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  الملخص

یھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى توض��یح األدوار التربوی��ة الالزم��ة لكاف��ة المؤس��سات  

كة في مسئولیة التربیة مع األسرة، ثّم بیان المساحات الت�ي تتق�اطع   والجھات المشتر 

فیھا ھذه األدوار، وم�ا یط�رأ عل�ى ك�ل م�ن ھ�ذه المؤس�سات م�ن م�سئولیات اقت�ضتھا                        

تح���دیات الع���صر إزاء الم���شاركة الفاعل���ة لوس���ائل اإلع���الم ف���ي األدوار والم���سئولیة  

 م�ا تؤدی�ھ ھ�ذه المؤس�سات      التربویة، ومن ثّم استقراء أوجھ التعارض والتعاضد بین       

من مسئولیات تربویة، وما تقوم بھ وسائل اإلعالم المعاص�رة ف�ي ھ�ذا المی�دان، وق�د       

اعتم��د البح��ث الم��نھج االس��تقرائي التأص��یلي ب��ربط ظ��اھرة الت��أثیر اإلعالم��ي وتق��اطع  

األدوار م��ع أبعادھ��ا النظری��ة ف��ي الفل��سفات التربوی��ة الوض��عیة، ورب��ط ھ��ذه األدوار      

ت بأصولھا في فلسفة التربیة اإلسالمیة، كما اعتمد الم�نھج الوص�في ف�ي         والمسئولیا

توصیف الظاھرة باالعتماد على الدراسات التي عنیت بوصفھا وبی�ان واقعھ�ا وم�دى              

  . التأثر والتأثیر الحاصل بین عناصرھا



 

 

 - ٢١٦٠ - 

  

Abstract 

This study aims at explaining the educational roles 

necessary for all organization that share educational 

responsibilities with the family. This can be done through 

explaining the role these establishment may play according 

to Islamic education resources . this is also done through 

stating the importance of those roles in supporting the 

educational role of the family and in completing the 

educational process in a fruitful way to achieve the required 

outcomes. 
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 المقدمة
تتعرض المجتمعات المعاصرة لموجة من التغیرات السریعة التي باتت تظھر 
معالمھا في الجانب المادي والمعنوي من واقع ھذه المجتمع�ات، وق�د ارتف�ع م�ستوى      
ت���أثر المجتمع���ات المعاص���رة بثقاف���ات بع���ضھا ال���بعض عل���ى م���ستوى الق���یم وأنم���اط 

ث�ة وس�ھولة انتق�ال المعرف�ة وع�دم          السلوك، وذلك بسبب تطور وسائل االت�صال الحدی       
فاعلیة الحدود الفاصلة بین المجتمعات في الحد من ش�یوع أنم�اط المعرف�ة ب�ین كاف�ة               

وقد أدت ھذه الث�ورة التكنولوجی�ة إل�ى تع�رض األجی�ال الناش�ئة لموج�ة التغی�ر                   . األمم
ال��ذي حملت��ھ الثقاف��ات الع��ابرة للق��ارات أو للح��دود، وف��ي ظ��ل ھ��ذا الواق��ع ازداد ثق��ل     
المسئولیة التربویة على األسرة، بحیث صار ما تقدمھ من مفاھیم ومعارف وخب�رات     
عرضة للنقض والتھمیش لتنافسھ مع ما تقدمھ الوسائل التكنولوجیة، وباتت األسرة          
المعاص��رة ف��ي حاج��ة ماس��ة إل��ى م��ن ی��دعم دورھ��ا ف��ي تمث��ل الق��یم وتعل��یم الخب��رات     

  . المتوافقة مع ثقافتھا
أخط��ر أن��واع اإلع���الم إذا نظرن��ا إل��ى أھمی���ة     لطف���ل م��ن  وق��د یعتب��ر إع��الم ا   

ال��شریحة العمری��ة الت��ي یتوج��ھ إلیھ��ا، كم��ا وت��زداد خطورت��ھ نظ��رًا لمرون��ة األطف��ال      
وارتفاع قابلیة التشكیل في المراح�ل العمری�ة المبك�رة، م�صداق ذل�ك ق�ول رس�ول اهللا          

ج�ھ البخ�اري،    أخر("ف�أبواه یھودان�ھ أو یمج�سانھ أو ین�صرانھ         : صلى اهللا علیھ وس�لم    
، وقد )١٣١٩(صحیح البخاري ،كتاب الجنائز، باب ما قیل في أوالد المشركین،حدیث

ازدادت في العقود األخی�رة مكان�ة اإلع�الم ف�ي حی�اة ال�نشء وازداد التعل�ق ب�ھ؛ نظ�رًا                      
لتعقد ظروف الحیاة وما ولدتھ لآلباء من ضغوط نفسیة واجتماعیة واألعباء التي قد        

، وبھذا لعب اإلعالم ١فیر االھتمام والرعایة الالزمة لتربیة األبناءتشغل أحیانًا عن تو
  .دورًا تعلیمیًا تربویًا إضافة إلى دوره التثقیفي

