــال بمعــايير 

                                                 
  .٥٨٥ص ، م١٩٩٠جابر،   )١(
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 ، سواء علـى المـستوى الشخـصي، ضوء معايير صحيحةىاإلجادة عل
 .أو على المستوى االجتماعي

نخلص من ذلك إلى أن إشباع الحاجة إلى األمـن يمثـل ضـرورة 
 وال نكـون مبـالغين ،غنى عنها في سبيل إشباع الحاجات األخـرى ال

 ذاتهـا ال يمكـن أن تـشبع سا بـأن الحاجـات األوليـة أو األسـاإذا قلن
إذ إن ، على النحو الكامل والصحيح دون إشـباع الحاجـة إلـى األمـن

ويــرتبط األمــن ، األمــن يتوقــف عليــه أداء الشخــصية بكافــة أبعادهــا
 والتوافـق والقـوة قيم التي تعكس الـدافع إلـى النظـامبمجموعة من ال

  . )١(كل سواء بالنسبة لألفراد أو الجماعات أو المجتمع ك،والمنطق
إال أن ، حاجـة عامـة لـدى بنـي البـشر، كما أن الحاجة إلى األمن

ومن ،  تختلف من فرد إلى آخر،إدراك كيفية إشباعها وظروف شدتها
لكـن تبقـى هـذه الحاجـة ، ومن مجتمع إلـى آخـر، جماعة إلى أخرى

 .)٢(مشتركة

ويتـأثر ، والحاجة إلى األمن تبدو لدى الطفل منذ سنواته األولى
لـيس فقـط أثنـاء مرحلـة ، يته بمـدى إشـباع هـذه الحاجـةنمو شخـص

 ،المراهقـة(وإنما يمتـد التـأثير إلـى مراحـل النمـو ال حقـة ، الطفولة
فقد بحثت بعض الدراسات العوامل التـي تـؤثر ، ) والرشد،والشباب

                                                 
)١(  Braithwaite,1997.  
)٢(  Blamey & Braithwaite, 1997.  
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واتضح أن هذا النمـو يعتمـد ، في نمو شخصية طفل ما قبل المدرسة
  .)١(لى األمنبصفة أساسية على إشباع الحاجة إ

وتذهب الدراسـات الحديثـة إلـى أن تأصـيل الـشعور اآلمـن فـي 
يمثـل أحـد الجوانـب األساسـية فـي حمايـة ، مرحلة الطفولة المبكـرة

ــشباب  ــي مراحــل ال ــى ســلوك اإلجــرام ف ــق إل ــن أن ينزل ــشخص م ال
  .والرشد

وهـي أن ، في هذا السياق يذكر الباحثون مسألة جديرة باالهتمام
يقتـرن بنمـو عقلـي ،  األمن لدى الطفل منذ البدايةإشباع الحاجة إلى

األمر الذي يتيح امت كه قـدرات عقليـة تخفـض الدافعيـة نحـو ، أكبر
وتطفـئ مقومـات الـسلوك العـدواني مـن ، السلوك اإلجرامي من جهـة

،  ولهذه الفكرة داللة شديدة األهمية لألمـن االجتمـاعي.)٢(جهة ثانية
ــسلوك العــ ــة لل ــاء الدافعي ــرام ،دواني واإلجرامــيألن انطف  تعنــي احت

وهـذه مقومـات ،  وقلة الجرائم والعنف في المجتمع،حقوق اآلخرين
 .أساسية لألمن االجتماعي

                                                 
)١(  Meins, 1997.  
)٢(  Fonagy et al, 1997.  
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 : بين األمن الوطني واألمن االجتماعي- ثانياً

 : األمن الوطنيمفهوم )  أ (

 - عـادة - يـستخدمها التـياألمن الوطني من المفاهيم المركزية 
 التـي خاصـة تلـك ،اسات العسكرية والسياسيةالمتخصصون في الدر

 وعلى ضـوء مراجعـة األدبيـات التقليديـة ،ستراتيجيتتخذ الطابع اال
 تبين أنها تركز بصورة واضحة على األمـن فـي معنـاه ،في هذا اإلطار

امـت ك الدولـة للقـدرات العـسكرية بمـا يمكنهـا مـن : أي، العسكري
كما نظـرت تلـك  ،)١(نبيةحماية نفسها من التهديدات العسكرية األج

 الــس م وغيــاب المــصادمات يالدراســات إلــى األمــن علــى أنــه يعنــ
وانتفاء الشعور بالتهديد الناتج عن احتمال استخدام القوة ، المسلحة

  .العسكرية من جانب طرف آخر
مـن الـوطني ترى أن اقتصار مفهوم األ )٢(لكن الدراسات الحديثة

 لـم تعـد تناسـب ، العـسكرية مـصادر التهديـد الخـارجي والقـوةىعل
ليس فقط ألنها ظهرت في ظروف خاصة بالمجتمعـات ، جوهر األمن

ًأيـضا ولكـن ، األوربية أثناء وقوعها تحت طائلـة تهديـدات خارجيـة
،  مثـل التخلـف االقتـصادي،ألنها تتجاهل عوامـل التهديـد الـداخلي

  .)٣(واالنقسامات الطائفية، والفساد، والجرائم
                                                 

)١(  Azar & Chung, 1988.  
)٢(  Korany, 1988, Buzan, 1988.  
)٣(  Huth, 1988.  
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رؤية مفادها أن األمن إنما يكـون ضـد  )١(ونويطرح باحثون آخر
وأن األمـن يـشمل ، عوامل التهديد الداخلي والخـارجي علـى الـسواء

فليس هناك فاصل بينهما إذا كانـت نظـم ، أمن المجتمع وأمن الدولة
 .الحكم قائمة على الشرعية

، معنـويبعـضها مـادي واآلخـر ، واألمن الوطني له أبعاد متعددة
وجميعهــا كــل ال ، ي والــبعض اآلخــر خــارجيكمــا أن بعــضها داخلــ

سـواء مـن حيـث ، ًوهي تختلف نسبيا مـن مجتمـع إلـى آخـر، يتجزأ
أو من حيث اآلليات المتبعة في حماية المجتمـع والدولـة ، المحتوى

  .من التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية

 : مفهوم األمن االجتماعي وخصائصه) ب(

واقــع اجتمــاعي يــسوده « يعنــي ًااصــط حي» األمــن االجتمــاعي«
 والواقــع االجتمــاعي فــي هــذا الــسياق ،»الــشعور بــاألمن واالســتقرار

ـــة  ـــة والمؤســـسات الحكومي ـــات المرجعي ـــراد والجماع ـــشمل األف ي
ومـؤثرات ،  بما في ذلك من ع قات مباشرة أو غير مباشرة،واألهلية

تغلب فإذا كانت مشاعر األمن واالستقرار والتيقن ، ثقافية واجتماعية
فـإن ذلـك يعبـر عـن ، على الع قات االجتماعية وما فيها من مؤثرات

 .األمن االجتماعي

 يتحقـق األمـن االجتمـاعي، بالمجتمعفعلى مستوى ع قة الفرد 
                                                 

)١(  Acharya, 1992.  
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وعلـى مـستوى ، ن وتوجـه إيجـابي متبـادال،إذا كان هناك شعور آمـن
 ً إذا كـان الفـرد آمنـا يتحقق األمـن االجتمـاعي،ع قة الفرد بالجماعة

وكـذلك ، على نفسه وماله وعرضه وذويه جـراء وجـوده فـي الجماعـة
واألمن هنا ال يـشتمل فقـط علـى أن ، الجماعة جراء وجود الفرد فيها

شـعوره ًأيـضا وإنمـا يـشمل ، الفرد لن يتعرض لمخاطر من اآلخـرين
ــه إذا تعــرض للخطــر  ــخ...أو المــرض، كاإلصــابة أو العجــز(بأن ) ال

  .  له الحمايةفسوف يجد من يساعده ويوفر
يتحقـق األمـن ، وعلى مستوى ع قة الجماعـات بعـضها بـبعض

 وال ترى ،االجتماعي إذا كانت كل جماعة تأمن على نفسها ووجودها
ًفــي الجماعــات األخــرى تهديــدا لهــا أو انتقاصــا مــن شــأنها وأنهــا ، ً
  . والجماعات األخرى في المجتمع سواسية في السراء والضراء

فإن األمـن االجتمـاعي ، دولةة المجتمع بالأما على مستوى ع ق
 إذا كان هناك اعتقاد عام في المجتمع مفـاده أن الدولـة تعمـل يتحقق

ًلـــصالحه وأمنـــه حاضـــرا ومـــستقب  وإذا كانـــت الدولـــة تـــدرك أن ، ً
 -فـإن األمـن االجتمـاعي ، بمعنـى آخـر. المجتمع يساندها ويؤازرها

و وجود ع قة متبادلة  ه-حسبما يتجسد في ع قة المجتمع بالدولة 
تعـضدها ، أساسها المسؤولية والثقة والمشاركة والمـصلحة والتعـاون
 وحمايـة ،كافة مقومات القوة ال زمـة لحمايـة هيبـة الدولـة وحقوقهـا

 إن هـذه القـوة المعـززة بـسيادة القـانون .حقوق المجتمع ومكتسباته
 -كمــا تــستخدم كعــ ج ، تــستخدم كوقايــة ضــد كــل مــا يهــدد األمــن

  . على أي عابث أو مهدد لألمن-بالضرب بيد من حديد 
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  :سمات األمن االجتماعي 
 أن األمن االجتماعي تتلخص سـماته  لنا يتضحما تقدمومن كل 

 -:في الجوانب اآلتية

 .إنه جزء متداخل مع األمن الوطني −

إن أساسه الع قات االجتماعية فـي مـستويات ومـسارات متعـددة  −
، ت تستند على نسق من القيم اإليجابيةوهذه الع قا، االتجاهات

،  والعـدل،  والمـؤازرة،  والتعاضـد، كالتكـاتف (إنسانية الطابع 
بـــصورة متبادلـــة بـــين كافـــة ) لـــخ إ...واالحتـــرام، والمـــسؤولية

 .األطراف

 ومقومـات ،)توفر حياة كريمةل(إنه يرتكز على مقومات اقتصادية  −
وســيادة ، القــضاءونزاهــة ، كقــوة جهــاز األمــن الــداخلي(قانونيــة 
، الحرية، الشرعية(كما يرتكز على مقومات سياسية ، ...)القانون

على مقومـات ثقافيـة ًأيضا  ويرتكز ،...)حكومة قوية، المسؤولية
االلتـزام ، التوجه اإليجابي المتبادل بين الجماعات في المجتمع(

 ...).قيم التعاون والتكافل، الديني

وإنمـا ، ك أمـن اجتمـاعي كامـلفليس هنا، إنه يتخذ صفة النسبية −
 يكون وفق تـوافر المقومـات ال زمـة »نسبي«هناك أمن اجتماعي 

 .له

ـــب  − ـــه يتطل ـــزام«إن ـــسؤولية«و »االلت ـــراد  »الم ـــب األف ـــن جان م
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ــع ــي المجتم ــسات ف ــات والمؤس ــود ، والجماع ــب وج ــا يتطل كم
 فـإذا لـم يكـن االلتـزام والمـسؤولية . التي تضمن ذلك»األدوات«

ف بـد مـن فرضـهما باسـتخدام ، ياتيـة ذاتيـةموجودين كفلـسفة ح
 والتـأثير اإليجـابي فـي ثقافـة ، وبقـوة القـانون،األدوات الم ئمة

ــع ــة دور وســائل االتــصال لألمــن ، المجتم ــأتي أهمي ــا ت ومــن هن
 .االجتماعي

 : ز لألمن االجتماعيا أهمية التلف- ثالثاً

ــع االجتمــاعي تــرتبط مــع بعــضها  مــن المعــروف أن أبعــاد الواق
، فاالقتصاد يؤثر فـي الـسياسة، بعض بع قات تأثير وتأثر متبادلينال

 ،وك همـا يـؤثر فـي التعلـيم والثقافـة، والسياسة تـؤثر فـي االقتـصاد
كما أن القوات المـسلحة تتـأثر بواقـع المجتمـع قـوة أو ، ويتأثر بهما

 -ن  التـأثر والتـأثير المتبـادال-المنطـق نفـسه ، ..وتـؤثر فيـه، ًضعفا
 بمـا فـي ، فـي ع قتـه بأبعـاد الواقـع االجتمـاعي»األمن« ينطبق على

فهناك ع قة تـأثير وتـأثر متبـادلين بـين األمـن ، ذلك وسائط اإلع م
 .)١(واإلع م

فـإن وسـائل اإلعـ م يمكـن أن ، ومن منظـور األمـن االجتمـاعي
كمـا أن األمـن االجتمـاعي مـن ، تعززه بموجب سياسة اتـصال هادفـة

 أداء دورهـا  مـن حتـى يمكنهـا،سائل اإلع مالمستلزمات األساس لو
                                                 

   .٢٤٣ص، م ١٩٨٦، الدعيج  )١(
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ــة ــن،فــي التنمي ــق األم ــالي فــي تحقي ــل ذلــك.  وبالت ــإن ، فــي مقاب ف
وبالتالي تنشر وتقدم ، ممارسات وسائل اإلع م قد تكون غير رشيدة
كمـا أن االضــطراب . المـواد والبـرامج التــي تهـدد األمـن االجتمــاعي

 . في المجتمعاالجتماعي ينعكس بصور شتى على وسائل اإلع م

ً نظـــرا لمـــا  وذلـــك،ز لألمـــن االجتمـــاعياوتـــزداد داللـــة التلفـــ
وهــذه ، للتلفزيــون مــن خــصائص متميــزة كوســيلة اتــصال جمــاهيري
وتـزداد ، الخصائص جعلت التلفزيون يـستقطب م يـين المـشاهدين

ز يجمع بين الصوت افالتلف. احتماالت تأثيره في كافة جوانب الحياة
ومن خ ل المزج الفني الهـادف ، ركة واللون والضوء والح،والصورة

 تـزداد قـدرة الرسـالة التلفزيونيـة علـى جـذب ،لهذه العناصر الخمسة
  . المشاهد والتأثير فيه

ــأتي فــي مقدمــة وســائل ،وتــذكر أدبيــات االتــصال  أن التلفــاز ي
همـة لجـذب م التـي تتفاعـل فيهـا المقومـات ال،االتصال الجماهيريـة
ومـن هـذا ،  مـع سـعة االنتـشار المتواصـل،وكياالنتباه والتأثير الـسل
والمعلومــات ، أن يــؤثر فــي اللغــة والتفكيــر زاالتفاعــل يمكــن للتلفــ

 بمـا يـنعكس علـى جوانـب شخـصية ،واالنفعال واألفعـال) المعرفة(
  .)١(الفرد

ذلـــك التطـــور المت حـــق فـــي ، وممـــا زاد مـــن أهميـــة التلفـــاز

                                                 
)١(  Harrah, 2000.  
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فمع استخدام التوابـع ، لتكنولوجيا البث واإلنتاج المتلفز واالستقبا
 أصبح هناك األلوف مـن القنـوات الفـضائية المتلفـزة ،ًالصناعية مث 

ومـــع اســـتخدام ، تبـــث برامجهـــا إلـــى جميـــع أنحـــاء العـــالمالتـــي 
ت التي تعتمد على أجهزة حاسوبية متطـورة والنبـضات االستوديوها

وأجهـزة المونتـاج عاليـة ، وآالت تصوير الفيـديو المتطـورة، الرقمية
أصبح إنتاج المواد ،  والضبط األتوماتيكي للصورة والصوت،الجودة

  .  وأقل في الوقت والجهد والنفقات،والبرامج أكثر جودة
ومع ظهـور أجهـزة االسـتقبال الرقميـة وملحقاتهـا البـسيطة ذات 

اســتخدام ال قــط أو الــدش والريــسيفر مــع انتــشر ، الــسعر الــرخيص
نـسان المعاصـر فـي التفاعـل مـع همة يستخدمها اإلمكوسيلة ، التلفاز

 . العالم واالنفتاح عليه

ً اليونــسكو تــضمن جــزءا مفــص  عــن واقــع لمنظمــةوفــي تقريــر  ً
ًلوحظ أن هنـاك تزايـدا واضـحا ، االتصال الجماهيري في دول العالم ً

 الكويـت  دولـةففـي، في عدد أجهزة االستقبال التلفزيوني باسـتمرار
 ألـف ١٠٠يقـدر بحـوالي  م١٩٧٠عـام ًمث  كان عدد أجهـزة التلفـاز 

 م١٩٩٧عـام تزايـد و، لكل ألف من الـسكانجهاز  ١٣٤ بواقع ،جهاز
 وفـي ، جهاز لكل ألف من السكان ٥٠٥ بواقع ، ألف جهاز٨٧٥إلى 

 ، ألـف جهـاز٥٢٩ حـوالي م١٩٧٠مصر كان عدد أجهزة التلفـاز عـام 
فقـد ، م١٩٩٧أمـا فـي عـام ،  لكل ألـف مـن الـسكانًا جهاز١٥بواقع 
 جهـاز لكـل ألـف مـن ١١٩ بواقـع ًا مليون جهاز٧٫٧فع العدد إلى ارت



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٤٦ – 

»رؤية كويتية«  واألمن االجتماعيالتلفاز موسوعة األسرة
 

 مليـون ١٢ م١٩٧٠عـام وفي إيطاليا بلغ عدد أجهزة التلفاز . السكان
ارتفـع العـدد عـام و،  جهاز لكل ألـف مـن الـسكان٢٢٣ بواقع ،جهاز
 لكل ألف مـن ًا جهاز٥٢٨ مليون جهاز بواقع ٣٠٫٣ليصبح ، م١٩٩٧
فإن اإلحصاءات توضـح أنـه فـي ، أمريكالى إذا ما انتقلنا إو. السكان

 ٤٠٣ بواقـع ، مليون جهـاز٨٤٫٦ كان عدد أجهزة التلفاز م١٩٧٠عام 
 ٢١٩ إلـى م١٩٩٧ وتزايد هذا العدد عام ،ز لكل ألف من السكاناجه

  )١(ز لكل ألف من السكانا جه٨٠٦ بواقع ،مليون جهاز

ة سياسة تلفزيون دول  األمن االجتماعي كما تعكسه- رابعاً
 :الكويت

كان يقـدم العديـد مـن ، على الرغم من أن تلفزيون دولة الكويت
إال أن ، م١٩٦١ عـام  الرسـميمنذ قيامـه »المستوردة«المواد الدرامية 

ــر عــن  ــة«ممارســاته كانــت تعب ــة الوطني ــرامج »الهوي ــ ل الب ــن خ  م
واألغـــاني والمسلـــس ت التـــي تعكـــس الواقـــع الكـــويتي والثقافـــة 

 ،وآمـال وطموحـات،  من قيم ومعـايير واتجاهـات بما فيها،الكويتية
 ،تخــضع لنــوع مــن الرقابــة  المــواد الدراميــة المــستوردةوكانــت بــل

بحيــث يــتم حــذف المــشاهد التــي ال تتماشــى مــع القــيم والثوابــت 
وقـد تـم إقـرار هـذا التوجـه بحيـث . األخ قية في المجتمع الكويتي

فدولـة ، وردالمحلـي والمـستنسحب على كافة المحتـوى اإلع مـي ي
                                                 

 - Unesco, 1999, PP.204)(وهـي أرقـام تقديريـة ، هذه األرقام صـادرة عـن اليونـسكو  )١(

239.  
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ــي  ــاق اإلذاعــي العرب ــا يعــرف بالميث ــى م ــام الكويــت صــادقت عل ع
ًويتضمن هذا الميثاق جزءا كام  عـن القـيم األخ قيـة فـي ، م١٩٧٠ ً
لتـزام فـي ويتأكد ذلك في بنود الميثاق التـي تؤكـد علـى اال، البرامج

 -:يآلتاالممارسات اإلع مية ب

واحتـرام القـيم التـي  ، وإظهار قدسيتها،الحفاظ على كيان األسرة −
 .يقوم عليها بناؤها

، عرض الجريمة على أنها غير مشروعة وغير مقبولة في المجتمع −
وال تــذاع وســائل ، ًوال يــسمح إط قــا بتنــاول الجــرائم الجنــسية

وال يفـصح عـن األشـخاص ، الجريمة بطريقة تدعو إلى محاكاتها
 أو ،نون إال إذا كان ذلك يساعد على تنفيـذ القـا،مرتكبي الجرائم

 .يخدم المصلحة العامة

وعدم إذاعة ما يمس هيبة رجال ،  القوانين المحلية القائمةاحترام −
 . أو رجال األمنالقضائيةالهيئة 

وال يسمح ، ال يجوز إظهار صور القسوة على اإلنسان أو الحيوان −
 .بإشاعة الف  والرعب

 .تجنب ما يؤذي شعور ذوي العاهات البدنية أو العقلية −

 أو إدمـان ،ح بأن تتضمن البـرامج مـا يحبـذ األخـذ بالثـأرال يسم −
أو مـــا يحبـــذ المقـــامرة ،  فيهمـــاواالتجـــارالمخـــدرات والخمـــر 

 . والجشع واألنانية،والمراهنات
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ــل  − ــيلة لح ــار كوس ــذ االنتح ــأنه تحبي ــن ش ــا م ــة م ــوز إذاع ال يج
 .المشك ت

 .ال تتضمن البرامج تحقير أي مهنة مشروعة −

ــسيرة التلف ــداد م ــى امت ــويتيوعل ــون الك ــوائح ، زي ــرار الل ــم إق ت
 بما يجعل من هذا الجهاز دعامة ،والقرارات المعنية بضبط ممارساته

فهذه اللوائح والقرارات تنحو إلـى ضـبط التنـاول ، لألمن االجتماعي
، المتلفـز للموضـوعات الخاصـة بالمـسكرات والمخـدرات والخمــور

وتؤكــد هــذه ، واألســلحة والمرفقــات، والرعــب، واالنتقــام، القمــارو
علــى ضــوابط تقــديم الجريمــة فــي المــواد ًأيــضا اللــوائح والقــرارات 
حيث تقرر أنه يجب عرض الجـرائم والمجـرمين ، والبرامج المتلفزة

كمـا يحظـر ، دون إثارة التعاطف مـع المجـرم، في سياق غير مرغوب
  .تناول ارتكاب الجرائم بشكل محبذ أو مفصل يغري على تقليدها

تؤكـد قواعـد العمـل بتلفزيـون دولـة الكويـت ، في السياق نفسه
كمـا يجـب أن يظهـر رجـال ، على أنـه يجـب مـساندة تنفيـذ القـانون

 وتعكس سهرهم وجهـودهم فـي حفـظ ،القانون بطريقة محترمة الئقة
  . )١(األمن واالستقرار

*      *      *  

                                                 
    ١٠١ص، م١٩٩٤، الزنكي  )١(
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  الرابعالفصل 
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  دور اإلعالم وتأثيره المتزايد
  على حياة المجتمعات

  :دور اإلعالم وتأثيره المتزايد 

عقــد أشــكاله تمــع المتجــددة  صــور االتــصال مــناإلعــ م يعتبــر 
أدنى خ ف على الدور المتعـاظم ل تـصال فـي وليس هناك ، وآلياته

عالم اليوم، وقد أنهى االتصال احتكار العمليات التربوية والتعليميـة 
ً، وإنمـا شـريكا فـي للنشاطات العامةولم يعد مجرد ناقل ، والتثقيفية
 وتحفيــز الفكــر واإلرادة بــشأنها، وفــي إعــادة تــشكيل القــيم ،صــنعها

  .يةالثقافية واالجتماعية واألخ ق
 يقتصر على النقل السريع والفـوري لمتأكد دوره الخطير الذي و

ًلألحداث وتفسيرها، وأحيانا التحضير لها، وحشد الـرأي العـام وراء 
قـد أصـبح لإلعـ م دور فـي ، فبعض القضايا، والتعتـيم علـى غيرهـا

صنع القرارات التي تتعلق بتلك األحداث، سواء فيما تنقله منها إلى 
، أو مـا تحجبـه إلـى درجـة تجفيـف القنـوات منهـا أو بؤرة االهتمـام

  .إليها
ً عقــ  وجــسما ووجــدانا، حيــث »اإلنــسان«هــو وميــدان اإلعــ م  ً ً

 يـرى غيـر بحيـث اليسعى اإلع ميون للوصول إليه والسيطرة عليه، 
  .ما يرون، وال يحس إال ما يحسون
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ًإن وسائل االتصال الجماهيري ال تمارس دورا إع ميا فحـسب،  ً
ًكنها تمارس دورا ثقافيا أيضا ذا طبيعة خاصة فـي التثقيـف العـامول ً ً. 

ــسبةًونظــرا  ــاع ن ــيالرتف ــوطن العرب ــي ال ــة ف ــة ،)١( األمي ــإن اإلذاع  ف
والتلفزيـون ـ علـى وجـه الخـصوص ـ والفيـديو هـي أوسـع الوسـائل 
ًانتشارا بين وسائل االتصال الجماهيري، وخاصة في المناطق الريفية 

%، ٦٠التي تزيد األمية فيهـا عـن و ،من المواطنين% ٥٧التي يسكنها 
ً أكثـر وسـائل االتـصال أثـرا فـي تكـوين الجـو الثقـافي  فهـيبالتاليو

  . العام
ـــيم،  ـــة، والق ـــى الثقاف ـــصب عل ـــ م ين ـــصال واإلع ـــأثير االت وت

أنمـاط الـسلوك، وثـورة التكنولوجيـا فـي واالتجاهات، والمواقف، و
 حـق يعمـق مـن تـأثير تلـك  والتحديث والتطور المت،عالم االتصال

  . الوسائل
 والخدمات التـي تقـدمها وسـائل ،وإذا تمتعت الرسالة االتصالية

تحدد مقدار اعتمادهم ، فإنها  لجمهور المتلقين بالمصداقية،االتصال
عليها، أو لجوئهم إلـى مـصادر أخـرى للمعرفـة، أو لفهـم األحـداث، 

دفــة والمــسلية ًفــض  عــن االســتمتاع بمختلــف نوعيــات البــرامج الها
 فيمـاوالمثقفة والترويحية، أو الخضوع إلبهار الوافد منها إذا افتقـده 

  . يتلقاه عن قرب
ًلقــد أصــبح اإلعــ م قــادرا علــى المــساهمة فــي بنــاء اإلنــسان أو 

                                                 
 . الخامسة عشر سن% ممن هم فوق٤٧حوالي تبلغ نسبة األمية في الوطن العربي   )١(
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على تزكية حركـة التقـدم أو وعلى ترسيخ القيم أو تخريبها، وهدمه، 
 التفـاهم واالحتـرام كما هو قادر على تعزيزو. تكريس السلبية إزاءها

 تشويه صورة اآلخـرين، والتعتـيم ًفإنه قادر أيضا علىبين الشعوب، 
ــف الواقــع  أو والتطــور بحــسب المنطلقــات ،علــى قــضاياهم، وتزيي

   .األهواء أو األطماع والمصالح المتعارضة
  :الرسائل والتجانس واالغتراب 

ل ومن المسلم بـه أن الزيـادة الكميـة فـي رسـائل وسـائل االتـصا
أدت إلى ظهور درجة مـا مـن التجـانس بـين المجتمعـات المختلفـة، 
بينمــا يمكــن أن يغتــرب النــاس بدرجــة أكبــر عــن مجــتمعهم نتيجــة 

  . لتوغل وسائل اإلع م في حياتهم
علــى % ٥٠العربيــة تــستورد فالتلفزيونــات والقنــوات الفــضائية 

  وهنـاك بعـض المحطـات تـستوردمـن برامجهـا التلفزيونيـة،العموم 
 مــن المعــروض فيهــا، %١٠٠إلــى ً مــا ومسلــس ت تــصل نــسبتها أف
 ا المـستوردة مـصدره واألفـ م والمسلـس ت البرامج تلك% من٧٥و

ًأخبار الصحف العربية مستمدة أساسا من حتى ، و الواليات المتحدة
  . الوكاالت العالمية المسيطرة

 قـد ال يكـون لـه أي ضـرر لـوال أنـه ،هذا التدفق الوحيد االتجـاه
يستخدم في أحيان كثيرة وحـسب خطـط مدروسـة مبرمجـة للتنمـيط 

نــشر الثقافــة الغربيــة، وتــشويه صــورة العــالم العربــي ، والثقــافي
  . واإلس مي



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٢٥٤ – 

على حياة المجتمعات دور اإلعالم وتأثيره المتزايد موسوعة األسرة

إن بعض القوى الصناعية المتقدمة تحول الرسائل اإلع مية إلى 
 وفرض التبعية على اآلخـرين، ، لزيادة الهيمنة،نوع آخر من األسلحة
ة النفسية والثقافية والفكرية وغسل األدمغـة، وهـذا عن طريق السيطر

  . من شأنه أن يؤدى إلى است ب الهوية الحضارية الذاتية
إن المــسؤولية اإلع ميــة متوازيــة فــي الخطــورة مــع المــسؤولية 

ــة ــرا - التربوي ــد خط ــم تكــن أش ــ م يتنــاول ألن ذلــك –ً إن ل  اإلع
ًالمجتمع كله تثقيفا وتوجيها الكـريم، وضـمانات وضمانات العيش . ً
ــة، ال يم ــسعادة الحقيقي ــال ــي ن ك ــوافر ف ــا أن تت ــوت فيه ــضارة يم ح

ــا المــادة، ألن الهــدف الحقيقــي لكــل حــضارة  ــا فيه ــسان، وتحي اإلن
ــسان ــستوى اإلن ــاء بم ــو االرتق ــسانية ه ــة ،إن ــه الذاتي ــة قدرات  وتنمي

  . ومواهبه العقلية والفكرية، ورفع مستواه النفسي، وتحسين مشاعره

  :ي ظل العولمة اإلعالم ف

ثمة اخت فات في الواقع اإلع مي بين الـدول المتقدمـة والـدول 
فالوســـائل اإلع ميـــة بالـــدول المتقدمـــة تتبـــع مؤســـسات ، الناميـــة

رأســمالية خاصــة، علــى حــين أن أغلبيــة المؤســسات اإلع ميــة فــي 
  . الدول النامية تتبع الدولة

اعيـــة فـــي المجتمـــع التجـــاري ال يكـــون هـــدف البـــرامج اإلذف
الــــصحافة إثــــارة االهتمــــام بالقــــضايا والحقــــائق ووالتلفزيونيــــة 
ــة ــا.االجتماعي ــة  فــي أم ــ م لخدم ــتم تــسخير اإلع ــة في ــدول النامي  ال
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، وتبرير سياساتها، وذلك بحكم التبعيـة الماليـة المشاريع الحكومية
  .  تحت عبئها وسائل اإلع م المملوكة للدولتقعواإلدارية التي 

المعاصر هو جزء من ظاهرة العولمة التـي باتـت إن واقع اإلع م 
 وتعبــير عـن األهـم اسمة الحياة اإلنسانية اليوم، بل هـو تكثيـف لهـ

ًفيهــا، وأساســها خــضوع األضــعف لألقــوى، وخــضوع األشــد ضــعفا 
لألضعف، ويتواصل مسلسل اإلخضاع من السياسي إلـى االقتـصادي 

  . ًوالثقافي، وصوال إلى اإلخضاع العسكري
 تبدو واضـحة ،لمة كما تتجسد في واقع اإلع م المعاصرإن العو

في السيطرة المطلقة للدول المتقدمة على أهم المؤسـسات اإلع ميـة 
 التـدفق اإلع مـي الـذي يمـر إلـى دول ًفـض  عـنوسائل االتصال، و

دول الـ% من المواد اإلع ميـة مـصدرها ٧٥ن أكثر من أالعالم، حيث 
ة والمعدات واالحتياجـات اإلع ميـة وحتى صناعة األجهز. المتقدمة

، وينطبـق ذلـك علـى معـدات الطباعـة، تلـك الـدولاألساس تتم في 
وأجهـــزة الراديـــو، والتلفزيـــون وأجهـــزة الكمبيـــوتر، والبرمجيـــات 

  . وغيرها
تقوم الشبكات اإلع مية اإلخبارية الكبرى بالتغطيـة اإلع ميـة و

ها إلى جميـع بقـاع الكونية، حيث تنقل األخبار واألحداث فور وقوع
وهـذا مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تقـارب الـشعوب واألمـم مـن . العالم

إن االنتـشار الفـوري . خ ل المتابعـة المـستمرة لألخبـار واألحـداث
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ً وإحاطة السكان علمـا ،لألخبار واألحداث في أرجاء العالم المختلفة
  . بها يؤدى إلى تعميق مضمون العولمة واتساع مداها

وياء لمعطيات الثروات والقدرات بالغة التعقيد في ن تملك األقإ
ًعوالم االتصال والمعلوماتية، يصبح معه النظام اإلع مي حكرا علـى 
ـــددة  ـــشركات متع ـــة، وال ـــشركات العم ق ـــرى وال ـــدول الكب ذات ال
الجنــسيات، بمــا يمثلــه ذلــك مــن اخــت ل فــي التــوازن، وفــي تــدفق 

  . ة، وهو واقع نعانيهالمعلومات، وحجم ونوعية الرسائل اإلع مي
فعلى سبيل المثال تم االتفاق على صفقة انـدماج شـركة أمريكـا 
أون الين وشركة تايم وارنر األمريكيتين، وتبلـغ قيمـة الـصفقة مائـة 

 امبراطوريةوستة مليارات دوالر، مما يمهد الطريق أمام تـكوين أكبر 
ن تحـصل إع مية في الواليـات المتحـدة والعـالم وإذا كـان متوقعـا أ

على عائدات ماليـة تقـدر بـأكثر مـن أربعــين مليــار دوالر فـي العـام 
 فمـا هـو ،%١٥% إلـى ١٢ًتتزايد سنويا بنـسبة تــتراوح بـين واألول، 

  حجم العائدات األخرى ؟ 
 إن السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة في عالم االتصال يمكـن 

علــى إعــادة أن ترســخ التبعيــة االقتــصادية للطــرف األقــوى، وتعمــل 
صياغة للثقافات، تكون من غير شك لغيـر صـالح الـدول األضـعف، 

يـديولوجيا التـي تقـوم وتصدر االنسياق للمجتمعات التي ترتبط باأل
علــى التفــوق واالســتغ ل والعنــصرية االجتماعيــة، بــدعوى تحــضر 

  .وتمدين المجتمعات المتخلفة
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ئية وغيرهـا إن اإلع م واالتصال ووسائل التأثير من أف م سينما
ًيمكن أن تسهم إيجابيا في تقوية حوار الحضارات، بشرط أال تـشوه 
صور الشعوب وحياتها االجتماعية والثقافيـة، وتـسخر مـن عقائـدها، 

  .فتباعد وال تقرب، وتثير عوامل الصراع والبغضاء
ومن أمثلة ذلك المقالة التي نشرها جاك شـاهين مستـشار شـبكة 

C.B.Sالعربـي « ومؤلـف كتـاب ،لـشرق األوسـط التلفزيونية لـشؤون ا
أشار إليها الدكتور ناصر الـدين األسـد التي  و،»كما يظهره التلفزيون

ً، وهــي تتــضمن عرضــا » صــراع أم حــوار..نحــن واآلخــر«فــي كتابــه 
ًمــوجزا لألفــ م الــسينمائية والمسلــس ت التلفزيونيــة التــي أنتجتهــا 

 وكلهـا ،»تنفيـذيقرار «، ومنها فيلم م١٩٩٦إلى م ١٩٩٠هوليود من 
ًتظهر العـرب والمـسلمين فـي صـورة كاريكاتيريـة مـشوهة، غالبـا مـا 

 ورغــم اعتــذارات شــكلية مــن الــشركات .تكــون صــورة اإلرهــابيين
 فإنها لم تقدم أي صورة إيجابية للعرب والمـسلمين يمكـن ،المنتجة

  . أن يتعاطف معها المشاهد
ة بـدورها  إن حسن قيام وسائل االتـصال والمؤسـسات التعليميـ

في تعزيز المعرفـة الـصحيحة المتبادلـة بحـضارات ولغـات وأعـراف 
استخدام معطيات اإلنترنت وتعزيز الحـوار بـين الـدول، والشعوب، 

  .سوف يؤدى خدمات جليلة لألغراض النبيلة السامية
ــادة  ــر، وإع ــشويه صــورة اآلخ ــدم ت ــن ع ــسؤول ع ــ م م إن اإلع
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 كل منهما عن اآلخر من تصحيح ما ترسخ في أذهان الرأي العام لدى
  . صور حافلة بالحيف والتشويه

 م١٩٩٤نشرت مجلة اإليكونومـست البريطانيـة فـي صـيف وقد 
 أكـدت »اإلسـ م والغـرب« صفحة تحـت عنـوان ١٨ًتحقيقا يقع في 

يديولوجيات الطـرفين ليـست أ فإن ، كثيرونهًفيه أنه خ فا لما يعتقد
لحــالي قابــل للتغييــر، غيــر قابلــة للتوفيــق، وهــي تؤكــد أن الوضــع ا

ًالتغييــر يتطلــب أوال تفهمــا إســ ميا لحقــائق الحيــاة العــصرية،  وأن ً ً
هــذا الــتفهم يتطلــب مــن األوروبيــين أن يفتحــوا عقــولهم علــى  وأن

الع قـــة بـــين المـــسؤولية (حقيقـــة مركزيـــة سياســـية تـــدور حـــول 
وأنــه إذا تحقــق ذلــك فــإن اإلســ م ... )واالنتمــاء الجمــاعي الفرديــة
ب سوف يكتـشفان أنهمـا زاخـران باألفكـار المـشتركة، وأنهمـا والغر

ًيــستطيعان أن يعيــشا بــس م معــا، وأن يعمــ  معــا مــن أجــل تحقيــق  ً
 .أهداف مشتركة

إدراك من كـل مـا سـبق ينبغـي علـى الـدول اإلسـ مية والعربيـة 
ً المتمثلة في كونها طوفانا ال يمنع منه إال سد منيع »العولمة«خطورة 

، وبالمقابــل س متينــة مــن العقيــدة والــشريعة والبنــاءمبنــي علــى أســ
  .ًينبغي أيضا االستفادة من اإليجابيات التي يحملها نظام العولمة

 لمواجهـة سـلبيات ويتعين العمل علـى تعزيـز الهويـة اإلسـ مية
   :هنا البد من التأكيد على أمرين والعولمة واالنحرافات الفكرية، 
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ــرد ال بً مــستهدفا يمعــالم اإلســ ال إذا كــان :األول  ــإن ال ــت، ف التفتي
  .يكون إال بالتضامن والتنسيق والتكامل والتوحد

 هي إثارة النعرات الطائفية والمذهبيـة التفتيت إذا كانت أداة :الثاني 
 ه واجتهاداتــه اإلســ م وتعاليمــ قــيم فــإن،والقوميــةوالقبليــة 

بـد مـن العـودة  الوشرعية تحفظ وحدة األمة فـي تنوعهـا، ال
  . ها والعمل بموجبهاإلي

*      *      *  
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  المسؤولية اإلعالمية تجاه الشباب

ًتعتبر شريحة الشباب هي األكثر استهدافا لدى وسـائل اإلعـ م، 
ــسؤولية  ــل الم ــتهداف وتحم ــذلك االس ــتعداد ل ــن االس ــد م ــذا ال ب ل

  : ويتحمل هذه المسؤولية عدة جهات، أبرزها،اإلع مية تجاههم
  .الدولة  - ١
  .المؤسسات األهلية  - ٢
  .الشركات والمؤسسات  – ٣
  .اإلع ميون  - ٤
  .األسرة  - ٥
  .الشباب  - ٦

  : المسؤولية اإلع مية التي تتحملها الدولة -ًأوال 
إن مواجهة الخطر اإلع مي على الشباب ال يمكن أن تتم إال من 

﴾ ® ¬ » ª © ¨خــ ل مواجهتــه بأســلحة مماثلــة ﴿
أن مواجهة الخطر اإلع مي ال تتم إال من وهذا يعني . ]٦٠: األنفال[

  :خ ل س ح إع مي مماثل، والس ح اإلع مي المماثل يعني
 .المشهد التلفزيوني - ١
 .أنشطة الع قات العامة - ٢
 .التعامل مع أدوات التسويق - ٣
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 .إدراك مفهوم الغرس القيمي - ٤
 .التسويق بالعاطفة - ٥
 .التسويق بالمنطق - ٦
 .التسويق بالحواس - ٧
 ...). النجوم– الفنانين –الرياضيين (ر باستخدام المشاهي - ٨
 .إشراك الع مات التجارية بعمليات الغرس القيمي - ٩

وقد تم تحقيق ذلك من خ ل نماذج عملية وواقعيـة سـابقة فـي 
  :دولة الكويت، مثل

التوعوية، ونتائجهـا فـي تغييـر سـلوكيات بقـاء » غراس«حملة  - ١
 .األب في المنزل

 .انتظامفي ممارسة الص ة ب» نفائس«حملة  - ٢

 .وما أحدثته من نتائج إيجابية في القيم» ركاز«حملة  - ٣

 .ونتائجها في القضايا األخ قية» درر«حملة  - ٤

في تحويل وجهة الـشباب للعمـل فـي القطـاع » التحدي«حملة  - ٥
 .»خله يتحدى.. هده«الخاص تحت شعار 

 .، لتشجيع التبضع من المنتج الوطني»فيه منتج كويتي«حملة  - ٦

وعوية القيمية اإلع مية كانت تقوم بتنظيمهـا وهذه الحم ت الت
  .جهات حكومية أو شعبية أو مشتركة
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  :» غراس« أمثلة لحم ت -أ 
ي تـدعو األم ل قتـراب  الت» راحةكوجود.. يمه بصراحة « حملة- ١

  .من أطفالها وتكثر التواجد معهم
من المـشاركين فـي الدراسـة التقييميـة ال حقـة ) %٤٧(ذكر  −

أن الحملة قد أثرت بهـم، وجعلـتهم يحـدثون لهذه الحملة ب
ًتغييرا معينا في حياتهم ّ ً. 

ــن ) %٤٠( − ــا م ــر قرب ــد أصــبحوا أكث ــأنهم ق ــا ب ــروا عفوي ًذك ً
 .أطفالهم

من الذين يعرفون الحملـة، ذكـروا بأنهـا تـساهم فـي ) %٨٧( −
 .محاربة خطر المخدرات الذي يهدد المجتمع الكويتي

الحاســم لمقاطعــة الــسلوك ذ القــرار التخــا» هــذا قــراري «حملــة – ٢
  :السلبي

يعتقـدون أن الحملـة ) %٩٣(ًنسبة عالية جدا من المشاركين  −
 .في حماية المجتمع الكويتي» ًمفيدة جدا«

مــن اآلبــاء واألمهــات بــأنهم قــد تعلمــوا أن ) %٣٨(ذكــر  −
 .ينصحوا أبناءهم بعدم التدخين

مقارنـة باآلبـاء بنـسبة ) %٥٣(تفاعل وتـأثر األمهـات بنـسبة  −
)٢٤%.( 
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التي تنبه إلى صاحب الخير وصاحب » الصاحب ساحب« حملة – ٣
  :السوء

  -:ذكر األغلبية من األهل بأنهم قد تعلموا اآلتي  *
 ).%٤٤(اختيار األصدقاء الجيدين   −
 ).%٥٦(متابعة األبناء واالهتمام بهم  −
 ).%٢٣(ُّمناقشة األبناء والتقرب إليهم  −

 تـدعو األب ل قتـراب مـن التـي»  خلك ويانا..يبه أمانة« حملة – ٤
  :أبنائه، وزيادة فترة التواجد معهم

قالوا إنها تشدد على الدور اإليجابي للترابط األسري في ) %٤٢( −
 .مكافحة المخدرات

 .من اآلباء قالوا إنهم تأثروا بالحملة) %٨٤( −
 .منهم قضاء وقت أكثر مع عائ تهم) %٢٥(بدأ  −

  :» نفائس «حملة نموذج - ب
  :لحث الشباب على أداء الص ة»  ص تيَّإال « حملة*
 .أصبحوا يهتمون أكثر بالص ة) %٣٣( −
 .أصبحوا يلتزمون بالص ة في أوقاتها) %٢٠( −
 .َّعلموا أوالدهم على أداء الص ة) %٨( −
ون بانتظام بعد مشاهدة هذه ّذكروا بأنهم أصبحوا يصل) %٦٠( −

 .الحملة
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  : األهلية  المسؤولية اإلعالمية من قبل المؤسسات–ثانياً 

شاركت العديد من المؤسسات اإلع مية األهليـة فـي العـالم فـي 
تحمل المسؤولية اإلع مية لتوعية المجتمـع بـشكل عـام، والـشباب 
بشكل خـاص، إمـا برعايـة كاملـة للمـشروع، أو برعايـة مـشتركة مـع 

  .مؤسسات أخرى
  ..وفيما يلي نماذج لهذه المشاركات في تحمل المسؤولية

   :A. D. Counselركة  نموذج ش–أ 
 األمريكيــة بحملــة إع ميــة توعويــة لمــدة .A.Dقامــت شــركة  *

، )م١٩٩١ – ١٩٧٦(ًخمسة عشر عاما للحد من الجريمـة فـي أميركـا 
  :م كما يلي١٩٩١وكانت النتائج في عام 

من االتصاالت أشـارت إلـى اهتمـام المتـصلين بموضـوع ) %٨٦( −
 .الرسالة وما تحمله من توجيه

 .َّلعينة أشارت إلى أنها تعلمت من الرسالةمن ا) %٣٣( −

من العينة اتخـذت إجـراءات فعليـة بنـاء علـى توجيهـات ) %٢٠( −
 .الرسالة

ً أيــضا بحملــة توعويــة فــي أمريكــا لعــدم .A.Dوقامــت شــركة  *
شرب الخمر أثنـاء قيـادة الـسيارة لمـدة خمـس سـنوات مـن اإلعـ ن 

  :المستمر، وكانت النتائج اآلتية
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 .لى أهمية رسائل الحملةأشاروا إ) %٨٦( −
أصبحوا يؤمنون بشكل قطعي بأهمية االبتعاد عن شرب ) %٨٠( −

 .الخمر أثناء القيادة
 .استجابوا لرسالة الحملة) %٧٩( −
 .تحاور مع أصدقائه حول خطورة ذلك) %٥٤( −

  :» قيم« مبرة –ب 
ا     ا       ا             ا              ـ   ـ   ـ س ا  ـ   

ـــ  ا    ـــ   ـــ   ـــ ل  ـــ    ،    ـــ  ا  ـــ ارس وا      ـــ تا       
  . دو  ، و    اف ا    ا     ة٧٤    ي         ا   اد    

  : قنوات فضائية -جـ 
هناك عدة قنوات فـضائية خاصـة تقـوم بـأدوار رائعـة فـي توعيـة 

، وقنــاة » إقــرأ«قنــاة : الــشباب، وتــستحق الثنــاء والتقــدير، مثــل
، »يـال  شـباب«، وقنـاة »العفاسي«ة ، وقنا»الرسالة«، وقناة »المجد«

.. »طيـور الجنـة«، وهنـاك قنـاة مميـزة لألطفـال وهـي »حياتنا«وقناة 
  .وغيرها كثير

  : مسؤولية اإلعالميين –ثالثاً 
ــاه  ــي تج ــاب اإلع م ــضمون الخط ــسؤولية م ــد م ــي بالتحدي وه
ــان ــا ك ــاب أي ــاحب الخط ــا ص ــسؤولية يتحمله ــي م ــشباب، وه ًال ّ ..

  .وغير ذلك.. ًمذيعا.. ًصحفيا.. ً خطيبا..ًإع ميا.. ًمسؤوال
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وتقع المشكلة فـي اإلع مـي الـذي يـستثير مـا يحـرم اسـتثارته، 
ويعيد برمجة العقول بما يلبي غرائـز الـشباب المحرمـة، وفيمـا يلـي 

 :نماذج للترويج السلبي الذي تمارسه بعض وسائل اإلع م

  : الترويج اإلع مي للكحول*
حـول دور اإلعـ م فـي التـرويج جرت دراسـات فـي دول غربيـة 

  :لشرب الخمر أو الكحوليات، ومن هذه النماذج
، حـول م٢٠٠٤ – ٢٠٠١جرت إحـدى الدراسـات مـا بـين عـامي  •

دور اإلع م الترويجي لشرب الخمر والكحوليات، فثبـت لهـا أن 
زاد بنـسبة قـد معدل عدد مشاهد الترويج للكحول فـي التلفزيـون 

  .م٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠١من عام  )%٣٢(
 المحفـز الـسببم عـن ٢٠٠٥وتؤكد الدراسات المنشورة في عـام  •

ــشرب الكحــول١٣للــشباب مــن ســن  ــاج عــرض ، ســنة ل  هــو نت
 . في التلفزيونمشاهدة شرب الكحول

  أنثبــتوفــي إحــدى الدراســات عــن إحــدى القنــوات الفــضائية  •
  ساعات، وفي قنـاة أخـرى٨ مرة كل ١٦  تكرر فيهامشاهد الخمر

 سـاعات، وكلهـا قنـوات ٨ مـرة كـل ٤١  الخمـرتكرر فيها مشاهد
 ).خليجية(عربية 

 : الترويج اإلع مي للتدخين *
م أن سـبب األثـر البـالغ فـي انتـشار ٢٠٠٦أكدت دراسة فـي عـام  •
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 سـنوات، ناتجـة مـن مـشاهدة ١٠التدخين للشريحة العمريـة مـن 
 .األف م السينمائية

 ).%٣٨(ووصل األثر في محاولة األطفال التدخين إلى نحو  •

  :الترويج اإلع مي لتعاطي المخدرات * 
علــى م ٢٠٠٣ – ١٩٩٦فيمــا بــين األعــوام أكــدت دراســة عقــدت  −

 ,rated:G,PG, PG-13,and Rً فيلم غربي صنفت عالميـا وفـق ١٢٠٠
% من األف م تحتوي علـى مقـاطع تعـاطي مخـدرات، ٩٥على أن 

 .)١(وكحول، وتدخين

  :الدور المطلوب 
 مـسؤولية وأدوار كبيـرة فـي مواجهـة تلـك لذا فإن على اإلع مي

 :السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات، ومن هذه المسؤوليات 

 على اإلع مي دور كبير في انتقاء األخبـار :مسؤولية نوع الخبر   - أ 
 :اإليجابية، ومن ثم الحد من األخبار السلبية، مثل

 .الفضائح األخ قية - ١
 .الجرائم بأنواعها - ٢
ثـل الحـد مـن إبـراز مظـاهر وسـلوكيات الهدم فـي القـيم، م - ٣

 .)٢(الشذوذ على أنها واقع، وأن ال مانع من أن نتعايش معه

                                                 
 .م٢٠٠٥ ،دراسة ثومسون  )١(
 .)!%٥٠(بول الشذوذ في أميركا إلى وصلت نسبة ق  )٢(
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ً وهــو دور مهــم جــدا لإلع مــي، يــستطيع أن : مــسؤولية البنــاء- ب 
 :يؤديه ويحقق نتائج إيجابية، مثل

ًاستعراض ما يشكل بناء وإعمارا لإلنسان ولألرض • ً. 
ـــة، والب • ـــوم النجومي ـــف مفه ـــادة تعري ـــة، إع ـــة، والرجول طول

 .واألنوثة
تعزيز مسؤولية الشاب تجاه ربه ودينه ونبيه ووطنه ومجتمعه  •

 .وأسرته، وتجاه ذاته ونفسه

 حيـــث تقـــوم بعـــض المؤســـسات :مـــسؤولية الغـــرس القيمـــي  -ج 
التجارية بالترويج لسلعها باستغ ل قـيم متنوعـة، مثـل تـرويج 

ة، وهنــا سـاعة مــن خـ ل إعــ ن لفنانـة معروفــة، لكنهـا منحرفــ
الخلط السلبي الذي سيترسخ في ذهن الـشباب، فيقبلـون علـى 
شراء الساعة، مع الربط الـذهني فـي ال شـعور نحـو سـلوكيات 

 !االنحراف

  : مسؤولية األسرة –رابعاً 

أال وكلكـم راع، «: تنطلق مسؤولية األسرة مـن الحـديث النبـوي
ت  فالمــسؤولية جماعيــة وليــس،)١(» ...وكلكــم مــسؤول عــن رعيتــه

  .فردية
                                                 

، الناشــر مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة )١(ط ) ٨/١٦٠(الــسنن الكبــرى للبيهقــي   )١(
 –دار المعرفة . ط) ٤/٢٨٢(، ومسند أبي عوانة )هـ١٣٤٤(الكائنة في الهند حيدر آباد 

 .بيروت
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فقد تبين أن بعض  العوائل ليس لـديهم أي ضـوابط .. ولألسف
تجاه ما يشاهده أفراد األسرة في التلفزيون، مما سـاهم فـي أن يـألف 

  .)١(!األطفال المنظر ثم المنكر
لقد تغلغلت وسائل اإلع م في حياتنا اليومية، واخترقت أسـتار 

ــشباب بــين ســن  ــا، وتؤكــد الدراســات أن ال )  ســنة١٨ – ٨(بيوتن
ًيتعرضون إلى كل صنوف اإلع م لمدة ست ساعات ونـصف يوميـا، 

  .ًساعة أسبوعيا) ٤٤٫٥(وبمعدل 
  : مسؤولية الشباب اإلعالمية –خامساً 

ًذكـرا كـان أو أنثـى، ألن .. هي مسؤولية يتحملها الـشاب بنفـسه ََ
اإلع م يستهدفه، ويؤكد اإلحـصاءات لـدى المؤسـسة العربيـة للقـيم 

ًأن لإلع م دورا كبيرا في التـأثير علـى المنظومـة القيميـة المجتمعية  ً
 .لدى كافة شرائح المجتمع، وأهمها الشباب

فعندما يكون لدى الشباب الوعي الكافي لمواجهة الغزو .. لذا •
الثقــافي اإلع مــي الــسلبي، لــن يــستطيع أحــد تغييــر هويتــه 

 .اإليجابية
 م ال بــد مــن دخــول الــشباب إلــى معتــرك اإلعــ.. وعليــه •

والمشاركة في التوعية ألنهم أقرب إلى الشباب، وأقـرب إلـى 
 .فهمهم وسلوكهم ومشاعرهم واحتياجاتهم

                                                 
)١(  (Kaiser Report, 2005).  
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  : األطفال واإلنترنت
  التأثيرات السلوكية والمعرفية

ًفتح الكمبيوتر آفاقا جديدة أمام الشباب والمـراهقين واألطفـال، 
ك وتحولت شبكة اإلنترنـت بالنـسبة لهـم إلـى سـاحر جديـد يـستهل

الوقت، ويضع أمامهم مجاالت واسعة للمغامرة غير مأمونة العواقب، 
ــسلوكية  ــسية وال ــصحة النف ــى ال ــا عل ــدا قوي ــشكل تهدي ــات ي ــا ب ًمم ً
لألطفال، ويجعلهم عرضة لنوعيات مختلفة من المعلومـات والـصور 

  .واألحداث التي ال تتناسب ومراحلهم السنية

  :اإلنترنت وثقافة الحدث 
ًقاسـما مـشتركا » اإلنترنـت«ومـات الدوليـة أصبحت شبكة المعل ً

في مجال التربية والتنشئة االجتماعية لألجيال الجديـدة علـى امتـداد 
ًخريطة العالم، فمن خ لها أصبح العالم كتابا مفتوحا أمـام الجميـع،  ً
وأصبح على األسرة تـوفير التوجيـه والمراقبـة لكيفيـة اطـ ع األبنـاء 

  .على محتوياتها
أن التنشئة االجتماعية هي عبارة عـن العمليـة التـي ومن المعلوم 

ــة  ــع العناصــر الثقافي ــا م ــن خ له ــل م ــسان، ويتفاع ــا اإلن ــتعلم به ي
واالجتماعية في بيئته، بحيث تدخل هذه العناصر بشكل تكاملي في 
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بنائه الشخصي بواسطة تأثير الوسط االجتماعي، ومن خـ ل خبراتـه 
ة االجتماعية التي يعيش فيها، الخاصة التي يتكيف من خ لها والبيئ

أي أن التنشئة االجتماعية تشمل التعليم والثقافة بحيـث تـصبح قـيم 
  .ًومعايير الجماعة جزءا من شخصية الفرد

ًويعــد اإلنترنــت إحــدى الوســائط والمــؤثرات التــي تلعــب دورا 
ًكبيرا في التنـشئة االجتماعيـة لإلنـسان عـن طريـق اكتـساب المعرفـة 

ادات مـن جميـع أنحـاء العـالم، ويـتعلم الفـرد عـن والسلوكيات والع
طريقها كيفية التفكيـر والـشعور بالمجتمعـات والحـضارات األخـرى 
باعتبارها نافذة مفتوحة على العالم أجمع، كما أن معرفة االخت فات 
بـين ثقافــات المجتمعــات المتعــددة يـساهم فــي التنــشئة االجتماعيــة 

  .وبناء شخصية ثقافية مميزة للفرد

شبكة اإلنترنت دور كبير فـي تـشكيل ثقافـة اإلنـسان وخاصـة ول
األطفال، وتأثيرها األساس يكـون فـي مرحلـة المراهقـة، حيـث يبـدأ 
َّالفرد فيها االنط ق خارج األسـرة، وبالتـالي يـتعلم عـادات جديـدة، 
ًويكون قادرا من الناحية العقلية على استيعاب مـا يحـدث حولـه مـن 

لتعامـل مـع شـبكة اإلنترنـت، بخـ ف تطورات، ومـن ثـم يـستطيع ا
ًالطفل الصغير الذي ال يعمل شيئا إال عن طريق األسرة، أي هو كائن 

لكنـه يـشعر ويكـون .. ًموجه حسب تعليمات أسرته، والمراهق أيضا
  . ًرأيا عمن حوله بعكس الطفل



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٢٧٢ – 
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وال يمكـن للطفـل أن يتعامـل مـع شـبكة اإلنترنـت بمهـارة مثـل 
ثـارة والتـشويق اللـذان تتميـز بهمـا شـبكة المراهق الذي تستهويه اإل

اإلنترنت، فيقبل عليها ويتعلم عـن طريقهـا عـادات وتقاليـد جديـدة 
  .)١(تؤثر في تنشئته االجتماعية

وال شك أن شبكة اإلنترنـت لهـا دور فـي تنميـة المعرفـة العامـة 
ًلدى األطفال والمراهقين حيث يتعلمـون عـن طريقهـا أمـورا كثيـرة، 

ابـات الـسريعة والتوضـيحية، وتمـضية وقـت الفـراغ منها تقديم اإلج
بصورة محببة لديهم، حيث تجذبهم الشبكة بمـا تعرضـه مـن بـرامج 
مختلفة تحتوي على جميع ثقافات وعادات العالم، ومن ثـم يقبلـون 

باإلضــافة إلــى أن شــبكة . عليهــا إلحــساسهم بأهميتهــا بالنــسبة لهــم
للغوية، وتعليمه اللغات ًاإلنترنت تلعب دورا في تطوير قدرة الطفل ا

كمـا . المختلفة التي تشكل لديه حـصيلة كبيـرة مـن الثقافـات العامـة
تتــيح لــه تعلــم األشــكال الهندســية، وتزيــد مــن قدرتــه علــى التمييــز 
ًواالختيار، ويكون التمييز بصريا أو سـمعيا، كمـا تمكـن الطفـل مـن  ً

الع قـات اإلدراك لبعض المفاهيم الحياتية مثل التشابه واالخت ف و
والمـــسافات والزمـــان والمكـــان والتـــصنيف، وبـــصورة عامـــة يثيـــر 
َّاإلنترنت وعي الطفل بحقائق اجتماعية عديدة حيث يجعلـه يتعـرف 

  .)٢(على الوحدات االجتماعية وأدوارها
                                                 

 .م٢٠٠٠محمود، حنفي محمود والشمري،   )١(
 .م٢٠٠٤بخيت،   )٢(
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والحقيقـــة أن اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي التـــأثير علـــى الناشـــئة 
لــسهولة والمــراهقين مــن حيــث دفعهــم لطريــق االنحــراف أمــر مــن ا

بمكان، حيـث أن الـشبكة تمتلـئ بـالمواقع التـي يمكـن مـن خ لهـا 
االط ع على صور إباحية، أو مادة إع مية إباحية وكلها أمور تحض 
على الفجور، والقاصر بطبعه يمتلكه الفضول حين يتـصفح الـشبكة، 
ًوهو ما يصادف قبوال لدى األشخاص الراغبين في تعريض األحداث 

ن خـ ل الـشبكة يمكـن االطـ ع علـى المطبوعـات ، فم)١(ل نحراف
ًالممنوعة، سواء كانت مقيدة من قبل الرقابة، أو كان مسموحا لكبـار 

  .السن فقط االط ع عليها ومشاهدتها
وعلى شبكة اإلنترنت كذلك يوجد ما يزيد عن مليون صـورة أو 
ًرواية أو وصـف لهـا ع قـة واضـحة بـالجنس، فـض  عـن ذلـك فـإن 

ر معلومات واضحة حـول بيـوت الـدعارة والعـاهرات فـي الشبكة توف
العديد من مدن العالم، واألسوأ من هذا فـإن تطـور تقنيـة اإلنترنـت، 
عــن طريــق الوســائط المتعــددة، يمكــن أن تنقــل الــصوت والــصورة 
بــشكل مباشــر بــين طــرفين، ومــن ثــم تتطــور الع قــة بــين الفتيــان 

 مثـل خلـع الم بـس والفتيات إلى أشكال غير سـوية مـن الع قـات،
ًأمام الكاميرا والتي قد تستخدم الحقا ل بتزاز، كما أن بعض المواقع 

  .تدعو إلى الشذوذ الجنسي والع قات المثلية بين الشباب
ًويمكن مـن خـ ل الـشبكة أيـضا بـث األفكـار المتطرفـة، سـواء 

                                                 
 .م٢٠٠٠عبداهللا، محمد عبداهللا،   )١(
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كانت سياسية أو دينية أو عنـصرية، وبالتـالي الـسيطرة علـى وجـدان 
واسـتغ ل طموحـاتهم وانـدفاعهم وقلـة خبـرتهم وسـطحية الشباب، 

تفكيرهم في إفساد عقائـدهم، وإذكـاء تمـردهم، واسـتغ ل معانـاتهم 
فــي تحقيــق مــآرب خاصــة تتعــارض مــع مــصلحة الــوطن واســتقرار 

  .)١(المجتمع

  :اإلنترنت واألسرة 
اتضح من خ ل استعراض بعض المظاهر الـسلبية التـي يخلفهـا 

لإلنترنـت، أن األسـرة والرقابـة الدائمـة الواعيـة مـن استخدام األبناء 
ًالبيئة المحيطة بهم قد تلعـب دورا كبيـرا فـي مـنعهم أو دفعهـم نحـو  ً

  .اإلجرام أو االنحراف اإلنترنتي
ــوعي  ــادة ال ــي زي ــرة ف ــدور األس ــق ب ــة تتعل ــسألة مهم ــاك م وهن
اإلنترنتي لدى األبناء، وهي مـدى فكـرة اآلبـاء عـن كيفيـة اسـتخدام 

اإلنترنت بـصفة عامـة، ومـدى فكـرتهم عـن اسـتخدام أبنـائهم شبكة 
لهذه الشبكة في المنازل والمدارس، ذلك أنه كلما كان الوالدان علـى 
علم وخبرة ودراية بهذه التقنية وفنون استعمالها، كلما أمكن ترشـيد 
استخدام األبناء لهذه الشبكة، وفور وقوعهم فـي الخطـأ مـا لـم يكـن 

  . ًنادرا
ــاء وفكــرتهم عــن وفــي دراســة  ــا علــى اآلب ــت فــي بريطاني أجري

                                                 
 .م٢٠٠٢األمن واإلنترنت،   )١(
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اسـتخدام األبنـاء لإلنترنـت، تبـين أن لـدى اآلبـاء فكـرة ضـئيلة عـن 
كيفية استخدام أبنائهم وأطفالهم لشبكة اإلنترنت، سواء في المنـازل 

  .)١(أو المدارس

وترشدنا هـذه الدراسـة إلـى ضـرورة رفـع ثقافـة اإلنترنـت لـدى 
ودراية بما يفعله الحـدث حـال تـصفحه اآلباء حتى يكونوا على علم 

ً وقد يكون متـصفحا لموقـع –ًللشبكة، بدال من أن يجول الطفل فيها 
ً ووالداه بجواره ال يدريان شيئا، وهـي مـشكلة –من المواقع اإلباحية 

  .كبرى تعادل إدمان الحدث للمخدر تحت بصر والديه

يعـد والحقيقة أن انحراف المراهـق أو الطفـل، أو عـدم انحرافـه 
ًأثرا مترتبا على تنشئته االجتماعية، من خ ل تفاعله االجتمـاعي مـع  ً
جماعات المجتمع الذي يعيش فيه، وبقدر نجاح هذه الجماعات فـي 
ًتأهيل الطفـل، بقـدر كونـه فـي المـستقبل شخـصا مـسؤوال ال يمكـن  ً

  .االعتماد عليه
ًويمكـــن القـــول إن عمليـــة التنـــشئة االجتماعيـــة تمثـــل موقفـــا 

ًيا، أحد طرفيـه الطفـل، والطـرف اآلخـر هـو األم واألب، وأن اجتماع
ًهناك تفاع  مستمرا بين الطرفين من أجل إكساب الطفل، المهـارات  ً

وعلى قدر اسـتقرار . والمعايير التي تسود األسرة والمجتمع وتساعده
األسرة يكون استقرار األبناء، ففـي حالـة غيـاب األم واألب يـنعكس 

                                                 
 .م٢٠٠٠ًأطفال اإلنترنت بعيدا عن عيون اآلباء،   )١(
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نحــرافهم، بمــا فيهــا االنحــراف اإلنترنتــي فــي ًذلــك ســلبا فــي شــأن ا
  .الوقت الحاضر، والذي يجب على الوالدين مواجهته

ومن العوامل البيئية داخـل المجتمـع والتـي تـساهم فـي التنـشئة 
، »المدرسـة«االجتماعية للحدث، ويكـون لهـا دور فـي انحرافـه هـي 

ى ذلك أن المدرسة توازي دور األسرة من حيث األهمية، ألنهـا إحـد
المؤسسات التي تـساهم فـي تـشكيل عقليـة ووعـي الطفـل وتركيبتـه 
ًالنفسية، خاصة فـي حالـة أميـة الوالـدين، وقـد تلعـب المدرسـة دورا 

  .)١(ًسلبيا يدخل ضمن العوامل المسببة لجنوح الطفل
ويكمل دور المجتمع إلى جانب األسرة والمدرسة في اسـتكمال 

الـذين يـساعدون » صـدقاءاأل«التنشئة االجتماعية لألحداث، جماعـة 
الحدث على التكيف مع المجتمع، أو يكون لهـم دور سـلبي يـساعد 

  .جناحه أو انحرافه

  :حول اإلنترنت دراسة ميدانية 
تهــدف الدراســة التاليــة للتعــرف علــى كيفيــة اســتخدام األطفــال 

وقـد تـم . والمراهقين لإلنترنت، وتأثير هذا االستخدام على حياتهم
ــار شــريحة عــشو ــا اختي ــرد، نــصفهم مــن ٤٠٠ائية منتظمــة حجمه  ف

 سـنة ممـن ١٧ و١٠األطفال والمراهقين ممن تتراوح أعمـارهم بـين 

                                                 
 .م٢٠٠٢ازي، حج  )١(
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يستخدمون اإلنترنت، والنصف اآلخـر ألوليـاء أمـورهم، وذلـك فـي 
، مثــل المجمعــات »دولــة الكويــت«العديــد مــن األمــاكن العامــة فــي 

الحكوميـة التجارية ومجمع الوزارات والنوادي الرياضية والمـدارس 
وقد أفضت هـذه الدراسـة إلـى مـا . والمدارس الخاصة وأماكن أخرى

  :يلي

  :  أوقات استخدام اإلنترنت - ١
فيما يختص بعدد الساعات التـي يقـضيها األبنـاء أمـام شاشـات 

% ٤٧الحاسب اآللي للدخول لإلنترنت، فقـد اتـضح مـن النتـائج أن 
نترنـت بـين سـاعة من أولياء األمور يرون أن أبناءهم يـستخدمون اإل

% من األبناء أنهـم يـستخدمون ٣٤وساعتين في اليوم الواحد، ويرى 
  .ًاإلنترنت بين ساعة وساعتين يوميا

ًواتفق أوليـاء األمـور مـع أبنـائهم بـأن أكثـر األوقـات اسـتخداما 
وتوصـلت . لإلنترنت هو بعد االنتهـاء مـن أداء الواجبـات المدرسـية

ألمور يرون بأن أبناءهم ال يتوقفـون % من أولياء ا٨٧الدراسة إلى أن 
ــسهم، وأن  ــن أنف ــت م ــتخدام اإلنترن ــن اس ــا ٤٨ع ــه غالب ــرى أن ً% ت

  .ن استخدام اإلنترنت عند طلب ذلك منهميتوقفون ع ال
م اوتبــين أنــه كلمــا ازداد عمــر الفــرد، ازدادت فرصــته؛ الســتخد

  ).١انظر الجدول (ًاإلنترنت لي ، وفي ساعات متأخرة من الليل 
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

  )١(ول الجد
   العمروفقأوقات استخدام اإلنترنت 

  ١٢ – ١٠  الفترة
  سنة

١٥ – ١٣  
  سنة

١٨ – ١٦  
 سنة

بعد االنتهاء من الواجبات 
  %١٥  %٣١  %٢٢ المدرسية

  %٢٠  %٢٦  %٣٣  في أوقات الفراغ
  %٢٢  %١٦  %٩  بعد العودة من المدرسة

  %٣٤  %١٠  %٥  في الليل
  %٢  %١١  %٢٥  فقط في نهاية األسبوع

  %٠  %٤  %٦   الواجبات المدرسيةقبل أداء
  %٧  %٢  %٠  في ساعات متأخرة من الليل

وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود ع قة ذات داللة إحصائية بين 
وقت استخدام اإلنترنت، ونوع المدرسة التي يـدرس فيهـا الطالـب، 
ًحيث تبين أن الطلبة الذين يدرسـون فـي مـدارس حكوميـة غالبـا مـا 

 أوقات فراغهم، بينما الطلبة الذين يدرسون يستخدمون اإلنترنت في
في مدارس خاصة فمعظمهم يستخدمون اإلنترنت بعـد انتهـائهم مـن 

  ).٢الجدول (أداء واجباتهم المدرسية 
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

  )٢(الجدول 
   نوع المدرسةًوفقاأوقات استخدام اإلنترنت 

 خاصة  حكومية  الفترة

  %٣٥  %١٩ بعد االنتهاء من الواجبات المدرسية
  %٢٤  %٢٧   الفراغفي أوقات

  %١٥  %١٧  بعد العودة من المدرسة
  %٦  %٢٢  في الليل

  %١٤  %٦  فقط في نهاية األسبوع
  %٢  %٤  قبل أداء الواجبات المدرسية
  %٤  %٥  في ساعات متأخرة من الليل

ً% مــن أوليــاء األمــور أنهــم ال يخصــصون وقتــا معينــا ٤٥وذكــر  ً
% ٣٧ن الوقـت، والستخدام اإلنترنت، بـل يتركـون أبنـاءهم يحـددو

ــا ــا معين ــا وقت ًيحــددون أحيان ً ً% مــن الطلبــة أنهــم دائمــا ٢٣ويــذكر . ًّ
  .ً% أحيانا٤٠يستأذنون أولياء أمورهم الستخدام اإلنترنت، و

  :استخدام اإلنترنت * 
% مـــن األبنـــاء يـــستخدمون ٤٤واتفقـــت الـــشريحتان علـــى أن 

، اإلنترنت من خ ل جهاز الحاسوب الموجـود فـي غرفـة نـوم االبـن
  .% من خ ل جهاز الحاسوب الموجود في صالة المنزل٤٠و
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

% من الطلبة أنهم عندما يستخدمون اإلنترنت يكونـون ٦٥وذكر 
  .% من أولياء أمورهم في ذلك٥٤بمفردهم، وأيدهم 

% مــن ٦ومــن النتــائج الغريبــة التــي توصــلت إليهــا الدراســة أن 
ــة يقولــون بــأن أوليــاء أمــورهم دائمــا يجلــسون معهــم  عنــد ًالطلب

ً% من أولياء األمور إنهم دائمـا ٣٣استخدامهم لإلنترنت، بينما يقول 
  .يجلسون مع أبنائهم عند استخدامهم لإلنترنت

ُ% مــن أوليــاء األمــور يــدعون ٣٧كمــا اكتــشفت هــذه الدراســة أن  َّ َ
أنهم يتناقشون مع أبنائهم عن استخدامهم لإلنترنـت، ولكـن األبنـاء 

% مــنهم فقــط يقولــون بــأنهم ١١يعكــسون هــذه النــسبة حيــث يقــول 
  .يناقشون آباءهم

ً% من أولياء األمور أن األبناء دائما يتشاجرون بـسبب ٦٤ويذكر 
  .استخدام اإلنترنت

وفيمــا يخــص األعمــال التــي يعملهــا الطالــب خــ ل اســتخدامه 
ً% ال يعملون شـيئا خـ ل تـصفحهم، ٦٣لشبكة اإلنترنت، فمعظمهم 

% ٥% يتحـدثون بالهـاتف، و٨ و% يـشربون،٩% منهم يأكلون، و١١و
ــون، و ــشاهدون التلفزي ــصفحهم ٤ي ــ ل ت ــيقى خ ــسمعون الموس % ي

  .لشبكة اإلنترنت
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

  :التواصل اإللكتروني * 
معظم الطلبة يفضلون استخدام اللغة اإلنجليزية عند استخدامهم 

  .%٧٢لإلنترنت بنسبة 
ــدهم  ــتخدام بري ــد اس ــتخدامها عن ــضلون اس ــي يف ــة الت ــا اللغ أم

  .%٩٢ وذلك بنسبة IRCفهي لغة الدردشة على اإلنترنت اإللكتروني 
ـــى أن  ـــد ٨٤وتوصـــلت الدراســـة إل ـــديهم بري ـــة ل ـــن الطلب % م

% ٣٠% مـــنهم يراســـلون أصـــدقاءهم بالمدرســـة، و٤٩إلكترونـــي، و
ــة ــارج المدرس ــلون أصــدقاء خ ــا أن . يراس ــلون ١٣كم ــنهم يراس % م

  .ًأشخاصا ال يعرفونهم
عارة ببريـدهم اإللكترونـي ًوغالبا ما يستخدم الطلبة أسـماء مـست

% من اإلناث أنهن يـستخدمن ٩٨%، وخاصة اإلناث، فقد اعترف ٨٦
  .أسماء مستعارة ببريدهن اإللكتروني

ُ% من الطلبة إلى أنهم كونوا صداقات بسبب استخدام ٧٥ويشير  ّ َ
ً% يتحــدثون دائمــا مــع أصــدقائهم عــن اســتخدام ٦٢اإلنترنــت، وأن 

  .إلنترنتلإلنترنت وما وجدوه في شبكة ا

  :الرقابة على استخدام اإلنترنت * 
% من الطلبـة ٦٧من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أن 

يدخلون إلى مواقع قد ال يوافق أولياء أمورهم علـى دخولهـا، ويـذكر 
ًكمـا أن غالبـا مـا يقـوم . % من أولياء األمـور أنهـم اكتـشفوا ذلـك١٧
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

ــت  ــن اإلنترن ــرامج م ــل ب ــة بتنزي ــاء ) %٩٧(الطلب ــة أولي ــدون معرف ب
  .أمورهم

كما اكتـشفت الدراسـة، وجـود ع قـة ذات داللـة إحـصائية بـين 
طريقة مراقبة األبناء لكيفية استخدام اإلنترنت، والمستوى التعليمـي 

وتبـين أنـه كلمـا ازداد المـستوى التعليمـي لـولي األمـر، . لولي األمر
ى شـــبكة كلمـــا ازدادت فرصـــة مناقـــشته ألبنائـــه بمـــا يفعلونـــه علـــ

اإلنترنــت، والرجــوع للحاســب اآللــي لمراجعــة المواقــع التــي زارهــا 
  ).٣الجدول (أبناؤهم 

  )٣(الجدول 
  طريقة مراقبة األبناء الستخدام اإلنترنت
  وفق المستوى التعليمي ألولياء األمور

  ثانوي  الطريقة
  /ماجستير  جامعي  أو أقل

 دكتوراه

  %٢٦  %٣٩  %٣٣ ال أراقبهم وأعطيهم الثقة بما يفعلونه
وضع الحاسب اآللي في مكان مفتوح ي

  %٠  %٣٣  %٣٨  للجميع

مناقشة األبناء عن المواقع التي 
  %٣٥  %١٢  %١١  يزورونها

  %٣٠  %١٢  %٩  الرجوع للمواقع التي زارها األبناء
  %٩  %٤  %٩  وضع برامج مراقبة
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

  :أسباب ومواقع * 
بـة وتوصلت هذه الدراسة، إلى أن الـسبب األول السـتخدام الطل

، )%٢٠(، وقتلـه وقـت الفـراغ )%٢٢(لإلنترنت جلبه الراحة النفـسية 
  ).٤انظر الجدول (

  )٤(الجدول 
  أسباب استخدام اإلنترنت

 أو أقل ثانوي  الطريقة

  %٢٢ الراحة النفسية
  %٢٠  قتل وقت الفراغ

  %١٧  االبتعاد عن المشاغل اليومية
  %١٣  للمتعة
  %١٠  للمعرفة
  %٨  لإلثارة

  %٥   قات االجتماعيةلتقوية الع
  %٤  لجلب الصحبة

  %١  ألنه سلوك اعتيادي

ًأما المواقع التي يـدخل عليهـا الطلبـة، فغالبـا مـا يـدخلون علـى 
ولكـن أوليـاء ). %١٧(، والمواقـع الموسـيقية )%٢٥(مواقع الدردشـة 

ًاألمور يرون العكس، فهم يعتقدون أن أبناءهم غالبا ما يترددون على 
  ).%٢٣(، والمواقع العلمية )%٣٢(دراستهم المواقع الخاصة ب
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

وقد كشفت هـذه الدراسـة، أن هنـاك ع قـة ذات داللـة إحـصائية 
بين نوعية المواقع التي يتردد عليها الطالب ونوع جنسه، حيث تبين 
أن الطالبــات يتــرددن علــى المواقــع الخاصــة بالدردشــة والموســيقى 

طـ ب بـالتردد علـى والفن واألزياء أكثر من الطـ ب، بينمـا يقـوم ال
المواقــع الخاصــة باأللعــاب والرياضــة والعلــم والــسيارات أكثــر مــن 

  ).٥انظر جدول (الطالبات 

  )٥(الجدول 
  المواقع التي يتردد عليها األحداث مقارنة بالجنس

 أنثى  ذكر  الفترة
  %٢٧  %٢٤  دردشة

  %١٨  %١٦  موسيقية
  %١٠  %١٩  ألعاب
  %٥  %١٧  رياضية
  %١٤  %٣  فنية

  %٨  %٦  منتديات
  %٦  %٥  خاصة بالدراسة

  %١٠  %١  أزياء
  %٢  %٣  علمية

  %٠  %٦  سيارات
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

ًوهناك أيضا ع قة ذات داللة إحصائية بين نوعية المواقـع التـي 
حيث يتضح أنه كلمـا ). ٦انظر الجدول (يتردد عليها الطالب وعمره 

ــاب  ــردده علــى المواقــع الخاصــة باأللع ــب، ازداد ت صــغر عمــر الطال
ــة و ــى والفني ــردده عل ــب، ازداد ت ــر الطال ــا ازداد عم ــة، وكلم بالدراس

  .المواقع الخاصة بالدردشة وبالمنتديات والعلمية

  )٦(الجدول 
  المواقع التي يتردد عليها األحداث مع العمر

  ١٢ – ١٠  الفترة
  سنة

١٥ – ١٣  
  سنة

١٨ – ١٦  
 سنة

  %٣٠  %٢٥  %٢١  دردشة
  %١٤  %١٩  %١٥  موسيقية
  %١١  %١٣  %٣٠  ألعاب
  %٧  %١١  %١٠  يةرياض
  %١  %٨  %١٠  فنية

  %١٩  %٥  %١  منتديات
  %٤  %٥  %٩  خاصة بالدراسة

  %٥  %٥  %٠  أزياء
  %٥  %٤  %٣  علمية

  %٤  %٥  %١  سيارات
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

  :أثر .. معلومات.. عقاب* 
ويستخدم بعض اآلباء منع اسـتخدام اإلنترنـت كوسـيلة لعقـاب 

ور قـد % مـن أوليـاء األمـ٨٩األبناء، إذ توصلت هذه الدراسة إلـى أن 
ًمنعوا أبناءهم من استخدام اإلنترنت بسبب تصرفا ما، وهذا ما أكـده 

  .%٩١الطلبة بنسبة 
% مـــن أوليـــاء األمـــور يـــرون أن ٤٩وبينـــت هـــذه الدراســـة أن 

ًاإلنترنت قد أثر إيجابيا على أبنائهم، و % يدعون أن اإلنترنت لم ٣٦َّ
إلنترنـت % من أولياء األمور أن اسـتخدام ا٥٣كما يرى . يؤثر عليهم

قد أعطى أبناءهم ط قة وجرأة بالحديث، أكثر مـن أولئـك الـذين ال 
  .يستخدمون اإلنترنت

% مـن الطلبـة أن لـديهم معلومـات أكثـر مـن أقـرانهم ٨٠ويشعر 
 أن اسـتخدام هم% مـن٧٥الذين ال يستخدمون اإلنترنت، كمـا يعتقـد 

  .َّاإلنترنت قد وفر عليهم الذهاب للمكتبة وشراء بعض الكتب

  :إدمان اإلنترنت * 
لقد أكدت هذه الدراسة أن اإلنترنـت مهـم بالنـسبة لألعمـار مـن 

 سنة من الجنـسين، وهـو منتـشر بيـنهم، ومنـذ زمـن لـيس ١٧ – ١٠
ًبقصير، ويعتبره األبناء شيئا مهما خاصة إلظهـار البهجـة والـسرور .. ًّ

عليهم، ول بتعـاد عـن المـشاكل والـروتين اليـومي، ولتواصـلهم مـع 
ولكــن بعــض الطلبــة . هم ســواء داخــل المدرســة أو خارجهــاأصــدقائ
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التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

يستخدمون اإلنترنت لفترات طويلة تـصل لدرجـة اإلدمـان، وخاصـة 
أنهم يقضون ساعات فراغهم بـالجلوس أمـام شاشـة الحاسـب اآللـي 

  .وبدون حركة وبدون أصدقاء

  :األسرة والتوعية باإلنترنت 
خاصــة أن وقــد أظهــرت هــذه الدراســة أهميــة األســرة للتوجيــه، 

النتائج أكدت أن بعض أولياء األمور ليس لديهم أدنى فكـرة بكيفيـة 
استخدام أبنائهم لإلنترنت، وال يعرفون شعور أبنائهم بعد اسـتخدام 
اإلنترنت، خاصة وأن الكثير منهم قد دخلوا مواقـع غيـر مقبولـة مـن 
قبل أولياء أمورهم، وهذا قد يؤدي إلى انحـرافهم وتعرضـهم للكثيـر 

ًمشاكل، خاصة وأن عددا كبيرا من األحداث يـدخل علـى غرفـة من ال ً
  .الدردشة وال يعرف مع من يتواصل، وال يعرف ولي أمره بذلك

ًويؤكد كذلك العديد من األبناء أنهم دائما يتكلمـون مـع العديـد 
من األشخاص عن المواقع التي يزورونها على شبكة اإلنترنت، كمـا 

 التي ال يعرف عنها أوليـاء أمـورهم أنهم كونوا العديد من الصداقات
أي ش ، ف  بد من أن يكون هناك دور للمجتمع في تثقيف األبنـاء 

  .ل ستخدام األفضل لإلنترنت

  :المجتمع في مواجهة االنحراف
ويتعين قبل الحديث عن دور المجتمـع فـي مواجهـة االنحـراف 



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٢٨٨ – 

التأثيرات السلوكية والمعرفية :األطفال واإلنترنت  موسوعة األسرة

ة شـبكة اإلنترنتي لدى الشباب، أن يتم إفهام الناشئة وتعليمهم فلسف
اإلنترنت وإمكانياتها وحدود استعمالهم لها، ألن شـريحة كبيـرة مـن 
ــصحيح،  ــالمفهوم ال ــت ب ــى اإلنترن ــي معن ــشباب ال تع ــال وال األطف
وتدخل إلى الشبكة وتتجول فيها حيثمـا تـشاء، وعلـى ذلـك تحـصل 
على خبرات بعضها نافع واآلخر ضار، سيما وأن الشبكة تحمـل مـن 

ها الكثير، والبعض اآلخر من المواقع عظيم المواقع غير المرغوب في
  .النفع والفائدة

ويكمــن دور المجتمــع فــي مواجهــة االنحــراف اإلنترنتــي لــدى 
  :األبناء في اتجاهات ث ثة، هي

ًتكــريس دور األســرة معلوماتيــا، بمعنــى أن يــسا  األب واألم : ًأوال
ا إلى اإللمام بتقنية اإلنترنت، والتعامل معها على نحو يمكنهمـ

 وال ،مـن مراقبــة الطفـل أو المراهــق حـال تجوالــه علـى الــشبكة
ويفـضل وضـع جهـاز . تترك له الحريـة كاملـة فـي هـذا المجـال

الحاسوب في مكان مطروق داخل المنـزل، ولـيس فـي الحجـرة 
الخاصة بالطالب، حتى يكون تجواله على الـشبكة تحـت بـصر 

لبرامج التـي ويا حبذا لو اسـتعان الوالـدان بـا. ومراقبة الوالدين
ــي  ــل ف ــصفحها الطف ــي ت ــع الت ــترجاع المواق ــن اس ــا م تمكنهم

 (Proxy)غيابهما، أو التي تقوم بعمل نوع من المراقبـة التلقائيـة 
بحيث تمنع الشاب أو الطفـل مـن التـسلل إلـى مواقـع محظـور 
عليه الدخول إليها، ألنها سوف تمده بخبرات ضارة، كـالمواقع 

  .عنف أو الكراهية أو التطرفاإلباحية، أو التي تحض على ال
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 بتسخير تقنيـة – في كافة المراحل التعليمية –اهتمام المدرسة : ًثانيا
اإلنترنت ألغراض تعليمية، وتدريس ثقافتها للطالب على نحو 

  .يعي معه أخطارها قبل المزايا المستمدة منها
السيطرة على جماعات األصدقاء والشللية التي قد تدفع الطفـل : ًثالثا

و المراهق إلى االنحراف اإلنترنتي، سـواء مـن خـ ل االلتقـاء أ
في مقاهي اإلنترنت، أو مـن خـ ل اللقـاء فـي غـرف الدردشـة، 
وتسريب الخبرات الضارة فيما بينهم عن السلوك غير المشروع 

 .ًالمستمد من اإلنترنت أيا كانت صورته

إن العصر الـذي نعيـشه، والعـصر القـادم، هـو عـصر اإلنترنـت، 
طرت فيه المعلوماتية علـى كـل شـ  فـي حياتنـا، وبقـدر التفـوق سي

واإللمام بفنونها، تكـون القـدرة والقـوة والـسيطرة، وبقـدر الخـضوع 
لمثالبها ومساوئها، يكـون الهـدم فـي أجيـال الـشباب التـي هـي أمـل 

واإلنترنت واقع ال مفر منـه، وال يمكـن التغاضـي عنـه أو . المستقبل
ل معـه، فـذلك معنـاه التخلـف عـن اآلخـرين إصدار قرار بعدم التعام

  .مئات السنين
*      *      *  
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  :إعالم العولمة 
  طرق التعامل معه وأثره على النشء

ــف  »العولمــة« علــى رأس أركــان  المختلفــة االتــصالوســائل تق
حولـت العـالم ، و األدوات أركـان المعمـورة، وقد غطت هذهالحديثة

متعـة بالحيويـة المهيمنـة علـى المتتسعى األمـم وإلى وحدة واحدة، 
 ،اإلضـافة ومتجانسة عن طريق التـأثيرالعالم إلى جعل تلك الوسائل 

أكثـر خنوعـا قـد أصـبحت  وفي حين أن أمما أخرى هي أقـل حيويـة
  . المادية وأسواقا مستهدفة لمنتجات العولمة الفكرية

 ؟ ما هي العولمة 

أللفـاظ بـدون تحميـل ا وّ تعرف بشكل محايـدعندما العولمةإن 
أمـر مـا فـي نـشر « تعنـي فإنهـا ،باتجاهات نفسية تعطيها نكهة معينة

  . وهي من المستحدثات الخطرة»  وتعميمههذا العالم
  :أسباب خطورة العولمة 

 ،المعلومــاتياالنفجــار تتركــز خطــورة العولمــة الحديثــة فــي 
مواد  وواستحالة ضبطه مع ما تحمله موجات األثير من أخبار وبرامج

 بــل قــد ، ال تنــسجم مــع الهويــة والمعتقــدات المحمولــةإع ميــة
 فـي شـبكة المعلومـات العالميـة مطـروحتستفزها، وباألخص مـا هـو 

)Internet .(  
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  ؟ يعولمنفتاح الاال من الخائفون

ــةن إ ــي شــبكة المعلومــات العالمي ــسريع ف ــا  ،البحــث ال أن يرين
تـاح  موضوع أثـر العولمـة واالنفتناولتاألطروحات التي  والمقاالت

 ، علـى الـنشءاألثـراالقتصادي العـالمي باستـصحاباته الثقافيـة ذات 
وأن من تلـك األطروحـات مـا يطـرح فـي  ،متنوعة الجنسيات وكثيرة

  . ومن وجهة نظر الخائف الحذر، أمم العولمة نفسها
مـن الـدول  وغربيـونيتصدر تلك المقاالت مـا كتبـه تربويـون و

يقرعــون جــرس حيــث يثــة، الثمانيــة الكبــار الموجــدة للعولمــة الحد
  مــن تــسرب األفكــار المخالفــة للديموقراطيــةيحــذرون و،الخطــر

ــساواةو ــضائع والم ــع الب ــة م ــسلع والحري ــا شــبكة ال ــل به ــي تحف  الت
 غير قنواته و أو وسائل البث المباشر،)اإلنترنت(المعلومات الدولية 

  .المنضبطة بالرقابة التقليدية
 لتبــين بــشاعة تعــريض ،مــواد إع ميــة أمريكيــة و أفــ متــأتي و

 أو مواقع غير ، مناوئة للدستور األمريكيدعائيةاألبناء لمواد إع مية 
كمـا أن التـشريعات ). اإلنترنت(أمينة في شبكة المعلومات العالمية 

 دائــم تطــور هــي فــي ،الفنيــة والخاصــة برقابــة المــصنفات اإلع ميــة
 التعـرض لحفظ الجيل الناشئ في الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن

 .الـسياسية و لم يتهيأ بعد لفهم مضامينها العقديةواتجاهاتلمفاهيم 
 النازيـة يحكـي قـصة تنظيمـات الـذي American History Xنظر فيلما(

هـو مـن إنتـاج عــام  و،الجديـدة فـي وسـط الطلبـة األمريكـان البـيض
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 Firewalls الــدائم لبرمجيــات الرقابــة مثــل تطــورال، ثــم تأمــل م١٩٩٩
أوليـاء أمـور ضـبط االسـته ك  وللمـربين مـن مدرسـين تـضمن التي

  ).اإلع مي لمن يلونهم
المــصلحين التــي  و فأصــوات التربــويين، الــدول الناميــةفــي أمــا

ــر ــث المباش ــشجب الب ــواد  وت ــةالم ــات المتداول ــي شــبكة المعلوم  ف
قلــة  وتأثيراتهــاكتــشف النــاس مــدى خطــورة االعالميــة تتعــالى كلمــا 
  . ليالحيلة أمام مدها المتعا

  : على النشءيعولمنفتاح ال آثار الثقافة المصاحبة لالبعض

  : المقدمة للمتلقي النماذج أثر -١
 فالنماذج سواء ، مكانة متقدمة في تشكيل اإلنسانالنماذج تحتل

العقائد  و بالكثير من التصوراتمحملة تكون ،أكانت مادية أم بشرية
  يكثــر تكــرارعنــدمابــشري النمــوذج ال و،عمــن أوجــدها أو قــام بهــا

التبنـي  وفإنه سـيكون مظنـة التـأثيرفي سياق محبب محترم، ه تقديم
  .يتعامل معه ويعايشهلمن 
نجــاح تلــك  ووانتــشار النمــاذج المغــايرة لثقافــة مــن الثقافــات، 

سيـسبب تلـوينهم بـصبغتها،  وفي جذب ناشئة تلـك الثقافـة النماذج
ذي سيؤدي إلـى  ال،النزاع والفوضى والكثير من األزمات االجتماعية

 كمـا أن .ازدراء الـذات و،هبوط المعنويـات و،ذهاب الريح و،الفشل
من نافلة القول اليوم أن مراهقة الناشئة في مجتمع مـن المجتمعـات، 
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 إذ أن الهـوة ،إنما تزداد حدتها بسبب الفـروق الثقافيـة بـين األجيـال
ن بين األجيـال تـزداد اتـساعا بمقـدار مـا تتـشربه األجيـال الناشـئة مـ

تقبلها بدي  عما نـشأت  و النماذج الدخيلة،ا تبثهالتيالقيم  واألفكار
  .قيم وعليه من أفكار

 تؤثر النماذج البـشرية المبثوثـة فـي ثقافـة العولمـة فـي متى   -٢
   :أبنائنا

اسـته كهم  و ،فهم دوافع الناس لمشاهدة الفـضائياتل سعينا في
ــة ــة المختل واإلع ميــة وللمــواد الثقافي ــة التــي  و،فــةالترويحي الكيفي

ــؤثر ــا  ت ــاذج به ــك النم ــي أولئ ــواد ف ــك الم ــا تل ــشتمل عليه ــي ت الت
إلـى موضـوع الحاجـات المستهلكين، سيقودنا البحـث  و المشاهدين
  .اإلنسانية
الفـرد اإلنـساني مـدفوع فـي سـيره  و اإلنساني هادف،السلوك نإ

 يمكـن فهمهـا الكـل حركـة أو سـكنة لإلنـسان و، هحاجاتنحو إشباع 
قـوم ت و،نحـو إشـباع حاجاتـهالمتواصـل  والحثيـثه رطار سيخارج إ

 التـي تـشبع  بالوسـائل واألنـشطةاألفـرادد يـتزوبالثقافات المختلفـة 
ــصور، وحاجــاتهم ــادة ال ــي الع ــاس ف ــتعلم الن ــات  وي ــدةالمالهيئ  عتم

خـارج  و.شرعا التـي يمكـنهم بهـا إشـباع حاجـاتهم والمقبولة عرفاو
 كل ..الضيق أو اإلثم أو المغامرة سيشعر اإلنسان ب،إطار هذه الصور

  .بحسب الحالة التي يعيشها
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 كلها تريـد ،يةهو مجهز بخمس حاجات أساس و اإلنسان يولدإن
أمـا  و،هي الحاجة الفـسيولوجيةأول تلك الحاجات ، وإشباعا وتلبية

 تحرك السلوك اإلنساني ،فهي حاجات نفسيةباقية  الاألربعالحاجات 
  :  هيوهذه الحاجات ، باتجاه تحقيقهااعليةالف والتأثير وبنفس الشدة

 .تكوين الوالء والمحبة والحاجة ل نتماء - ١
 .االعتراف بهما و،البأس و القوةلتقديرالحاجة  - ٢
  .القرار والمشاركة في السلطة والحاجة للحرية - ٣
تجـدد  و، تـشحن الفـرد،الحاجة للترويح فـي بيئـة ودودة - ٤

  .تزيل همومه و،نشاطه
 فهما إن ، األثر في إشباع حاجات األبناء  لهما أخطرالوالدين إن

ــة ســليمة  ــرا للطفــل بيئ ــت ،تــشبعها و تلــك الحاجــاتتغــذيوف  كان
للبيئـة، أمـا إذا كانـت البيئـة األسـرية غيـر  والنتيجة استقرارا للطفـل

 تلك الحاجات بالطريقة الصحيحة، فإن إشباعلم تتمكن من  و،سوية
عـــ م أو إل ا أجهـــزةمـــنســـيبتكر أو يـــتعلم  و،لـــن يـــسكتطفـــل ال

 وسائل بديلة لكيفيـة إشـباع تلـك مجموعة األقرانالبرمجيات أو من 
الناشئ بعـد ذلـك أن تقبـل البيئـة تلـك عند  شرطاليس  و.الحاجات

ه ألنـ ذلـك ، تقبـلأم الطرق الجديدة إلشباع الحاجات التي تبناها ال
أسقط تلك البيئة من حسابه، ربمـا بـسبب أنهـا شـبيهة بمـن قـال لـه 

 عققتهلقد «: شكا عقوق ولدهعندما ) رضي اهللا عنه(الخطاب عمر بن 
  .»قبل أن يعقك
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االهتمـام بظـاهر  بسبب عـدم الدرايـة، فـي فـخ الوالدانيقع وقد 
 ، دون التدقيق في الدوافع التي أنتجت ذلك الـسلوك،سلوك أبنائهما

ً كثيرا كأن يهتم اآلباء ،خاطئةفيقومان بإشباع حاجات أبنائهما بطرق 
 ا عندما يظهر نزقا أو بذاءة، األمر الذي سيعلم الولد مدى قوتهبابنهم

  !!.تأثيره عندما يكون نزقا بذيئاو
 تطــوير لعــادات غيــر ،غيــر الــصحياالهتمــام ينــتج عــن هــذا  و
 بـسوء التغذيـة البيئيـة المرتبطـة »خـالف تعـرف«مثـل عـادة  ،صحية

صبية  عـبرمجـة و،هي عادة ملتوية، وطلب االهتمام ولحاجة االنتماء
في تحقيق المـصالح  و،يعتمدهما بعض األشخاص منهجا في الحياة

   .السير بعكس ما يتوقعه المجتمع و عند طريق المخالفةوالمكاسب
التحدي للنظام التي ستنشئها بيئة أسرية لم  و عادة التمردهامثلو

 ، أو تقــدر بأســه أو تعتــرف بجميــل صــنائعه،المراهــقتعتــرف بقــوة 
الـسلوكيات الملتويـة  والعنـاد والبيئة بالتحـديفيواجه المراهق تلك 

 باإلنجـازلـه  مثل التورط مع الجماعات المنحرفة التي تقـر ،األخرى
سـيعطي الناشـئ تلـك الجماعـة مقابـل  و،تعترف بقوته وتقدر بأسهو

إن كانـت  و حتـى،التزامـه بمعاييرهـا وقبولها إياه والءه ولهاحترامها 
ــزامالتــدخين أو االنحــراف أو  ذوقهــا فــي االســته ك  و بنمطهــاااللت

  .سخطت و أرتهال يهم في ذلك إن رضيت أسو ،اإلع مي
االنتقـام الـذي يظهـره بعـض المـراهقين فـي  و التخريـبسلوكو
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ــاتهم ــدما ال ًمثــل آخــر، خــصوصا بيئ ــات تحقــق عن  لهــم تلــك البيئ
أو ال تـشركهم  ، آرائهـمإلبـداء رغباتهم، أو ال تقدم لهم فرصـا كافيـة

  !!.  عندما تتعلق قرارات تلك السلطة بهمبالذاتو ،في السلطة
 فيتمثـل فـي ظـاهرة نفـور األبنـاء مـن بيئـاتهم ، األمثلـةآخـر أما
ب إلـى وأو بـالهر ، داخـل غـرفهمعزلـةانسحابهم إما إلـى  و،األسرية
 أو مسجل كومبيوتر أجهزة االتصال من تليفون أو إدمانأو ب ،الخارج

إن هـذا الـسلوك يعكـس . والأو تلفزيون أو كتاب على أحـسن األحـ
حاجـة التـرويح بـشكل صـحي مـن إشـباع البيئة األسـرية تمكن عدم 

 هـذه المخـارج الملتويـة مثـلسليم، األمر الذي سيلجئ الناشئ إلـى 
 ،مـريحفاإلنسان مجبول على أن يعـيش فـي جـو . ليصل إلى التوازن

 فـإن لـم تـوفر لـه ، النفـسيةالراحة والتشجيع و له القبوليوفر مشجع
إن  و،الحاجـة أوجد بدائله الخاصة إلشباع تلـك ،البيئة األسرية ذلك

أو  ،أدت بــه إلــى إدمــان مــشاهدة التلفزيــون أو التحــادث باإلنترنــت
 جماعات األقران سواء أكانت تلك الجماعات راشدة أو فياالنخراط 
  . منحرفة

   الثقافية؟يالعولم »االنفتاح«موجات  معكيف نتعامل 

الة بقـدر مغـا وعنفوان وفيه تحداليوم  العالم على »االنفتاح«إن 
 ، القـيم المحمولـةلـشحذ فهـو مجـال ،النفس لمـن عـرف قـدر نفـسه

 ، علـى االلتـزام بـههحملـمـن قـدرة  و،لمعرفة مدى صـ دة المعتقـدو
ـــــال ـــــالى ق z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  }      ﴿:  تع
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قبـــول  وجـــسارة و بقـــوةالهويـــةالمطلوب هـــو حمـــل فـــ. )١(﴾|
   .)٢(﴾!  "  #  $%   ﴿ :حدي، قال تعالىتال

، وبطـرق علميـة مدروسـة، ومواجهة هـذا التحـدي بقـوة وعنـف
ــة راســخة،  ــدام ثابت ــل،وبأق ــر مــن القت ــة أكب ــا  وصــحيح أن الفتن أنن

مأمورون بالثبات عنـد ًأيضا  لكننا ،مأمورون بأن ال نتمنى لقاء العدو
 التـي اجهة القـسرية تلك المو الثبات فيما نتكلم عنه هنا هو و.لقائه
ٍّبيننـا وبـين نـد لـم نختـر مكـان لقا تنشب  ،ال ظروفـه وال زمانـه وهئـِ

، حتـى  إلـى بيوتنـابـل وأوصـلهّفالمد الثقافي الذي أوجده هذا النـد 
ا  جعل ربنا الزيـغ عنهـًفهو إذا الفتنة التي ، أصل وجودناأصبح يهدد

شرس تكـون ، ومواجهة هذا الخطر الـ أكبر من القتلااالفتتان بغيرهو
  :بما يلي

 األبنــاء بخــصائص تجعــل لهــم قيمــة مرتفعــة فــي ســوق تزويــد  - أ 
 العالميين، وتلتقي بشكل حميمـي مـع المهـارات الفكر والعمل

قال عبداهللا بـن . الزمانالمعاصرة المطلوبة لعيش كريم في هذا 
 أمـا ،» طريقتـهاستقامت و،رحم اهللا امرأ عرف زمانه«: المبارك 

 ،إخـ ص النيـة«ى أن شـرطي قبـول العمـل همـا  فيرةبن تيميا
  .» الوسيلةوإحسان

                                                 
 .٢ – ١: ، اآليتان العنكبوتسورة   )١(
 .١٢: سورة مريم، اآلية  )٢(
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 وقبـول ،همـوم ون االنفتاح على العالم بكل ما يحمل من آالمإ    
 وإزالــة ، وتــصحيح المــسارات، الــسليمبــالنمو كفيــل تحدياتــه
وضـع  و،الوضـعذلك أن من أبرز نتائجـه وعـي خطـورة . العقد

ي يــستخدمها الوســائط التــ واليــد علــى مــواطن ضــعف األدوات
ة تلـك األدوات للزمـان مدى معاصـر و،المعاصرالمربي العربي 
 األمـر الـذي يـؤدي بـه إلـى ابتكـار الوسـائل التـي .الذي نحياه
 التنــافس والتحــدي لموجــات االنفتــاح  قبــول مبــدأتعينــه علــى

 القــدرإيجــاد ســيكون مــن نتــائج التنــافس  و.العــولمي الثقافيــة
رفـع مـستوى  و،نجـاز الجيـدؤدي لإللذي سيالم ئم من القلق ا

لـسان  و.األفكـار و في سوق الـسلعمحترمضمان موقع  و،األداء
  :حال العاقل في كل زمان يقول

   ومنـةَّيلـل عــم فـضـ لهـداتيـع
  

 األعاديـاِّعنـي أبعد الـرحمن  ـف
   فاجتنبتهـازلتـي كـشفوا عـن هم  

  
 األعـاليفارتقيتهم نافسوني و 

الثقافيـة عبـر الحـدود بهـذا الـشكل  سريان المنتجـات حرية إن -ب   
ًأيضا  غير مسبوق تاريخيا بشكل وغير المسبوق تاريخيا، تعني

 ّفعـالأخـذ موقـع  و،أنها اآلن مسؤولية المستهلك لفـرض ذوقـه
 .اتجاهاتـه العقديـة وفي قبول أو رفض مـا ال ينـسجم مـع قيمـه

 كاهـل وسـائط التربيـة الحديثـة مهمـة علـىهذا بـالطبع يـضع و
 االختيــار بمهــارةفــي وقــت مبكــر مــن أعمــارهم  بنــاءتزويــد األ

 إلـى تزويـد األبنـاء يـدعو كمـا ،بين البدائل المطروحـةالرشيد 
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 الــسليمة االنفعاليــة والذوقيــة والعقديــة) الف تــر(بالمرشــحات 
  . المستمدة من معين الثقافة العربية اإلس مية الذي ال ينضب

 اإلنسانية من الـدركات تعليم األبناء مستويات االرتقاء بالنفس  -ج 
تـدريبهم  و عند وجود الزلل أو الوقوع في الخطأ،الدرجاتإلى 

 ،تهذيبـه وإنـضاجهعلى التعامل الماهر مع االنفعال سـعيا وراء 
ذلك ألن البحث المعاصر في ميـدان علـم الـنفس يـضع أوزانـا 

توجيههـا ، ويبين قيادتهـا للتفكيـر، وعالية على منطقة االنفعال
  .تحكمها في تشكيل االتجاهات النفسية، ولمساراته

 أي إيجــاد ،ًواســته كا ًالتعامــل الــواعي مــع المعلومــات إنتاجــا  -د 
 ،المــستخدم الــذكي الــذي يرتفــع لديــه الحــس الفنــي والــذوقي

 الناقـد الـذي يمكـنهم مـن الـتحكم فيمـا التفكيرتعليم األبناء و
ــشاهدون ــسمعون وي ــر وي ــتحكم  ون،ؤيق ــمال أن ي ــسياق به  ال

ُالمــ َشاهدْ يمكــن أن  و. أو المــسموع أو المقــروء الــذي يعيــشونهَ
، ة مدرســية رســمية أو ال صــفيمقــرراتيــتم ذلــك بتخــصيص 
كمـا . نقـدهاولتحليـل المـادة اإلع ميـة  و،للمشاهدة التعليميـة

يمكــن أن يــتم عــن طريــق تــشجيع اإلبــداع ســعيا وراء اإلنتــاج 
ــب  ــي المناس ــصرالفن ــشاريع  و،للع ــم الم ــق دع ــن طري ــك ع ذل
  .تبنيها والشبابية الطموحة

  

*      *      *  
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  البث اإلعالمي المباشر
  وانعكاساته على األسرة

في أعقاب تفجر ثورة االتصاالت في العالم في الربع األخير من 
القـــرن العـــشرين، والتـــي أدت إلـــى انطـــ ق المئـــات مـــن األقمـــار 
ة الصناعية، والتي خصصت لنقـل بـرامج ومـواد القنـوات التلفزيونيـ

واإلذاعيــة، والمكالمــات الهاتفيــة، وســاعدت فــي انتــشار الخــدمات 
التعليمية والصحية والماليـة، باإلضـافة إلـى بـروز خـدمات شـبكات 
اإلنترنــت، والتــي غطــت معظــم الخــدمات التــي يمكــن أن يحتاجهــا 

في أعقاب هـذا االنتـشار الواسـع والمتعـدد لوسـائل اإلعـ م . .الفرد
مكانيـة اسـتقباله واالسـتفادة منـه، أصـبح الحديثة، مع سهولة ويسر إ

في إمكان األسرة حاليا استقبال عدد هائـل مـن القنـوات التلفزيونيـة 
 التقـدم التكنولـوجي، والـذي ًيوما بعد يوم معاألجنبية، والتي تزداد 

ــؤدي إلــى االســتغناء عــن الــدش وأجهــزة االســتقبال وفــك  ســوف ي
ت اإلنترنـت فـي كافـة الشفرة، باإلضافة إلى إمكانية اسـتخدام خـدما

  .المجاالت
  :مخاطر البث المباشر 

مما الشك فيه أن التقدم التكنولوجي المرتقب في تقنيات البث 
 أدى إلى وجود مخاوف وشـكوك بـين شـعوب المجتمعـات ،المباشر
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النامية، حول تأثير وسـائل اإلعـ م العالميـة علـى المـواطنين بـصفة 
ة، من حيث التغيرات التي عامة، وعلى الشباب واألطفال بصفة خاص

يمكن أن تطرأ على هذه المجتمعات، وتـؤثر علـى ثقافتهـا وعاداتهـا 
  .وتقاليدها وتراثها 

 التغريبية،وترجع هذه المخاوف إلى قوة وانتشار وسائل اإلع م 
ن إوقدرتها على إحداث تغيير في التركيبة االجتماعية في العـالم، إذ 

ف م والمسلــــس ت واألغــــاني  كــــاألاألجنبيــــةالمــــواد اإلع ميــــة 
 وقيمـا غربيـة، ومـن ، تنقـل أنماطـا جديـدة،والموسيقى واإلع نات

ــواد ــذه الم ــضمنه ه ــا تت ــب أخطــر م ــف والجــنس والرع ــرامج العن  ب
 ،ت العديد مـن الدراسـات والبحـوث الغربيـةتالفضاء، وقد أثب وغزو
يوجد في العالم اليوم أي مجتمع يتمتع بالحـصانة ضـد تـأثير  أنه ال

 هـــؤالء البـــاحثون أن هيمنـــة ســـائل اإلعـــ م الغربيـــة، كمـــا أفـــادو
 ،وسائل اإلع م الغربية علـى الـصناعة اإلع ميـة فـي العـالم وسيطرة

 إمكانيـة ً، فض  عـنواستيراد الدول النامية للبرامج والمواد األجنبية
 يعد نوعا من الغزو الثقافي الذي ال يقل في تأثيره ،مشاهدتها مباشرة

 أو التبعيــة االقتــصادية ،عمار الــسياسي فــي شــكله القــديمعــن االســت
  .ًحاليا

 إن القــوى :»جــورج فوســتر«وفــي هــذا المجــال يقــول الباحــث 
 هــي االقتــراض مــن الثقافــات ،الفاعلــة فــي التغيــر الثقــافي ألي أمــة
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األخــرى، بمعنــى أن المجتمعــات التــي لهــا اتــصاالت مــستمرة مــع 
  . االجتماعي المتواصل  تكون عرضة للتغير،المجتمعات األخرى

  : أن هذا التغيير يمر بسلسلة من المراحل )١(»فوستر«ويرى 
يقاوم الناس فيها أي تغيرات تطرأ من الخـارج : المرحلة األولى  - ١

  .)مثل السيارات، والمكيفات(باستثناء ما يجدونه مناسبا لهم 
ة  وفيهــا تــزداد نــسبة التقبــل لألفكــار الجديــد:المرحلــة الثانيــة   - ٢

  .وأنماط الحياة المستوردة من الخارج بين أوساط الناشئة 
رفض الشباب للكثير من عادات وقيم المجتمع  :المرحلة الثالثة  - ٣

 ويـسعون وراء ،التقليدية، ويندفعون إلى تقليد الثقافة األجنبيـة
أنماط حياة جديدة وتقليعات غربية، وفي المقابل يبتعدون عن 

  .وحضاراتهم التقليديةمعظم ما يمت إلى تراثهم 
 حيــث يــدرك ،خيبــة األمــلشــعور الــشباب ب :المرحلــة الرابعــة  - ٤

الشباب أن مجتمعاتهم ال تستطيع أن تـوفر لهـم مـشاركة كاملـة 
 وينـتج عـن ذلـك ،في نمط الحياة المتـوفرة فـي الـدول الغربيـة
  .شعور بالنقمة وعدم االستقرار بين الشباب 

 األبحاث التي تتعلق بأثر كذلك لخصت منظمة اليونسكو نتائج
ــ م العــصابات علــى  ــشباب، ومــدى أثــر أف ــ م علــى ال وســائل اإلع

                                                 
  التغيرات االجتماعية والتكنولوجية التقليدية   )١(

George Foster , Treditional Societies and Technological Changein Happier and Row 1973 .   
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: المراهقين، ومدى خطرها الدائم على نفوس الشباب بالعبارة التالية
 وال ،إن أفــ م العــصابات هــي الــسبب فــي العقــد النفــسية الخطيــرة«

مـن  وإنما إلـى مـا تورثـه ،يرجع ذلك إلى أنها تحبذ الجرائم فحسب
  .»اضطرابات أخ قية تكمن وراء الجرائم المختلفة

جنـون «كما يشير علماء النفس إلى نوع من الجنون يطلـق عليـه 
، عندما يصاب الـشباب بـصراع بـين منظـومتين مـن القـيم، »الخرافة

 وصـراعات ،تشتق المنظومة األولى من قـيم أبطـال األفـ م الخياليـة
منظومـة الثانيـة مـن محـيط  وخرافـات الروايـات، وتـشتق ال،األبطال

بيئته العربية اإلس مية الواقعية في األسرة والمدرسة والجامعة، ومن 
ثم يصبح الشباب نهبا للصراعات النفسية بين قيم غربية يقـدمها لـه 
اإلع م المستورد أو المباشر، وقيم عربيـة إسـ مية يقـدمها لـه أهلـه 

تـؤدي زيـادة نـسب ًالمساجد، وكثيـرا مـا في ومدرسوه ورجال الدين 
 إلـى تغلـب منظومـة القـيم ،فزيونية المستوردةالمشاهدة للبرامج التل

األولى على منظومة القـيم الثانيـة، فتكـون الطامـة الكبـرى، إذ يحيـا 
  .الشباب في عالم خرافي بقيم معادية لمجتمعه الذي يعيش فيه 

ــة  وأظهــرت الدراســة التــي أعــدتها اللجنــة اإلع ميــة فــي اللجن
ــش ــشريعة االست ــق أحكــام ال ــى اســتكمال تطبي ــا للعمــل عل ارية العلي

 ومدى مشاهدة األسر ،الواقع اإلع مي للبث المباشراإلس مية حول 
  :التاليةله بدولة الكويت، النتائج 
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  ) :الدش(  دراسة ظاهرة انتشار أطباق االلتقاط المباشر -أ  

هناك تزايد كبيـر ومـستمر لنـسب امـت ك األسـر ألطبـاق  )١(
 .قاط المباشر االلت

%  من أفراد عينة الدراسة الذين ٨٤(أفادت النسبة الغالبة  )٢(
بـأن سـبب مـشاهدتهم للقنـوات الفـضائية ) لديهم أطبـاق

خاصة األجنبية، هو الرغبة في متابعـة األحـداث العالميـة 
فور وقوعها، وكـذلك ألن هـذه القنـوات تتميـز بـالبرامج 

  .الحديثة الجيدة 
مــن األســر التــي ) %٦٤(ًأبــرزت الدراســة أيــضا أن نــسبة  )٣(

لديها األطباق تركـز علـى مـشاهدة األفـ م والمسلـس ت 
 مقارنــة بنــسب مــشاهدتهم ،العربيــة واألجنبيــة واألغــاني

  .للبرامج الدينية
ـــة  )٤( ـــة واألمريكي ـــضائية األوربي ـــات الف ـــستقطب المحط ت

  خاصـة فـي الفتـرة،واآلسيوية نسبة كبيرة من المشاهدين
  .ً صباحا٦ مساء إلى ١١ الممتدة من المسائية

  : دراسات تحليل المضمون -ب 

  :األطفــــال )  ١(
تركزت النسب الغالبة من القيم العكسية في الجوانب االجتماعية  •

 ،واألخ قية التي يحملهـا لهـم الكرتـون المـدبلج باللغـة العربيـة
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برامج الكرتون والذي يتم إنتاج أغلبيته في اليابان وأمريكا، يليه 
  :األجنبي، ومن هذه القيم 

  %٨٠  عدم المحافظة على قيم العرض والشرف  )١(
  %٧٦      عدم احترام العادات والتقاليد )٢(
  %٥٥      الكسب بطرق غير مشروعة )٣(
  %٥١        عدم االلتزام بالقوانين )٤(
  %٤١          عدم احترام الكبار )٥(
  %٣٦          العنف والعدوانية )٦(

 فإنهـا تتـضمن ،شاهدها األطفالأما بالنسبة ألفـ م الفيديو التي ي •
 باإلضــافة إلــى أن خطــورة أفــ م ،نفــس القــيم العكــسية الــسابقة

  :الفيديو تتركز في 
ًتــرك الحريــة فــي اختيــار األفــ م لألطفــال أحيانــا، أي دون  )١(

  .رقابة فاعلة من األسرة 
ــع  )٢( ــي من ــ ت ف ــحاب المح ــي ألص ــزام األخ ق ــاب االلت غي

  .ضارة بهم التعامل مع األطفال في األف م ال
اإلع نات الجاذبة للشباب والمراهقين، والتي تشتمل علـى  )٣(

  .الصور الخليعة أو المرعبة 

  :الشباب واألسرة )  ٢(
ــة • ــرامج الدرامي ــضمون الب ــل م ــة تحلي ــةأوضــحت دراس   األجنبي

ــس ت( ــ م والمسل ــون ) األف ــة بتلفزي ــاة الثاني ــدمها القن ــي تق الت
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 والتـي ،تماعية واألخ قية العديد من القيم السلبية االج،الكويت
  :، منها على الشباب واألسرةً سلبياًمن المؤكد أن لها تأثيرا

  %٩٠  عدم احترام العادات والتقاليد )١(
  %٧٠  هدم الغيرة على العرض والشرف )٢(
  %٦٥  الكسب بطرق غير مشروعة  )٣(
  %٥٢  عدم الصدق واألمانة )٤(
  %٤٧  عدم مراعاة حقوق اإلنسان )٥(
  %٤٠  عدم االلتزام بالقوانين )٦(
  %٣٤   االلتزام بالحياة الزوجيةعدم )٧(

 أن النـسبة الغالبـة مـن الـشباب ،كذلك أبرزت دراسات البارومتر •
 حيث تراوح متوسـط ،تقضي وقت فراغهـا فـي مشاهدة التلفزيون

، خـ ف سـاعة ًسـاعات يوميـا) ٤ – ٣(المشاهدة للتلفزيون بـين 
ونصف الساعة لمـشاهدة الفيـديو، فـي المقابـل انخفـضت نـسبة 

  .لشباب بممارسة األنشطة مثل القراءة والرياضة قيام ا

 أثر مشاهدة برامج العنف والجريمة على الشباب في دولة -ج 
  :الكويت 

نود أن ننوه هنا إلى أن نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة اإلع م 
حول أثر برامج العنف والجريمة على الناشئة، تتماشى تمامـا مـع مـا 
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اسات التي أجريت فــي أوربـا وغيرهـا مـن سبق ذكره بين نتائج الدر
، وفيمـا  االستـشارية العليـادول العالم، وكذلك التـي أجرتهـا اللجنـة

  :يلي أهم مؤشرات هذه الدراسة 
ــة   )١( ــس ت األجنبي ــ م والمسل ــشاهدة األف ــسبة م ــي ن ــاع ف االرتف

  :والعربية المتصلة بالعنف والجريمة 
  %٢٥   سنة١١أقل من  −
  %٤٧   سنة١٤ – ١١من  −
  %٢٨   سنة فأكثر١٥ن م −

تؤثر مشاهدة برامج العنف والجريمـة علـى الـشباب مـن حيـث )  ٢(
  :أنها تسبب لهم أح ما مزعجة 

  %٣٩   سنة١١أقل من  −
  %٣٠   سنة١٤ – ١١من  −
  %١٩   سنة فأكثر١٥من  −

  :تقليد بعض المشاهد باستخدام مسدس أطفال )  ٣(
  %٥٤   سنة١١أقل من  −
  %٤٢   سنة١٤ – ١١من  −
  %٢٣  ثر سنة فأك١٥من  −

  :ام سكينة أو آلة حادة تقليد بعض المشاهد باستخد)  ٤(
  %٢٩   سنة١١أقل من  −
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  %٢٠   سنة١٤ – ١١من  −
  %١١   سنة فأكثر١٥من  −

   : والعالجةالمواجه

 وإلـى مـا أشـارت إليـه ،دراسـات سـالفة الـذكرالبناء على نتائج 
 فـإن األطفـال والـشباب أصـبحوا معرضـين ،نتائج الدراسات الغربية

 اللذين يتضمن ،والعربي اشر وبكثافة للبث المباشر الغربيبشكل مب
الكثير من برامجهما قيما سـلبية كثيـرة، أثـرت علـيهم بـشكل كبيـر، 
ــي  ــة ف ــات الغربي ــبعض التقليع ــور الحــالي ل ــك الظه ــد ذل ــا يؤك ومم
الم بس، وقص الشعر، وتدهور الذوق األدبي والفني، وعدم احترام 

ــار  وانتــشار بعــض الجــرائم، ،يث وعــدم مراعــاة أصــول الحــد،الكب
  من السلوكيات والعادات والتقاليدوغيرها... والمخدرات، والعنف 

   .السلبية
لذا فإنه أصبح من الـضروري إيجـاد الحلـول الجذريـة لمواجهـة 

 إال أن هنــاك الكثيــر مــن ،البــث المباشــر، وإن كانــت تبــدو ضــعيفة
ا األثـر الكبيـر  لكان له،األساليب والمناهج التي لو أجيد استخدامها

   :اآلتيعلى مواجهة هذه المخاطر، ومن هذه األساليب 
توعية األسرة بأهمية تحديد أوقات المـشاهدة، والبـرامج التـي  )١(

يجب أن يـشاهدها أطفـالهم، وعـدم تـرك الحبـل علـى الغـارب 
  .لهم
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الـذي يـضمن ) إن تـوفر(استبدال نظام األطبـاق بنظـام الكيبـل  )٢(
  .الرقابة المسبقة

لرقابة على البرامج والمواد التـي تبـث مـن القنـوات إحكام يد ا )٣(
  . مع تشديد العقوبة للمخالفين، وأف م الفيديو،المحلية

ضرورة أن تتـضمن المقـررات الدراسـية بـرامج خاصـة بتوعيـة  )٤(
 وشـغل ،الشباب حول تقنين استخدام التلفزيون كـأداة للتـسلية
 تبث عبر أوقات الفراغ، مع توضيح اآلثار السلبية للبرامج التي

  .األقمار الصناعية 
اآلباء (مراعاة عدم التعارض بين القيم التي تكتسب من األسرة  )٥(

القـيم التـي و ومـن المدرسـة والجامعـة والمـسجد، ،)واألمهات
 .تتضمنها البرامج والمواد التي يشاهدونها 

*      *      *  
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   اإلعالم واألسرة

 ولكـن ، قدم التاريخقديمة ع قة إن الع قة بين اإلع م واألسرة
وعلـى الـرغم مـن ،  مـن فتـرة زمنيـة إلـى أخـرىااألثر والتأثير اختلف

 ،لت األمم تؤكد على دور اإلع م في تحقيـق األهـدافاز  فما..ذلك
تحقيـق  األسـاليب وتختـ  الوسـائل للتـأثير مـن أجـل تبتكـرولهذا 
   . أو ترسيخ فكرة ما،هدف ما

 ممـا فـرض ،م فـي التـأثيروال يختلف أحد اليوم على دور اإلع 
، األمــر الــذي أدى إلــى االهتمــام بــاإلع م فــي بلــدان العــالم قاطبــة

اكتشاف السلبيات والتلوث الفكري والسلوكي والقيمي علـى األفـراد 
 وممـا حـدا بـالكثيرين واألسر والمجتمعـات التـي يحـدثها اإلعـ م،

 ًبقـــ  نـــاقوس الخطـــر ألولئـــك الـــذين ال يولـــون اهتمامـــا للتـــأثير
 بعـد أن ثبـت بالبرهـان والـدليل أن اإلعـ م عنـصر فاعـل ،اإلع مي

ً سواء أكان هذا التأثير سلبيا أم إيجابيا،ّوفعال في التأثير ً.   
 نلتفت َّالأ في عصر المخترعات الحديثة ًاللم يعد مقبومن هنا ف

ت يـ، لـذا فقـد أجرإلى أثـر اإلعـ م فـي توجيـه وتوجـه المجتمعـات
 ،لوصـول إلـى منهجيـة قويمـةلتي تساعد على ااالدراسات والبحوث 

يمكــن أن تــسهم فــي درء التلــوث الفكــري والــسلوكي والقيمــي عــن 
   .المجتمعاتواألفراد واألسر 
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  :أثر اإلعالم على األسرة 

 هو استثمار وسائل االتصال لتحقيـق أهـداف »اإلع م التربوي«
   . تحت مظلة السياستين التعليمية واإلع مية للوطن،تربوية
مــا يتــأثر بــه المجتمــع تتــأثر بــه ، واألســرة جــزء مــن المجتمــعو
ً وبنـاء علـى ذلـك فـإن أفـراد األسـرة بـدءا مـن الوالـدين إلـى ،األسرة

 سـواء أكـان ذلـك بـشكل ،ً إع ميـاواأصغر طفل فيها يمكن أن يتـأثر
   .مباشر أم غير مباشر

 أفـراد  لجميـعومن البدهي أال ينكر أحد األهمية الكبرى للتربية
 ولكن الذي ينكره الكثيرون ضعف التفاعـل بـين اإلعـ م ،المجتمع 
   .والمجتمع

هل يعود ذلك إلى ترهل وسائل اإلعـ م فـي توظيـف : والسؤال 
  قـدرات يعـود ذلـك إلـى ضـعفمعطاءاتها فـي المجـال التربـوي ؟ أ

 يعـود مالقائمين على تطويع هذه الوسائل مـن أجـل الهـدف ذاتـه ؟ أ
  رامج ومنهجيات وخطط لتحقيق هذا الهدف ؟ ذلك إلى عدم وجود ب

إن المدقق في المشهد اإلع مـي فـي الـوطن العربـي يتأكـد بـأن 
، ألن  الطــرق الواجــب اتباعهــا القــصور يطــال األســئلة الــسابقة كلهــا

، وبالتـالي خدمـة األسـرة أجل دخول التربيـة فـي نـسيج اإلعـ م من
ــي ــع ف ــوعي،المجتم ــى ال ــاج إل ــدرات تحت ــى ق ــذلك، وإل ــرف  ب  تع

تتفاعــل مــع الوســائل اإلع ميــة بأســلوب انتقــائي معاصــر  كيــف
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 وتنــوع ، خاصــة بعــد تعــدد وانتــشار القنــوات الفــضائية،ومــدروس
نترنت كوسيلة اتـصالية قويـة وخطيـرة  وبروز اال،اتجاهاتها وأهدافها

   .ومتنوعة
 يعني توظيف وسائل – كمفهوم عام –وإذا كان اإلع م التربوي 

 فـإن هـذا التعريـف تطـور بحيـث ، الرسـالة التربويـةاإلع م إليصال
 وقـد ،ًغدت وسـائل االتـصال جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة التعليميـة

   .»اإلنسان«تتماهيان وتتشابكان من أجل هدف واحد هو 
 وهــذا أطيافهـا،لقـد دخلـت وســائل االتـصال البيـوت بمختلــف 

 أصـبح واحـدة فقـط، بـلًيعني أن الخطاب لم يعد مقتصرا علـى فئـة 
وجوب ابتكـار األسـاليب  يخاطب كل الفئات، األمر الذي يؤدي إلى

ُالتي يواجه بها ذلـك الخطـاب، وذلـك بتحـصين جميـع الفئـات مـع 
 وتطويعهـا وتوظيفهـا ل رتقـاء بـوعي الفئةاستثمار هذه التركيز على 

 إلـى ً أيـضايحتاجو  خطط ومناهج، وهذا االرتقاء يحتاج إلى،األسرة
اده المـــصداقية حقـــق إال إذا كـــان مفـــتفاعـــل ال يت وهـــذا ال،تفاعـــل
ً وكان التشويق عنصرا داخ  في نسيج أي خطاب أو عمـل ،والمنطق ً

   . غايته ترسيخ مفاهيم قيمية تربوية توعوية،أدبي أو صحفي أو فني
 عـن التقنيـات  الجديـدوإذا كان مـن غيـر الممكـن إبعـاد الجيـل

من أن يتـسلح هـذا الجيـل  فإنه البد ،الحديثة والمخترعات الجديدة
ً تجعله يتخذ موقفا شخصيا مما هو سلبي،بوعي خاص وقيم خاصة ً، 
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دينـه يبعـده عـن قد  و، ويلوث فكره،يفسد حياتهقد إلدراكه بأن هذا 
   . وحتى عن إنسانيته،وطنيته وقوميتهو

إن هذا يقودنا إلى ضـرورة تخـريج إع ميـين مـؤهلين وقـادرين 
ألن هـذا الهـدف ال يتحقـق علـى يـد  ،على تحقيـق الهـدف المنـشود

 إن عمليـة إصـ ح اإلعـ م .أنصاف المتعلمين وال أنصاف المثقفين
 تحتـاج إلـى فرسـان إع ميـين فـي البحـث ،ودفع مسيرته إلى األمـام

 ومواجهة الحمـ ت ، ووضع الرؤى، والتحليل واالستقراء،والتقصي
   .ًالخطيرة التي تشوه فكرنا إع ميا

 ومـا يحـدث فـي العـالم مـن ،لتغييرل اإلع م وإن مواكبة وسائل
 ،ً سيفيد كثيرا فـي تغييـر األسـاليب واألدوات،أجل التربية اإلع مية
 ل سـتفادة مـن العناصـر واألدوات التـي تعـزز ،والبحث عن الجـوهر

 ألن لقد آن األوان .دور اإلع م في اإلرشاد والتوجيه ورعاية الشباب
 يأخــذ الــوعي مــداه فــي ْيَكــ، متوضــع اســتراتيجيات محكمــة لإلعــ 

 وتفكيـك مـا تـؤمن ،مواجهة ما يخطط لألمة العربية لتفتيت ترابطهـا
   . وتذويبها في عولمة لها غايات كبرى،به

  : منطلقات أولية 

 ولكنـه ،ال غرو في أن الطموح اإلع مـي العربـي صـعب المنـال
 وبناء علـى مـا تقـدم فـإن مجموعـة مـن األساسـيات ،ًليس مستحي  

 من ذلك على سبيل المثـال ال ،بد وأن تتكرس في العمل اإلع ميال
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الحصر أن يمتلك اإلع مي مهارات وقـدرات يمكنـه مـن خ لهـا أن 
 من ذلك على سبيل المثـال ،ًيكون قادرا على مواكبة اإلع م العالمي

  : ال الحصر 
  . المؤسسات التعليمية ودورهااتخبرة في منجز .١
  .كنة في فن اإلع مُم .٢
 وقيــاس الــذكاء ،درة علــى تقيــيم الشخــصية والبنيــة النفــسيةقــ .٣

  . واألنماط السلوكية والكفاءات،والمهارات الذهنية
 وإثـراء ، ودعم الثقـة بـالنفس، نوعية من أجل تنمية الذكاءقدرة .٤

 وصـعوبات ، وتقويم االضـطرابات الـسلوكية،المدارك المعرفية
  .التعلم بأنجع المستجدات العلمية

  .التوجيه واإلرشاد النفسي والتربويالتمكن من  .٥
 ، ودالالتها، ومعرفة أسرارها،التمكن من اللغة العربية الفصحى .٦

  .واشتقاقاتها الرمزية
 والقدرة على القياس النفـسي ،الوعي العميق بسلبيات المجتمع .٧

  . واإلحاطة بصعوبات التعلم،التربوي
اريـه قدرات استثنائية في معرفـة منـاهج البحـث العلمـي فـي إط .٨

  . وتوصيل ذلك إلى المتلقي،النظري والتطبيقي
  .وضوح الرسالة اإلع مية لديه .٩
ضـرورة اإليمـان بـالقيم التربويـة واألخ قيـة التـي يـدافع عنهـا  .١٠

  . ويعمل على تعزيزها لدى أفراد المجتمع،اإلع مي
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اإلعالم واألسرة  عة األسرةموسو

  : اإلعالم والتعليم 

ــوي ــ م الترب ــة اإلع ــ م التعليمــي تحــت مظل ــدرج اإلع  وال ،ين
مناص للمـسيرة التعليميـة مـن اعتمـاد منهجيـة واضـحة فـي اإلعـ م 

 وال ريـب ، من أجل توصيل الرسـائل الـضرورية والمعنيـة،التعليمي
 ومن خ له يمكن اإلشارة إلى ،في أن المعلم هو عنصر فاعل ورئيس

 وإيـصال معلومـات ، وتعزيـز الـوعي،دوره في ترسيخ القيم التربوية
   .كار تبثها وسائل اإلع ممهمة في رفض أو قبول أف

ــة تكمــل دور األســرة  والعكــس صــحيح ،إن المؤســسة التعليمي
ــة ،ًأيــضا ــإن التعــاون البــد أن يأخــذ أشــكاال متنوعــة حديث ً ولهــذا ف

   .وجديدة متجددة
 وتغييـر مـا ،دام هدف اإلع م والتعلم االرتقاء بسلوك الفـرد وما

صـة إذا امتلـك  خا، فإن دورهما يـؤثر علـى المجتمـع،هو سلبي لديه
 واضحة ، وكانت دافعية التعليم واسعة الطيف،اإلع م دافعية منطلقة

وعندما يتحقق ذلك تبرز التفاعليـة بوجههـا المـشرق ،الفكر والهدف
 ليكـون الـسلوك ، ويحيط التبصير والتنـوير بهـذه التفاعليـة،والمؤثر

   .ًالمجتمعي سلوكا ذا قدرات تنموية بنائية
ب التحقيـق فـي المجتمعـات الـضعيفة صحيح بأن ما تقدم صـع

ًوالمرتبكــة اقتــصاديا وتجاريــا وتعليميــا و ً بــد مــن  لكــن ال، و..و ..ً
القول بأن من أهـم أهـداف اإلعـ م التربـوي غـرس القـيم األخ قيـة 

 ، وبث الوعي بمـا يحـيط بـالفرد مـن مـشك ت مجتمعيـة،والتربوية
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 واإلسـهام ،لقويمة وتنمية االتجاهات السلوكية ا،وتعزيز المثل العليا
ــي ــوض التعليم ــي النه ــة،ف ــوث الهادف ــشجيع البح ــراز دور ، وت  وإب

ــة،المدرســة ــة التعليمي ــة ، واالهتمــام بالعملي  ومعالجــة قــضايا التربي
ــويين ــف ،والترب ــة للتثقي ــصال الحديث ــائل االت ــن وس ــتفادة م  واالس

 وتكــريس  والــسلوكي،التربــوياألخ قــي واالجتمــاعي واإلنــساني و
ــادئ الحــب و ــةمب ــوطن واألم ــوالء لل ــرام وال ــيم ،االحت  وتأصــيل الق

 وتعميق سبل تحصيل العلم والمعرفة والثقافة واإلبداع و ،اإلس مية
 ألن ، والفــصل بــين الثقافــة االســته كية والثقافــة األصــلية،االبتكــار

ــؤدي إلــى فوضــى إع ميــة ال تحمــد عقباهــا  عــدم الفــصل بينهمــا ي
واء أكان ذلك في توجهه أم فـي  س، من أمرهحيرةويجعل اإلع م في 

   .خططه
وتــوفر «: يقــول األســتاذ الــدكتور محمــد بــن شــحات الخطيــب 

التربيــة اإلع ميــة مــساحة كبيــرة مــن الفــرص المواتيــة لمعالجــة 
المشك ت النفسية والثقافية واالجتماعية التـي يعـاني منهـا الطـ ب 

ــي المدرســة ــة الحــضارية،ف ــة التكنولوج، كمــشكلة األمي ــة واألمي  ،ي
 ع وة على التوترات التي تنشأ بفعل االتـصال مـع ،واألمية السياسية

 واالســـتغراق فـــي )التفرقـــة ( والتميزيـــة، وعـــدم األلفـــة،اآلخـــرين
   .)١(» وغيرها..المحلية

                                                 
 مقدمة إلى المؤتمر الـدولي األول د محمد بن شحات الخطيب، ورقة عمل.أالخطيب،   )١(

 ).م٧/٢٠٠٧-٤ :لرياض( ،» اختيار.. مهارة..وعي«  بعنوانللتربية اإلع مية
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ًدامــت التربيــة اإلع ميــة تلعــب دورا فــي محــو األميــة فــي  فمــا
ــسياسية والتج ــة وال ــصادية والثقافي ــا االقت ــاة كله ــة مجــاالت الحي اري

ـــخ، .. والتراثيـــة والعمرانيـــة فـــإن االعتنـــاء بمناهجهـــا واختيـــار إل
المدرسين المؤهلين لها جزء من الخطط المنهجية ل رتقـاء بالتربيـة 

   .اإلع مية
 بـل يتجـاوز ،ومن المفترض أال يقف الموضوع عنـد هـذا الحـد

 وع قـة وشـيجة بـين المدرسـة ووسـائل ،ذلك إلى إيجاد صلة وثيقة
 اسـتراتيجيات هادفـة تتجـدد باسـتمرار، ألن بـشكلتقـدم و ،اإلع م

الطالب عندما يمتلـك الـوعي ومهـارات االسـتقراء والتحليـل والنقـد 
  وكيفيـة التعامـل،ً سيكون قادرا على معرفة ما يـدور حولـه،والتقويم

 ،ً وهذه الطالبـة سـتكون أمـا،ً خاصة وأن هذا الطالب سيكون أبامعه،
 وقــد يــتحم ن ،همــين فــي المجتمــعموبالتــالي ســيكونان عنــصرين 

   . في المستقبلمسؤولية كبيرة
 والوعي ، والقيم والسلوك القويم،إن تعزيز المفاهيم االجتماعية

من خ ل المناهج والمسرح المدرسي واالحتفاالت ومجلة المدرسـة 
 يؤســس لعنــصر ،واإلذاعــة المدرســية والقــراءة واألنــشطة ال صــفية

ــهإنــساني يمتلــك اتجاهــات إيج ــة نحــو نفــسه ومجتمعــه ووطن  ،ابي
ًويكون عضوا فاع  في مجتمعه    .ً ومتفاع  مع مشك ته،ً
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  : وظيفة التربية في المجتمع المعاصر 

إن ما تقدم يقودنا إلى ضـرورة االعتنـاء بـاإلع م المدرسـي مـن 
 والتركيز على فـن المـسرح لـدوره الكبيـر ،صحافة أو إذاعة وغيرهما

 واالهتمـام باألنـشطة ال صـفية ومحـرك،تحفيـزي في تقديم خطاب 
ألن ذلــك كلــه ، ) مــسابقات– نــدوات – قــراءة – رحــ ت –رياضــة (

   .يسهم في تعميق التربية اإلع مية لدى الط ب

علـى ما تقدم يقودنا إلى ضرورة اختيار المعلـم المعاصـر القـادر 
 ً فض  عن أنه قادر علـى اسـتخدام،ًنفاالمساهمة باألنشطة المذكورة آ

ومعرفة التعامل مع المخترعات الحديثة التـي يمكـن االعتمـاد عليهـا 
   .في األنشطة السابقة

ولن يتحقق ذلـك إال إذا طـورت كليـات ومعاهـد ومراكـز إعـداد 
مناهجها وأساليبها وبرامجها بما يتوافـق مـع ) كليات التربية(المعلم 

ــشاء ــي، وإن ــي واإلع م ــوي والتقن  التطــور الفكــري والعلمــي والترب
ال بد .. تخصصات ومسارات في مجال التربية اإلع مية وبخط مواز

أن تواكــب وزارات التربيــة ذلــك التطــور عبــر قطاعــات المنــاهج 
واألنــــشطة الط بيــــة والمنــــاطق التعليميــــة واإلدارات المدرســــية 
والتقنيات التربويـة، متـى تتكامـل تطـور المنظومـة التربويـة باتجـاه 

  .التربية اإلع مية الحديثة
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 موقف المؤسسة التربوية مـن طورتفالتطورات التقنية الحديثة 
وعمقت دورهــــــا ،تقنيــــــة االتــــــصال والمؤســــــسات اإلع ميــــــة

 وتقنية المعلومات مـؤثرة ، وأصبحت وسائل اإلع م،واستراتيجيتها
ة اسـتخدام المعلـم الوسـائط ، وغدا ضـرورة الزمـفي العملية التربوية

ة فـي إعـداد الخبـرات التعليميـة المتعددة وشبكة المعلومـات الدوليـ
  .  أي توظيفها علميا لخدمة المجتمعات،وتوصيلها للط ب

 والمدرســـة النموذجيـــة المتميـــزإن المـــدير المثقـــف والمعلـــم 
ًكــل ذلــك يلعــب دورا فــي تجهيــز العمليــة .. .والمنــاهج االســتقرائية
ى  ويؤكد بأن دور اإلع م كبير في التأثير عل،التربوية و التكنولوجية

ً وتبـصيره وجعلـه قـادرا علـى التكيـف ،تنمية اإلنسان بشكل متوازن
  ومهاراتــه نحــو،ً فــض  عــن دفــع مــسيرة قدراتــه العقليــة،والمواجهــة

   .التميز

  : اإلعالم والمخترعات الحديثة 

 ،ًلم يعد خافيا على أحـد دور المخترعـات الحديثـة فـي اإلعـ م
ن هـذا المنطلـق يغـدو  ومـ،والتأثير الكبير على سلوك وفكر اإلنـسان

 وأال نحــسب ،مــن الجهــل عــدم االعتــراف بأهميــة هــذه المخترعــات
   .ًحسابا ألثرها

ًفالبعض يتخذ موقفا سلبيا  فيمنـع -  عـن جهـل أو غيـر جهـل- ً



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٢٠ – 

اإلعالم واألسرة  عة األسرةموسو

 فيعـيش علـى هـامش ،نفسه وأسرته من التعامل مع هذه المخترعـات
 ويكون السبب فـي تنـشئة جيـل سـلبي خـارج دائـرة التفاعـل ،الحياة

 والـبعض اآلخـر يتـرك الحبـل علـى .اإليجابي مع الحياة والمجتمـع
الــدين  والتــشبع بأفكــار ضــد ، فيتــسبب فــي انحــراف أســرته،غاربــه

   .على األقل ال ت ئم سلوكياتنا وعاداتنا وقيمنا  أو،الوطنو
 ،»المواجهــة «:هــوإن الموقــف الــصحيح مــن هــذه المخترعــات 

 مـن خـ ل التعـرف ،ألسـرةوتتجلى هذه المواجهة في تثقيف أفـراد ا
 ، وأخذ ما هو إيجابي منها،إلى سلبيات وإيجابيات هذه المخترعات

   .وإهمال ما هو سلبي
 أن يعرف الفـرد مـا معنـى - على سبيل المثال – فمن الضروري
 وأثـر ، وأن يعرف سـلبياته، وكيفية التخلص منه،اإلدمان التلفزيوني

ًع الفـرد أن يكـون قويـا  وعند ذلك يـستطي.هذه السلبيات على حياته
 ، التلفزيـون–تاإلنترنـ: المتجددة والمتطـورة مثـلأمام المخترعات 

  .، وغيرها من األجهزة..األلعاب اإللكترونيةو ،الجوالوالهاتف 
 وتثقيــف ،وإذا كانــت المرحلــة األولــى تقويــة الــنفس اإلنــسانية

  بحيث يستخدم، فإن المرحلة الثانية تكون عن طريق اإلع م،فكرها
 أو يتحــدث عنهــا لتعميــق المعرفــة ،ًاإلعــ م هــذه الوســائل إيجابيــا

 ومن ثم تطويع هذه المخترعات لصالح الفكر ،بسلبياتها وإيجابياتها
  .اإليجابي والسلوك القويم



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٢١ – 

اإلعالم واألسرة  عة األسرةموسو

نه البد من وجود مؤسـسات إ  :مما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها
كلهـا  و، وهـذه المؤسـسات لهـا أدوار مختلفـة ومتنوعـة،عنى بـذلكُت

 بحيـث يكـون أقـوى مـن أي مختـ  ،تهدف إلى االرتقـاء باإلنـسان
 وأذكـر هنـا علـى سـبيل ،يمكن أن ينال من فكره وسلوكه وشخصيته

 وأثــره علــى أفــراد ،اإلدمــان التلفزيــونيموضــوع المثــال ال الحــصر 
وتثيـر « وما يعكسه ذلك من مرض نفـسي وجـسدي وفكـري ،األسرة

ًدراسات هارلو سؤاال جديدا بش أن الع قة بين المـشاهدة التلفزيونيـة ً
ــل ــة الطف ــ: وعدواني ــب عن ــت اللع ــؤدي تقليــل وق  دهــل يمكــن أن ي

 نتيجـة السـتبدال أنـشطة اللعـب بالمـشاهدة ،األطفال بدرجـة كبيـرة
 إلى زيادة في الـسلوك العـدواني الـذي كـان يـتم تلطيفـه ،التلفزيونية

  ًوتطبيعه اجتماعيا من خ ل تجارب اللعب ؟ 
ــاق ــادة التعــدي إن تن ــا فــي زي ــسبب حق ــد يكــون ال ــب ق ًص اللع

 الـذي – وما شابه ذلك ، والضرب، والدسر، الدفع–الطفولي العادي 
يرى كثيرون من اآلبـاء والمدرسـين أنـه خصيـصة مؤلمـة فـي سـلوك 

 فــ  ينبغــي اعتبــار أن ذلــك هــو التفــسير ، ومــع ذلــك.أطفــال اليــوم
نـا فـي العقـدين الوحيد لوبـاء جنـاح األحـداث الـذي أصـاب مجتمع

   .)١(»األخيرين
                                                 

عبـدالفتاح الـصبحي، سلـسلة   :جمةماري وين، األطفال واإلدمان التلفزيوني، تروين،   )١(
 ،)م١٩٩٩ لثقافـة والفنـون واآلداب، يوليـو المجلس الوطني ل:الكويت(عالم المعرفة، 

 .١٤٢ص
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: وعن ع قة هذا المخت  بالمناهج الدراسية تقـول مـاري ويـن 
إن إحدى الطرق التـي غيـر بهـا التلفزيـون وجـه التربيـة فـي أميركـا «

 هي ب  جدال ظهور إضافة جديدة تتزايد شعبيتها إلى المـنهج ،اليوم
 وتقـدم ، ذاتـه وهذه اإلضافة هي دراسة التلفزيـون،الدراسي التقليدي

ــ ــي تختل ــررات الت ــذه المق ــة بوســائل فه ــين الدراي ــا ب ــسمياتها م  م
 وغيرهـــا مـــن .. ومهـــارات المـــشاهدة، والـــوعي النقـــدي،االتـــصال
 ر وذلـك بإقامـة نقطـة انطـ ق فـوق حجـل،يد فرصة للتع،المسميات

 عــن طريــق اســتخدام الوســيلة اإلع ميــة نفــسها التــي خلقــت ،عثــرة
تلفزيـونيين أجل تحويل فصل دراسـي مـن يرة، من مشاكل تربوية كث

   .)١ (»إلى مشاهدين انتقائيين ناقدين
ــة ــات الحديث ــف المخترع ــل لتوظي ــل األمث ــوإن الح ــوعي  ه  ال

 واتخـاذ الوسـائل والتـدابير ،ًمعـاواحـد بضرورتها وخطورتها في آن 
ً ومتــدرعا بمــا ،ًالتــي تؤهــل الفــرد لكــي يكــون قــادرا علــى المواجهــة

 ،ي يطــوع المختــ  لــصالح الثقافــة اإليجابيــة لكــ،يــساعده ويــسانده
 أما أن نسد األبواب أمام الفرد لمعرفة أسرار .والسلوك النبيل القويم

 فهذا لـن يزيـد الفـرد إال دافعيـة مـن أجـل الكـشف ،هذه المخترعات
 فهذا ، ألننا عندما نبني الشخصية ونقويها من الداخل،واالستكشاف

  . ل مع هذه المخترعاتيعني أنها صارت قادرة على التعام
                                                 

 ).١٠٣(المصدر السابق نفسه، ص   )١(
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 وتعميــق هــذه ،وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة ثقافــة األطفــال
 ألن هــذه ،الثقافــة بمواكبــة الواقــع ومعرفــة مــا فــي البيئــة ومــا حولهــا

الثقافة ستشكل الوعي العميق للشخصية اإلنسانية التي ستصوغ حياة 
   .مجتمع المستقبل المفعم بالمخترعات

تعـد وســائل اإلعــ م «:  الفيــصل سـمر روحــي/ يقـول الــدكتور 
 ولهـذا الـسبب بـرز مـصطلح وعـي ،ًمصدرا من مـصادر ثقافـة الطفـل

 أو ، سـمي بـاإلع م الثقـافي الخـاص باألطفـال،داخل هذه الوسـائل
ًبتسميات أخرى تحقق مفهوما محددا للصناعة الثقافية هو اإلسهام و ،ً

ة التـي  والمـشكل، وإعـداده للمـستقبل،في تثقيف الطفل في الحاضـر
تواجــه هــذا اإلعــ م هــي تبــاين الــدول العربيــة فــي أهــداف تثقيــف 

 وتقـديم نـصوص ال ،االندفاع غير العلمي في عرض برامجو ،الطفل
  .)١ (»تخدم االستراتيجية الثقافية العربية

   :اإلعالم بين األدب والفنون

الذي يؤسف له أن الكثيرين ال يعرفـون دور القـصة أو القـصيدة 
  .،مع أن دورها كبير ومؤثر أو التشكيل في حياة اإلنسانأو المسرحية

ً إن للقـراءة دورا مهمـا فـي بنـاء الشخـصية: ومن المؤكد القول ً، 
                                                 

اإلمـارات العربيـة دولـة (سـمر روحـي الفيـصل، أدب األطفـال وثقـافتهم، . دالفيصل،   )١(
 .١٩١، ص )م٢٠٠٧دائرة الثقافة واإلع م، :  الشارقةاملتحدة،
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ًوكثيرا مما يحدث في حياة اإلنسان من مشك ت يجدها وقد حدثت 
  .بطل مسرحيةمع بطل رواية أو 

أمــا الــشعر فهــو الــذي يــسهم فــي نــشر الفــرح والــسعادة والفخــر 
 ويــدفع خيالــه إلــى ،يــذكر اإلنــسان بماضــيه التليــدكمــا  ،زازواالعتــ
   .جميلة في عوالم قالتحلي

 فـي ًا ومـؤثرً  فـاعًالمـسرح دورلوقد ثبت بالتجربة والعلم بـأن 
حريك النبض وإثـراء اللغـة البـصرية،  وفي الوعي وت،بناء الشخصية

تلـف العلـوم واألفكـار والثقافـة بمخ في ترسيخ ًا مؤثرًا له دور أنكما
ً ويلعــب التــشكيل دورا مهمــا فــي تــدعيم الخيــال،أنواعهــا  وإغنــاء ،ً

 وأغـوار ة، وشـد الفـرد نحـو فـضاءات فكريـة عميقـ،البصر والبصيرة
 ،ثقافية لها أثرها في الجمـال وفلـسفة الحيـاة والع قـات المجتمعيـة

 وهـي ،وثقافة األطفـال هـي إحـدى الثقافـات الفرعيـة فـي المجتمـع«
 إلى حـد – وتشترك ،الخصائص والسمات العامةتنفرد بمجموعة من 

 وما دام األطفال ليسوا مجـرد راشـدين ، في مجموعة أخرى منها–ما 
 فإن لهم قدرات عقليـة وجـسمية ونفـسية واجتماعيـة ولغويـة ر،اغص

 وحيــث إنهــم ، ومــا دامــت لهــم أنمــاط ســلوك متميــزة،خاصــة بهــم
رد دائـرة يحسون ويدركون ويتخيلون ويفكرون في دائـرة ليـست مجـ

 ،مصغرة من تلك التي يحس ويدرك ويتخيل ويفكـر فيهـا الراشـدون
ولذا فإن ثقافة األطفال ليست مجرد تبسيط أو تصغير للثقافـة العامـة 
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 بـل هـي ذات خـصوصية فـي كـل عناصـرها وانتظامهـا ،في المجتمع
   .)١ (»البنائي
 ،لئن كانت الطبيعة هي مدرسة الطفل األولى التي تعلمه الحياةو

 كـل ذلـك لـه أثـر كبيـر علـى ..إن المحـيط والمخترعـات واإلعـ مف
إن مكونــات ثقافــة فــ ومــن هــذا المنطلــق ،ســلوكه وحياتــه وتــصرفاته

   .ًالطفل تلعب دورا في توجيه دفة السلوك والتفكير واإلنجاز
 ،إن كل مخت  من المخترعـات لـه دوره فـي تكـوين الشخـصية

 ال يـت ءم مـع ممـات ولن ننجح في دحض ما تقدمـه هـذه المخترعـا
ــا األصــيلة ــا وأخ قياتن ــدائل، بإيجــاد َّ، إالقيمن ــذه الب ــر ه  ســواء عب

 بتوجيـه األسـرة نحـو فنـون لهـا أثرهـا الفعـال ذاتهـا، أوالمخترعات 
   .ًوالمضاد في أن معا

ــ ــا ومعارف ــذي يجــسد قيم ــا و ًاًوال غــرو فــي أن المــسرح ال ًعلوم
ن نــدعمها ونوجــه  مــن أهــم الفنــون التــي يجــب أ،يــستوعبها الطفــل

   .)٢(الطفل نحوها 
 ،إن مـن الـضروري أن نمثـل لألطفـال«: يقول ستانس فـسكي و

                                                 
 :الكويــت(عــالم المعرفــة، سلــسلة هــادي نعمــان الهيتــي، ثقافــة األطفــال، . دالهيتــي،   )١(

 .٣١، ص )م١٩٨٨لس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، المج
دولـة (هيثم يحيى الخواجة، القيم التربوية واألخ قية في مسرح الطفـل، . دالخواجة،   )٢(

 .)م٢٠٠٩ ،دائرة الثقافة واإلع م: الشارقةاإلمارات العربية المتحدة، 
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 ولكـن تمثيلنـا لألطفـال ينبغـي أن ،كما هو ضروري أن نمثل للكبار
   .)١(»يكون أفضل

أثــر وســائل «ويؤكــد الــدكتور حــسن مــدن فــي مراجعتــه لكتــاب 
: دي فيقـول للـدكتور صـالح ذيـاب هنـ»اإلع م على الطفل وسـلوكه

وتربط بعض البحوث بين ما يعرضـه التلفزيـون مـن مواقـف عنـف «
ــي أ ــرام ف ــة فوإج ــومه المتحرك ــي رس ــسجيلية وف ــة والت ــه الروائي  م

   .)٢ (» وبين ظهور بعض األعراض الضارة لدى األطفال،وأخباره

  ..أخيراً 

 ألنـه يـسهم فـي تحقيـق ،بد مـن االهتمـام بـاإلع م التربـوي ال
 وألنه يغرس المبـادئ والقـيم ،هادفة ومؤثرة وناجحةسياسة تعليمية 

 ويعـزز المثـل ويرسـخ ،األخ قية والتقاليـد العربيـة األصـيلة البنـاءة
 ،ً وهو يعمل أيضا على تلمس مـشك ت المجتمـع،التوجهات النبيلة

 ،ويعمل على بث الوعي الذي يدحض الفاسد والمشوه للفكر السليم
ة ويقـيم مـشاركة هادفـة ومـؤثرة وهو يبـرز دور المؤسـسات التعليميـ

 وكــذلك يخلــق ع قــات إيجابيــة بــين أفــراد المجتمــع ويبــرز ،معهــا
                                                 

صـفاء رومـاني،  : جمـةتر فلسلفة ومنهج، ..موسى كولدبرغ، مسرح األطفالكولدبرغ،   )١(
 .٣٠، ص )م١٩٩١، وزارة الثقافة: سوريا، دمشق(

اإلمـارات العربيـة المتحـدة، (مجموعة مـن المـؤلفين، مكونـات ثقافـة الطفـل العربـي،   )٢(
 .٦٧، ص )م٢٠٠٩دائرة الثقافة واإلع م، : الشارقة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٢٧ – 

اإلعالم واألسرة  عة األسرةموسو

ــداع ــار واإلب ــشجع االبتك ــزاتهم وي ــة ،منج ــة التربوي ــتم بالعملي  ويه
والتعليميــة ويتواصــل معهــا مــن أجــل تزويــد المجتمــع بالمعلومــات 

   .والرأي العام
لمجتمعية ويعمل ويتبنى اإلع م التربوي المشك ت التربوية وا

  .على اإلنارة عليها ومعالجتها إن أمكن
ملحــة إلــى اإلعــ م التربـوي فــي عــصرنا الحاضــر ال إن الحاجـة 

ــرامج المدروســة لكــي يأخــذ دوره  ــة بوضــع الب ــى المطالب ــدفعنا إل ت
   .الطبيعي في المجتمع

 ف بـد مـن التأكيـد ،ولئن كان هذا ما نريده من اإلعـ م التربـوي
 في العصر الحاضر من توثيق الع قة مع المؤسسات على دور األسرة

 ولتحقيق ذلك البد من .. ومن توجيه ومن بناء للثقة بينها،التعليمية
إقامــة النــدوات والمحاضــرات والمــؤتمرات لدراســة قــضايا التربيــة 
اإلع مية وتطويرها وتفعيلها واالط ع على تجـارب دول العـالم فـي 

ى المـستوى الـذي وصـلت إليـه وسـائط التربية اإلع مية والتعرف إل
أدب األطفال مـن كتـب ومكتبـات وصـحافة وإذاعـة وتلفـاز وسـينما 

   .ومسرح وغير ذلك
فإذا أتـيح للطفـل فـي البيـت أو المدرسـة مـن يوجهـه ويبـصره «

بأساليب الحصول على مـا ينبغـي مـن مـواد أدبيـة وفنيـة عـن طريـق 
هم في رقي ذوقـه  فإنه ال شك سيجد ما يرضي رغبته ويس،الكمبيوتر
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اإلعالم واألسرة  عة األسرةموسو

 ويـضعه فـي القـرن ،الفني ونمو مستواه العلمـي والثقـافي واإلدراكـي
   .)١(»ًالواحد والعشرين مستثمرا آخر ما أنجزه العقل البشري

ــط  ــتراتيجيات وخط ــى اس ــاج إل ــات تحت ــذه الطروح ــل ه إن مث
مؤسساتية ودولية يمكن تنفيذها وتطويرها لكي تتمكن المجتمعـات 

معاصر ولكي تحمي جيل المـستقبل مـن التلـوث من مواكبة الواقع ال
ــار  ــة وبــين الكب ــسرطان علــى أرضــنا العربي الفكري،الــذي يمتــد كال

  .والصغار
*      *      *  

                                                 
 العـين ،راتاإلمـا(، ١ ط واقع وتطلعات، –نزار وصفي اللبدي، أدب الطفولة اللبدي،   )١(

 .١٠٦، ص ) م٢٠٠١ دار الكتاب الجامعي، : 
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

  فاعلية المسرح في تنمية الشخصية
  الوطنية لألطفال

  التنميـة الثقافيـة هـي االختيـار النمـوذجي - وما زالت –كانت 
ضة، وعــن االســتعمار، وعــن لــإلرادة الجمعيــة الباحثــة عــن النهــ

ّالديناميكية، ومن ثم ف  بد أن يبدأ المجتمع مخططاته البرامجية من  ُ
إطــ ق مــشروعية التنميــة فــي قاعــدة األطفــال، : حــضن الطفولــة، أي

ًلينمو الطفل تدريجيا وهـو مـشبع نظريـا وتطبيقيـا بمفـاهيم التنميـة  ً ً
كال الفرديـة وفلسفتها، وبالتالي يصبح فهـم الخـواص المميـزة لألشـ

للمجتمعات اليوتوبية المت حقة، والمنطلقة من قاعدة سـسيوثقافية، 
ًمعنية بالطفولة ومفاهيمها أمرا غير مـستحيل، بـل هـو قريـب المنـال 
ًفع ، لـيس فقـط علـى اعتبـار أنـه يتفـ  مراحليـا مـن داخـل نفـسه،  ً
ــي  ــضا حــين نأخــذ ف ــة، ولكــن أي ــق النجاحــات الكائن ًويتأســس وف

ن هذه اليوتوبيات ظهـرت إلـى الوجـود، وحافظـت علـى الحسبان كو
ــف، والتطفــل نهــضويا علــى  ًنفــسها يوتوبيــات مــضادة لفعــل التخل

  .منجزات اآلخر
إن البحث في سيسيولوجيا المعرفة، يبشر بالوصول إلى مرحلـة 
متقدمة من التنمية، ألن اعتماد التغييـرات فـي المعنـى وفـي التأكيـد 
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 يتحــدد بدقــة فــي أي مجــال مــن بعــضها علــى بعــض، ال يتــضح وال
  .مجاالت النهضة والتنمية، بقدر ما يتضح في مجال الفكر اإلنساني

ُفــي ظــل النظريــات التنمويــة الــشاملة، وفــي ظــل مــا يطــرح مــن 
تحديث للفكر اإلنساني، الناتج عن معطيات صراع اإليديولوجيات، 
وصراع التمذهبات، واالنتمـاءات، وكـذلك صـراع القـوى واإلرادات 

النفوذ، لم تعد اليوم النظرة التقييمية إلى الطفولة، وثقافة الطفولـة، و
بمــا تــشتمل عليــه مــن آداب وفنــون وتراثيــات، كمــا كــان فــي الــزمن 

  .الماضي
وعلى وفق ذلك، لم تعد الطفولـة ومـشاريعها التنمويـة، وآدابهـا 
ًوفنونها، خاضعة كليا للمعياريات التقليدية في التعاطي مع األشـياء، 

ــال ــصنيفيا ف ــا، وت ــا وكيفي ــد تطــورت كمي ــة ق ــى الطفول ــوم إل ًنظرة الي ً ً
ًوفلسفيا، وصارت محكومـة لسلـسلة طويلـة مـن االعتبـارات العلميـة 
ًوالسيسيوثقافية، ارتباطـا بمـا تقدمـه لنـا الدراسـات اإلنثروبولوجيـة 
ــاة اإلنــسانية  ــدة فــي أنمــاط الحي ــائج ومتغيــرات جدي ًســنويا مــن نت

ى ما تقدمه لنا التقنيات التربوية من إنجازات واتجاهاتها، وع وة عل
إضافية جديدة، وما يهديه إلينا االنفجار المعرفي اإلنساني من معرفة 

  .تتجاوز حدود المتخيل
صارت الشعوب واألمـم والمجتمعـات اإلنـسانية كافـة .. واليوم

الغـد، : وفـي خـصوصياته الثقافيـة واألدبيـة والفنيـة. ترى في الطفـل
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ــل، والرجــاء، واإلشــراقة والنهــضةوالمــستقبل، و ــذلك فمــن . األم ل
  .ّالطبيعي أن تحمله منذ بواكير أيامه األولى قيمها، وهويتها الثقافية

وفي منظور النظريات التنموية اإلنسانية المعاصرة؛ إذا لـم يكـن 
ًالطفــل مطبوعــا بــالفطرة علــى الهويــة الثقافيــة والوطنيــة لألمــة التــي 

ًد ذاتـه يتمتـع ليكـون عالمـا خاصـا قـاب  ينتمي إليها، وكان في حدو ً ً ّ
ّل نطباعات، فيجب أن نعلم أن البـدء بالتنميـة الثقافيـة إنمـا يكـون  ْ

  .منه، فهو المنطلق، وهو النهاية، وهو الهدف، وهو الغاية
نتيجة لذلك، فليس أمامنا فـي أقطارنـا العربيـة ثمـة منـاص مـن 

ــى الت ــي تتبن ــة الت ــرامج التنموي ــى الب ــد عل ــة التأكي خطيطــات الثقافي
المستقبلية الخاصة بالطفل العربي؛ هادفين من وراء ذلـك كلـه إنقـاذ 
الجانب الثقافي فـي شخـصيته الوطنيـة، وهـي الخطـوة األولـى التـي 
تستكمل فيه التكوين القومي، واإلسـ مي واإلنـساني، وتعمـل علـى 

  .إبراز ميوله واتجاهاته، وبلورة أفكاره، وتوجيه إبداعاته
ًب األدب الهادف، ومعـه المـسرح النـوعي الجـاد، دورا وهنا يلع

ًنهضويا ديناميكيا في إثراء شخصيته، وتنميتهـا، وتوجيههـا الوجهـة  ً
  .البنائية التفاعلية الصحيحة

فالطفل كـائن عفـوي وفطـري مباشـر، وال تتمثـل فـي حياتـه أي 
شكل من أشكال التعقيد، وبخاصة أن عالمـه عـالم صـور وأحاسـيس 

بعد التوجيه، إذ إن عقله فـي عينيـه وحواسـه، فـإذا كـان وأخيلة، يست
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ــة،  ــة، أو دروس أخ قي ــة، أو تقاليدي ــة، أو اجتماعي ــر وطني ــة عب ثم
فيجب أن يستخلصها الطفل من صلب التجربة األدبية أو الفنيـة، أي 
من النص، والحركة، والكون، والخط، والصورة، واألداء، والتعبيـر، 

  .ي األساس في عالمهواألقنعة، والموسيقا، فتلك ه
ولسنا في حاجة هنا للتـذكير بـأن الطفـل فـي جـوهره، هـو كـائن 
يمتلك جاهزية عالية، وقدرة كبيرة ال يستهان بها على البنـاء، حيـث 
يبني بتصوراته أكثر مما يبني بيده، لكن أي بناء يستلزم في طبيعتـه 
مــواد خارجيــة للتــصميم واألدب والفــن والمــسرح، بــأي شــكل مــن 

ال، هــي مــواد ذات مــضمون فكــري، وأخ قــي، وتربــوي، األشــك
ونفـــسي، واجتمـــاعي، وتعليمـــي ممتـــاز للبنـــاء بالنـــسبة للطفـــل، 
فبواســطتها يــصقل مفاهيمــه، ويكتــسب خبراتــه التراكميــة، ويــصوغ 
ًتجربته، ويبني نفسه تنويريـا وثقافيـا وتربويـا ونهـضويا علـى نحـو  ً ً ً

  .جيد
أي بنــاء يعتمــد فــي ولكــن يجــب أن نأخــذ بعــين االعتبــار، أن 

  .أساسه بشكل واسع ومطلق على طبيعة ونوعية المادة الموجهة إليه
وبالتــالي؛ فإنــه حــسب النوعيــة التــي يــسمعها، أو يــشاهدها، أو 

بـشكل  يطالعها، سوف تتحدد م محه الشخصية اآلنيـة والمـستقبلية
ــزج  ــه تمت ــذي في ــشيده، وال ــذي سي ــاء ال ــة البن ــذلك نوعي ــر، وك ّكبي

  .اهى وتنمو وتتكاملشخصيته وتتم
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 فـإن األطفـال ) ١(»سيسيليا ميرايل«ًاستنادا إلى ذلك؛ وكما ترى 
ّفي الواقع، هم الذين يحددون األدب والمسرح المفضل لديهم، فلقد 
ُاعتدنا في حياتنا، وفي تجربتنـا الثقافيـة، أن نـصنف كـل مـا يكتـب  ّ

رح ُ، وكل مـا يقـدم لألطفـال مـن مـس»أدب طفولي«لألطفال على أنه 
بينما األصح واألدق في ذلـك، أن يكـون . »مسرح لألطفال«على أنه 

ًالتصنيف قائما على أسـاس مـا يقـرأ األطفـال، ومـا يـشاهده جمهـور 
ّ فــ  وجــود ألدب طفلــي، أو مــسرح ،األطفــال بفائــدة وســرور ومتعــة

المنهجيـة / وهذه هي الرؤيـة العلميـة). الحق(، بل )سابق(لألطفال 
  .الصحيحة

   :سرح الطفلخصوصية م* 
، ومن منظـور Spectacles Method» ُالفرجة المسرحية«وفق نظرية 

، تعـد واحـدة مـن الـصيغ »مـسرح الطفـل«تاريخي بحت، فإن صيغة 
الحديثـــة المتطـــورة، التـــي تكمـــن أصـــولها فـــي العـــروض الفنيـــة 
ًواالحتفالية، التي كانت تقدم قديما في المدارس، واألديـرة، ومراكـز 

ــ ــيم، والجمعي ــة، أو التعل ــي مناســبات ديني ــة، ف ــة والخيري ات الديني
  .اجتماعية، أو تعليمية

ومع ازدياد اهتمام الدول والمنظمات اإلنسانية والعالميـة بثقافـة 
وتربية الطفل، بغرض العمل علـى خلـق جيـل واع، منـتم إلـى بيئتـه 

                                                 
  .١٨سيسيليا ميرايل، مشك ت األدب الطفلي، ص ميرايل،   )١(
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ًوقضاياه وأمته، تطور مسرح الطفل جزئيا، ومن ثـم كليـا فـي مرحلـة  ًُ َّ
كما تطور البحـث فـي خـصوصية الطفـل . القرن العشرينمتقدمة في 

  .بوصفه الشريحة المستهدفة، والمتلقي للرسالة المسرحية
لقـد تطـورت النظـرة «: وهذا ما يؤكده الطيب الفقيه أحمد بقوله

إلى الطفولة، وبات من المسلم به أن هذه الفترة تعتبر مرحلة أساسية 
.  مـح العامـة للشخـصيةومهمة في حيـاة اإلنـسان، تتـشكل فيهـا الم

لذلك فإن الضرورة تقتضي وضع البرامج ال زمة والخطط المحكمـة 
لرعايتها والعناية بها، وما ن حظه مـن اهتمـام بثقافـة الطفـل العربـي 

  .»إال اهتمام ببناء اإلنسان وبالمستقبل وتوقعاته] ما هو[
ًاستنادا إلى ذلك جاءت األهمية القصوى لترسيخ دعـائم مـسرح 

ــة، الط ــا والنامي ــة منه ــة، المتقدم ــسانية كاف فــل فــي المجتمعــات اإلن
باعتبــار أن كــل مجــاالت الثقافــة والفنــون علــى تنوعهــا، وتعــدد 

 - فــي مقــاييس اإلبــداع -مــستوياتها، وخــصوصية كــل منهــا، يظــل 
ولعـل الكتابـة المـسرحية . الجانب األصعب فيها هو الكتابة لألطفال

ًر حـذرا، فلـيس إيـصال الخطـاب فـي ًمنها هي األكثر تعقيدا، واألكثـ
ــبعض، وال  ــسهولة كمــا يتخيــل ال ــة ال مــسرح الطفــل مــسألة فــي غاي
ُاالقتراب مـن مـدارك األطفـال أمـرا ميـسورا يمكـن تحقيقـه فـي التـو  ً ً
ُواللحظــة مــن دون دراســات، وتخطيطــات مــسبقة، ومــن دون إعــداد 

  .ّالعدة لذلك
 –ية الحديثة  وحسب الدراسات النفسية والتربو–فالطفل بطبعه 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٣٥ – 

الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

ُكائن فـضولي، بـه ميـل عفـوي، واتجـاه فطـري، وحـب غريـزي إلـى 
االط ع والمشاهدة، واستكناه المجهول، تدفعه رغبة داخليـة جامحـة 

كـل : ال تتوقف عند حـدود معينـة لمعرفـة كـل شـ ، وحينمـا نقـول
ش ، فإننا نؤكد علـى كـل شـ ، فهـو يريـد فـي التـو، وعلـى وجـه 

يحيط به من أشـياء، ومـا يقـع عليـه نظـره، ومـا السرعة معرفة كل ما 
يسمعه، حيث يكثر السؤال عن كـل مـا استعـصى عليـه فهمـه وتعـذر 
عليــه إدراكــه، وعجــز عــن إيجــاد تفــسير أو مبــرر مقنــع لــه، ممــا قــد 
ي حظه من الظواهر الطبيعية، أو األنماط السلوكية لبعض الكبار من 

  .ُأفراد أسرته أو غيرهم
عطش الفطري لألطفال نحو اكتـساب مزيـد مـن وبالتالي، فإن الت

ًالمعرفة يزيد أمر الكتابة الدرامية تعقيدا وتشابكا في جانبيها التقني : ً
ــة  ــة الكتابي ــه ال قيمــة للتقني ــة(والفكــري، ألن ــة التقني ــم ) الكتاب إن ل

أي األفكار المطروحة للتـداول، . »كل ش «يستطع الطفل استيعاب 
ــ ــة إن ل ــصال الخطــاب المــسرحي وال قيمــة لهــذه التقني ــستطع إي م ي

للمتلقي بغرض إثراء ثقافته، وتحقيق غايته، وال قيمـة لهـذه األفكـار 
ًإن لم يجد تقنية خاصة، قـادرة علـى بلورتـه فنـا » كل ش «وهذا الـ 

ًإبــداعيا مــشاهدا محببــا ومقبــوال لــدى الطفــل، ويــساهم فــي تنميــة  ً ًً
  .ّيةشخصيته الوطنية واإلنسانية والحضارية والقيم

إذن خصوصية مـسرح الطفـل؛ ترتكـز مواصـفاتها واشـتراطاتها، 
وآفاقها على ث ثة مرتكزات رئيـسة، تحـدد فـي أطرهـا العامـة صـيغة 

  :هذا المسرح؛ من داخله، وأنساقه المشاهدة؛ وهي
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

  :اتنخصوصية المتلقي ذاته، بما يخضع له من مؤثرات وتكوي: ًأوال
   .)١(Metapsychologyسيكولوجية، وميتاسيكولوجية   –  أ  
  .)٢(سيسيولوجية  - ب 
  .)٣(فسيولوجية  - جـ 
  .)٤(أكولوجية  -  د 

  .)٥(مستويات أبستيمولوجية  - هـ 
  .الشريحة العمرية  -  و
  .خبرات متراكمة  -  ز
  .اتجاهات مواهبية  -  ح
  .مستويات تعليمية وتربوية  -  ط
  .أنماط سلوكية  -  ي
  .أعراف، ومفاهيم، وتقاليد تراثية  -  ك
  .االتجاهات العقدية التي تسود المجتمع  -  ل
  .األبعاد التاريخية والحضارية  -  م

                                                 
  .)الجوانب النفسية: ما وراء، سيكولوجية: ميتا(ما وراء النفس : ميتاسيكولوجية )١(
  .اجتماعية: سيسيولوجية )٢(
  .وظائف األعضاء: فسيولوجية )٣(
  .يةبيئ: أكولوجية )٤(
  .معرفية: أبستيمولوجية )٥(
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

  .)١(الميثولوجيا  -  ن
  .)٢(اإلثنولوجيا  - س

 –إن جميع هذه الخـصوصيات والتكوينـات لهـا ع قـة مباشـرة 
 فــي تكــوين خــصوصية مــسرح الطفــل فــي أي –مجتمعــة أو منفــردة 

كيل صـورة خطابـه مجتمع من المجتمعـات اإلنـسانية، وبالتـالي تـش
َّفمع أن األطفال قادرون أكثر مـن الكبـار علـى الـدخول فـي «الفكري 

ــق عناصــر  ــسلبية فــي تحقي ــف ال ــى تقبــل المواق ــال، وعل ــة الخي لعب
ًالعرض، إال أنهم أكثر انتباها إلى التفاصيل، مما يجعل مـن تحـضير 
مسرحية للطفل عملية صعبة، تتطلب خبـرة ودرايـة بكافـة المراحـل، 

مــن تحديــد الهــدف المرســوم لهــذا المــسرح، واختيــار الــنص ًبــدءا 
  . ًوالحوار، وانتهاء بأدق تفاصيل العملية اإلخراجية وشكل األداء

ويتجــه مــسرح الطفــل اليــوم إلــى االعتمــاد بــشكل أســاس علــى 
ًمشاركة الطفل، وأحيانا تدخله في مجرى العرض، مما يزيد من حيز 

اد التوجـه نحـو كـسر الع قـة كمـا يـزد. الحوار بين الممثل والمتلقي
ــد العمليــة  ــا يزي ــدي، مم ــان المــسرحي التقلي ــي يفترضــها المك الت
ًاإلنتاجية ذاتها تشابكا، وتعقيـدا، وحـذرا، ومـسؤولية مـضاعفة لكـل  ً ً

  .المشاركين في العرض المسرحي

                                                 
  .علم األساطير: الميثولوجيا )١(
  .العقائد: اإلثنولوجيا )٢(
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

  :النص المسرحي: ًثانيا
من أهم وسائل وأدوات التعبير عنـد الطفـل، وثـروة » اللغة«تعد 
ً اللغوية في حقيقتها تبدأ من الـصغر، ثـم تنمـو تـدريجيا شـيئا الطفل ً

ًفـــشيئا؛ تبعـــا العتبـــارات أبـــستيمولوجية كثيـــرة، وأنظمـــة تربويـــة  ً
وتعليميــة أخــرى يتبناهــا المجتمــع بمــا يخــضع لــه مــن سياســات، 

 .واستراتيجيات، وأيديولوجيات

 :ويتجلى عن اتصال الطفل باللغة جانبان في غاية األهمية، هما

األول ويتمثل في الكلمات التي يفهمهـا الطفـل عنـدما يـسمعها  -أ   
أو تتسنى له قدراته، أو اإلحاطة بهـا، أو تمريرهـا علـى الـصور 

  .المخزنة في ذاكرته
اآلخــر ويتمثــل فــي الكلمــات التــي باســتطاعته أن يــستخدمها،  -ب 

ويوفر في مختلف مناشط الحياة؛ بما يساهم في إثراء تجربتـه، 
  .ضجهوتعميق ن

  :المسرح ودوره في بناء الشخصية الوطنية للطفل * 
إن الطفل في تكوينه العام ما هو إال كائن اجتمـاعي تـتحكم فيـه 
العديد من الـسلوك والمهـارات واإلبـداعات والثوابـت والمتغيـرات، 

 –ً جميعــا –وهــو ذو طبيعــة ســيكولوجية وبيولوجيــة، تــستدعي منــا 
ً، سعيا لبناء المستقبل بناء إنـسانيا االهتمام به، ورعايته أفضل رعاية ًً

  .ًصحيحا يرتكز على األصول، والقيم، والمفاهيم المؤصلة
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

من هنا؛ فإننا ال نعجب، وال نستغرب حينما نسمع أو نقـرأ، أن 
ًكثيرا من الدول العالمية المتقدمة؛ سواء تلـك التـي تتعـاطى النظريـة 

لطفـل فـي عواصـمها  أولت مسرح اةالرأسمالية، أو النظرية االشتراكي
ْ ومنهـا مـن أوصـله إلـى أطـراف المـدن النائيـة –ومدنها، وضواحيها  َ

وخصـصت لـه فـي .  كـل رعايـة واهتمـام–والقرى الريفيـة الـصغيرة 
برامجها اإلنمائية الموازنات االقتصادية المطلوبة، وهيأت له الكوادر 
. واألطقــــم المتخصــــصة مــــن الفنــــانين، والفنيــــين، والحــــرفيين

وراحت تضع له الخطـط واالسـتراتيجيات؛ . ين، والتربويينواإلداري
طويلة المدى، وقصيرة المدى، اآلنية منها والمـستقبلية، ووفـرت لـه 
علــى أرض الواقــع كــل احتياجاتــه مــن اللــوازم الفنيــة، واإلنتاجيــة، 

  .واإلع نية

  :أمثلة ونماذج 
ًحاليــا ثــورة فنيــة ومعرفيــة وفكريــة فــي » فرنــسا« توجــد فــي -أ 
ــسا ــالم ــرفين لألطف ــق .. رح المحت ــا وف ــرق فيه ــدد الف إذ يتجــاوز ع

فرقة مسرحية للتمثيل لألطفال، موزعة ) ٢٢٠(م ٢٠٠٠إحصائية عام 
وتـصل ميزانيـة الفـرق .  مدينـة وضـاحية ومنطقـة١٠٠ًجغرافيا علـى 

ــة  ــين دوالر للفرق ــسة م ي ــن خم ــد ع ــا يزي ــنويا م ــا س ــة منه ًالمركزي
ميزانيتها مـا بـين مليـون إلـى ث ثـة الواحدة، أما فرق األقاليم فتصل 

وتقـدم هـذه . م يين دوالر حسب نشاط الفرقـة وبرامجهـا اإلنتاجيـة
ومـن بـين .  إلى ألـف وث ثمائـة عـرضةًالفرق سنويا ما بين ثمانمائ
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الوطنية لألطفال فاعلية المسرح في تنمية الشخصية موسوعة األسرة

هــذه الفــرق مــا هــو مخــصص لألطفــال دون الــسادسة، ومنهــا مــا هــو 
ممثلـون َّكمـا أن مـن بينهـا فـرق؛ ال. مخصص لمن هم أكبر من ذلـك

فيها كبار يمثلون لألطفال، وأخرى جميع كوادرها من األطفال حيث 
  .يمثلون ألقرانهم، ومنها فرق متخصصة للدمى

ًوكون فرنسا تعد شعلة النشاط العالمي لمسرح الطفـل، وتقـديرا 
لدورها الريادي والتاريخي في العالم في صياغة هذا المـسرح وتعـدد 

ــشار ا ــذا االنت ــه، ونظــرا له ــرق المــسرحية ًألوان ــوت والف لواســع للبي
الخاصة بالطفل الذي يكاد يغطي الجغرافيا الفرنسية، فإن دول العالم 

ــة لمــسرح الطفــل«حينمــا أســست  فقــد ) Assil-ej(» المنظمــة العالمي
ًاختارت باريس مقرا رئيسا لهذه المنظمـة، والتـي شـاركت فيهـا منـذ  ً

  .البداية أربعون دولة
ل، ساعد وجود هـذه المنظمـة علـى ّسريع وفعاووبشكل إيجابي 

انتشار مسرح الطفل في كل دول أوروبا؛ فـي شـرقها وغربهـا، وعلـى 
ربط هذه المنظمة أو هذا المقر بمراكز الشباب والطفولة، أو بالمراكز 

  .الدرامية المعروفة والمشهورة
، حيث لمسرح الطفل تقاليد عريقة، وانتشار »ألمانيا« وفي –ب 

والمــدن والقــرى واألحيــاء، حتــى المــدن واســع فــي المقاطعــات 
الحدودية، فإن ألمانيـا تـولي هـذا المـسرح كـل رعايـة واهتمـام؛ مـن 
منطلق أنه مؤسسة ثقافية تربوية تعليمية؛ قـادر علـى تنميـة وصـياغة 
شخــصية الطفــل األلمــاني، وفــق مــا تهــدف إليــه الحكومــة األلمانيــة 
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قيـة وتربويـة، وتطرحه من مفـاهيم وآراء، ومعتقـدات اجتماعيـة أخ 
  .وتعليمية وسياسية ودينية واقتصادية

فرقـة ) ٤٣٠(ٌوتشير اإلحصاءات إلى أنه يوجد في ألمانيا حاليـا 
مسرحية مخصصة لألطفال؛ تتلقى جميعها إعانات ودعم خـاص مـن 
قبل المؤسسات والهيئات المعنيـة بثقافـة الطفـل، وشـؤونه التربويـة 

  .رفيهيةّوالتعليمية، والصحية والنفسية، والت
مـن أهـم ) ًسـابقا(فـي بـرلين الغربيـة » جـريبس«ويعتبر مـسرح 

ًالفرق المتميزة التي تقـدم عروضـا تتـصف بـالتفرد والتميـز الفكـري 
  .والتقني

مديرة هذا المسرح؛ الذي تأسـس » إلزة رودنبرج«وتقول السيدة 
» هـانز رودنبـرج«في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـي زوجـة 

لة، ومؤسس هذا المسرح، وذلك في مقال لهـا عـن عضو مجلس الدو
إن هذا المسرح يقدم لألطفـال مـا ي ئـم أعمـارهم، «: مسرح األطفال

ُويــدخل البهجــة فــي قلــوبهم، ويغــذي فــيهم فــي الوقــت نفــسه روح 
ولقـد أصـبح هـذا المـسرح . البطولة والشهامة وحب الخير والجمـال

ــة ــاء برفق ــا األبن ــد إليه ــة، يف ــة مدرســة رائع ــاتهم بمثاب ــائهم وأمه  آب
وتدار في المسرح مناقشات خاصة قبيـل رفـع الـستار، أو . ومعلميهم

: ُ وينــاقش العمــل كلــه،بعــد إســدالها مباشــرة عنــد انتهــاء المــسرحية
الروايــة، واإلخــراج، والتمثيــل، والــديكور، والم بــس، والمكيــاج، 

ويهيـئ . ويشهد ذلك كله المؤلف والمخـرج والفنـانون، والتربويـون
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 األطفال فـي بـرلين الفرصـة لجمهـوره أن يـزور الممثلـين فـي مسرح
ــواليس ــسرح، أو وراء الك ــشبة الم ــى خ ــابلهم عل ــراتهم، أو يق . حج

ًوتعقد جلسات بين المسرحيين والرواد في ناد أنشئ خصيـصا لهـم، 
وال شــك أن ذلــك يثمــر الكثيــر . وهكــذا يتفاعــل هــؤالء مــع أولئــك

ويتعرفــون علــى مــا غمــض فاألطفــال يتعلمــون .. بالنــسبة للطــرفين
ــات ــي الرواي ــيهم ف ــسرح، ،عل ــاص بالم ــو خ ــا ه ــل م ــون ك  ويدرس

والمــسرحيون يــستفيدون مــن م حظــات األطفــال علــى عملهــم، 
ويلتزمون في أعمالهم المستقبلية بتوجيهاتهم ونقـدهم الـذي يكـون 

  .»في كثير من األحيان على درجة كبيرة من الوعي والفهم
نيا إلى تظـاهرة برلمانيـة نيابيـة، وهكذا يتحول المسرح في ألما

:  فاألطفــاليموقراطيــة فــي أهــم تجليــات معانيهــا،تمــارس فيهــا الد
يسمعون، : ّيقولون ويعلقون ويسألون، ويؤيدون ويعارضون، والكبار

ويــشرحون ويفـــسرون، ويبينـــون مـــن دون ضـــغط، أو إمـــ ءات أو 
 ّتكبـر، وأودون امتعـاض، . توجيهات أو فرض سيطرة على األطفـال

لــف ودوران مــن قبــل الكبــار المعنيــين عــن التجربــة  وأتخــاذل،  وأ
ًتأليفا وإخراجا وتمثي ، وإدارة وتقنية، وإنتاجا ً ًً.  

ُهذا الـشكل مـن الممارسـة المـسرحية ينمـي الشخـصية الوطنيـة 
للطفل، ويبلورها ويحقق لها غاياتها الثقافيـة والتعليميـة والمعرفيـة، 

ا ويشجعها على أن يكـون لهـا رأيهـا واالجتماعية والفكرية ويساعده
َّالخاص، أو أن يكون وجهة نظرها حيال ما تـرى وتـشاهد، ومـن ثـم  ّ ْ
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تعلن رأيها هكذا بكل وضوح وصراحة أمام المعنيين من دون خـوف 
  .أو مواربة، أو استحياء أو نفاق

  :تقول اإلحصائيات
م تبلـغ ث ثـة ١٩٧٧كانت ميزانية مسرح برلين لألطفال فـي عـام  -

  .ًيين ونصف المليون مارك سنويام 
م ارتفعـت ميزانيـات الفـرق المـسرحية الرسـمية ١٩٨٥وفي عـام  -

 .ًالخاصة باألطفال إلى خمسة م يين مارك سنويا للفرقة الواحدة

م وصــلت الميزانيــة للفــرق المــسرحية الخاصــة ١٩٩٣وفــي عــام  -
باألطفــال المركزيــة فــي المقاطعــات والمــدن إلــى ســبعة م يــين 

 .ًليون مارك سنوياونصف الم

م وصلت ميزانية الفرقة الواحدة مـن ٢٠٠١وحسب إحصائية عام  -
والـرقم . ًمسارح األطفال الرئيسة إلى عـشرة م يـين مـارك سـنويا

ــية  ــاج، وسياس ــضيات اإلنت ــسب مقت ــاع ح ــذ باالرتف ــالطبع آخ ب
 .التوسع، وتعدد مشاريع العمل التي تقدمها الفرقة الواحدة

ً الكبـار تقـع عليهـا أيـضا مـسؤولية وبجانب ذلـك، فـإن مـسارح
 فبمقتـضى القـانون األلمـاني، فـإن الفـرق ،وطنية تجاه ثقافة األطفال

المسرحية المركزية للكبار المنتشرة في المقاطعات والمدن الرئيـسة، 
ملزمة أمام الدولـة بتقـديم مـسرحيتين أو ثـ ث مـسرحيات كـل عـام 
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ن والثقافــة للطفــل، والهــدف هــو خلــق جمهــور مــسرحي يتــذوق الفــ
وذلك ألن الدولة اإلتحاديـة األلمانيـة تـؤمن . المسرحية منذ الطفولة

ًإيمانا مطلقا بأن المسرح قادر على تشكيل وتهذيب وتنمية شخـصية  ً
  . الطفل

  :ُاألسس الفلسفية الدرامية في بناء شخصية الطفل الوطنية* 
ــة  ــه الفكري ــل بمكونات ــسرح الطف ــأن م ــؤمن ب ــب أن ن ــة يج ِّبداي

الية، بمقدوره إشباع حاجات الطفل األساس، ليشكل منـه فـي والجم
ًالنهاية إنسانا سويا، قادرا على إنتاج الفعل السسيوثقافي، والـوطني،  ً ًّ

  .والقيمي، واألخ قي، والتربوي
ُوألن مسرح الطفل يلبي عـادة االحتياجـات التربويـة والتعليميـة 

ف شـريحته والسيكولوجية والسسيولوجية لدى المتلقـي علـى اخـت 
العمرية، خاصة إذا ما كتب لهذا المسرح التـشجيع، فـإن مـردوده فـي 

ألنه ال «بناء الشخصية الوطنية للطفل يفوق مردود الوسائل األخرى، 
يتوجه إلى الـسمع والبـصر فحـسب، وإنمـا يـشرك الجانـب الحركـي 
ُأيضا، مما يضفي جوا شائقا أكثر جاذبية وأشد حفزا ل نتباه، وحسن  ً ًً ًُ

  .» ستثماره يبعد الملل والسأما
وبالتالي فإن مساهمة المسرح في بناء الشخصية الوطنية الفاعلـة 

  :للطفل، نستطيع تلمسها من المداخل والجوانب والزوايا اآلتية
ًباستطاعة المسرح أن يضفي مناخا صحيا يساعد علـى تحـسين  -١ ً ُ ُ
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ظــروف النمــو عنــد األطفــال، بخاصــة إذا تيــسرت لــه الظــروف 
ًكانـات المناسـبة نـصا، وإعـدادا وإخراجـا، وإنتاجـا، ومــا واإلم ً ًً

ُاألمـر الـذي مـن شـأنه أن يتـيح . يرتبط بذلك من تقنيات فنية
ُللمسرح أن يلعب دور المحرض لتحقيق أهـداف إنـسانية عليـا  ْ
تتعلـــق بترســـيخ وتـــشكيل قـــيم واتجاهـــات وطنيـــة وقوميـــة 

 .وإنسانية

ت علـى شـكل  صـاحب ترتيـب الحاجـا–» ماسـلو«وفق نظرية  -٢
فإن مسرح الطفل بما يقدمه مـن نـشاط تمثيلـي تتمثـل –هرمي 

فيه الجماليـة، والخاصـية التعليميـة، والنزعـة الفكريـة، يـرتبط 
ــــسيكولوجية  ــــل ال ــــباع حاجــــات الطف ــــا بإش ــــا وثيق ًارتباط ً
والســسيولوجية؛ التــي تعــد الخطــوة األســاس، والممهــدة لبنــاء 

 فـي متلقيـه إشـباع الشخصية الوطنية للطفل، حيث يعزز بدوره
 :الحاجات التالية

ًفالطفل دائمـا بأشـد الحاجـة : الحاجة إلى الحب والتقدير -  أ
إلــى حــب وتقــدير اآلخــرين، خاصــة مــا يتــصل بمحيطــه 

ًوهي عملية مهمة، خاصة إذا عرفنا أن كثيرا مـن . الخاص َّ
أشــكال الــسلوك العــدواني يرجــع فــي أصــله إلــى حرمــان 

الطفل يمكنه الحـصول علـى و. الطفل من التقدير والحب
الحب والتقدير بـصورة مباشـرة وفوريـة خـ ل مـشاهدته 
ـــع  ـــه م ـــن خـــ ل تفاعل ـــك م ـــسرحي، وذل ـــرض الم للع
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ــيم  ــز الق ــى تعزي ــي إل ــي ترم الشخــصيات واألحــداث الت
اإلنسانية، ليتمثل سلوكها، ويحظـى بـذات التقـدير علـى 
أرض الواقــــع، حيــــث تكــــون بالنــــسبة إليــــه نمــــاذج 

  .ومرجعيات
حيث يساعد النشاط التمثيلـي علـى : لحاجة إلى االنتماءا -ب 

  .ُإزالة الشعور بالوحدة والعزلة التي قد يشعر بها الطفل
وذلــك مــن خــ ل : الحاجــة إلــى النجــاح وتحقيــق الــذات -  جـ

عملية التوحد مع أبطـال المـسرحية، خاصـة المـسرحيات 
التــي تــدور حــول البطــوالت والشخــصيات التاريخيــة 

ًي قد يتخـذها المتلقـي مـث  أعلـى لـه يـسعى الشهيرة، الت
  .إلى الوصول إليه في المستقبل

فمن طبيعة الطفـل : الحاجة إلى المعرفة وحب االستط ع   -د 
التــــساؤل والتعجــــب والدهــــشة، والميــــل إلــــى حــــب 
االستط ع، وكشف الغمـوض الـذي يحـيط باألشـياء مـن 

وهذه التساؤالت تحمل فـي داخلهـا بـذور التفـوق . حوله
ومن هنـا . اإلبداع، حيث تبحث لنفسها عن تربة خاصةو

ًيعد المسرح مصدرا أساسيا لإلجابة عن معظم التساؤالت  ً
 فــي ذهــن األطفــال، فاألحــداث المــسرحية تــردالتــي قــد 

بع قاتها المتشابكة نموذج مصغر لما يحدث في الحياة، 
بما تتضمنه المسرحية من معلومات ومفـاهيم واتجاهـات 
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عد تقديمها للمتلقـي بطريقـة مـشوقة، ممـا وقيم، وذلك ب
يــساعد علــى إشــباع حاجتــه إلــى المعرفــة، والفــن وحــب 

 .االستط ع

يثير المسرح خيال الطفل، ويحرضه، ويصقل قوة الملحوظـات  -٣
لديه ويدربها وينميها، مما يؤدي بالطفل المتلقي إلى عمليـات 

 .التنقيب والبحث واالكتشاف

مزيــد مــن القــيم االجتماعيــة مــساعدة المتلقــي علــى اكتــساب ال -٤
التعاون، ومعرفة الحقوق والواجبـات، والمـشاركة : النبيلة مثل

ّفــي العمــل، وتنميــة روح المــشاركة، والتعــود علــى تحمــل 
ّالمسؤولية، والتعود على النقد الذاتي واالعتراف بالخطأ حينما 

 .ًيكون مسؤوال عن وقوع هذا الخطأ

ّة الــتعلم المدرســي، يــدعم المــسرح لــدى الطفــل المتلقــي نزعــ -٥
بخاصة تلك الموضـوعات والقـضايا ذات المحتـوى التـاريخي 
واالجتمــاعي، فيعــيش المتلقــي لحظــات مــن التأمــل والمتابعــة 
تنقل تفكيره إلى أجواء الحدث، فيسهم ذلك في إنمـاء معارفـه 

 .ومعلوماته

تعمــد التجربــة المــسرحية الموجهــة إلــى الطفــل إلــى تــدريب  -٦
فسية، حيث تحض الذاكرة والخيال، وتنمي قدراته الذهنية والن

لدى المتلقي نزعة المقارنة والمقاربـة، والموازنـة والمحاكمـة، 
فاق تفكيره، آوتدفع الطفل إلى االستيعاب والفهم، وتوسع من 
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ــاه وتوجيهــه، فالــصور  وتــستثمر االنفعــاالت فــي تركيــز االنتب
ش الذهنية التي تتشكل عند المتلقي بعد العرض المسرحي تعي

ًفي ذهنه زمنا طوي  ً. 

ــاهيم  -٧ ــائق والمف ــة بإظهــار الحق ُألن مــسرح الطفــل ينــشغل كلي
ــر  ــستبعد التفاصــيل غي ــة، وي ــة المهم ــسانية النبيل ــيم اإلن ّوالق
الضرورية، حتى ال تختلط األمور في ذهنية المـتعلم، فـإن هـذا 

 . المسرح يساعد المتلقي على تيسير عملية الفهم والتعلم

ّ المتلقي، على التعبير عما يجيش بداخلـه يساعد مسرح الطفل -٨
ًفــالمتلقي دائمــا فــي . مــن أفكــار ومعــاني، ومــشاعر وأحاســيس

ــة صــورة مــن صــور  ــر عــن نفــسه بأي ّحاجــة ماســة إلــى أن يعب
ُاالتصال، وهو ما يمكن تحقيقه من خ ل الفرجة الدرامية التـي 
تعمد إلى استثارة خيال الطفل، واستنطاقه في بعـض الجوانـب 

 .ديةالمشه

يعمــد مــسرح الطفــل إلــى تقريــب المجــردات، بحيــث تــصبح  -٩
أقرب إلى الفهم؛ فيتمثلها المتلقي من خ ل تعبيرات الممثـل، 
وعمليات اإلضاءة والصوت، وغيرها من التقنيات والمهيمنات 

وهنا تتكامل خبـرة المتلقـي مـع إبـداعات . المسرحية الجمالية
ومـات واألفكـار الممثل في جوانبها كافة، بحيـث تـصبح المعل

 .ّأمام المتلقي حية، ناطقة متحركة
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لــدى » إثــارة االنتبــاه«يعمــد مــسرح الطفــل إلــى تربيــة حاســة  -١٠
المتلقي تجاه ما يشاهد ويسمع، ألن للتمثيل قوة انفعالية تؤثر 
في وعي المتلقـي، وبالتـالي تـؤثر فـي زيـادة االنتبـاه البـصري 

التمثيـل بحـد لديه؛ والذي يرتبط في األصل بالدافع، وعمليـة 
 .ذاتها تمد المتلقي بدافعية مستمرة بسبب متعة المشاهدة

يذكي مسرح الطفل لدى المتلقـي عنـصر الجمـال، ممـا يـسهل  -١١
. آلية الفهم، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تكوين اتجاهات إيجابيـة

فللتجــارب المــسرحية نتائجهــا الخاصــة التــي تــؤثر فــي أذواق 
 .الناس، وفي قدراتهم الفنية

ــ -١٢ ّيفع ــدى ُ ــي ل ــدور األخ ق ــشكل إيجــابي مــن ال ل المــسرح وب
المتلقي، كونه يضع على خشبة المسرح شخـصيات فنيـة ذات 
أبعـــاد ســـيكولوجية وســـسيولوجية، ســـاطعة، تثيـــر عواطـــف 
ُمتنوعة، وبالتالي فإنه يحفـز علـى اإلتيـان باألفعـال اإلنـسانية 

 .النبيلة

داء يــساهم المــسرح فــي تنميــة أســاليب النطــق الــصحيح، واأل -١٣
المقــنن، واإللقــاء المــسترسل الخــالي مــن العيــوب والــزالت؛ 
وبخاصة لمـن يـشارك فـي التجربـة المـسرحية، وبالتـالي فإنـه 
يساعد ويساهم في إيصال المضامين بسهولة ويـسر إلـى عـالم 

 .الطفل

مـــسرح تتـــوافر فيـــه النزعـــة التعليميـــة .. ألن مـــسرح الطفـــل -١٤
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لتعــرف علــى ًواإلبــستيمولوجية، فإنــه يــسعى جاهــدا إلــى ا
الجماعات األخرى، واالط ع على العادات والتقاليد ووسـائل 
ــة؛ مــن شــكل المــسكن،  ــة المختلف ــب الثقافي ــيش والجوان الع

ممـا يـساعد فـي التقريـب . واألزياء، والغذاء، وطرائق التعامـل
بين النـاس، ويـؤدي إلـى إحـداث تبـدالت فـي أنمـاط سـلوك 

 .المشاهد وع قاته مع اآلخرين

ح الطفــل فــي عــ ج بعــض المــشك ت الــسلوكية يــساهم مــسر -١٥
 :والنفسية، التي قد يعاني منها بعض المتلقين؛ مثل

  .عيوب النطق وأمراض الك م -  أ
  .الخجل -  ب
  .االنطواء -  جـ
  .فقدان الثقة بالنفس -  د
  .التوتر النفسي -  هـ
  .العدوانية -  و
  .الخوف من الظ م -  ز
  .الخوف من األماكن المهجورة -  ح
  .الخوف من االرتفاعات -  ط
  .القلق -  ي

ًوهــي مــشك ت يمكــن أن تلعــب الــدراما دورا إيجابيــا فــي      ً
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ــل  ــك ألن الفع ــا، وذل ــب عليه ــن حــدتها، أو التغل ــف م التخفي
ــر بعــض  ــى تفجي ــدرة عل ــه الق ــا ل ــارس تمثيلي ــسرحي المم ًالم
الطاقات المكبوتة داخل الطفل المـشارك بالتجربـة المـسرحية، 

وبالتالي فإنه يعيد إليه توازنه النفـسي، . قيوداخل الطفل المتل
 .ُوتضعه في أطر من الصحة النفسية المتوازنة والصحيحة

ُينمــي مــسرح الطفــل لــدى المتلقــي ســلوك االلتــزام بالنظــام،  -١٦
واتباع األنماط السلوكية المبنية على الحب والعدل والمـساواة 

 .والخير للجميع

ّدته، ويقـوي فيـه يوقظ مسرح الطفل مواهب المتلقـي واسـتعدا -١٧ ُ
ــشغف بالعمــل الجــاد  ــى ال ــه إل ــي ب ــه، وينته ــه وطموحات ميول

 .والمثمر، والمثابرة على تحقيق األهداف العليا

هذه المداخل وغيرها كلها تساهم؛ وبشكل إيجـابي فـي تـشكيل 
ًالشخصية الوطنية للطفل؛ استنادا إلى ما تقدمه الدراما من اتجاهات، 

ما أنها تشكل ثقافة الطفل المتوافقة وتنويعات، وثقافات وخبرات، ك
ــى  ــساعية إل ــة، ال ــة الوطني مــع روح العــصر، ومــع المــشاريع التنموي
النهوض بالفكر اإلنساني لدى الطفل، وصقله ضمن معطيات وخطط 
البرامج الوطنية التنموية، وبالتالي الوصول بـه إلـى شخـصية وطنيـة 

  .ُمتكاملة ومتوازنة، وفاعلة ومنتجة

     *      **   
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  الخامسالفصل 
  البعدين المحلي والعالمي لإلعالم التربوي األسري

  
  .المسرح والمنظومة التربوية - ١
  .األف م والبرامج األجنبية في المحطات الفضائية - ٢
  .إلع نات التجارية في القنوات الفضائيةألثر السلبي لا - ٣
نموذج (المدبلجة على المجتمع العربي المسلس ت أثر  - ٤

 ).ةالمسلس ت التركي
.الترويح عبر وسائل اإلع م - ٥
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  المسرح والمنظومة التربوية

أمـــام ريـــاح التغييـــر، وأمـــام التحـــوالت الثقافيـــة، والتبـــدالت 
الفكرية، لم يعد أمام المعنيين بالحقل الثقـافي المـسرحي مـن خيـار 
ــو ــشأ، وه ــن المن ــسرح م ــدة األســاس للم ــى القاع ــودة إل : ســوى الع

وذلـك . َّ العصر بـروح عمليـة وثابـة، ومواكبة»المسرح البيداغوجي«
ــات  ــة للمتطلب ــة م زم ــسرحية عربي ــاة م ــد لحي ــن جدي ــالتخطيط م ب
الراهنـة، وقـادرة علــى اسـتيعاب كــل المتغيـرات الطارئــة فـي الفكــر، 
ـــة،  ـــيم، والتربي ـــصاد، والتعل ـــة، واالقت ـــن، والثقاف ـــسياسة، والف وال
د، والع قـــات االجتماعيـــة، وأنمـــاط الـــسلوك اإلنـــساني، والتقاليـــ

  .واألعراف، والمظاهر الطبائعية
فالمـسرح البيــداغوجي هـو الرهــان الوحيـد الماثــل أمامنـا اليــوم 

 بل هو رأسـمالنا ،إلعادة صياغة واقع المسرح العربي بأفكار متجددة
 وهـو خريطـة الطريـق ، ل نتفاضة علـى وضـعه الـساكن القـائمالكبير

ّثقـافي وفنـي  الستـشراف معـالم مـستقبل – التـي نراهـا –النموذجية  ّ
ّوجمالي واعد؛ بوصفه الحقل القادر على تجديد خ يا المسرح عبـر 
ابتعاث كروموسومات دراماتيكية واستـساطيقية تـزاوج بـين جناحيـه 
ّالتأصــيلي والمعاصــر، بحيــث تــدفع مكوناتــه الب ستوسيــستية إلــى 
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ــي  ــي والتعليم ــري والفن ــافي والفك ــه الثق ــي رحم ــق المباشــر ف ّالتعل
ًإلنساني، تطلعا إلنتاج وتأهيل ذائقـة جماليـة واشـتغالية والجمالي وا

ًمؤسسة تأسيسا مسرحيا ناضجا، وتأسيسا أبيستمولوجيا رصينا ً ً ً ً ً.  
ال منــاص أمامنــا للخــروج مــن مــأزق التحــديات إال بالمواجهــة 
الواقعية والحقيقية والفاعلة والمباشرة والمستبصرة، التي تدفعنا إلى 

تنا كافة، وأن نسمي األشياء بأسمائها من غير استثمار طاقاتنا وإمكانا
إضاعة للوقت، أو لف على موضوع األزمات والحلول، لتفتح البـاب 
ًواســعا أمــام البـــاحثين واألكــاديميين فــي حقـــل المــسرح، لرســـم 
ُاستراتيجية ثقافية مسرحية عربية نهـضوية، أساسـها ومنطلقهـا حقـل 

رة المدرســية، والتنــشيط الطالــب واإلدا: التربيــة والتعلــيم، وأدواتهــا
ــدراميون، والمنــاهج الدراســية، والمعــايير  التربــوي، والمنــشطون ال
االجتماعيــة، وسياســات الخطــاب اإلع مــي، والثقــافي، والتوعــوي، 
ُوالتنموي، وقبل هذا وذاك سلسلة الثوابت القيمية المرتبطـة بهويتنـا 

  .وتكويننا وتاريخنا، وبمشروعنا الثقافي المعاصر
ـــة إن إطـــ ق  هـــذه االســـتراتيجية فـــي كـــل م محهـــا الفيزيقي

ْوالكيميائية، ال يمكن لها أن تتأتى حقيقة على أرض الواقع، من غير 
ّانتهاج طريقة التفكير العلمي، بمـا ترتكـز عليـه مـن ميثودولوجيـات 
وطرائق تجريبية ال لبس أو غموض فيها، بحيث تمكننـا مـن دخـول 

 فتحت الحوار أمام الثقافـات، بعـد ُالمنظومة الدولية المتعولمة؛ التي
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  .ًأن ضاقت ذرعا بصراع الثقافات واأليديولوجيات والحضارات
ًال شك أن التفكير العلمي في عالم المسرح يشكل هاجـسا لبنـاء  ّ
اســـتراتيجية ثقافيـــة عربيـــة رصـــينة، ذات أهـــداف واضـــحة، تبـــدأ 

زامـي  حيث التعلـيم اإلل–منطلقاتها من المدرسة والمنظومة التربوية 
ً مرورا بالجامعة، ومراكز الشبيبة، وط ئع الهواة، لتنتهي في بيوت –

  . وفرق االحتراف

   :والمنظومة التربوية.. المسرح

ً تنظيرا وتطبيقـا –إن مناقشة المسرح العربي الراهن، وع قته  ً– 
بالمنظومة البيداغوجية وسائر النظريات واألفكار المعاصرة المتـصلة 

بـشكل عـام، وبمفـردات المـسرح المدرسـي بـشكل بتقنيات التعليم 
خاص، وع قته كذلك بالمسارح المجاورة والمناظرة؛ مـن جامعيـة، 

ّإلــخ، فهــذا معنــاه أن هنــاك ... وشــبابية، وهــواة، وطفولــة، وعماليــة
ّرغبة صادقة، وتوجه عملي، وتفكير عق نـي فـي العـودة باإلشـكالية  ّ

 وإلـى التحـدي الحقيقـي إلى جذر المسألة وأصل الع قة ومنطلقهـا،
ً قطريـا، وإقليميـا، وقوميـا –في إنقاذ المـسرح العربـي  ً ً  مـن كبوتـه –ُ

وسقطته في تخوم الـسكون، وفوضـى الممارسـة اإلنتاجيـة، وتـصحر 
الفكــر، وتقطــع جــسور التواصــل بــين مفاصــله الزمانيــة والمكانيــة، 

ــه المتدرجــة ــين أطــراف . وتكوينات ــساع الفجــوة ب ــى ات باإلضــافة إل
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ُالمرسل والمستقبل،: دلتهمعا ًمما دفعه تبعا لـذلك كلـه إلـى اجتـرار . ُ
ذاته، واسته ك طاقته، وتفجير أزمته، بعد أن فشلت كـل التحـديات 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية في إنقاذه وتخليصه من 

  .أزمته الخانقة

ــذلك، فــإن عبــارة هــو ... البيــداغوجي/ المــسرح المدرســي«: ل
ــل ــاء »الح ــى بن ــسرحي، إل ــافي م ــن شــعار ثق ــول م ــب أن تتح ّ، يج ْ

ُاســتراتيجي، محكــم البنــاء تتمثلــه خطــوات تنفيذيــة خاضــعة إلــى . ّ
 ،مراقبــة ومراجعــة دائمــة مــن التكنــوقراط، وأهــل الخبــرة والممارســة

 فـي الثقافـة والفـن –وحتى يتـسنى لنـا عبـر تفعيـل قاعدتـه الذهبيـة 
 جينات مسرحية معـادة الـصياغة،  إنتاج–والتربية والتعليم والجمال 

من غير .  بين األصالة والمعاصرة– كما أسلفنا –تجمع في آن واحد 
إخ ل أو إقصاء لقوانين التربية وفلـسفة التعلـيم، وم مـح الجمـال، 

  .وتخدم بشكل مباشر غايات هذا المسرح وتطلعاته
ويــــستمد هــــذا الــــشعار قيمتــــه الحقيقيــــة مــــن المنطلقــــات 

 للفلسفة التعليمية في أي منظومة بيداغوجية، سـواء اإلبيستمولوجية
كانت تقليدية أو معاصرة، تقوم بشكل حركي متطور على إرساء دور 

ــة بوصــفها  ــة االجتماعي ــي المنظوم ــة «المدرســة ف ــرة االجتماعي الخب
الجديدة لألطفال، والخروج األول لهم من البيئة األسرية، ألن الطفل 

 ويمــارس نــشاطه فــي غيــر كنــف ســيواجه ع قــات إنــسانية جديــدة،
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والديه، وفي محيط مفتوح على المحيط الثقـافي واالجتمـاعي الـذي 
وهي التي تصنع الذات الفردية والجماعيـة وتجـذرها فـي . ّتوحد فيه

   .)١(»التربية الحضارية

وترتفــع هــذه القيمــة أكثــر وأكثــر كلمــا ازدادت مــساحة االتحــاد 
سسات االجتماعية والثقافية، والتعاون والتواصل بين المدرسة والمؤ

وكلمــا صــار باإلمكــان تفعيــل دور هــذا االتحــاد علــى أرض الواقــع، 
  .ليكون في مقدوره إنتاج فعل ثقافي بيداغوجي مشترك

ّوبوسعنا أيضا أن نحـول هـذا الـشعار إلـى حقيقـة فعليـة كائنـة،  ْ ً
تدخل في ع ج وتـرميم جـزء مـن أزمـات المـسرح العربـي إذا أدرك 

البيـداغوجي والسـسيوثقافي طبيعـة المدرسـة : ي الحقلينالمعنيون ف
ــل « ــا تعم ــة، إذ إنه ــاطة االجتماعي ــة والوس ــة الوكال ــان لممارس كمك

َّللحفاظ على التراث الحضاري، والثقافي للمجتمع، ومـن ثـم يتـأتى 
للمجتمع مبرر ممارسة مـشروعيته االجتماعيـة فـي تكييـف وتعـديل 

ســتمراريته، التــي تــتم ســلوك الفــرد وفــق مــا يخطــط لــه مــن أجــل ا
باالندماج االجتماعي ألفراده الجدد، وهنا يرتبط المسرح بـالمجتمع 
ًعن طريق التربية، بحيث يصبح المسرح قائما بدورين أساسيين فـي 

  :هذا المجال
                                                 

اللجنة الوطنية للمسرح المدرسي، الدليل المرجعي في  جمعية تنمية التعاون المدرسي   )١(
لعامة بمديرية  وزارة التربية الوطنية، الكتابة ا:المملكة المغربية(المسرح المدرسي، 

  .٦، ص )م٢٠٠١الدعم التربوي، 
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دور عضوي يرتبط بالفرد ككائن ينمو ويتطـور وفـق خـصائص  - أ  
لمعيـشية ومميزات تحددها لنا المراحل العمريـة، والمعطيـات ا

وهنــا نكــون أمــام . علــى المــستوى الــسوسيوثقافي لهــذا الفــرد
القدرات، والرغبـات بكـل دوافعهـا النفـسية واالجتماعيـة التـي 
تتحكم في توجهات الفرد وتحدد مـصيره، مـا دام هـذا المـصير 
ــه فــي إطــار نمــط  ّمرتبطــا بالمكونــات المتحكمــة والمــشكلة ل ّ ً

  .ّمجتمعي معين

ً وظيفيا تحـدده لنـا االختيـارات الـسياسية ًويلعب المسرح دورا -ب 
واالجتماعية التي ترغب في تشكيل شخصية األفراد وفق تصور 

ــيلة  ــرد وس ــسرح مج ــل الم ــدور يجع ــذا ال ــين، وه ــة [ّمع ومهم
ــين ــز ] المدرس ــدورين، والتميي ــذين ال ــين ه ــع ب ــرض الجم تف

َّبينهما، حتى ال يطغى جانب علـى اآلخـر، ومـن ثـم يتـأتى لنـا 
ات، وإتاحـة الفرصـة للقـدرات بـالبروز والتحقـق، إشباع الرغبـ

ومـا يحـدد . دون تدخل قـسري أو قهـري يحـد منهـا أو يكبتهـا
ّالمضامين التي تأتي محملة بـالقيم المجتمعيـة الدور الثاني هي 

 .)١(» فيهاالمرغوب

                                                 
، السلسلة البيداغوجية، ١سالم أكويندي، ديداكتيك المسرح المدرسي، ط أكويندي،  )١(

  .١٣، ١٢، ص )م٢٠٠٠ الدار البيضاء، دار الثقافة، ،المغرب(، ١٥رقم 
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  :حاضنة تربوية وثقافية.. المدرسة* 
لتي تعمـل ُعــلى هــذا النحـو تشـكل المدرسة الحاضنة الرئيسة ا

ــضاريا  – ــة -ًح ــع برؤي ــي المجتم ــة ف ــذات الفردي ــشكيل ال ــى ت  عل
ــة، ذات  ــة الهادف ــرامج التنموي ــن الب ــسلة م ــذا لسل ًســسيوثقافية، تنفي
األبعاد االستراتيجية اآلنيـة والمـستقبلية فـي آن واحـد، وبخاصـة أن 

مــن واقــع االهتمــام بالمــستقبل يكــون االهتمــام «: مقــوالت مثــل
 مع –ً حتما –س حب العلوم وتنمية ثقافتها يبدأ غر«، و)١(»بالطفولة

السن الصغيرة، فالطفل يدرك الحقائق العلمية البسيطة من كـل شـ  
بموضــوع الطفــل والثقافــة العلميــة «، وعبــر االهتمــام )٢(»يحــيط بــه

والتكنولوجية نؤكد على أن يكون التفكير العلمي أسـلوب حيـاة، أو 
ذه السن الصغيرة كيف يفكرون بمعنى آخر أن نز  في أطفالنا من ه

ــذ  ــؤ، واألخ ــى التنب ــدرة عل ــل والق ــى التحلي ــائم عل ــم الق ــروح العل ب
ًبالمقدمات وصوال إلـى النتـائج، وعـدم االعتمـاد علـى التكهنـات أو 

الطفل هو المشروع الناجح لبناء تنمية «، و)٣(»الخرافات أو ال منطق
                                                 

، السلـسلة ١ وقـائع ملتقـى علمـي، ط ،عيدابي، يوسـف عيـدابي، نحـو مـسرح للطفـل  )١(
ــسرحية، الدراســات، ا ــة المتحــدة، (لم ــارات العربي ــة اإلم ــشارقةدول ــة :ال ــرة الثقاف  دائ

  .٨، ص )م٢٠٠٢واإلع م، 
م، ٢٠٠٣ ديـسمبر ،)٢٢ (العـدد ،)افتتاحية العـدد(عويس، سعد عويس، مجلة خطوة،    )٢(

  .٣، ص )م٢٠٠٣ المجلس العربي للطفولة والتنمية، ديسمبر :القاهرة(
  .٣، ص السابق المرجع )٣(
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ى مفـاهيم الطفـل منـذ صـغره يتربـى علـ«، و)١(»وطنية شاملة ناصـعة
معينة يصعب عليه أن يتجاوزها، أو يتمرد عليها، وهو يتقبلها كجزء 

إن الطفولة هي صانعة المستقبل، ومن حقها علـى «، و)٢(»من تكوينه
ّاألجيال السابقة لها أن توفر لها كل ما يمكنها من تحمـل المـسؤولية 

   .)٣(»بنجاح

فولـة ّغني عن القول في هـذا الجانـب، إلـى أي مـدى تـرتبط الط
باالستراتيجيات ومـشاريع التنميـة وبهـواجس المـستقبل فـي الـدول 
المتقدمة بشكل أساس، وبالدول النامية إلى حد مـا، وإلـى أي مـدى 

 لوجـود دراسـات بحثيـة أكاديميـة – المتزايد –يؤسس هذا االهتمام 
يجريهــا أهــل التكنــوقراط، ومعهــم أهــل الخبــرة والتجربــة مــن أجــل 

ًتحدياتـه ومنغـصاته، وصـوال إلـى مـستقبل تجاوز عقبات الحاضـر و
وما تتبناه الجزائر اليوم، عبـر مؤسـستها الثقافيـة الفاعلـة، مـن . واعد

                                                 
ّنادر القنة، المسرح ودوره في تنمية الشخصية الوطنية للطفل، مخطوطة، بحث القنة،  )١(

مقدم للدورة السادسة لمهرجان مسرح الطفل العربي بالمملكة األردنية الهاشمية، 
  .٤٢، ص )م٢٠٠٣ :ّعمان(وزارة الثقافة، 

  .٥٨ ، ص السابق المرجع )٢(
أنــشطة المــسرح المدرســي، سلــسلة الدراســات أحمــد إبــراهيم أحمــد، تقنــين أحمــد،  )٣(

ــم  ــسرحية، رق ــوث الم ــاهرة(، )١(والبح ــدا: الق ــصري لإلب ــى الم ــشورات الملتق ع من
  .١١، ص )م١٩٩٩، والتنمية
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ًخ ل مهرجان المسرح الوطني المحترف، يشكل واحدا من أهم هذه 
ٍّالتأسيسات والتكوينات نحو عمل حركي لتفعيـل الـشعار المطـروح َ َ :

  .»هو الحل.. البيداغوجي/المسرح المدرسي«

ــه  ــي ماهيت ــث ف ــداغوجي، والبح والحــديث حــول المــسرح البي
وتركيبته وأهدافـه ومنطلقاتـه، عـ وة علـى أنـه يعـود بنـا إلـى نقطـة 

ً فإنه يدفعنا تلقائيا – شئنا أم أبينا –ُالمركز في محيط المسرح الكلي 
ًإلى الحديث والبحث معا في السياسات التعليمية والتربوية العربية، 

 وع قاتهــا بالوســائط االبيــستمولوجية، واتجاهــات ومــدى ارتباطهــا
ـــافس  ـــصراع –التن  المعاصـــرة، وانعكاســـها علـــى المؤســـسات – ال

  .االجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية

  :المؤسسات والسياسات التربوية* 
ّتقوم العديد من الجهود الحثيثة والمهمة، التـي تبـذلها المنظمـة 

ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــوم العربي ــسكو(والعل ــا اللجــان )اليون ، وبجانبه
ُالوطنية المنبثقة عن اليونسكو في كثير من األقطار العربية، ومكتـب 

 ومقره فـي العاصـمة الـسعودية –التربية العربي لدول الخليج العربي 
ــاض« ــة –» الري ــة والتعليمي ــات واللجــان التربوي  والمنظمــات والهيئ

ُ المــستوى القطــري، أو العربيــة كافــة، ســواء تلــك التــي تعمــل علــى
اإلقليمـــي، أو القـــومي، فـــي ســـبيل النهـــوض بالمؤســـسة التربويـــة 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٦٤ – 
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والتعليمية العربية، واالرتقاء بأداء العاملين فيها، ومد جسور تعاونية 
مــشتركة بينهــا وبــين نظرائهــا مــن المؤســسات التربويــة والتعليميــة 

عليميـة القارية والدولية، وفي سبيل توحيـد الـسياسات التربويـة والت
 وردم العربية، وتقريب وجهـات النظـر فـي آليـات التربيـة والتعلـيم،

  . خر، ومنظومة تربوية إقليمية وأخرىُالفجوة القائمة بين قطر وآ

ّويكفي هنا أن نشير إلى أن حالة عدم االسـتقرار، وتبـدل وتغيـر  ْ
ــط  ــي الوس ــتج ف ــن شــأنها أن تن ــة م ــة والتعليمي ــسياسات التربوي ُال ْ

  :ًالتنافسي بعضا من المظاهر السلبية، مثلالبيداغوجي و
عدم استقرار المناهج الدراسية وتغيرها باستمرار، وتقلبها وفق   - ١

  .ّتقلب السياسات ذاتها
هجرة العقول والكفاءات التربويـة التعليميـة إلـى حقـول مهنيـة   - ٢

  .ووظائفية مجاورة
ْضــعف أو إلغــاء آليــات وإجــراءات مــصاحبة التربيــة والتع  - ٣ لــيم َ

األنشطة المدرسية، والتعليم التقني، : الموازية والمساندة، مثل
  .والتعليم الفني اإلبداعي، والتعليم النوعي والمواهبي

» إعـادة«إرهاق ميزانية التربية والتعليم، لتوجههـا الـدائم علـى   - ٤
َّاإلنفاق والصرف على ما تم تأسيسه في الماضي، وبالتالي عدم  َ

  .ات عمل جديدة في المنظومة التربويةتوجه الصرف إلى آلي
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ًخلخلة التوازن التعليمي، وتأثير ذلك سيكولوجيا وأدائيـا علـى   - ٥ ً
  .الطالب والمعلم والعاملين في الحقل التربوي كافة

ـــة    - ٦ ـــة التكنوقراطي ـــوادر المهني ـــا للك ـــستديمة دوم ًالحاجـــة الم
المتخصصة للعمـل فـي حقـل التربيـة والتعلـيم، لتـسد الـنقص 

قائم نتيجة تبدل وتغير الخطـط الراميـة إلـى اإلصـ ح، وإلـى ال
  .تحسين مستوى العاملين في هذا الحقل

اتساع الفجـوة بـين المؤسـسة التربويـة التعليميـة والمؤسـسات   - ٧
ــدمتها األســرة،  ــي مق ــع، وف ــي المجتم ــة ف ــة والثقافي االجتماعي
ومختلــف النــوادي والجمعيــات األدبيــة والفنيــة واإلع ميــة 

  .عمة للعملية التربوية التعليمية والمكملة لهاالدا

  :الفجوة التعليمية العربية* 
من أبرز مظاهر الفجوة التعليمية العربية، تباين مستوى االهتمام 
ــة  ــه اإلرشــادي لألنــشطة التربوي ــاق المــالي والتوجي ــة واإلنف والرعاي
ّالمدرسية، وفي مقدمتها المسرح المدرسي، البيداغوجي وهو جل مـا  ُ

  .عنيناي
ُففــي الوقــت الــذي تنفــق فيــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ًبـسخاء علـى هـذا النـشاط التربـوي المهـم، وتخـصص لـه مهرجانـا، 
ُوجــائزة ســنوية تنافــسية تمــنح لــرواده مــن الفعاليــات التربويــة مــن 
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ً، يكــاد يكــون هــذا النــشاط حاضــرا علــى اســتحياء فــي )١(الجنــسين
ما يكاد ينعدم في فلسطين بسبب الظروف ، في)٣(، والسودان)٢(اليمن

الموضـوعية التــي يمــر بهــا الـشعب العربــي الفلــسطيني فــي مقاومتــه 
   .)٤(ل حت ل الصهيوني االستيطاني

ُوفي الوقت الذي تخـصص لـه مهرجانـات سـنوية منتظمـة علـى 
المستوى المركزي للدولة، وعلى المستوى الجهـوي والمنـاطقي فـي 

ــة ــة المغربي ــسعودية  ، )٥(المملك ــة ال ــة العربي ــلطنة )٦(والمملك ، وس
                                                 

األنـشطة : ، منـشورات١١التحرير، المسرح المدرسي، سلسلة األنشطة التربويـة، رقـم   )١(
 بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، والرعاية الط بية بوزارة التربية والتعليم والشباب

  .)م٢٠٠٢ :م، أبو ظبي. ع. أ(ودائرة الثقافة واإلع م بالشارقة، 
مـد أبـو بكـر المفلحـي،  مح.دّ نادر القنة، حوار مع معـالي وزيـر الثقافـة اليمنـي القنة، )٢(

، الرياض، أثناء انعقـاد مهرجـان المـسرح الـسعودي الرابـع م٢٠٠٨ مارس ٢٦األربعاء 
  ).م٢٠٠٨ مارس ٢٨ – ٢٦(

مكـي سـنادة، بتـاريخ .  أّ نادر القنة، حوار مـع مـدير المـسرح القـومي الـسودانيالقنة،  )٣(
هرجـان المـسرح ّم بالمملكة األردنيـة االشـمية، عمـان، أثنـاء انعقـاد م٢٢/١١/٢٠٠٧

  ).م٢٧/١١/٢٠٠٧ – ١٤( الدورة العربية السادسة ،األردني الرابع عشر
 – ١٩٦٧، أبعاد القضية في المسرح الفلسطيني فـي فلـسطين المحتلـة ّ نادر القنةالقنة،  )٤(

  .)م١٩٩٦لندن، (، جامعة نايتس بيرج، ة، مخطوطة، أطروحة دكتورا١٩٩١
، ١المكتب الوطني، واللجنة الوطنية للمسرح المدرسي، مجلة المـسرح المدرسـي، ع   )٥(

 :لمملكـة المغربيـةا(جمعيـة التعـاون المدرسـي، : م، منـشورات١٩٩٧، أبريل ١السنة 
  .)م١٩٩٧

ّالقنة، نادر القنة، المسرح السعودي  )٦(  مجلـة عـالم الفـن، ،المستقبل.. الواقع..  التاريخ:ّ
جمعيـة الفنـانين الكـويتيين، مطبعـة دار  :الكويت(، م١٣/٣/١٩٨٨، بتاريخ ٧٧٩/ع

  .)م١٩٨٨الطليعة، 
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:  فـإن هـذا االهتمـام يقـل، أو يكـاد يختفـي فـي أقطـار مثـل،)١(ُعمان
  . ، ولبنان، واألردن، وليبيا)٢ (البحرين

ــة مثــل ــض األقطــار العربي ــت للنظــر أن بع : وإذا كــان مــن الملف
 ، ودولة )٣(المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر

ــت ــة الكوي ، قــد خصــصت لهــذا .اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودول
المــسرح بعــض المطبوعــات واإلصــدارات المــساندة لرفــد ثقافــة 

ُالكتــب، والنــصوص : العــاملين فيــه، ورصــد نــشاطه وتجاربــه، مثــل
إلـخ، فـإن ... المسرحية، والمج ت الدورية، والس سل، والنشرات

                                                 
موقراطية في شبه الجزيرة العربيـة والدي..  المسرح:ّنادر القنة، ثنائية الديالكتيكالقنة،  )١(

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، مخطوطــة، بحــث مقــدم للنــدوة الفكريــة بمهرجــان 
م، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون ٢٠٠٨الكويــت المــسرحي العاشــر دورة أبريــل 

  .)م٢٠٠٨ :الكويت(واآلداب، 
لتــراث عــزة القــصابي، رؤيــة فــي المــسرح العمــاني، منــشورات وزارة االقــصابي،  -

  .)م٢٠٠٦ :مسقط(والثقافة، 
المستقبل، مجلـة عـالم الفـن، .. الواقع..  التاريخ:ّنادر القنة، المسرح البحرينيالقنة،   )٢(

دار : جمعية الفنانين الكـويتيين، مطبعـة: م، منشورات٣١/١/١٩٨٨، بتاريخ ٧٧٦/ع
  .م١٩٨٨الطليعة، الكويت، 

المـستقبل، مجلـة عـالم .. الواقـع.. ريخ التـا:ّ نـادر القنـة، المـسرح القطـريالقنة، )٣(
جمعية الفنانين الكويتيين، مطبعة : الكويت(م، ٢٨/٢/١٩٨٨، بتاريخ ٧٧٨/الفن، ع

  .)م١٩٨٨دار الطليعة،  
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 ، وليبيـا، )١(سوريا: قطار مثلهذه الميزة تكاد تنعدم إلى حد ما في أ
ــرين ــسطين، )٢(والبح ــان، وفل ــيمن، ولبن ــسودان، وال  ، واألردن، وال
  .والعراق

  :والتربية المسرحية.. الدراما* 
ــوقراطي،  ــيم األكــاديمي والتخــصص التكن وعلــى مــستوى التعل

لهـذا الجانـب عبـر تـدريس » مـصر«فهناك ثمة عنايـة خاصـة أولتهـا 
. يات التربية النوعية، والكليات المنـاظرةالمسرح البيداغوجي في كل

ًحينما فتحت قـسما خاصـا بالمعهـد » الكويت«وكذلك الحال فعلت  ً
، عـ وة علـى »التربيـة المـسرحية«العالي للفنون المسرحية لتدريس 

ــل  ــسم التمثي ــسرحي، وخريجــي ق ــد واألدب الم ــسم النق خريجــي ق
م سـد واإلخراج، وخريجـي قـسم الـديكور المـسرحي الـذين بوسـعه

في المـسرح المدرسـي  احتياجات وزارة التربية من الوظائف الشاغرة
  .واألنشطة التربوية

                                                 
ــب المــسرحي العربــي األســتاذ هيــثم الخواجــة بطباعــة نــصوصه المــسرحية )١( ــام الكات  ق

ألنشطة المدرسية في بعض وقد استفاد قطاع ا. المدرسية على نفقته الخاصة في سوريا
: ّاألقطار العربية مـن هـذه النـصوص وتـم تقـديمها عبـر بوابـة المـسرح المدرسـي فـي

  .سوريا، والبحرين، والسعودية، والجزائر، واإلمارات
ًكتاب صادر عن وزارة التربية يجمع عددا من النصوص المسرحية التربوية لطلبة هناك   )٢(

 وإن كـان أفـضل مـن عـدم ،فـي يقينـي غيـر كـافومعلمين في البحرين، غيـر أن هـذا 
  .وجوده
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هذه العناية في تدريس مقررات المسرح التربوي، افتقرت إليهـا 
دول عربية عدة، ممن تقوم علـى تـدريس فنـون وعلـوم المـسرح فـي 

األردن، والــسودان، والعــراق، والمملكــة : معاهــدها وجامعاتهــا مثــل
ّحينما كانت تدرس الفنون المـسرحية لطلبـة قـسم (لعربية السعودية ا

  .، وسوريا، وليبيا، وسلطنة عمان)اإلع م بجامعة الملك سعود

وال شك أن هذه التباينات واالخت فات في الـسياسات التربويـة 
والتعليمية بين األقطار العربية كافة، والذي تتضح واحدة من مظاهره 

ــا – ــداغوجي  فــي– فيمــا يعنين ــة المــسرح البي  منظــور رؤيتهــا لرعاي
ًأكاديميا، تشكل تحديا جديدا أمام تحقيق الشعار المطروح  ً المسرح «ً

كما تشكل بنـاء مـسرح مدرسـي . »هو الحل.. المدرسي البيداغوجي
ّعربي موحد، ليكون الدعامة الحقيقيـة، والرافـد األسـاس فـي تغذيـة  ّ

ــة ــة المــسرحية العربي ــة البني ــذ وإعــادة هيكل  العامــة، التــي تعــاني من
  .سنوات طويلة مضت سلسلة من األزمات المتصلة

هذا االضـطراب وعـدم التكامـل، وعـدم التوافـق فـي الـسياسات 
التربويــــة والتعليميــــة العربيــــة، محــــل نقــــد سيــــسيوثقافي مــــن 
ــسات  ــ م والمؤس ــي اإلع ــشتغلين ف ــين والم ــداغوجيين والمثقف البي

 واالقتراحــات والتوصــيات علــى الــرغم مــن البحــوث«االجتماعيــة، 
ــة  ــستويات الدولي ــى الم ــا عل ــتم اتخاذه ــي ي ــسقة الت ــال المن واألعم
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مـا سـبب : والوطنية واإلقليمية، وهناك أسئلة تحتاج إلى إجابـة مثـل
اإلجمــاع علــى النقــد، ومــا المطلــوب مــن اإلدارة التربويــة؟ ومــا 

   .)١(»األولويات؟

  :واألهداف.. اليونسكو* 
النوعيـة والكميـة الخاصـة بكـل بلـد، أو على الرغم من الفـروق 

فمن الواضح أن األنظمة التربوية العربيـة المعاصـرة منطقة جغرافية، 
قــد أصــابها الجمــود والــوهن والرتابــة، خــ ل العقــدين الماضــيين، 

 حــسب قــسم الــسياسة التربويــة –وبالتــالي، فــإن مثــل هــذا الــضعف 
ل الخلــيج والتخطــيط فــي اليونــسكو، ومكتــب التربيــة العربــي لــدو

ــؤدي أساســا إلــى ظهــور العوامــل التاليــة فــي المنظومــة – العربــي ً ي
  :التربوية

  .بروز آراء جديدة حول المدرسة والمدرسين  - ١

  .ّمشك ت التحول  - ٢

  .ّالتحول التقني  - ٣
                                                 

ُ البنـى - ارة التربويـة علـى المـستوى المحلـي قسم السياسات التربوية والتخطيط، اإلد)١(
المنظمـة العربيـة : ، منـشورات١٠/الرسمية والمشاركة، سلسلة إصـدارات تعريفيـة، ع

، واللجنــة  العربــيجللتربيــة والثقافــة والعلــوم، ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــي
  .٢٠، ص )م١٩٩٨ أكتوبر، :الكويت(الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، 
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  .الرغبة بإقامة أنظمة مدرسية فرعية جديدة  - ٤
   .)١(االضطراب في صنع القرار  - ٥

ُه، تقـرر اليونـسكو أن اإلدارة التربويـة وبشكل واضح ال لبس في
ًالمعاصـــرة باتـــت معقـــدة قياســـا للـــزمن الماضـــي، نتيجـــة للطلـــب 

 وتنوع مجاالت مهامها، ومحدودية ،االجتماعي المتزايد على التعليم
الوسائل المطلوبة، والضغوط المطالبة بديموقراطية أكثـر فـي النظـام 

   . )٢(التربوي
في تهميش دور األنـشطة التربويـة وقد كان لذلك كله أثر مباشر 

في العملية التعليمية، وعدم تخصيص موازنات مالية اسـتحقاقية لهـا 
ًفي بعض األقطار العربية، وتركهـا مجـاال خـصبا للفوضـى والتخـبط  ً
واإلدارة الشخــصانية فــي دول أخــرى، األمــر الــذي ســاهم بــشكل أو 

، وهـو مـا بآخر في تقليص دور المسرح البيداغوجي في هذه األقطـار
  . ًترتب عليه الحقا بزوغ أزمة حقيقية في بنية المسرح العربي

ًهنـاك أيـضا، «وهذا ما أشارت إليـه اليونـسكو فـي تقريرهـا بـأن 
صــعوبات مواءمــة األهــداف والبــرامج للنــشاط التربــوي فــي مجمــل 

ًومن الصعوبة دائما االتساق عنـد تخطـيط . السياسات التنموية للبلد
وفـي معظـم البلـدان، . العملية الماليـة، أو التمويـلالموارد البشرية و

                                                 
  .٢٠، ص السابق المرجع )١(
  .٢١ ، ص السابق المرجع )٢(
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يتضاعف النقص في تنسيق الجهد، بسبب حقيقة أن لمختلف دوائـر 
وأهم المـشك ت التـي تتعلـق . الحكومة مجاالت متداخلة من العمل

 والــنقص فــي ،ًأن األهــداف ليــست مفهومــة تمامــا: بالنظــام التربــوي
التخاذ القـرار وتنفيـذ المهـام اإلداريين المؤهلين ذوي الحافز العالي 

] باإلضــافة لوجــود. [ٍالتــي تتطلــب مــستوى عــال مــن الكفــاءة الفنيــة
الوسائل واألنظمة غير الم ئمة للمشاركة في إعـداد وتقـويم البـرامج 

   .)١ (»التربوية

*      *      *  
  
  

                                                 
  .٢٦ – ٢٥ المرجع نفسه، ص )١(
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  األفالم والبرامج األجنبية
  في المحطات الفضائية 

محطات وقنوات تلفزيونية فضائية ظهرت في السنوات األخيرة، 
عـرب سـات (من خ ل األقمار الصناعية الموجهة إلى العالم العربي 

 المقصودة في هـذه الدراسـة –، وهذه القنوات الفضائية )ونايل سات
  . قنوات خاصة باألف م والبرامج والمسلس ت األجنبية–

شويق، وتتميز هذه القنوات عن غيرها بسرعة األداء واإلثارة والت
حتى صارت نسبة مشاهديها من الشباب والفتيات كبيرة، إذ تختلـف 
عــن بــرامج ومسلــس ت وأفــ م العــالم العربــي التــي تتــسم بــالبطء 
ــوات  ــذه القن ــذلك أصــبح له ــداد، ل ــديكور واإلع ــوء ال ــة وس والرتاب

  .األجنبية شعبية ومتابعة أكبر من الشباب والفتيات
  ما الذي يميز هذه المحطات ؟

البــرامج الحواريــة، التــي تجــذب جميــع األعمــار واألجنــاس    ً:أوال
بسبب إتقان اإلعداد، واإلثارة، وس مة المعلومة، والتنوع في 
األداء، والتميز في الضيوف، والـصراحة فـي الطـرح والجـرأة 

  .فيه
األف م البوليسية والمغامرات التي تجذب الشباب والفتيات،   :ًثانيا
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يرها، وللخيـال المفعـم بهـا، وذلك لـسرعتها، ولجمـال تـصو
  .والذي يناسب هذه المرحلة العمرية

المسلس ت الضاحكة والتي تجذب طبقة الموظفين للتـرويح    :ًثالثا
  .عنهم ساعة الرجوع من العمل

ـــن ـــرامج ... ولك ـــذه الب ـــي ه ـــات ف ـــذه المحط ـــروج ه ـــاذا ت م
  والمسلس ت واألف م من قيم وأخ ق لمجتمعاتنا؟

  :الغربي التغيير في اإلعالم 

فــايزة، وهــي إحــدى الــسيدات ال تــي دخلــت اإلســ م . تقــول أ
إن القــيم واألخــ ق فــي المجتمعــات الغربيــة «: ًمــؤخرا فــي اســتراليا

  . »ً عاما٢٠صارت جديدة، ولم تعد كسابق عهدها قبل 
  ًفماذا حدث خ ل العشرين عاما األخيرة؟

ــ م واإلعــ م األميركــي القــادم مــن  ــذي » هوليــوود«إنهــا األف ال
يسيطر عليه اليهود، فنشروه في العالم أجمع على أنه اإلعـ م األكثـر 
ــرويج  ــ م ت ــذه األف ــذلك اســتطاعت ه ــر جمــاال، وب ًحــضارة، واألكث
اإلباحية في المجتمع األميركـي وبالعـالم بأسـلوب جـذاب وجميـل، 
واســتطاعوا تــصوير الفــساد علــى أنــه ذكــاء، والزنــا علــى أنــه حــب، 

  !!ولة وشهامة وإغراءوالخمر على أنه رج
لقد استطاعت أف م هوليوود أن تغيـر مـن طريقـة تفكيـر النـاس 
في شتى بقاع العالم، بعدما بـدأت بتغييـر المـصطلحات، وكـان أول 
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ًهؤالء سقوطا هم أولئـك األفـراد الـذين يعيـشون بـ  هويـة أو ديـن، 
ً عاما كان الغرب والشرق ينظر للفتاة والشاب اللذين تجمـع ٥٠فقبل 

ــة، ب ــا يمارســان الرذيل ــى أنهم ــزواج عل ــة خــارج إطــار ال ــا ع ق ينهم
أما اآلن وبفضل أفـ م هوليـوود، صـار الرجـل ! ويحاربهما المجتمع

 – غيـر الـشرعيين –ًوالمرأة يعيشان معـا ويرزقـان باألبنـاء والبنـات 
  !ويتعامل معهما المجتمع الغربي على أنهم أسرة وأبناء وطن

رفـضهم أو يحتقـرهم أو ينظـر إلـيهم ولم يعد المجتمع الغربي ي
ًعلى أنهم يفعلون فع  فاضحا ً  

  :مقص الرقابة كان مهماً 

م لم يكن في بيوتنا محطات فضائية أجنبية بهذا ١٩٩٠قبل عام 
االنتشار، وكان األبناء يشاهدون المحطات الحكومية التي تميل إلـى 

ي غالـب الرتابة والملل، وتبث فيها األفـ م والمسلـس ت العربيـة فـ
  .الوقت

فلم يعتد األبنـاء علـى رؤيـة مـشاهد سـيئة، ألن األفـ م تخـضع 
ًغالبا للرقابة، أما اآلن فصار مـشهد القبلـة عاديـا، والتعـري متـداوال،  ً ًَ ْ ُ
ًومشاهد الع قات الزوجية في غرفة النـوم أمـرا روتينيـا، وال يـنقص  ً

هـا علـى ُ، والتـي مـا زال ينظـر إلي»العـورة«هذه المشاهد سوى ظهور 
  !أنها تخالف القيم وال يمكن إبرازها
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  :القيم واألخالق التي تروجها هذه األفالم والبرامج والمسلسالت

ــدة،  ــيم فاس ــرويج ق ــوود ت ــي هولي ــون ف ــتطاع اإلع مي ــد اس لق
  :ومعتقدات ال أخ قية من خ ل هذه األف م والبرامج، أهمها

َقبلة، وا: كثرة مشاهد اإلثارة الجنسية من  – ١ ْ   .إلخ...ٍحتضان، وتعرُ
ــذات لــدى الفتيــات، وتبــسيطه   – ٢ تــسهيل التعامــل مــع الزنــا، بال

  .وتحبيبه للشباب
ــ ل  - ٣ ــن خ ــة م ــرأة الجاذب ــوذج محــدد للم ــرويج نم ــا، : ت جماله

وشعرها، وم بسها، وقوامها، وأنها هي فقط الجميلـة، وغيرهـا 
  !ليست كذلك

طريق إظهار مشاعر ترويج أن الزواج ال يمكن أن يكون إال عن   - ٤
ًالحب أوال ليكون زواجا ناجحا، أما الزواج التقليدي فهـو غيـر  ً ً

  !حضاري، وغير ناجح
البطل، والعـالم، والمتقـدم، : إبراز النموذج الغربي على أنه هو  - ٥

  .والمتميز، ومنقذ البشرية، وهو صاحب الجمال واألخ ق
ة أنهـا حريـة تبرير الع قة الجنـسية بـين الرجـل والمـرأة بحجـ  - ٦

  .شخصية
نشر األفكار الغربية، وإبـراز طريقـة الحيـاة والملـبس والمأكـل   - ٧

الصحيحة  الغربي، وطريقة التفكير على أنها هي الحضارة وهي
  .والراقية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٣٧٧ – 

في المحطات الفضائية  األفالم والبرامج األجنبية موسوعة األسرة

لذلك صرنا نرى نموذج الم بس الغربية في كـل بقـاع العـالم،     
 وأصبحت مح ت األزياء الغالية هي مـا يتنـافس عليهـا النـساء

  .والرجال الرتداء م بسهم ألنها تمثل الرقي والحضارة
تــصوير تفاصــيل تطبيــق الجريمــة، ونــشر أفكــار جديــدة حــول   - ٨

  :ممارسة الجرائم في المجتمع مثل
 .جريمة سرقة البويضات المخصبة •
 .جرائم المخدرات •
 .جريمة هتك عرض المحارم •
 .جرائم اإلنترنت والكمبيوتر •
 .تتفاصيل سرقة البنوك والبيو •
 .تفاصيل خطف الفتيات واالعتداء عليهن، ومن ثم قتلهن •

  :القيم الجمالية واألخالقية التي تروجها القنوات الفضائية

وعلــــى الــــرغم ممــــا ســــبق، إال أن هــــذه األفــــ م والبــــرامج 
  :والمسلس ت ال تخلو من قيم وإيجابيات، مثل

وصف حياة األبطال، وتصوير دقائق كثيـرة مـن حيـاتهم، فلقـد   - ١
استطاعت الكثير من األف م تصوير حياة األبطال والمناضلين، 

  .وهي بذلك تحيي في النفس البطولة والشهامة والشجاعة
لقطـات التـصوير، اإلبـداع فـي اإلخـراج، : المتعة فـي المـشاهد  - ٢

  .وفي مستوى اإلنتاج، األداء التمثيلي
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في المحطات الفضائية  األفالم والبرامج األجنبية موسوعة األسرة

إبــراز شخــصيات خياليــة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة،   - ٣
استمتاع األطفال بالشخصيات الخيالية الكرتونية، مما يوسـع و

  .هم للمستقبلؤمداركهم وخيالهم، ويهي
تسليط الضوء على قصص تاريخية مهمة، ونـشر الثقافـة العامـة   - ٤

  .حولها
  .محاربة الجريمة، ومطاردة القانون للمجرمين  - ٥
  .إط ق عنان الخيال العلمي  - ٦
  .ي خدمة الحضارة والتقدمتصوير العلم وتوظيفه ف  - ٧
  .تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة، ومحاولة محاربتها  - ٨
  .إبراز دور الطب، وأهميته، وأسلوب الوقاية من األمراض  - ٩
  .االهتمام باألطفال، وتوضيح الوسائل التربوية المهمة -١٠

  هل الحل في المنع ؟

 الفـضائيات، حاولت أم ممارسة طريقة منع األبنـاء مـن مـشاهدة
ًواختارت طريقا سه  في حفظ أبنائها من خ ل عدم شراء جهاز بث  ً
المحطات، واالكتفاء بالمحطـات األرضـية الحكوميـة، فهـل نجحـت 

  هذه األم في تربيتها ألبنائها؟
ــإذا زاروا منــازل  ــا، ف ــصرف أبنائه ــي ت ــأة ف ــت المفاج ــد كان لق

ــع ا ــب م ــدون اللع ــراهم ال يري ــائهم، ت ألصــدقاء أو أصــدقائهم وأقرب
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في المحطات الفضائية  األفالم والبرامج األجنبية موسوعة األسرة

الخوض في حوار أو حديث، بقدر ما يريدون مشاهدة برامج التلفـاز 
  .التي تعرض لهم مسلس ت كرتونية من المحطات الفضائية

إنه شعور بالنقص في عدم القدرة على متابعة البرامج الكرتونية 
الخاصة باألطفال التي يشاهدها غيـرهم، بـسبب أن والـدتهم تخـشى 

بتهم، وهـم يختلـسون النظـر إلـى غيرهـا مـن عدم قـدرتها علـى مـراق
  المحطات؟
  فما هو الحل؟.. الحل ليس في المنع.. إذن

  حلول تربوية

فيما يلي حلول ووسائل تربوية مختلفة، تمكنك من تربية ابنك 
  :ًعلى التقوى، وتغيير المحطات تلقائيا، وإنكار القيم الدخيلة

  :ً كن صديقا البنك– ١
ِّو برنامجا، وعلمه كيف يحول المحطة ًاجلس معه وشاهد فيلما أ ً

، وحاوره عن المعاني الدفينة التي يروج »غير أخ قية«إذا رأى لقطة 
  .لها الفيلم بين السطور

تروي إحدى األمهات قصة حدثت لها في أميركا، عنـدما زارهـم 
ً سنوات، وجلس يشاهد فيلمـا، وإذا بالممثـل ٤ابن صديقتها وعمره 
يـا خالـة : ًممثلة لتقبيلها، فـصرخ الطفـل قـائ يحاول االقتراب من ال

  !غيري المحطة.. عيب
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في المحطات الفضائية  األفالم والبرامج األجنبية موسوعة األسرة

ًلقـد علمنـي هـذا الـصغير درسـا فـي التقـوى : تقول هـذه الـسيدة
  .ًوحسن التربية لم أنسه في حياتي أبدا
  .هكذا هي التربية، وهذا هو الغرس

  :ال تجعله يعتاد المنكر..  انتبه– ٢
سـلبيات متـابعي هـذه ألن االعتياد على المنكـر، هـو أحـد أهـم 

  .البرامج واألف م
الصحبة : وللخروج من هذا المأزق، علينا تربية أبنائنا من خ ل

َّالصالحة، واالرتباط بالقرآن والـسنة، ألن ذلـك يجعـل لـدى الـشاب  ُّ
ً التزامــا قويــا – رغــم كــل محــاوالت التخريــب والتغريــب –والفتــاة  ً

ً، وأصـبح أمـرا مألوفـا بالدين، ويجعلهما ينكران المنكـر مهمـا اشـتد ً
  .اعند غيرهم

  :ّ ارفع من ذوقه العام وحسه الفني– ٣
وجه ابنـك بـأن ال يكمـل مـشاهدة فـيلم لـيس لـه هـدف سـام أو 
نبيل، واجعله يرفض االستمرار فـي المـشاهدة، ألن هـذا الفـيلم أقـل 

  .من مستواه الراقي
أو . إن أهــداف هــذا الفــيلم غيــر راقيــة: وتــستطيع أن تقــول لــه

وهكـذا . إن المعاني في هذا الفيلم وإخراجه وأدائه غير جيد: لكبقو
ًشيئا فشيئا سيرفض ابنك األف م التافهة التي ب  هدف راق ً.  
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في المحطات الفضائية  األفالم والبرامج األجنبية موسوعة األسرة

  : حدد ساعات المشاهدة– ٤
ألن هــذا مــن شــأنه أن يجعلــه يختــار األفــضل مــن بــين كــل مــا 

  .تعرضه المحطات الفضائية، والسبب أن ساعات مشاهدته قليلة

  :ًتلفاز مغلقا طوال فترة النهار دع ال– ٥
ِّعود ابنك أن يـرى شاشـة التلفـاز مغلقـة، ألن هـذا مـن شـأنه أن 

  .يجعله يستغل وقته في أشياء أخرى

  : تابع معه البرامج الدينية والعربية– ٦
ِّعوده على مشاهدة برامج المحطات الهادفة، مـع إيجـاد جـو مـن 

نه أن يجعلـه يحـب أن المرح الذي تثيره في المنزل، ألن هذا من شـأ
  .ًيجلس بقربك، ويستمع ويستمتع بما تشاهدان معا

  : اعلم أنك أنت قدوة البنك– ٧
ًفمهما تكلمت بلسانك، وكان فعلك مخالفا لما تتكلم عنـه، لـن 
ًتكون صادقا أمام ابنـك، وسـتجده يـصبح شخـصية مـشابهة لـك مـع 

  .األيام
  :ولنتذكر قول الشاعر

        عـار عليك إذا فعلت عظيمال تنه عن خلق وتأتي مثله  
استعن باهللا، وليكن دعـاؤك ألبنائـك بـشكل .. وقبل ذلك وبعده

  .يومي
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

  ات التجاريةإلعالنألثر السلبي لا
  في القنوات الفضائية

  )*()دراسة ميدانية(

تحرص القنوات التلفزيونية الفضائية على بث إع نات تجاريـة 
ت وحتـى األخبـار، وتبـث في برامجهـا، فتقطـع البرنـامج والتمثيليـا

ًعددا من اإلع نـات التجاريـة، ألن اإلع نـات تعتبـر مـصدرا ماديـا،  ً ً
ًوإيرادا مهما من إيرادات المحطات الفضائية ً .  

وتتميــز القنــاة الفــضائية عــن األخــرى بكثــرة إع ناتهــا، ولهــذه 
ًاألهمية أخـذت اإلع نـات التجاريـة نمطـا جديـدا فـي اإلعـ ن عـن  ً

وات الفضائية، حيث أصبح يصرف على اإلعـ ن الواحـد السلع بالقن
ً لتلفـت أنظـار المـشاهدين وتجـذبهم، وتكـون مـصدرا ،ًأمواال طائلـة

فيزيد الـشراء، ويتحقـق الهـدف المرجـو .. لزيادة الطلب على السلعة
  .من اإلع ن

وفــي الــسنوات األخيــرة، لــوحظ أن بعــض اإلع نــات التجاريــة 
ًأخذت تتجه اتجاها مغـايرا  ًلألخـ ق والفـضيلة، وصـارت سـببا فـي ً

  .نشر الفساد، وتشجيع الشباب والفتيات على التعارف واالخت ط
                                                 

 .أميمة العيسى. ، أشرفت عليها أ»ولدي«دراسة ميدانية خاصة لمجلة  )* (
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

  :وفيما يلي نماذج لتلك اإلع نات في الجدول اآلتي
  األهداف الخفية  فكرة اإلع ن  اإلع ن

  إع ن
(...) كريم 

  لحب الشباب

 ١٧شاب صغير يبلغ من العمـر 
لـى ًسنة تقريبا، يضع الكـريم ع

وجهه، فتصبح عنـده ثقـة أكبـر 
فــي نفــسه، فيحــضر فــي نهايــة 
اإلع ن لقاء يجمع بـين شـباب 

  .وفتيات مراهقات

إدخـــال مفهـــوم الجلـــسات 
المختلطة بين الجنـسين فـي 

  .فترة المراهقة

  إع ن
(...)  كريم 

  لح قة الرجال

ـــط،  ـــدي بنطـــاال فق ًرجـــل يرت
ـــن صـــدره  ـــى م والجـــزء األعل

يــضع الكــريم علــى !! مكــشوف
وجهه، ثم يمسح بنعومة وبرقـة 
وببطء، ثم تنتهي الدعاية بفتاة 
تنظر إليه نظـرة إعجـاب بعـدما 
ًحلــق رأســه أيــضا كــدليل علــى 

  !نجاح هذا الكريم

إدخال مفهوم حرص الشباب 
  .على نيل إعجاب الفتيات

  إع ن
  (...) صابون 

  جل الجديد

ـــصابون جـــل  امـــرأة تغتـــسل ب
ــا شــاب،  ــم ي حقه ــد، ث الجدي

 بم بـــــسها وهـــــي تـــــركض
ـــة،  ـــراء الناعم ـــة الحم الحريري
ـــى  ـــت عل ـــاد تثب ـــي ال تك والت
جسمها بسبب بشرتها الناعمة، 
ًونرى خلف الشاب نارا مشتعلة 
بعدما رأى الفتـاة، كـدليل علـى 
احتـــراق مـــشاعر هـــذا الـــشاب 
بـسبب الــصابون الـذي وضــعته 

  !!المرأة على جسمها الناعم

تشجع الشباب على إثارة كل 
 ليصبح جنس للطرف اآلخر،

  .هذا هو الشغل الشاغل لهم
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

  األهداف الخفية  فكرة اإلع ن  اإلع ن

إع ن 
  (...)الشوك ته 
  الحمراء

اإلعــــ ن عبــــارة عــــن قطعــــة 
شوك ته دائرية حمراء، تجلـس 
فــي غرفــة بهــا شــباب وفتيــات 
  .مراهقون يلعبون بألعاب كثيرة

توضح أن األصل هـو جلـوس 
الفتيـــــات المراهقـــــات مـــــع 

ًن معا واللعب يالشباب المراهق
  .ًمعا

إع ن 
  (...)ته الشوك 

  الصفراء

تدخل الـشوك ته الـصفراء إلـى 
حفلـــة مختلطـــة بـــين الـــشباب 

  .والفتيات

ـــشباب والفتيـــات  تـــشجع ال
  .على عمل حف ت

  (...)إع ن عطر
  النسائي الجديد

امــرأة ترتــدي م بــس حمــراء 
حريرية، تـضع العطـر الجديـد، 
فتلفت نظر رجل ينظر إليها من 

  .بعيد

ــت  ــى لف ــات عل ــشجع الفتي ت
الـــشباب مـــن خـــ ل أنظـــار 

  .العطور الفواحة

  (...)إع ن عطر
  النسائي الجديد

فتاة تـدخل إلـى الغرفـة مرتديـة 
ًم بس سـهرة، ثـم شـيئا فـشيئا  ً
تخلع كل م بسها قطعة قطعـة، 
ون حـــظ علـــى األرض قطـــع 
الم بـــس وهـــي تـــسقط علـــى 

  .ًاألرض تباعا

ــال  ــر بجم ــال العط ــط جم رب
ـــو  ـــال ه ـــسد، وأن الجم الج

ــسد ال ــال الج ــن جم ــالي م خ
  .الم بس

إع ن معجون 
  (...)أسنان 

فتـــاة تقـــرب فمهـــا مـــن صـــدر 
شاب، فتأخذ بأسـنانها مفـاتيح 
  .شقة الشاب المعلقة في صدره

ـــــى  ـــــات عل ـــــشجع الفتي ت
ــــن  ــــسدي م ــــراب الج االقت
  .الشباب، وتدعو إلى الرذيلة

  إع ن
  (...)كريم 

  لترطيب الجلد

فتاة ترطب ساقيها المكشوفتين 
ــساقين توضــيح أ  .بالكريم ــال ال ن جم

  مفتاح اإلغراء
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

  األهداف الخفية  فكرة اإلع ن  اإلع ن

إع ن مشروب 
  (...)الطاقة 

ًفتـــاة تركـــب حـــصانا، ويـــأتي 
ــذي  ــداعب الحــصان ال شــاب ي

  .تركب عليه الفتاة

تشجع التعارف والجرأة بـين 
  .الجنسين

إع ن صابون 
  السائل(...) 

فتاة تغسل يدها بالصابون، ثـم 
تــــسير بالــــشا ، فتتعمــــد أن 
تلمس يد شاب يـسير، وتكمـل 

يرها، فيتحــسس الــشاب يــده سـ
ــا  ــت باحث ًفيراهــا ناعمــة، فيلتف
  .عن الفتاة بسبب نعومة يديها

تشجيع الفتيات على الجـرأة 
والبحــــــث عــــــن شــــــباب 

  !لمصادقتهم

ًوخطورة تلك اإلع نات تكمن في أنها ليست برنامجا واضـحا،  ً
ًوليس لها وقتا محـددا حتـى تمنـع أبنـاءك مـن النظـر إليهـا كمـا أن . ً

مثـل إع نـات (فساد فيها غير واضحة في كثير مـن األحيـان معاني ال
، لكنها تخاطـب العقـل البـاطن )الشوك تة التي تدخل حفلة مختلطة

وتختزن فيه، حتى يألفها الشباب وال ينكروها، وتخرج مـن عقـولهم 
  .ةفي الوقت المناسب ألي مشاهد مماثل

   :خمسة اقتراحات لتحفظ أبنائك
 وأهدافها السلبية، كان ال بد من تدخل ولمواجهة هذه اإلع نات

الوالــدين، وفيمــا يلــي خمــسة اقتراحــات موجهــة للوالــدين لــنحفظ 
  -:أبناءنا من آثارها السلبية
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

أن تجلس مع أبنائك، وتتعمد النظر إلى اإلع ن معهم، وتعلي   - ١
  :ًصوتك قائ 

 انظروا معي إلى قصد هذا اإلع ن؟ •

 .هذه الفتاةوانظروا إلى ما فعله هذا الشاب و •

 !ًأليس ما حدث عيبا •

ًقدم اقتراحا ألبنائك بمقاطعة كل اإلع نات التي تخل باآلداب   - ٢
  .وتدعو إلى نشر الفاحشة

أبرز اإلع نـات ذات المعـاني الراقيـة واألخ قيـة، مثـل إعـ ن   - ٣
التي يدعو إلى احترام الكبير وتوقيره، إذ يبدأ اإلعـ ن » األرز«

ناول الطعام الذي هو عبـارة عـن رز شـهي، بأب يجمع أسرته لت
فيمنع الطفل من البدء باألكل قبل أن يأتي جد األسـرة الكبيـر، 
وهكذا استطاعت هذه الـشركة أن تعـزز قيمـة االحتـرام، وتنـشر 

  .األخ ق، وتروج للسلعة في نفس الوقت
شجع أبناءك على االنخراط في تخصص الدعاية واإلعـ ن فـي   - ٤

ص ح هذا الوضع، وأن يكـون لهـم دور كبيـر الجامعة، بهدف إ
  .»نشر األخ ق والقيم«: في الحياة عنوانه

  :اعمل مسابقة بين أبنائك، وقسمهم إلى قسمين  - ٥
 .يسجل كل اإلع نات التي تنشر القيم الفاضلة: قسم •
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إلعالنات التجارية في القنوات الفضائيةاألثر السلبي ل موسوعة األسرة

 .يسجل كل اإلع نات التي تنشر الفساد: وقسم آخر •

ــيم، ــي البحــث والتقي ــافس ف ــسم يتن ــدم لهــم واجعــل كــل ق  وق
  .الجوائز
إن أسلوب المربي اإليجـابي والمتميـز فـي تربيـة أبنائـه، .. نعم

ًسيصبح سببا في انتـشار القـيم واألخـ ق فـي المجتمـع، وسيـصبح 
  .ًسببا في محاربة المفسدين

*      *      *  
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

  العربي المدبلجة على المجتمع المسلسالتأثر 
  )نموذج المسلسالت التركية(

يث في الـوطن العربـي قبـل سـنوات قليلـة يتعـدى لم يكن الحد
المسلس ت العربية ، قبل أن ينتقـل الحـديث فـي المجتمـع العربـي 

 علـى الطريقـة المكـسيكية  ذات المسلس ت التركيـة  المـصورةإلى  
ـــ ــة٢٠٠ال ــشابهة فــي القــصصالتــي تظهــر ،  حلق ــة فــي و ، مت مختلف

ة نتوقـف وفـي هـذه القـراء.  وذات مضمون غربـي صـرف األحداث،
عند خ صة تأثير الدراما والمسلس ت التركية على المجتمع العربي 
انط قا من خلفيات تاريخية ال يمكن القفـز فـوق معطياتهـا بقراءتهـا 

مع التـذكير بـأن أغلـب في سياقها الثقافي المعرفي والتاريخي أيضا، 
 . بالمئة الدين اإلس مي٨٠األتراك يعتنقون وبنسبة 

  ية كسبت قلوب العربالدراما الترك

 أبريـل ٢٠فـي عـدد األمريكيـة " فورين بوليسي " مجلة أشارت 
ن الدراما التركية أثبتـت أن كـسب قلـوب مـن يعـيش م ، إلى أ٢٠١٠

لكـن مـشكلة الواليـات "في العالم اإلس مي ليست مهمة مـستحيلة، 
جـاء ".  المتحدة أنها لـم تكتـشف الطريقـة الـصحيحة للقيـام بـذلك

 -أمريكـا  مراسلة قناة إم بي سـي فـي -  لنادية بلبيسي في مقالذلك
 ما زالت تظن أن استقبال الطلبة المسلمين علـى أمريكان إ أكدت فيه
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

أرضها، وإرسال عدد من الدبلوماسيين الـذين يتقنـون اللغـة العربيـة 
ٍ، أو االعتماد على قنوات تلفزيونيـة ممولـة أمريكيـا كـاف "بصعوبة" ً

ــا أ ــو م ــة، وه ــذه المهم ــة له ــت أن سياس ــى النجــوم "ثب ــاد عل االعتم
حيـث نجحـت أنقـرة فـي تحقيـق مـا ، بفي أمريكا خاطئة" الوسيمين

ء  عقود من بد٧أخفقت الواليات المتحدة في إنجازه على مدى نحو 
  . ًع قتها رسميا مع العرب

ــون أن "أن .. أضــافت و  ــانوا يعرف ــو ك ــانيين ل ــس طين العثم ال
ت سـلطانهم بهـذه الطريقـة، لقـاموا السيطرة على قلوب من كانوا تح

 فـي إشـارة إلـى أيـام الخ فـة العثمانيـة التـي ،"بذلك منذ زمن بعيد
   . مساحات واسعة من أراضي الشرق األوسط العربيةضمت

.. اد للــدراما المكــسيكية الــدراما التركيــة المدبلجــة امتــد
 :وغيرها 

  "نـور "   مسلـسلاختلفـت أسـماء وعنـاوين الـدراما التركيـة مـن
 القت ، غير أنها تتفق في كونها"وإكليل الورد" ، "سنوات الضياع"و

 وأحد أهم أسـباب  ، لدى الشا  العربي بكافة مستوياتهً واسعاًقبوال
وذلـك  ،نجاح هذه التجربة هو قرب البيئة التركية مـن البيئـة العربيـة

 الثقافـة مـن الطـرفين فـي فتـرة اكتـساببسبب التـأثير المتبـادل فـي 
 نوعــا مــن العــادات والتقاليــد  التــي أوجــدت،ة العثمانيــةالخ فــ

ــشتركة ــي  ،الم ــين الترك ــين المجتمع ــشابهة ب ــيش المت ــاليب الع وأس
  .وخصوصا بين تركيا وسوريا بسبب الجوار الجغرافي،والعربي
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

 فهي ال،وإذا حاولنا تفسير هذه المتابعة العالية لهذه المسلس ت
ربـــي مـــتعطش للـــدراما إمـــا أن المـــواطن الع: تحتمـــل إال وجهـــان 

فــي الــدراما المتواضــعة المحترفــة نتيجــة وجــود بعــض المحــاوالت 
أو أنــه نتيجــة ، وتــدني مــستوى بعــض المسلــس ت العربيــة،العربيــة

 الجديدة  العربية حيث تعرض المسلس ت ،العرف الذي ساد مؤخرا
  العــام البــاقي أشـهرفي و، فــي شـهر رمــضان المبـارك) أول عـرض (
 ممـا ،األمر الذي خلق فجوة فـي المـشاهدة ،جديدةوجد مسلس ت ت

 .دعا إلى البحث عن بديل للمسلس ت العربية

ــاة  ــب أن قن ــ م MBC4والغري ــرض األف ــي ع ــل ف ــاع طوي ــا ب  له
ــة ــسيكية والبرازيلي ــة والمك ــة األمريكي ــست ،المدبلج ــرة لي ــذ فت  من

 إلــى قنــاة دبــي مسلــسل مــدبلج مــن الكوريــة كمــا عرضــت ،ببعيــدة
نسمع حينها أي صوت ينـادي بـالخوف علـى المجتمـع ولم ،العربية

 فهـل هـي تناسـب ،من العادات الكورية أو األمريكيـة أو المكـسيكية
  مجتمعنا أكثر من المسلس ت التركية ؟ 

هو السبب وراء هذه الحملة ضد الـدراما  ماولكن ،أعتقد ذلك ال
  وهل ستؤثر على نسبة المتابعة لها ؟؟ التركية 
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

  العربي أثرها على المجتمع ويةالمسلسالت الترك

تتعدد األسباب بتعدد المسلـس ت واألفـ م التركيـة، غيـر أنهـا 
ــأتي مظــاهر ،تنحــر جميعهــا جــسد المجتمــع العربي ــث ت الحــب حي

ــسية ــدراما والرومان ــاح ال ــصدارة كــسبب أول الجتي ــة  فــي ال  الطبيعي
 أصــبح كــل فتــاة وشــاب يحلــم بــذلك التركيــة للبيــت العربــي حتــى

ًغالبـا عـالم المـال الـذي ب مـشغولينلنـاس ان بعـد مـا كـان الحب، مـ
" هـو وونسيان مـا هـو أثمـن مـن المـال عليه يجلب الشر و التصا  

هذا هو الـذي جعـل النـاس تنـدفع نحـو المسلـس ت لعل  و،"الحب
وتكون لها أهداف معينه من  ،التركية التي قد تكون خياليه في أغلبها

 عقـول أثـارتلمسلـس ت التـي  مـن االـصرعةكسب ود الناس لتلك 
 أن  علــى أمــل، المتــزوجين أيــضاو و غيــر المتــزوجين  مــنالــشباب

ًيكون لديهم الحب الحقيقي الذي فقد بين العائ ت أيضا، فيجـدون 
 الخياليـةما هـو مفقـود عنـدهم وفـي داخلهـم فـي تلـك المسلـس ت 

  .المبتكرة

   :التأثير على العالقات العائلية

ات علـى المجتمعـللمسلـس ت التركيـة بية  اآلثار السلمن جملة
ــة ــب  ،العربي ــدان الح ــة فق ــة نتيج ــات الزوجي ــى الع ق ــا عل  تأثيره
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

 هـذهفقـد تركـت وفقـا للمفهـوم الحـداثي،  األزواج بـين والرومانسية
ــار ــس ت أث ــدمرةًاالمسل ــرة   م ــاق األس ــى نط ــ ال ًخــصوصا عل  ن ك

ثل ويتم، المسلــس تة برومانــسييعــيش يرغــب أن أصــبح الــزوجين
 يريـد أن يتمثـل ين الزوج وك ،على أرض الواقعبالحب المستحيل 

 لمـا األثـر الـسلبي يبدأ  وهنا،خرآل عند ا يجده الهولكن ،بهذا الحب
 بعــضوقــد يــؤدي فــي  ،نييحــدث مــن مــشاكل عديــدة بــين الــزوج

ــان  ــىاألحي ــ قإل ــدأت ،  الط ــن حــين ب ــرا م ــا يحــدث كثي ــذا م ً وه
، فقـد أصـبحت العربيةلمجتمعات المسلس ت التركية في البث في ا

المرأة تريد زوجها في تعامله معها كما يفعل مهند مع نور في الحـب 
 والرجـل يريـد مـن زوجتـه كمـا فعلـت نـور مـع مهنـد، ،والرومانسية

 مجـرد عمليـة تـشويق إال ومـا هـي ،  التقلـد بمثاليـات الحـببهدف
  .غير حقيقية ومجرد تمثيل أنهاوجذب لحضور المسلسل فقط، أي 

   :الشبابالتأثير على 

 الـشباب وخاصـة الفئـة شريحة أثر على التركيةكان للمسلس ت 
 على األخ ق،وتنتشر إلفساد فيها من دعوة غير مباشرة المراهقة لما 

شرعية قبل الـزواج التـي تحـدث داخـل السبيل المثال الع قات غير 
أصــبحوا يتمثلــون شخــصياتهم بشخــصيات المسلــسل  و،المسلــسل
الجامعة والمجالس  وأالصف  وأ ةمدرسال في ساحة  الحديثوأصبح

   .ةبشكل عام عن المسلس ت التركي
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

   : األطفالالتأثير على

 هــذه وتعــود المسلــس ت التركيــة إلــى األطفــال ووصــلت آثــار
أصـبحوا  و،ألطفـالهملـم ينتقـوا األفـضل الـذين المشكلة إلى األهل 

ــن المس ــصغير ع ــنهم ال ــدما يتحــدث اب ــسمون عن ــييبت ــسل الترك   ،ل
 درســه، ويتركــون مــا هــو أهــم   أكثــر ممــا يحفــظه ويكــون قــد حفظــ

توسيع مداركهم عن العلم، وحضور أف م تنمي معـرفتهم العلميـة و ل
 غيـر األخ قـي قدراتهم بأشياء مفيدة تخدم مستقبلهم، وليس الحب

 . الذي يؤدي إلى إفساد أخ قهموغير الشرعي

  : ة بعض انعكاسات المسلسالت التركي

 مسلـسل نـور  ومع نفس تقرير المجلة األمريكية،  فلقد وصـفت
ــه  ــذه الظــاهرة مــن منطلــق يــصحح صــورة اإلســ م بأن الموســومة ه

 نجحت آخر حلقـة مـن المسلـسل فـي أن  بحيث،الفريدة من نوعهاب
". من فلسطين إلـى المغـرب" مليون شخص ٨٠يحظى بمتابعة نحو 

 تعاملــه الرومانــسي مــع وكيفيــة" مهنــد"وقالــت المجلــة إن شخــصية 
المـرأة العربيـة، وكانـت الرسـالة "زوجته نور كان لها أبلغ األثر على 

ًواضحة، تقول فيها إن اإلس م ليس سببا في أن يـتم التعامـل معهـن 
 زوجفكـرة مـشاهدة "وتـضيف المجلـة ". بخشونة من قبل أزواجهـن

فيـة مسلمة يتقاسمون نفس القيم والخلفيـات الثقاال زوجتهمسلم مع 
فقـد سـاهمت . ًمع إخوتهم في الشرق األوسط هي فكـرة جذابـة جـدا
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  وغيـرت الكثيـر مـن األفكـار،لـصور النمطيـةفي تحطيم العديد من ا
 وكل هذا تم من خ ل شخص هو من نفس المجتمع ولـيس ،السلبية

  ". من الخارج
وكانت الدراما التركية قـد نجحـت فـي التعامـل مـع العديـد مـن 

شى الدراما العربيـة التعامـل معهـا، مثـل المـساواة المواضيع التي تخ
بين الجنسين، والتعامل مع الخيانـة، وكـذلك إقامـة ع قـة حـب مـع 
شخص معين، والتعامل مع موضـوع األطفـال الـذين يولـدون خـارج 

وهي دراما جاءت في النهاية من بلد مسلم هو . ع قة الزواج الشرعية
مـا جعـل مـن " عقـود، وهـو تركيا، رغم تـشربها بهويـة علمانيـة منـذ

السهل اختراق جدران سميكة وضعها المحافظون في العالم العربـي، 
تمثلت في التعصب وكراهية النساء ومحاولة إخفاء أو التنكـر لفكـرة 

وقالـت . ، بحـسب المجلـة"وجود القضايا األخ قية داخل المجتمـع
ة ولـيس المجلة إن الدراما التركية مشاهدة من قبل جميع أفراد العائلـ

وهو األمر الذي سمح بموقع تركي قوي فـي "من قبل السيدات فقط، 
الشا  العربي، حيث أصبح المئات من العرب يقضون عط تهم في 
تركيا في كل فرصة لهم، وأصبحت إسطنبول وجهة سياسـية منافـسة 

وفي الوقت الذي يحـاول األتـراك اسـتذكار ". لكل من باريس ولندن
 " تـوب كـابي"ية كانت قائمـة بزيـارتهم قـصر مجد إمبراطورية إس م

ًالذي شهد تصوير مسلسل نور فإن العرب غالبـا مـا يـزورون المكـان 
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

إللقاء نظرة علـى المكـان الـذي وقـف فيـه نجـومهم الـذين يتمتعـون 
  .بالوسامة لتصوير المسلسل

ن السياحة إلى تركيا خـ ل أ ومن جهة أخرى كشفت عدة تقارير
مـن اإلمـارات % ٢١ة غيـر مـسبوقة، منهـا  شـهدت زيـادم٢٠٠٩العام 

  .الظاهرة التركية.   قدموا من المغرب% ٥٠العربية المتحدة، و
 مـع عـرض م٢٠٠٦  وكان عصر المسلس ت التركية قد بدأ عام 

مسلسل نور المدبلج، وما زالت المسلـس ت التركيـة تتمتـع برصـيد 
 قنـاة ناطقـة كبير داخل المجتمع العربي، وهو ما دعا تركيا إلى إنشاء

باللغة العربية موجهة لسكان المنطقة من أجـل توجيـه خطـاب تركـي 
مباشر لهم، لم تكـن أنقـرة تفكـر فيـه لـو تركـت األمـور دون عـرض 

  . المسلسل التركي األول
لقـد أثبـت أن إنتـاج " علـى الظـاهرة فيما علقـت مواقـع إع ميـة

حـداث تلفزيوني بسيط يمكـن أن يـستخدم كـأداة اجتماعيـة فعالـة إل
تغييرات في التفكير والتأثير، وفازت بم يين العقـول والقلـوب فـي 

ــة ــضيفة أن "المنطق ــسياسي "، م ــوى ال ــد ذو المحت ــسل الجدي المسل
ًقد أدى إلى العديد من ردود األفعال عربيا، خـصوصا " صرخة حجر" ً

ًوأنــه ينقــل جانبــا مــن حيــاة الفلــسطينيين اليوميــة تحــت االحــت ل 
، ومنها مناقشات صاخبة في المـدونات العربيـة العسكري اإلسرائيلي

  ". حول محتواه
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

  إجماع على سلبية الدراما التركية

  :في أحد المواقع اإللكترونية وفي إجابة على سؤال
مـا نـوع  و التركيـة تـأثير علـى المجتمـع العربـي ؟اهل للـدرام" 

  " التأثير برأيك ؟
ــف٣٦ جــاءت اإلجابــات لتعبــر عــن   ومن مجموعــة، رأي مختل

  : اآلراء اقتطفنا اآلتي
ــاي  • ــينأنالرجــاء : " القب ــشوا   ، نكــون منطقي ــة ال ــصور ممتلئ ب

ــين، و ــاك نــاس يــشترونهاأن دليــل ذلــك الممثل  هنالــك  إذن، هن
 الجميـع يتفقـون علـى و ، شكلون نسبة عالية بالمجتمعيمعجبين 

 هذا التـأثير يتعـدى الم بـس أنهل تتصورون ف ، التأثير سلبيأن
  "الع قات؟   البعض تقليدةقليل الحياء و محاول تإلىليصل 

أن ن الكارثـة أل، المقـاييسأنـواع سـلبي بكـل تأثيرها: "دريمس   •
 ،ات مثـل نـوريـ مـن فتج الشباب يحلمون بالزواالعديد من أصبح

 لـم يعــد  بحيــث،ومعظـم الفتيـات يبحــثن عـن شــاب مثـل مهنـد 
 أنو المهـم هـ ، محـافظ علـى صـ تهأو أخـ ق كان لـه إن ميهمه

علينـا " وخـتم بقولـه" ن تكون شـبيهة بنـورأيها بمهند وبيكون ش
 الطريـق إلـىالـدعوة لـشبابنا بالهدايـة و ،التمسك بديننا الحنيـف

  ".المستقيم
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

 عملــت دراســة أننــيحتــى  ،لهــا تــأثير ســلبي واضــح: "دوكتــورو •
فالتأثير ،حـد المسلـس تأ هنالك حاالت ط ق سببها أن تهرأظ

 ".  المجتمعغلب مكوناتأواضح على 

 المسلس ت التركية مثـل مسلـسل نـور ال  :"اهللا المقدسي عبدأبو  •
 فهي ال تعكس سوى صورة ،تعكس صورة وواقع المجتمع التركي

 ، وهـذا الوسـط يعـيش الغنـى الفـاحش،الوسط الليبرالي في تركيا
 المجتمع التركـي طبقـة أكثربينما الطبقة المتوسطة والفقيرة وهي 

 لمــا كــان عليــه آبائهــا التقاليــد االجتماعيــة  ويغلــب عليهــا الــدين
 .وأجدادها

   ". قاربت على االنتهاء، أوستنتهي موضة أعتبرها: " دندون  •

فــي وجــدان الــشباب الــسلبية الكارثــة هــي تغلــل الثقافــة : "أمــين  •
 األخ و ، الفتـاه حامـلأن ففـي العديـد مـن المـشاهد نجـد ،العربي

 حملـت مـن شـخص ال هـاألن ليس لكونهـا حامـل بـل ،سفاح ثائر
الزوجــات علــى و اآلبــاء، علــى األبنــاء ردود إلــى إضــافة،يحبه

 كـل هـذا ، المجتمـع الغربـيإلى أكثر تميل التي الحياة واألزواج،
 األمريكيـة االـسينم أن ورغـم ، قادمـةأجيـالستظهر تأثيراته علـى 

  ". ثقافة غربيةأنها تقدم لنا ثقافتها على إال أنها  ،األسوءتقدم لنا 

 وزيارة بيـت يحيـى تركيا، إلىزادت الرح ت السياحية :" مراقب •
  ". مهندولميس ونور و
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أثر المسلسالت المدبلجة على المجتمع العربي موسوعة األسرة

 الدراما التركية وقبلها البرازيلية والمكـسيكية إن:" حسام حرب .د •
 تـأثيرلن يكون لها و ، تزولأن موجة عابرة ال تلبث مجردوغيرها 

ونحن ، ما تكون زوبعة فـي فنجـانأشبهفهي  ،على المدى الطويل
 هي ألنها ، ثقافتنا المعتادين عليها بسهولةإلىل بسرعة ونرجع نم
 التوجـه إلى المنتجين والمخرجين العرب إلى وهذه دعوة ،بقىاأل

 . الدرامي المفيداإلنتاجنحو 

أمـا الكبـار ، تأثيرها واضح وجلي فـي المـراهقين فقـطإن :" مادي •
والعق ء مـن النـاس يعتبرونهـا مجـرد قـصص حـب عـاثرة ال أثـر 

 ".هال

دون  تـسلية فقـطال مـن بـابمعظم المتابعين لها يعتقد البعض أن  •
  مـن الـصحفإع مية ةغلب التأثير حبكأ ، من منطلق أن تأثيرأي

 .صحفيالسبق التي تمارس ال

  : اللهجة السورية تحقق نجاح الدراما التركية

حـد بـائعي الملـصقات بجـوار مبنـى جامعـة أيقول حـسين وهـو 
 صـورة فـي اليـوم ألبطـال مسلـسل ٥٠٠ مـن ثـرأك" إنـه يبيـع ،دمشق
 ويـشترطن ،كل الصبايا يشترين صور مهنـد" ويضيف ضاحكا ،"نور

، "ن فهـي ضـرته..وليس بـصحبة نـور ،أن يكون وحيدا في الصورة 
الهـاتف  نغمـة  ت التركيـةكما صـارت المقدمـة الموسـيقية للمسلـس

  . المفضلة لدى الكثيرينالنقال
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 فـي الـشركة المنفـذة" نـور"سلسل معن المشرف التقني وكشف 
 ١٥٠ مـن أكثـر "إلـىصل عدد حلقات مسلسل نور و أنهوليم عنيني 

جـرى اقتطـاع المـشاهد الحميمـة " وفـي المونتـاج ،"حلقة تلفزيونيـة
 باقتطـاع القنوات العربيـةكما تقوم ، "لتتناسب مع المجتمع السوري

كـد أن أالـذي ،بحسب عنيني" ال تجدها مناسبة"مشاهد أخرى كثيرة 
وإنتــاج حلقــة  ،بعــد دراســة"اختيــار اللهجــة الــشامية للدبلجــة جــاء 

 ". تجريبية عرضناها على مختصين مختلفين

عــد العملــين أ المعــد التلفزيــوني ســامي خــويص الــذي وأشــار  
 اإلعـداد إلـى أن عمليـة ، اللهجة الشامية بعد ترجمتهمـاإلىالتركيين 

حاولـت نقـل العمـل  "، ويتـابع"تجنبت الترجمة والنقـل الحـرفيين"
 ولكــن فــي نفــس الوقــت قمــت ،  للــنصأمينــا كنــت ،التركــي إلينــا

 ،  ألن المواقـف تتغيـر، والنكـاتاألمثـالفعربت ، بمقاربة لمجتمعنا
ــضحك  ــا ي ــراكوم ــضحكنااألت ــا ال ي ــة ، " ربم ــى أن دبلج ــشير إل وي

ال يحقـق االنـسجام بـين الـصورة "األعمال األجنبية باللغة الفـصحى 
 ". إلى بيئات مختلفة تماما عن بيئة الك مالتي تنتمي 

ــة فــي االنتــشار الواســع  ــضل للهجــة العامي ويعطــي خــويص الف
ــسورية نــشرت اللهجــة "لألعمــال المدبلجــة  ــدراما ال خــصوصا أن ال

  .على حد تعبيره" العامية في جميع البلدان العربية
وإلى جانب دور اللهجة العاميـة يـضيف الممثـل الـسوري علـي  
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 يـشبهوننا األتـراك" يحضر صوته في دوب ج العملـين أن كريم الذي
 ،من الناحيـة الدينيـة والثقافيـة وفـي ع قـاتهم علـى صـعيد الحداثـة

يشير كـريم أيـضا إلـى أن األعمـال التركيـة ، كما "وكذلك الحكايات
عالما جمي  ومدنا جميلة ال يعرفها الناس هنـا، وهنـاك أيـضا "تقدم 

نـسبة "ويضيف كريم أن ، " الناسبهمأحوجوه جميلة لممثلين جدد 
 هنـاك أن كمـا ،كبيرة من النساء تشاهد مسلـسل نـور مـن أجـل مهنـد

ع قات إنسانية واجتماعية يتفاعل معها الناس سواء أكانت تركية أم 
  ."فرنسية

 يتـابعون العمـل علـى القنـوات أصـدقائيبعض  ":وتقول إيناس
 أن مـشيرة ،" العربيـةواتالقنـالتركية ليتابعوا المشاهد التي تقتطعها 

 عديــدة ال نفهــم كيــف حــصلت بــسبب المــشاهد ًأحــداثا"هنــاك 
 . "المقتطعة

  :التركية بليبياإغراءات الدراما 

ــدبل ــي الم ــسل الترك ــصدر المسل ــذئاب "جيت ــه " وادي ال بحلقات
 -المثيــرة ومــشاهده الجامعــة بــين إغــراءات الــدراما وحميــة الــسياسة

 وتــشير ، متابعــة لــدى الليبيــين قائمــة المسلــس ت األكثــر-يتــصدر
ــان"صــحيفة  ــى أن " البي ــة إل ــالحس "اإلماراتي تحــول المــسكونون ب

آملين له النصر على  ،العروبي إلى عشاق للبطل مراد نجاتي شاشماز
ّمافيا إسرائيل، وتحول الفتيـات الليبيـات إلـى عاشـقات لمـراد بطـل 
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لمدبلجـة وادي الذئاب يعكس حقيقة ما أحدثته المسلس ت التركية ا
 ".هذه األيام من هزات داخل الشا  الليبي

 وتقول إحدى الصحافيات الشابات إن هـذه المسلـس ت هـزت 
وباتت األسرة العربية تنتظر بلهفـة قويـة ،جنبات المجتمعات العربية

 ١٥٠الحلقات المقبلة من هذه المسلس ت التـي تـصل حلقاتهـا مـن 
 مسلـس ت ٤-٣ين هناك قنوات تعرض ب"وتضيف .  حلقة١٨٠الى 
 وبدأت القنوات العربية تتصا  ، اليوم الواحد وكلها وراء بعضهافي
 باتت تهدم عددا كبيـرا مـن البيـوت التي عرض هذه المسلس ت في

 األسـرة العربيـة والعديـد منهـا فـي وتبث عـددا مـن األشـياء ،العربية
ــه ع قــة بالــدين وال اإلســ م ــيس ل بطــال هــذه أ أن إلــىوتــشير ". ل

وباتت ،أبطال وفرسـان أحـ م للفتـاة العربيـة عامـة"سلس ت هم الم
وتقـول إنهـا خـ ل ". الفتيات العربيات يبحثن عـن هـؤالء الفرسـان

وخ ل تجولهـا " العريقة بقيمها وأخ قها"زيارة عمل لجامعة الفاتح 
وجــدت أن جــل الطالبــات ال  ، كليــة الطــبفــيمــع إحــدى قريباتهــا 

صيل هذه المسلس ت بكل ما فيهـا، حديث بينهن سوى عن سرد تفا
.  زمي تهــاإلــىوالــبعض مــنهن تحفــظ هــذه المسلــس ت وتحكيهــا 

هــذه المسلــس ت تفوقــت علــى الــدراما العربيــة المــصرية "وتــضيف 
صــرخة 'والــسورية، كمــا أن بعــضها عــالج القــضية الفلــسطينية مثــل 

وعالجت القضية أفضل مـن الـدراما والعـرض العربـي للقـضية ' حجر
  ". والقى هذا المسلسل قبول واستحسان الليبيين،يةالعرب
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 وأيــضا ،هــذه المسلــس ت لهــا غــرض سياســي تركــي"  وتتــابع 
 للسياحة والمدن والعادات والتقاليـد التركيـة ترويجيغرض سياحي 

وأصـبح المـواطن العربـي ، هـذا الهدففيونجحت هذه المسلس ت 
ي مفتونــة مـن مـصر الـى دول الخلـيج وفــي كـل بـ د المغـرب العربـ

 ".بالمسلس ت التركية المدبلجة

  ليبـي  رب أسـرةمهنـدس الكمبيـوتر أحمـد العجيلـي أن ويؤكد 
قام بتهشيم التلفزيـون لكثـرة م حقـة الزوجـة واألبنـاء للمسلـس ت 

ــة ــزل والدراســة ،التركي ــضبت " وعــدم اهتمــامهم بعمــل المن ــذا غ ول
المسلـسل الزوجة وأخذت بناتهـا إلـى منـزل أهلهـا لمتابعـة أحـداث 

  ". وتركت المنزل للزوج من دون عشاء ،التركي

 : المجتمع الموريتانيفي الدراما التركية 

َغزت الدراما التركية المدبلجـة المجتمـع الموريتـاني، حتـى إن 
 عامـا ٢٠ُإحدى األمهـات تـدعى فاطمـة بنـت سـالم تبلـغ مـن العمـر 

تي ولــديها طفــ ن ســافرت إلــى إســطنبول رغبــة منهــا فــي لقــاء نجــا
  ."وادي الذئاب" ُشاشماز الذي يجسد دور مراد بطل مسلسل 

التــي تعــيش فــي حــسب صــحف موريتانيــة  الــسيدة  هــذهقــصة
الزويرات في شمال موريتانيا بدأت عندما أبلغـت أسـرتها الـسلطات 

" بحـسب صـحيفة و ،عن اختفائها بعد أن بحثـت عنهـا دون جـدوى
ــة "القــدس العربــي ــه  اللندني ــام؛أن  اكتــشفت األســرة بعــد خمــسة أي
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المفاجأة، عندما اتصلت الفتاة المفقودة بأبيها من تركيـا، وقالـت لـه 
إنهـا حققـت أمنيتهـا بـسفرها إلـى إسـطنبول للقـاء مـراد، لكنهـا لــم :

وطلبـت الـسيدة الموريتانيـة مـن والـدها أن يـدفع ثمـن . تقابله بعـد
  . التذكرة التي استدانتها من إحدى وكاالت السفر المحلية

كـد زوج الفتـاة يـسمع الخبـر حتـى طـار عقلـه، حتـى قـال ولم ي
البعض إنه قد يذهب هو اآلخر إلى تركيـا للبحـث عـن رهـف زوجـة 

 ." وادي الذئاب" مراد في مسلسل

أشـــعل أزمـــة بـــين تركيـــا " وادي الـــذئاب "ُيـــذكر أن مسلـــسل 
 فـي الحلقـة األخيـرة بـالهجوم علـى المسلسلوإسرائيل، ويقوم بطل 

نقاذ طفل تركي خطفه الموساد اإلسـرائيلي، ويقتـل سفارة إسرائيل إل
 قد أثـار أزمـة أيـضا بـين " صرخة حجر"كان مسلسل و.أحد عناصره

ّإسرائيل وتركيا، خاصة وأن المسلسل يصور ممارسات االحت ل فـي 
  .حق الشعب الفلسطيني األعزل

 :بمسلسالت تركية المكبوت العربي 

 والمــولعين بهــا، أن يعتقــد الــبعض مــن متــابعي الــدراما التركيــة
ــدراما  ــدة ال ــة جدي ــاوّالتركي ــة علين ــة ،غريب ــة العربي ــين الع ق  متناس

ّ التــي تــشارك الموســيقى العربيــة ،ّالموســيقى التركيــةالتاريخيــة ب
ــة ــك  والفارســية ّوالكردي ــستمعين لهــا، وذل ــة لكم ــةلطبيع   ،الجغرافي

َفالسينما التركية كانت متابعة  الماضـي  في تسعينات القرن في الشام ّ
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ّأكثر من الدراما السورية وحتى الدراما والسينما المصرية، وذلك قبل  ّ
ّظهــور الــديجيتال والــست يت فــي المنطقــة ككــل، وعــدم تــوافر 
ّالفضائيات التي أصبحت اآلن تبث المسلس ت الـسورية والمـصرية  ّ ّ
ّوالخليجية بكثافة، حيث كـان االعتمـاد وقتـذاك علـى أجهـزة خاصـة 

ًفــض  عــن بــث تلــك ، ّوات التركيــة متــوفرة بــسهولةتجعــل مــن القنــ
ّالقنــوات األفــ م اإلباحيــة لغايــات هــي أدرى بهــا، وكانــت تنحــصر 
ّالمتابعات على أف م إلبراهيم تاتليسس الرومانـسية، وجنيـد أركـان  ٍ
ّالقتالية، وشعبان الكوميدية، رغم المعرفة القليلة باللغـة التركيـة، إال  ّّ

ُ كما لم تكـن . كانت تفهم من خ ل المتابعةأن مضمون األف م تلك
ّ تلـك عـن األفـ م الهنديـة، المبالغـة فـي ً كثيـراّاألف م التركية تبتعد

 وفي الجانب القتالي الذي كـان ال يبقـي علـى شـ  وال ،رومانسيتها
ًيذر، كمـا لـم تكـن تبتعـد أيـضا فـي دراماهـا وسـينماها عـن الـدراما  ُ

ّالسورية الحالية ا من ناحية المضامين المطروحة، والتـي في تشابهه ،ّ
ًأصبحت تخدم الجوانب التجارية نوعا ما، كعرض مودي ت وأنـواع 

  .السيارات الحديثة والفخمة، ومودي ت األلبسة المغرية
ً الــدراما التركيــة المختزلــة حاليــا بمسلــسلي ســنوات الــضياع أن ّ

جتمعـات ّونور، واللذين أخذا صداهما ومداهما، حتى عما أرجاء الم
ــة ــة كاف ــس ن  فّالعربي ــذان عرضــا المسل ــضائيات عالل ــى ف ــدةّعل ، دي

  . ّوبالتالي قربها ودخولها بيوت وقلوب المجتمع العربي
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   :وآثارإيجابية. .عقدة المكبوت

 ،"نـور" و"ّ سـنوات الـضياع" هذين المسلسلينةمن خ ل متابع 
ًلم أجـد تفـسيرا مقنعـا يجعـل مـن المـشاهد أن يـنهم هـذا بهمـا إلـى  ً

ــه،  ــن وقت ــة م ــست بالقليل ــساحة لي ــه م ــذان من ــالي يأخ ّالحــد، وبالت
ًويحت ن حيزا كبيرا من تفكيره،  ً ّ  في هذين المسلسلين وباعتقادي أنّ

ّهناك مخاطبة للمكبـوت فـي نفـوس المجتمعـات العربيـة، وبالتـالي 
ــأ للخــروج إلــى الواقــع،  ،إثــارة ذلــك المكبــوت ــذي يــصبح مهي ًوال ّ

ّعـن رغبـات تحـاول أن تتحقـق، وتجـد لنفـسها  -ً نوعا ما -كتنفيس
ّمكانا في الحياة الواقعية، لذا فهما يحققان نوعا من التنفيس عن كـل  ً ًّ
َمــا يتمنــاه المــرء ويطمــح فيــه، مــن خــ ل المــشاهد التــي تــستثيره،  ّ
ّوتجعله ينقاد وراء أدق التفاصيل في المسلسلين، إلى درجـة تمـاهي 

عبــر تلــك الــشاشة الــصغيرة، المــشاهد مــع شخــصيات المسلــسلين، 
ن أوالتي تريحه بالتالي من ألم اصطدامه بـالواقع، الـذي يواجهـه مـا 
 يّمنُتنتهي تلك اللحظات، وتجعله يسرح في عالم الوهم والخيال، ي

ًيحلق عاليـاونفسه،   بهكـذا مسلـس ت، انهماكـهًتاركـا وراءه سـبب  ،ّ
ّالتي من مهامهـا إلهـاؤه، وبـث مـا تريـده فـي عقلـه، ثـم  أن ث ال تلبـّ

ّتت شــى تلــك األحــ م واألوهــام، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق منهــا 
ّبالحياة الزوجية، والتي تكون عكـس مـا فـي المسلـسل، فكـل واحـد 
ّيتمنى أن تحبه زوجتـه كمـا تحـب نـور مهنـد، وكمـا تحـــب لمـيس  ّّ ّّ
يحيــى والعكــس، ويريــدون تفــصيل بعــضهما البعــــض علــى شــاكلة 
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ُن لــم يكــن مــا كــانوا يريــدون كــان الخــ ف أبطــال المسلــسلين، وإ
  . ّوالط ق، هذا ما تفسره حاالت الط ق المتكاثرة

ال نـــستطيع أن ننـــسف الجانـــب اآلخـــر والمتمثـــل بالطبقـــة و 
الفقيــرة، والتــي تعطــي الفكــرة والــصورة الواضــحة عــن بــساطة تلــك 
ًاألحياء في المجتمع التركي والمعروض في سنوات الضياع تحديدا،  ّ

ّالطبقــة رغــم بــساطتها، إال أنهــا تكــون هــي المنتجــة، الخيــرة، هــذه 
 والتي تظهر مدى التسامح فيهـا، أي إظهـار جانـب الخيـر ،المساعدة

ّ المظاهر اإلس مية باإلضافة إلى إبرازوالشر وانتصار الخير باألخير، 
ّفي الكثير من األحيـان كونهـا متغلغلـة فـي المجتمـع التركـي، كعـادة 

ــان،  ــوالخت ــ مية، األعي ــضية، وّاد اإلس ــواتم الف ــادي وّالخ ــل أي تقبي
   .وغيرها.. اللوحات المعلقةاآليات القرآنية المكتوبة على والكبار، 

*      *      *  
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  الترويح عبر وسائل اإلعالم

إن وسائل اإلعـ م المختلفـة المـسموعة والمقـروءة والمرئيـة 
ثقــافي، ًواإلنترنـت أصــبحت جــزءا مــن حيـاة اإلنــسان وتكوينــه ال

تزوده باألخبار والمعلومات والوقائع والمشك ت، وبالتـالي فهـي 
تؤثر في العقليات والميول واالتجاهـات، والجمهـور يتفاعـل مـع 

  .الرسائل اإلع مية المتعددة بما تحمله من مضامين متنوعة
ويأتي دور الترويح كنشاط هادف لتخفيف األعباء والـضغوط 

  .نفوسالحياتية وبعث الحيوية في ال
والترويح عبر وسائل اإلع م يجب أن يكون في إطار مبـادئ 
الشريعة الغراء، وأن يكون فـي سـياق المفهـوم الـشامل للعبوديـة، 

̈  ©   ª  »﴿ :قــال تعــالى   §  ¦  ¥  ¤  £ ﴾)١( ،
ــسان ــة لإلن ــب المختلف ــتم مراعــاة الجوان ــروح والعقــل .. وأن ي ال
لمباح، كما جاء في والجسد، فالدين الحنيف يحث على الترويح ا

  .»روحوا القلوب ساعة وساعة«: األثر
وعند استخدام الترويح أو التسلية في وسائل اإلعـ م يراعـى 
ــة الهــم مــن النفــوس  ــة، ومنهــا إزال أن تكــون فيهــا منفعــة إيجابي

  .والتوجيه الصحيح
                                                 

 .١٦٢آية سورة األنعام،   )١(
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   :وضرورة عصرية... وسيلة شرعية حالـتروي

ًيعتبر الترويح في ديننا أمرا مطلوبا و تلبية حاجـات لًومرغوبا ً
ــ  إفــراط وال  الــنفس البــشرية، فاإلســ م ديــن الفطــرة الــسوية، ف

  . بل اعتدال وتوازن،تفريط
وقد أدرك الصحابة الكرام ضرورة التـرويح والتـسلية حتـى ال 
تكل النفوس وال تمل، فهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي 

 اللهـو، ليكــون إنــي ألسـتجم لقلبـي بالــش  مـن«: اهللا عنـه يقـول
  .»أقوى لي على الحق

  .فالترويح في اإلس م جزء من الدين وميدان لكسب الثواب 
   :أهمية الترويح

 السـيما وإننـا نعـيش فـي ،للترويح عـن الـنفس أهميـة بالغـة
 وتنوعــت فيــه المــصائب، وأصــبحت ،عــصر كثــرت فيــه األزمــات

 الترفيه مما يؤكد الحاجة إلى. الهموم والغموم تتواتر على القلوب
  .والتسلية والتخفيف على النفس والجسد من أعباء الحياة

ــرويح الهــادف أ ــن ســمات الت ــه يكــسب المــرء مهــارات وم ن
  . ل بتكار واإلبداعوقدرات تهيؤه

ومن مزايا اإلس م كدين يوازن بين الجسد والروح أنه يرتقي 
ــى اهللا  ــى درجــة التقــرب إل ــريء إل ــاح أو اللهــو الب ــالترويح المب ب

   .بادة التي يؤجر عليها اإلنسان متى ما خلصت النيةوالع
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كـل «:  أن رسـول اهللا  قـال،عن أبي هريرة رضـي اهللا عنـهف
انتـضالك بقوسـك، وتأديبـك : ش  من لهو الدنيا باطل إال ث ثة

  .)١(» فإنها من الحق،فرسك، وم عبتك أهلك
اسـتثمار ألوقـات  الترفيـه مـن شـأنه فـإنإضافة إلـى مـا سـبق 

دفـع الملـل والكـسل عـن الـنفس والجـسد ويبعـث فيهمـا  والفراغ
ففي الحديث عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسـول  .الهمة والنشاط
 على أحدكم إذا ألح به همه أن يتقلد قوسه فينفي ما«: اهللا  قال

  .»به همه
  :أهداف الترويح 

 وغايـات جليلـة، ، أهـداف نبيلـةالدينيللترويح في المنظور 
  : منها دنيوية وأخروية،لمقاصدتحقيق و
أم  فقد قالت : وأنه دين اليسر ال العسر،بيان سماحة اإلس م  - ١

نهـا كانـت  أا،مـ رضي اهللا عنه بنت أبي بكرعائشةالمؤمنين 
تلعب بالبنات، فكان النبي  يأتي بصواحبي يلعبن معـي، 

لـتعلم «: وقالت رضي اهللا عنها أن رسـول اهللا  قـال يومئـذ
  .)٢(»نا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحةيهود أن في دين

ــضبطة   - ٢ ــت الفــراغ فــي الممارســات المباحــة المن اســتثمار وق
                                                 

 .أخرجه الطبراني في األوسط والحاكم  )١(
 .رواه أحمد  )٢(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٠ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

ــشرعية ــضوابط ال ــيم .بال ــن الق ــول اب ــت«: يق : وعمــارة الوق
 أو يعـين علـى ،االشتغال في جميع آنائه بمـا يقـرب إلـى اهللا

ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى 
 القوة على ما يحبه اهللا وتجنب ما يسخطه كانـت أخذها بنية

 فـ  تحـسب ،، وإن كـان لـه فيهـا أتـم لـذةعمارة الوقـتمن 
  .)١(» بهجر اللذات والطيباتعمارة الوقت

 مثـل ،اكتساب مهـارات حياتيـة عبـر الممارسـات الترويحيـة  - ٣
عن عقبة بـن عـامر  ف.إلخ... ركوب الخيل والرمي والتسابق

 – وهو على المنبـر - سمع رسول اهللا   أنه،رضي اهللا عنه
أال إن القـوة ، )٢(﴾¨  ©  ª  »  ¬  ®   ﴿« : يقول

  .)٣(»الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي
: قـال ابـن حجـر. تقوية الـروابط الزوجيـة واألواصـر الوديـة  - ٤

ً أحيانــا، ُ تــضحكه  بالمــشيكانــت ســودة رضــي اهللا عنهــا
هللا عنهــا مــن النــساء المرحــات، ربمــا رضــي اوكانــت ســودة 

  .)٤(مازحت النبي  وأضحكته
قالـت أم . من التعـب والمـشقة فـي الحـضر والـسفرالترويح   - ٥

                                                 
 ).٢/١٨(مدارج السالكين   )١(
 ).٦٠(سورة األنفال، آية   )٢(
 .رواه مسلم  )٣(

 .٤٣كتاب ابتسامات نبوية، ص   )٤(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١١ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

خرجـت مـع رسـول اهللا  : عائشة رضي اهللا عنهـاالمؤمنين 
في بعض أسفاره، وأنا جاريـة لـم أحمـل اللحـم ولـم أبـدن، 

»  أسـابقكحتـى«: ثـم قـال. فتقـدموا »تقـدموا«: فقال للناس
فسكت عني، حتـى حملـت اللحـم وبـدنت . فسابقته فسبقته

:  فقــال للنــاس،وســمنت، وخرجــت معــه فــي بعــض أســفاره
:  فجعل يضحك ويقول،فسبقني» أسابقك«:  فقال،»تقدموا«
  .)١(»هذه بتلك«

عـن يعلـى بـن مـرة رضـي ف. مداعبة وم عبة األطفال الصغار  - ٦
عـام دعـي لـه، فـإذا خرجنا مع النبـي  إلـى ط: اهللا عنه قال

حسين يلعب في السكة، فتقدم النبي  أمـام القـوم وبـسط 
يديــه، وجعــل الغــ م يفــر ههنــا وههنــا ويــضاحكه  حتــى 
أخذه، فجعل إحدى يديه تحـت ذقنـه واألخـرى فـوق رأسـه 

  .)٢(َّفقبله
 عبـداهللا بـن فعـن. التحبـب لهـمالتقرب إلى قلـوب الخلـق و  – ٧

اعيل، عـن يزيـد بـن أبـي حدثنا حـاتم بـن إسـم:  قالمسلمة
َّمـر : سمعت سلمة بن األكـوع رضـي اهللا عنـه قـال: عبيد قال َ

ِالنبــي  علــى نفــر مــن أســلم ينتــضلون، فقــال النبــي  َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ٍ َ ّ :
ْارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع « ًْ ِ َِ َ َ َّ َ

                                                 
 .رواه أحمد  )١(
 .إسناده حسن: قال الهيثمي. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة  )٢(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٢ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

ٍبنــي فــ ن َ ِ َقــال. »َ ِفأمــسك أحــد الفــريقين بأيــديه: َ ْ َ َْ َ َ ْ م، فقــال َ
ْمــا لكــم ال ترمــون«: رســول اهللا  َ َ ُ َ ــالوا» ؟َ ــف نرمــي : ق ِكي ْ َ َ ْ َ
َوأنت معهم َ َ ْ ْارموا فأنا معكم كلكم«: َقال النبي : َ ُْ ُّ ُ َ َ َ َ ْ«)١(.  

عـن عائـشة . دفع ما يصيب النفس من سآمة أو هـم أو ضـيق  – ٨
مـا علـى أحـدكم «: قـال رسـول اهللا: رضي اهللا عنها قالت
  .)٢(»ن يتقلد قوسه فينفي بها همهإذا ألح به همه أ

من خ ل التدريبات علـى . تعويد على الجهاد والحض عليه  – ٩
  .الرماية والركوب وغير ذلك

  :أنواع الترويح 

هناك أنواع للمناشط الترويحية، ومـن شـأن كـل نـوع تحقيـق 
قيمة تربوية أو أخ قية أو اجتماعية، كما أن لكل نوع منها غايات 

  : نواع الترويح أومن. وأهداف
وهو أسمى وأعلى وأفضل أنواع الترويح،  :الترويح التعبدي   ) ١

ِّوهو ما يروح به المسلم عن نفسه بأداء العبادات والقربـات، 
، إذ »قم يا ب ل فأرحنا بالص ة«: فقد كان الرسول  يقول

يجـــد فيهـــا اللـــذة والبهجـــة والـــتخلص مـــن همـــوم الـــدنيا 
  .وغمومها

                                                 
 .رواه البخاري  )١(
 .أخرجه الطبراني في الصغير  )٢(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٣ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

 ،ح التعبدي ذكـر اهللا حيـث انـشراح الـصدرومن صور التروي    
:  واســتثمار أوقـات العمــر، قـال اهللا تعــالى،واكتـساب األجـر

﴿  å  ä  ã     â  á﴾)١(.  
 واعتــزال المنغقــصات والملهيــات، ،ومنهــا الخلــوة بــالنفس    

فهذا القاضي واألديب العالم علي بـن عبـدالعزيز الجرجـاني 
  :يشير إلى أنسه في خلوته إذ يقول

   )٢(ُ بوحدتي ولزمت بيتي    فدام لي الهنا ونما السرورُأنست
وقد استشعر سلف األمة ثمـرات التـرويح التعبـدي،إذ يقـول     

لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيـه : إبراهيم بن أدهم
   .)٣(من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف

 وذلــك بممارســة رياضــة مــن الرياضــات :التــرويح الرياضــي   ) ٢
مــن أنــواع التــرويح ًوقــد مــارس النبــي  بعــضا . المباحــة
حــضر و صــا  ركانــة، وســابق بــين اإلبــل، فقــد ،الرياضــي

وب الخيل، وسابق زوجتـه عائـشة رضـي نضال السهام، ورك
  .اهللا عنها

 Socialيتــضح التــرويح االجتمــاعي « :التــرويح االجتمــاعي   ) ٣

Recreation ،ولـذا فإنـه  من مشاركة أكثر من فرد في نشاط مـا
                                                 

 .٢٨سورة الرعد، اآلية   )١(
 .٦٢ ص – ٢ ط -روائع السيرة   )٢(
 .٣٨٠ ص – ٢ ط –صيد الخاطر   )٣(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٤ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

ــدافع مــن ممارســته هــو المــشاركة  ــشاط يكــون ال يعــد أي ن
االجتماعيــة بغــرض التــرويح دون التقيــد بالــسن أو بمكــان 

 ، مع مراعاة استـشعار األجـر والتقـرب إلـى اهللا)١(»الممارسة
 ، وصـلة األرحـام،، ويدخل في سياقهما التزاور في اهللاتعالى

 ،مناســباتالحــضور  و، والمحادثــة،ومــساعدة ذوي الحاجــة
  . وم عبة األطفال،ومجالسة األسرة

دخلـت علـى رسـول اهللا  : عن أبي أيوب األنصاري قـالو    
والحسن والحسين رضي اهللا عنهما يلعبان بـين يديـه أو فـي 

وكيـف ال «:  أتحبهمـا؟ فقـال..يـا رسـول اهللا: حجره، فقلت
  .)٢(»أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما

 وبه يجمع المرء ، ويتضمن السفر والتنقل:حيالترويح السيا   ) ٤
بــين الفوائــد النفــسية والثقافيــة، وأفــضل البقــاع للــسفر هــي 

ثـم الـسفر . مكة المكرمة والمدينة المنورة: األماكن المقدسة
ــم ــا للعل ــات ،ًطلب ــن الثقاف ــد م ــد والمفي ــشاف الجدي  واستك
َومما يشرح الـصدر ويـزيح سـحب الهـم والغـم، . والمعارف َ ُ

فـــي الـــديار، وقطـــع القفـــار، والتقلـــب فـــي األرض الـــسفر 
  .)٣(»...الواسعة، والنظر في كتاب الكون المفتوح

                                                 
 .١١٢الترويح بين النظرية والتطبيق، ص   )١(
 .رواه الطبراني  )٢(
 .٤٢ ص ،٢ ط ،عائض القرني.  د،ال تحزن  )٣(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٥ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

  : وقد قال اإلمام الشافعي في السفر    
  تغرب عن األوطان في طلب العلـى

  
وسافر ففي األسفار خمـس فوائـد

  ... تفــرج هــم، واكتــساب معيــشة  
  

وعلـــم، وآداب، وصـــحبة ماجـــد
 ما يجده المرء من تجوله بـين الكتـب وهو :يالترويح الثقاف   ) ٥  

والمطالعة، يقول عبداهللا بن عبدالعزيز بـن عبـداهللا بـن عمـر 
وفـي (من كتـاب َلم أر أوعظ من قبر، وال أمتع : بن الخطاب

  ). من كتابرواية وال آنس
إن الجلـوس فـي «: يقول الفيلسوف الياباني فوشيدو كيندوو    

ي حـوار مـع أشـخاص ضوء الشموع وأمامك كتاب مفتوح فـ
  .»من أجيال لم تعاصرهم هي المتعة التي ليس لها مثيل

وبجانب القراءة فهناك الترويح عن النفس بالكتابة، إذ يجـد     
المرء متنفس في الورقة والقلم، فيـسطر بيـده مـا يـروح عـن 

  . أو ينفع غيره من علم مفيد،نفسه
 الطبـري رقـسمت كتـب ابـن جريـ«: عـائض القرنـي. يقول د    

 فـصار لكـل يـوم كراسـة مـن التـأليف، ،على عدد أيام عمـره
وابن سينا يكتب كل يوم مذكرة، ولو كان فـي الـسفر، وابـن 
عقيل الحنبلي يؤلـف فـي أوقـات الراحـة كتـاب الفنـون فـي 

  .)١(»...سبعمائة مجلد
                                                 

 .٧٨ ص ،٦ ط ،حدائق ذات بهجة  )١(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٦ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

ــة      ــسموعة والمرئي ــة الم ــ م الحديث ــائل اإلع ــر وس ــا تعتب كم
ويح الثقافي، إذ تلبي ميل والمقروءة من وسائل الترفيه والتر

ـــرد ل ســـتمتاع مـــن خـــ ل المـــشاهدة أو االســـتماع أو  الف
  .المطالعة

والمتمثل في قيام الفرد بالتعبير عن مـشاعره  :الترويح الفني   ) ٦
 وإبراز ، مثل االهتمامات،وعواطفه واندماجه في نشاط يحبه

 واالستمتاع بالقيم الجمالية فـي الحيـاة ،القدرات والهوايات
  .اتاعاإلبدو

ــة     ــشكيلية واليدوي ــون الت ــن صــورها الفن ــل،وم  ، الرســم: مث
 ، والخراطـــة، والخـــزف، والنجـــارة، والنحـــت،والتـــصوير
  .إلخ... والتنجيد

  .إضافة إلى األناشيد والخط والدراما الهادفة    
وهذا النـوع نقـصد بـه التـسلية عبـر تنويـع  :الترويح الذهني   ) ٧

 ، ألعـاب وتمـارين ذهنيـةالنشاط العقلي مـن خـ ل ممارسـة
  . واأللغاز والمسابقات، ألعاب الكمبيوتر:مثل

 يحـافظ علـى الـذاكرة ه أنـهوهذا النوع من التـرويح مـن مزايـا
 كمـا تحـافظ الرياضـة البدنيـة علـى رشـاقة ًدائمـا،رشيقة ويجعلها 

  .الجسم، كما أنها تحسن قدرات التعليم والتلقي والحفظ
لوقايــة مــن أمــراض العــصر، كمــا أن للتــرويح أثــر بــالغ فــي ا



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٧ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

كــأمراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، إضــافة إلــى أن المناشــط 
الترويحية من شأنها التقليل من التوارات العـصبية واالضـطرابات 

  .لذلك ال غنى للع ج الطبي عن األنشطة الترويحية. النفسية
  :أنواع الترويح عبر وسائل اإلعالم 

ية من خـ ل المـسابقات يمكن استخدام الترويح كمادة إع م
وغيرهــا ممــا .. والعــروض الدراميــة واألفــ م والبــرامج الرياضــية

  :تقدمه وسائل اإلع م المتنوعة، ولعل منها
ــسرحيات   - ١ ــاز والم ــل التلف ــسموع، مث ــة والم ــائل المرئي الوس

  .وغيرها.. والسينما والفيديو
الوسائل المقروءة، مثـل الـصحف والمجـ ت والملـصقات،   - ٢

ــا  ــفحات وم ــة وص ــوم كاريكاتيري ــسابقات ورس ــن م ــا م فيه
  .إلخ... تفريهية وفكاهية

أجهزة الكمبيوتر، وما يعرف من خ ل المواقـع اإللكترونيـة   - ٣
والمنتديات والصحف اإللكترونية والفيـسبوك واليوتيـوب، 
وغيرها مـن وسـائل التكنولوجيـا المعاصـرة والتـي تـستحوذ 

المجتمــع فــي الوقــت علــى اهتمــام شــريحة كبيــرة مــن أفــراد 
  .الراهن

  :أثر الترويح اإلعالمي على أفراد األسرة 

للترويح اإلع مي آثار إيجابية على الفرد واألسرة والمجتمـع 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٨ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

ًمنضبطا بضوابط اإلس م الحنيف، وقد تكون ًمتى ما كان ترويحا 
له آثار سلبية ومدمرة على األفـراد والمجتمعـات إذا لـم تـراع فيـه 

  .الضوابط

  :ثار اإليجابية ومن اآل
  .إدخال البهجة والسرور على النفس  - ١
تجديــد النــشاط وكــسر الــروتين والملــل، وهــو دافــع لزيــادة   - ٢

  .العطاء واإلنتاج
ــة   - ٣ ــوم بطريق ــارف والعل ــسلوكيات والمع ــيم وال ــساب الق اكت

  .محببة
  .في الترويح تنفيس للروح والتخلص من الضغوط النفسية  - ٤
  .ر ألوقات الفراغ واستثماره بصورة حسنةفي الترويح إعما  - ٥

  :ومن اآلثار السلبية
إذا لــم يــراع التــرويح مقاصــد اإلســ م ومبادئــه، فإنــه يــسوف 

  :يؤدي إلى آثار واضحة نذكر منها
االنحراف الفكري والعقدي، ومن ثم االستهتار بقيم وعقائد   - ١

ــة  ــاب، أو الجن ــة والحج ــسخرية باللحي ــل ال ــسلمين، مث الم
  .إلخ... أو القبر والنشوروالنار، 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤١٩ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

صرف أموال المسلمين فيما ال فائدة منه من خ ل اإلسـفاف   - ٢
  .في الترويح

إشــغال النــاس األفــراد عــن مآســي ومــصائب المــسلمين فــي   - ٣
  .مختلف بقاع األرض

قد يكون فيـه فتنـة وإثـارة للغرائـز الجنـسية بـصورة تـسلية،   - ٤
ـــ ـــسيئ شـــام  للف ـــره ال ـــيكون أث ـــالي س ـــرة ًوبالت رد واألس

  .والمجتمع
االنحراف السلوكي واألخ قي بسبب االنحـراف فـي مفهـوم   - ٥

  .الترويح
*      *      *  



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٠ – 

الترويح عبر وسائل اإلعالم  األسرةموسوعة

  
  

  
  



  
 
 

 
 
 
 

 
 

– ٤٢١ – 

  ختام دون صلة

نصل بهذا الجزء السابع إلى ختام أجزاء موسوعة األسرة المقررة 
إذ إن العـادة أن الختـام ال .. ًسلفا، وقـد يعجـب القـارئ مـن العنـوان

ًيتلوه صلة، كما أن األجزاء السابقة كانت تتضمن عنوانا ثابتـا اسـمه  ً
 عبـــدالرحمن بـــن خلـــدون الكبيـــر، لكـــن العـــالم »ختـــام وصـــلة«
فـي مقدمتـه الـشهيرة أن دورة العمـران يـذكر م االجتمـاع، عل سسمؤ

  صـلةبـذي لها بداية، ولها ختام ليس – ً وهي قد تعمر طوي –البشري 
بما مضى وانقضى، وأن هـذه الـدورات الزمنيـة يخـضع لهـا اإلنـسان 
  .كما تخضع لها األمم سواء بسواء، ومن هنا جاءت العبرة بالخواتيم

 تود أن –ا الجزء األخير من الموسوعة  في هذ–إن أسرة التحرير 
  :تؤكد على مجموعة من االعتبارات منها

أن دولــة الكويــت التــي أصــدرت هــذه الموســوعة علــى أرضــها   - ١
ًالطيبة، تحتاج من القارئ أيا كـان انتمـاؤه، نظـرة حانيـة يلهـج 
فيها فؤاده قبل لسانه بالدعاء أن يحفظها وسائر ب د المسلمين، 

شـجرة المعرفـة والعرفـان، مورقـة تغـدق .. جرةلتبقى هـذه الـش
ٍّمن المشارق والمغارب دون من أو أذىعلى ما حولها  َ.  

ال بد من اإلشارة إلى التقـدير الـذي تـستحقه مؤسـسة الكويـت   - ٢
ــذه  ــاز ه ــالي إلنج ــدعم الم ــدمت ال ــي ق ــي، والت ــدم العلم َّللتق

  .  الموسوعة



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٢ – 

ختام دون صلة موسوعة األسرة

 للعمــل علــى عليــاوكــل الــشكر والتقــدير للجنــة  االستــشارية ال  - ٣
 استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلس مية في الديوان األميري،

 مـن ًاالتي كانـت المكـان المبـارك لـوالدة هـذه الموسـوعة، بـدء
  . المتوالية حتى نهايتهاهائأجزا التجريبي، وإصدار الجزء

 ، لكــل البــاحثين الــذين أثــروا أجــزاء هــذه الموســوعةروالــشك  - ٤
  .ثةح باحث وبا١١٠والذين بلغ عددهم 

ــشكر  - ٥ ــضاوال ــاً أي ــدمت اقتراحــا أو رأي ــد ق ً موصــول لكــل ي  أو ،ً
َّاستكتبت فكرة أو سطرت حرفا، ولمن أسدى نصحا أو صـوب  ً ً َّ
ّمعلومة، فمما ال شك فيه أن هذا العمل المبارك الـذي اسـتغرق 
 ّأكثر من سبع سنوات، جـدير بااللتفـات والم حظـة، وقـد تنـد

  .عنه هفوات هنا وهناك
ّفإننا نودع القراء الكرام بهـذا الجـزء األخيـر، ونرجـو أن .. ًأخيرا ُ

ًيكون مع إخوته السابقين حافزا للقراءة والتدبر، وأن يحظـى بمكـان 
  .بارز في مكتبة األسرة التي من أجلها كانت هذه الموسوعة

  والحمد هللا رب العالمين

  : إخوانكم في هيئة تحرير الموسوعة
 عبدالمحسن الجار اهللا الخرافي. د •
 محمد المأمون محمد علي المحرزي. د •
  عصام عبداللطيف الفليج. د •



  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

– ٤٢٣ – 

كشاف المفاهيم وعة األسرةموس

  كشاف المفاهيم

  الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع
  
  

  ٥٢اآلباء 
  ٤١اإلبهار 
  ٦٢االتجاه 

  ١١االتصال 
  ٦٨، ٦٠، ١٨، ٢٥أثر 

  ٣٣األجيال 
  ٧٢، ٣٤اإلحباط 
  ٢٧اإلخبار 

  ٢٢٢االختبار 
  ٢١٥، ١١١، ٤٦، ٢٩اإلذاعة 
  ٥٦اإلرشاد 
  ٣١٠، ٢٦٨، ١٨، ٢٠، ١٥، ١١ األسرة

  ٥٦اإلشباع 
  ٣٢٩األطفال 

  ٣١٩، ٣١٠، ٢٥١، ٦٦، ١٢، ١١ع م اإل
  ٦٥االغتراب 
  ٦٨أكاديمي 

  ٢٣٥، ١٩١، ١٩األمن 
  ٤٠األنباء 

  ٢٠٣، ١٧٤، ١٤٢، ٢١٨اإلنترنت 
  ٦٨اإليحاء 

  ٣٠٠البث 
  ٣١البيئة 

  ٦٣بيولوجيا 
  ٣٢التراث 
  ٣١الترفيه 

  ٢٦٦، ٢٣٣الترويج 
  ٣٠التسويق 
  ٣١٥التعليم 
  ٥٩التفكك 
  ٥٣التقليد 

  ٥٣التقمص 
  ٦٦ تكنولوجي
  ١١٩، ١٠٣، ٦٤، ٤٦، ٢٩التلفزيون 

  ٣٠، ٣٠٨، ٢٠٧التوعية 
  ٦٧تويتر 

  ٩٨الثقافة 
  ٥٣الثواب 

  ٢٢٧، ٢٢٢، ٢٠٨الجريمة 
  ٦٩حصانة 
  ٣٨٨، ٣٦٨الدراما 
  ٣٨، ٢٥، ١٧الدور 

  ٤٢الرئيس 
  ٨٢الرجل 

  ٥٢الرسالة 
  ١١الزخم 



  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

– ٤٢٤ – 

كشاف المفاهيم وعة األسرةموس

  الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع
  

  ٧١زواج 
  ٥٣، ٣٩السلوك 
  ٢١٧السينما 
  ٦٢، ٤٩الشباب 
  ٦٦، ٤٥الشبكة 

  ٣٥الشرائح 
  ٦٧الشفافية 
  ٧٥الصحة 
  ٥٣الضبط 

  ٥٩الضعف 
  ٥٧الطارئة 
  ٦٥الطالب 
  ٩٨، ٦٠، ٥٢الطفل 

  ٤٨الطيش 
  ٥٥العاطفة 
  ٦٥، ٤٩العصر 

  ٥٣العقاب 
  ٦١، ٥٨العنف 

  ٢٩٠، ٢٥٤العولمة 
  ٢٦٢، ١٥٣غراس 
  ٧٥الفتاة 

  ١٧٤، ٦٧فيس بوك 
  ١٠٤القصص 
  ٦٨القنوات 
  ٦٤كمبيوتر 

  ٤٤اللغة 
  ١٠٤المج ت 

  ٨٨، ٧٤، ٢٥، ١١المرأة 
  ٦٢المراهقة 
  ٦٧المرونة 

  ٢٨المستقبل 
  ٣٥٥المسرح 
  ١٢المنشأ 
  ٢٦٣، ١٦٦، ١٥٣نفائس 
  ٦٤هاتف 

  

 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٥ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

  المراجع

  .القرآن الكريم –أوالً 

  : كتب السنة النبوية والفقه–ثانياً 
 أبو داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني األزدي، أبو داود، -١

 .سنن أبي داود
صـحيح  أبو عبـداهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، البخاري، -٢

 .البخاري
سـنن  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سودة الترمذي، الترمذي، -٣

 ).م٢٠٠٢دار المعرفة، : بيروت(، )١ (، طالترمذي
ــشيخ ســيد ســابق، ســابق، -٤ ــسنة ال َّفقــه ال دار الفــتح : القــاهرة(، ُّ

 ).م٢٠٠٠لإلع م العربي، 
 .صحيح مسلم،  النيسابوري اإلمام مسلم بن الحجاج،مسلم -٥

 : معلومات ومعارف–ثالثاً 
الجريمة والعقاب فـي الفقـه  ، الشيخ محمد أبو زهرة،أبو زهرة -٦

 .)م١٩٧٦ ، دار الفكر العربي:القاهرة(، اإلس مي

الـسيطرة الـصهيونية علـى وسـائل   زياد أبو غنيمـة،،أبو غنيمة -٧
ـــة ـــ م العالمي ـــار:األردن(، )١(، ط اإلع ــــ ١٤٠٤ ، دار عم  -ه

 ).م١٩٨٤



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٦ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

، تقنين أنشطة المسرح المدرسـي  أحمد ، أحمد إبراهيم،أحمد -٨
 :رةالقــاه(، )١(سلــسلة الدراســات والبحــوث المــسرحية، رقــم 

 ).م١٩٩٩ ،الملتقى القصري لإلبداع والتنمية

ــد -٩ ــد،أحم ــه أحم ــب الفقي ــل  ، الطي ــي للطف ــال العلم أدب الخي
، دراسـة متـضمنة فـي كتـاب وأهميته في تكوين الطفل العربـي

ّ االتحـاد العـام لألدبـاء والكتـاب :انّعمـ( »أدب الطفل العربي« ُ
 ).م١٩٩٢ ،العرب

،  صــراع وحــوار..نحــن واآلخــر، ناصــر الــدين األســد، األســد -١٠
 ).م١٩٩٧، المؤسسة العربية للدراسات والنشر(، )١( ط

، ديــداكتيل المــسرح المدرســي ســالم أكوينــدي، ،أكوينــدي -١١
ــة ــسلة البيداغوجي ــم ،السل ــدار (، )١(، ط )١٥( رق المغــرب، ال

 ).م٢٠٠٠منشورات الثقافة، : البيضاء
: القـاهرة(، اإلعـ م واالتـصال بالجمـاهير إبـراهيم إمـام، ،إمام -١٢

 ).م١٩٨٤مكتبة األنجلو المصرية، 

دور وســائل اإلعــ م فــي تــشكيل  فاطمــة البريكــي، ،البريكــي -١٣
 ).م٧/٤/٢٠٠٦مجلة البيان اإلماراتية، : اإلمارات(، المجتمع

العدالـــة الجنائيـــة ومنـــع  محمـــد األمـــين البـــشري، ،البـــشري -١٤
مركــز الدراســات والبحــوث، : الــسعودية، الريــاض(، الجريمــة

 ).م١٩٩٧ربية للعلوم األمنية، أكاديمية نايف الع



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٧ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

حقوق المرأة بـين االعتـدال  حسنين المحمدي بوادي، ،بوادي -١٥
 ).م٢٠٠٥دار الفكر الجامعي، : مصر، اإلسكندرية(، والتطرف

ــومي -١٦ ــومي، ،بي ــشئة والشخــصية صــ ح بي ــسلة إالتن ــرأ، ، سل ق
 ).م٢٠٠٢دار المعارف، : القاهرة(

ـــابر -١٧ ـــابر، ،ج ـــد ج ـــصية عبدالحمي ـــات الشخ ـــاء، ا.. نظري لبن
 دار :القــاهرة(، الــديناميات، النمــو، طــرق البحــث، التقــويم

 ).م١٩٩٠النهضة العربية، 
دار : القــاهرة(، المرجــع فــي علــم الــنفس، ســعد جــ ل، جــ ل -١٨

 ).م١٩٨٥الفكر العربي، 
االتـصال واإلعـ م فـي العـالم  راسـم محمـد الجمـال، ،الجمال -١٩

 ).م٢٠٠٥ة، الدار المصرية اللبناني(، العربي في عصر العولمة
ــاون المدرســي -٢٠ ــة التع ــة تنمي ــسرح جمعي ــة للم ــة الوطني ، اللجن

المملكـة (، الدليل المرجعي فـي المـسرح المدرسـيالمدرسي، 
ــة ــة : المغربي ــة العام ــة، الكتاب ــة الوطني ــشورات وزارة التربي من

 ).م٢٠٠١بمديرية الدعم التربوي، 
ــان -٢١ ــان، جولم ــل جولم ــاطفي، دانيي ــذكاء الع ــى ال ــة ليل ، ترجم

ــا ــدد الجب ــة، الع ــالم المعرف ــسلة ع ــت(، )٢٦٢(لي، سل : الكوي
 ).م٢٠٠٠أكتوبر 

ــه،.. علــم االتــصال صــ ح جــوهر، ،جــوهر -٢٢  مفاهيمــه، نظريات
 ).م١٩٧٩مكتبة عين شمس، : القاهرة(مجاالته، 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٨ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

نظريــات .. اإلعــ م والدعايــة محمــد عبــدالقادر حــاتم، ،حــاتم -٢٣
 .م)١٩٧٢مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة(، وتجارب

مصر، (، مجلة الدراسات اإلع مية، ص ح الدين حافظ، فظحا -٢٤
المركز العربي اإلقليمي للدراسـات اإلع ميـة للـسكان : القاهرة

 ).والتنمية والبيئة
، دراســة األحــداث واإلنترنــت عبــدالفتاح حجــازي، ،حجــازي -٢٥

دار : القـاهرة(متعمقة عن أثر اإلنترنت في انحـراف األحـداث، 
 ).م٢٠٠٢الفكر الجامعي، 

 أطفـال ..اإلعـ م والمجتمـع أماني عمـر الحـسيني، ،الحسيني -٢٦
عالم الكتب، (، )١(، ط في ظروف صعبة ووسائل إع م مؤثرة

 ).م٢٠٠٥
المــدخل فــي فــن التحريــر  حمــزة عبــداللطيف حمــزة، ،حمــزة -٢٧

 ).ت. دار الفكر العربي، د: القاهرة(، الصحفي
طة ، الخ)٢١(اإلع م على أبواب القرن ، أديب خضور، خضور -٢٨

ــة،  ــة العربي ــشاملة للثقاف ــة (ال ــة والثقاف ــة للتربي المنظمــة العربي
 ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ ،والعلوم

دور المدرسة في التربية  محمد بن شحات الخطيب، ،الخطيب -٢٩
 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول للتربيـة اإلع مية،

ــوان  ــة، بعن ــار«اإلع مي ــارة االختي ــاض(، »وعــي مه  – ٤: الري
 ).م١٧/٣/٢٠٠٧



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٢٩ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

القـيم التربويـة واألخ قيـة هيثم يحيى الخواجة، .  د،الخواجة -٣٠
 ).م٢٠٠٩دائرة الثقافة واإلع م، : الشارقة(، في مسرح الطفل

، مـشك ت أدب األطفـالهيـثم يحيـى الخواجـة، .  د،الخواجة -٣١
 ).ت. دائرة الثقافة واإلع م، د: الشارقة(

إلعــ م فــي األمــن وا فهــد عبــدالعزيز حمــد الــدعيج، ،الــدعيج -٣٢
المركز العربـي للدراسـات األمنيـة : الرياض(، الدولة اإلس مية
 ).ت. والتدريب، د

ــديك -٣٣ ــديك، ال اليونــسكو والــصراع الــدولي حــول ، إســكندر ال
المؤســـسة الجامعيـــة للدراســـات (، )١(، ط اإلعـــ م والثقافـــة
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣والنشر والتوزيع، 

 دار :القـاهرة(، دوةالبيـت المـسلم القـ، أبو الحمد ربيـع، ربيع -٣٤
 .)م٢٠٠٥ر اإلس مية، شالتوزيع والن

أطفالنــا بحاجــة إلــى تربيــة إع ميــة  مــصطفى رجــب، ،رجــب -٣٥
 ).م١٩٩٥مجلة الخفجي، ديسمبر ( جديدة،

ــان رشــتي، رشــتي -٣٦ ــ م، جيه ــات اإلع ــة لنظري ، األســس العلمي
 ).م١٩٧٢ ،دار الفكر العربي: القاهرة(

ن االجتماعي في دولة األم جمال محمد حسن الزنكي، ،الزنكي -٣٧
مطبعـة دار الـب غ، : الكويـت(، مرحلـة إعـادة البنـاء.. الكويت
 ).م١٩٩٤



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٠ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

ــس م زهــران، زهــران -٣٨ ــد عبدال ــنفس االجتمــاعي، حام ــم ال ، عل
 ).م١٩٧٧عالم الكتب، : القاهرة(

: القــاهرة(، علــم اجتمــاع المــرأة ســامية الــساعاتي، ،الــساعاتي -٣٩
 ).م٢٠٠٣مكتبة األسرة، 

دراســات فــي التربيــة ر ســعد الــدين،  منيــ محمــد،ســعد الــدين -٤٠
 ).م١٩٩٥المكتبة العصرية، : بيروت(، اإلع مية

 مجلـة مسرح األطفال في العالم، يعقوب الشاروني، ،الشاروني -٤١
وزارة الثقافة، قطاع المـسرح، : القاهرة( السنة األولى، المسرح،
 ).م١٩٨١أغسطس 

 لحاسـب،شبكة اإلنترنت العربية لعلوم ا بهاء شاهين، ،شاهين -٤٢
 ).م١٩٩٦: القاهرة(

نـشأة وتطـور وسـائل االتـصال فـي  هبة أمـين شـاهين، ،شاهين -٤٣
 ).م٢٠٠٦كلية اآلداب، جامعة عين شمس، : القاهرة(، مصر

اإلعـــ م اإلســـ مي وتكنولوجيـــا  عبـــدالعزيز شـــرف، ،شـــرف -٤٤
ـــصال ـــاهرة(، االت ـــع، : الق ـــشر والتوزي ـــاء للطباعـــة والن دار قب
 ).م١٩٩٨

الــشمري، ومحمــود جمــال، ومحمــد  الفــي ، وآخــرونالــشمري -٤٥
: الكويــت(، الــشباب يرفــضون الرقابــة علــى اإلنترنــتحنفــي، 

 ).م٢/٧/٢٠٠٠جريدة القبس، 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣١ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

ـــيللر -٤٦ ـــيللر، ،ش ـــرت ش ـــالعقول هيرب ـــون ب ـــة المت عب ، ترجم
أكتـوبر : الكويـت(عبدالس م رضـوان، سلـسلة عـالم المعرفـة، 

 ).م١٩٨٦
وم، ، سلــسلة كتــاب اليــمتاعــب الــزواج عــادل صــادق، ،صــادق -٤٧

 ).م١٩٩٨دار أخبار اليوم، : القاهرة(
: سوريا(، اإلع م العربي وتحديات العولمة تركي صقر، ،صقر -٤٨

 ).م١٩٩٨وزارة الثقافة، 
دار (، )١(، ط ولـــدك والتلفزيـــون عـــدنان الطـــرش، ،الطـــرش -٤٩

َّالكتاب والسنة،   ).م١٩٩٧ُّ
ــد -٥٠ ــد، ،العب ــدلي العب ــاطف ع ــع ع ــ م والمجتم األســس .. اإلع

 ).م٢٠٠٦دار الفكر العربي، (، ذج التطبيقيةالنظرية والنما
ــدالحليم -٥١ ــدالحليم، ،عب ــدين عب ــي ال ــاهير  محي ــصال بالجم االت

مكتبــة األنجلــو : القــاهرة(،  األصــول والفنــون..والــرأي العــام
 ).م١٩٩٣المصرية، 

إشـــكاليات العمـــل  محيـــي الـــدين عبـــدالحليم، ،عبـــدالحليم -٥٢
 ، األمــة، كتــاباإلع مــي بــين الثوابــت والمعطيــات العــصرية

وزارة األوقــــاف والــــشؤون : قطــــر، الدوحــــة(، )٦٤(العــــدد 
 ).ت. اإلس مية، د

اإلعـــ م اإلســـ مي  محيـــي الـــدين عبـــدالحليم، ،عبـــدالحليم -٥٣
 ).م١٩٨٤مكتبة الخانجي، : القاهرة(، وتطبيقاته العلمية



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٢ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

: دبــي(، اإلنترنــت وجنــاح األحــداث محمــد عبــداهللا، ،عبــداهللا -٥٤
 ).م٢٠٠٠مركز بحوث ودراسة شرطة دبي، 

ووجـدي   محمـد سـعيد عبدالمجيـد،،عبدالمجيد وعبداللطيف -٥٥
، اآلثار االجتماعية لإلنترنت علـى الـشبابشفيق عبداللطيف، 

ــت،  ــاهي اإلنترن ــن مق ــة م ــى عين ــة عل ــاهرة(دراســة ميداني : الق
 ).م٢٠٠٣

، وقـائع ملتقـى نحـو مـسرح للطفـل يوسـف عبـداني، ،عبداني -٥٦
، م. ع. إ(، )١(علمــــي، السلــــسلة المــــسرحية الدراســــية، ط 

 ).م٢٠٠٢الثقافة واإلع م، دائرة : الشارقة

، تحليـل التأثير الـسلوكي لوسـائل اإلعـ م محمد عرفة، ،عرفة -٥٧
مـــن المـــستوى الثـــاني، بحـــوث االتـــصال، العـــدد الـــسادس، 

 ).م١٩٩١ديسمبر (
، رحلة الضياع لإلع م العربي المعاصـر يوسف العظم، ،العظم -٥٨

/ هـ١٤٠٠عودية للنشر والتوزيع، الدار الس: السعودية(، )١( ط
 ).م١٩٨٠

ــوان -٥٩ ــوان، ،عل ــح عل ــداهللا ناص ــ م عب ــي اإلس ــة األوالد ف ، تربي
 ).م١٩٨٤دار الس م للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت(

، سلـسلة عـالم التعلـيم واإلعـ م سـعيد إسـماعيل علـي، ،علي -٦٠
ــاني،  ــددان األول والث ــشرون، الع ــع والع ــد الراب ــر، المجل الفك

 ).سبتمبر/يوليو(



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٣ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

، )٢٢(، افتتاحيــة العــدد مجلــة خطــوة مــسعد عــويس، ،عــويس -٦١
 ).م٢٠٠٣المجلس العربي للطفولة والتنمية، ديسمبر : القاهرة(

ــريح -٦٢ ــريح، ،الف ــداهللا الف ــال عب ــرأة  آم ــصادي للم ــف االقت التكي
 .)ت. د (،السعودية المطلقة

، تــاريخ الــصحافة المــصرية نجــوى عبدالــس م فهمــي، ،فهمــي -٦٣
 ).م٢٠٠٦معة عين شمس، كلية اآلداب، جا: القاهرة(

ــي -٦٤ ــي، ،فهم ــس م فهم ــى اســتخدامات  نجــوى عبدال ــدخل إل م
جامعـة عـين شـمس، : القـاهرة(، اإلنترنت في العمل اإلع مـي

 ).م ٢٠٠٦كلية اآلداب، 

ــا -٦٥ ــة  فرانــسيس فوكويامــا، ،فوكويام ــضائل االجتماعي الثقــة والف
ــار ــق االزده ــاوتحقي ــارات للدراس ــز اإلم ــي مرك ــرجم ف ت ، مت

: اإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبي(والبحوث االستراتيجية، 
 ).م١٩٩٨

 ).ت. د(، كيف يؤثر على الشباب ..لفيس بوكا -٦٦
َعمـان، (، ُرؤيـة فـي المـسرح العمـاني عزة القصابي، ،القصابي -٦٧ ُ

 ).م٢٠٠٦وزارة التراث والثقافة، : مسقط
ــة -٦٨ ــة، ،َّالقن ــسرح الفلــسطينَّ نــادر القن ــضية فــي الم  يأبعــاد الق

ـــة ( ـــسطين المحتل ـــة ،)م١٩٩١ – ١٩٦٧فل ـــة أطروح  مخطوط
 ).م١٩٩٦: لندن(دكتوراة، جامعة نايتس بيرج 



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٤ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

 المـسرح والديمقراطيـة ..كثنائيـة الـديالكتيَّ نادر القنة، ،َّالقنة -٦٩
ــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ــرة العربي ، فــي شــبه الجزي

 الكويــتمخطوطــة بحــث مقــدم للنــدوة الفكريــة بمهرجــان 
المجلس الوطني للثقافة والفنـون : الكويت(لعاشر، المسرحي ا

 ).م٢٠٠٨واآلداب، أبريل 
 حـوار مـع مـدير المـسرح القـومي الـسودانيَّ نـادر القنـة، ،َّالقنة -٧٠

ـــي  .أ ـــنادة، ف ـــي س ـــسرح ٢٢/١١/٢٠٠٧مك ـــان الم م، مهرج
ــسادسة،  ــة ال ــدورة العربي ــشر، ال ــع ع ــي الراب ــة (األردن المملك

 ).م٢٧/١١/٢٠٠٧ – ١٤: ّاألردنية الهاشمية، عمان
 الـدكتور محمـد حوار مع وزير الثقافة اليمنيَّ نادر القنة، ،َّالقنة -٧١

م، مهرجـان المـسرح ٢٦/٣/٢٠٠٨أبو بكر المفلحي، األربعاء 
 ). م٢٨/٣/٢٠٠٨ – ٢٦: الرياض(السعودي الرابع، 

 ، الواقــع، التــاريخ..المــسرح البحرينــيَّ نــادر القنــة، ،َّالقنــة -٧٢
م، ٣١/١/١٩٨٨، ٣/٧٧٦، العـدد ، مجلة عالم الفـنالمستقبل

ــة، : الكويــت( ــة دار الطليع ــانين الكــويتيين، مطبع ــة الفن جمعي
 ).م١٩٨٨

 ، الواقــع،التــاريخ.. المــسرح الــسعوديَّ نــادر القنــة، ،َّالقنــة -٧٣
م، ١٣/٣/١٩٨٨، ٤/٧٧٩ مجلة عالم الفـن، العـدد ،المستقبل

ــة، : الكويــت( ــة دار الطليع ــانين الكــويتيين، مطبع ــة الفن جمعي
 ).م١٩٨٨



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٥ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

 ، الواقـــع،التـــاريخ ..المـــسرح القطـــريَّ نـــادر القنـــة، ،َّالقنـــة -٧٤
جمعيــة الفنــانين : الكويــت( مجلــة عــالم الفــن، ،المــستقبل

 ).ت. الكويتيين، د
المسرح ودوره فـي تنميـة الشخـصية الوطنيـة َّ نادر القنة، ،َّالقنة -٧٥

 مخطوطة بحث مقدم للدورة السادسة لمهرجـان مـسرح للطفل،
ــي،  ــل العرب ــانال(الطف ــمية، عم ــة الهاش ــة األردني َّمملك وزارة : َ

 ).م٢٠٠٣الثقافة، 
، كيـف تخطـط مـشروع زواج نـاجح، محمد نبيل كـاظم، كاظم -٧٦

ــاهرة( ــة، : الق ــع والترجم ــشر والتوزي ــة والن ــس م للطباع دار ال
 ).م٢٠٠٦

 ، فلـسفة ومـنهج..رح األطفـالمـس موسى كولـدبرغ، ،كولدبرغ -٧٧
 ).م١٩٩١فة، وزارة الثقا: دمشق(ترجمة صفاء روماني، 

 أجراهـا فـي مجلـة نيوزويـك مـع مقابلـة يروك المر، مـن ،المر -٧٨
نيوزويــك العربيــة، : الكويــت(المحلــل المــالي مــارك فيبــر 

 ).م١٠/٧/٢٠٠١

 المخـاطر ..تكنولوجيا االتـصال ،شريف درويش اللبان، اللبان -٧٩
 ،الدار المـصرية اللبنانيـة( ،والتحديات والتأثيرات االجتماعية

 .)م٢٠٠٠

 واقـع وتطلعـات،.. أدب الطفولـةنزار وصفي اللبدي، ، اللبدي -٨٠
 ).م٢٠٠١ ،دار الكتاب الجامعي: اإلمارات، العين(، )١( ط



  
 
 

 
 
 

 
 

– ٤٣٦ – 

المراجــــع موسوعة األسرة

المنظمـة : قطر(، زيونيالدور الثقيفي والتلف سعد لبيب، ،لبيب -٨١
 ).م١٩٩٣العربية للثقافة والعلوم، 

، ترجمــة طــه حــسين، روح التربيــة جوســتاف لوبــون، ،لوبــون -٨٢
 ).م١٩٢٠(

، ترجمـة التعلـيم فـي اليابـان روبرت ليستما وآخرون، ليستما، -٨٣
الجمعيــة : الكويــت(ســعد عبــدالرحمن وحــسين الطــوبجي، 

 ).م١٩٨٧الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مايو 

ــدول  -٨٤ ــة فــي ال ــسياسات اإلع مي ــدولي الحكــومي لل المــؤتمر ال
 ).م١٩٨٧: السودان، الخرطوم(، التقرير النهائي، العربية

األمـــن ي لـــوزراء اإلعـــ م للـــدول اإلســـ مية، المـــؤتمر الثـــان -٨٥
ـــت ـــي، (، واإلنترن ـــشرطة دب ـــات ب ـــوث والدراس ـــز البح مرك

 ).م١٩٩٠: ع، القاهرة. م. ج). (م٢٠٠٢
 مقدمـة فـي ..األيـديولوجيا واليوتوبيـا كارل مانهايم، ،مانهايم -٨٦

، )١(، ترجمـة محمـد رجـا الـديريني، ط سوسيولوجيا المعرفة
 ).م١٩٨٠تبات الكويتية، منشورات شركة المك: الكويت(

، مبادئ االتصال بالجماهير ونظرياتـهي سعد متولي،  أمان،متولي -٨٧
 ).م٢٠٠٧دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر، : القاهرة(

مؤســسة األهــرام، عــدد أغــسطس : القــاهرة (،لغــة العــصرمجلــة  -٨٨
 ).م٢٠٠٧

 ).م٢٠٠٧يوليو : الكويت(، )٥٠٣( عدد ،الوعي اإلس ميمجلة  -٨٩
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: الشارقة(، مكونات ثقافة الطفل العربي ،المؤلفينمجموعة من  -٩٠
 ).م٢٠٠٩دائرة الثقافة واإلع م، 

 بجامعة الملك سعود، مركز بحوث الدراسات الجامعية للبنات -٩١
، »ظــاهرة الطــ ق فــي المملكــة العربيــة الــسعودية«نــدوة حــول 

 ).م٢٠٠٦دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية، : السعودية(

، )١١( سلـــسلة األنـــشطة التربويـــة رقـــم ،المـــسرح المدرســـي -٩٢
منشورات األنشطة والرعايـة الط بيـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم 
والــشباب، بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودائــرة الثقافــة 

 ).م٢٠٠٢ :م، أبو ظبي. ع. أ(واإلع م بالشارقة، 

مجلــة المكتــب الــوطني واللجنــة الوطنيــة للمــسرح المدرســي،  -٩٣
ـــسنة ١٤، العـــدد درســـيالمـــسرح الم م، ١٩٩٧، أبريـــل ١، ال

 ).م١٩٩٧جمعية التعاون المدرسي، : المملكة المغربية(

ــي، ،مكــي -٩٤ ــراهيم مك ــويتي والخليجــي حــسن إب ــ م الك ، اإلع
 ).م١٩٩٧جامعة الكويت، كلية اآلداب، : الكويت(

، ط كيــف نعتنــي بالطفــل وأدبــه إســماعيل الملحــم، ،الملحــم -٩٥
 ).م٢٠٠٠وم، ١٩٩٤، دار ع ء الدين: دمشق(، )١(

ــوم -٩٦ ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــشورات المنظمــة العربي ــسم ،من  ق
السياسات التربوية والتخطيط، اإلدارة التربوية علـى المـستوى 
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َالبنى الرسمية والمشاركةالمحلي،  ، سلسلة إصدارات تعريفية، ُ
 ).م١٩٩٨أكتوبر : الكويت(، )٤/١٠(

ع الجمعيـة العامـة  الـصادر عـن اجتمـا،ميثاق الشرف األخ قي -٩٧
 ).م١٩٨٥: الكويت(لمنظمة إذاعات الدول اإلس مية، 

، ترجمة مهـا مشك ت األدب الطفلي سيسيليا ميرايل، ،ميرايل -٩٨
: دمـشق(، )٣٣(عرنوق، سلـسلة دراسـات نقديـة عالميـة، رقـم 

 ).م١٩٩٧وزارة الثقافة، 

: الريـاض(، اإلعـ م فـي ضـوء اإلسـ م عمارة نجيب، ،نجيب -٩٩
 ).هـ١٤٠٠رف، مكتبة المعا

ـــونتي -١٠٠ ـــونتي، ،نيجروب ـــوالس نيجروب ـــة نيك ـــاة الرقمي  الحي
(Being Digital)، )م١٩٩٥.( 

أثـر برنـامج إرشـادي وقـائي فـي  أميرة جاسـم هاشـم، ،هاشم -١٠١
، مجلــة البحــوث خفــض ســلوك العنــف لــدى طلبــة الجامعــة

مركـــز البحـــوث : المملكـــة العربيـــة الـــسعودية(األمنيـــة، 
 ).هـ١٤٣١ألمنية، ربيع اآلخر والدراسات بكلية الملك فهد ا

أصدرته اليونـسكو ، إع ن حقوق الطفل ،هيئة األمم المتحدة -١٠٢
 ).م١٩٥٩نوفمبر (في رسالة بنسرت دافيد براين، 

، سلـسلة عـالم ثقافـة األطفـال هـادي نعمـان الهيتـي، ،الهيتي -١٠٣
ـــة والفنـــون : الكويـــت(المعرفـــة،  ـــوطني للثقاف المجلـــس ال
 ).م١٩٨٨واآلداب، 
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ــ، ويــن -١٠٤ ــاري وي ــوني ،نم ــان التلفزي ــال واإلدم ، ترجمــة األطف
، )٢٤٧(عبــدالفتاح الــصبحي، سلــسلة عــالم المعرفــة، العــدد 

المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب، يوليـو : الكويت(
 ).م١٩٩٩

 وماري الياس، وحنـان قـصاب لياس،احسن ،  وآخرونلياسا -١٠٥
: لبنــــان، بيــــروت(، )١(، ط المعجــــم المــــسرحيحــــسن، 

 ).م١٩٩٧ لبنان، منشورات مكتبة
، مجلة المجتمع، العـدد أطفالنا والفضائيات نهاد يكن، ،يكن -١٠٦

ـــــت(، )١٣٥٣( ـــــاعي،:الكوي ـــــة اإلصـــــ ح االجتم   جمعي
 ).هـ٢٤/٢/١٤٢٠

اإلعــ م اإلســ مي فــي عــصر  محمــد عبــده يمــاني، ،يمــاني -١٠٧
جامعة األزهر، مركز صالح كامل ل قتـصاد : القاهرة(، الفضاء

 ).م١٩٩٢اإلس مي، 

ً، ث ثون عامـا المسرح في العالمبدالتواب يوسف،  ع،يوسف -١٠٨
على قيام مـسرح األطفـال فـي بـرلين، مجلـة المـسرح، العـدد 

وزارة الثقافة، قطـاع المـسرح، : القاهرة(، السنة الثانية، )١٨(
  ).م١٩٨٣أبريل 
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   :إلكترونية مواقع –رابعاً 

  منشورة على موقـع،ً بعيدا عن عيون اآلباء..أطفال اإلنترنت -١٠٩
)http://news.bbc.co.uk، م١٠/٨/٢٠٠٠.( 

الريـاض (، االستدراج عبر اإلنترنت في قائمة مخاطر الطفولة -١١٠
 ).م٢٨/٦/٢٠٠١الخميس  ،نت

نهاية اإلعـ م الجمـاهيري وبدايـة  وليد الشوبكي، ،الشوبكي -١١١
موقــــــع إســــــ م أون اليــــــن، (، اإلعــــــ م الشخــــــصي

 .)م٢١/٥/٢٠٠٥
 ).http:///www.ghiras.org(  موقع غراس،،غراس -١١٢

المواقـع اإلباحيـة علـى  مشعل بـن عبـداهللا القـدهي، ،القدهي -١١٣
ـــع ـــرد والمجتم ـــى الف ـــا عل ـــت وأثره ـــن ،شـــبكة اإلنترن  م

)http:www.said.net( 

ف م اآلثار النفسية الخطيرة لمشاهدة األ ،مدونة طوبى للغرباء -١١٤
 ).ت. د(، اإلباحية

ــــشؤون : الكويــــت (،مــــشروع نفــــائس -١١٥ وزارة األوقــــاف وال
  ).ت. اإلس مية، إدارة اإلع م الديني، د

(http://www.nafa's.com/news/sections details.php?iol:) 

١١٦-   http://jcmc.indiana.edu/voll2/issue4/ellison.html  

http://news.bbc.co.uk
http:///www.ghiras.org
http://www.said.net
http://www.nafa
http://jcmc.indiana.edu/voll2/issue4/ellison.html
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١١٧-   http://www.arabiyat.com/march2002/images mar2002/divorce1.jpg 
١١٨-    http://islamic2you.blogspot.com/2009/11/blog-post 17.html 
١١٩-    http://www.hawadeth.net/ img/story computer virus.jpg 
١٢٠-    http://islamicyou.blogspot.com/2009/11/blog-post 17.html 
١٢١-    http://www.mogtamana.org/topics/index.phD7t article=609 
١٢٢-    http://www.moheet.com/show news.aspx?nid=147725&pg=4 
١٢٣-    http://www.1bahrain.com/1b/t20124.html 
١٢٤-  
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