ف���ي نظریت���ھ إل���ى خط���ورة التعل���یم باعتب���اره الق���وة " ٢س���كینر"  وق���د أش���ار
_ المتحكم��ة ف��ي حی��اة الن��اس، كم��ا أش��ار إل��ى دور األجھ��زة المیكانیكی��ة وااللكترونی��ة 

ف�ي تك�وین ن�وع التقوی�ة الف�وري      _ تفعلھ�ا وس�ائل اإلع�الم إل�ى أق�صى طاقاتھ�ا       والتي  
الذي ینقص التعلیم، وأشار إلى بعض الجھات التي في إمكانھا أن تكون مسیطرة في       
تقویة بعض أنماط السلوك ومن ثّم تشكیل مجتمع جدید بواسطة التحكم، كما بّین في               

لت���ي تتوج���ھ بال���سلوك نح���و الح���رب  وقت���ھ أن الواق���ع ی���شھد أنواع���ًا م���ن ال���تحكم وا 
واالس��تھالك والخراف��ة والطم��ع، وأم��ا مفھ��وم س��كینر وال��سلوكیین ع��ن الطف��ل فھ��و      
                                                           

-٩٠ ، ص٢٠١٢، ١ال�دلیمي، عب�د ال�رزاق، وس�ائل اإلع�الم والطف�ل، دار الم�سیرة، عم�ان، ط        .  ١
٩١  

أخصائي علم نفس وفیلسوف اجتماعي أمریك�ي، وق�د ك�ان أس�تاذ عل�م            :  بورھوس فریدریك سكنر   ٢
جرائ��ي المعروف��ة بنظری��ة اإلش��رط   ال��نفس ف��ي جامع��ة ھارف��ارد، وق��د اش��تھر بنظری��ة اإلش��راط اإل     

االستثابي، وتقوم ھذه النظریة عل�ى فرض�یة أن إج�راء التع�دیالت عل�ى ال�سلوك وتكییف�ھ یك�ون م�ن            
خ��الل إخ��ضاعھ للتعزی��ز اإلیج��ابي وال��سلبي ف��ي س��بیل دع��م ال��سلوك وتقویت��ھ، وق��د اش��تھر بنظری��ة   

ان الحی��اري، الع��الم س��كنر،  إیم��": م��ا بع��د الحری��ة والكرام��ة  " ھندس��ة ال��سلوك اإلن��ساني، وبكتاب��ھ  
٢٠١٨ ،com.٣mawdoo://http ،)١/٣/٢٠١٩(  
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عندھم كائن مبرمج برمجة عالیة من قبل التحاقھ بالمدرسة، حیث تقوم جھ�ات منھ�ا          
الوالدان واألقران واألقرباء والتلفاز ببرمج�ة س�لوك الطف�ل عن�دما ی�ستقبل المقوی�ات                

 أنماط السلوك التي تریدھا ھذه الجھات، ف�نحن محكوم�ون عل�ى ح�د تعبی�ر         التي تعزز 
سكینر بتربیة الوالدین كما یحكمنا التعل�یم ومجموع�ات األق�ران واإلع�الم والمجتم�ع،               
ومن أبرز أسباب جلب المتاعب على األطفال وعلى الناس على ح�د تعبی�ر س�كینر أن           

  .١ھذه البرمجة التي یتلقونھا منتاقضة جدًا
د كان��ت أب��رز توص��یات فل��سفة س��كینر أن��ھ ف��ي ح��ال إرادتن��ا تغیی��ر الثقاف��ة  وق��

واألف���راد ف���ال ب���ّد أن نغی���ر ال���سلوك، والطریق���ة لتغیی���ر ال���سلوك إنم���ا تك���ون بتغیی���ر   
االحتماالت أي الظ�روف الت�ي یح�دث فیھ�ا ال�سلوك، والت�ي تقوی�ھ وت�ؤثر ف�ي االتج�اه                    

العملی�ة التعلیمی�ة ھ�ي إح�دى     وی�رى س�كینر أن   . المستقبلي لوج�ود ال�سلوك ونوعیت�ھ     
األسس التي یقوم علیھا تصمیم الثقافة، ومن ثّم فھو یؤمن أن التقویة اإلیجابیة التي 

ت�دفعنا ألن نب�دأ التغیی�ر م�ن مدارس�نا وم�ن          " ھندس�ة ال�سلوك   " یتصنع منھا ال�سلوك     
، وبھذا یك�شف س�كینر خط�ورة ال�سلوك ال�ذي      ٢المؤسسات التربویة التعلیمیة األخرى 

 الجھ��ات والمؤس��سات التربوی��ة عل��ى الم��ضمون الثق��افي، وعل��ى اس��تمرار       تخرج��ھ
الثقاف��ة، كم��ا تظھ��ر خط��ورة الم��ضمون الثق��افي ال��ذي تحتوی��ھ وتقبل��ھ المؤس��سات          

  . التربویة في تكوین اتجاھات اإلنسان، وفي سلوكھ المستقبلي
وتشیر الفل�سفة الوجودی�ة والفل�سفة الظاھری�ة إل�ى دور المؤس�سات الدینی�ة                

درس��ة والعائل��ة  والحكوم��ة والق��وى المؤس��ساتیة المختلف��ة، ف��ي التعل��یم ال��ذي        والم
یشكلنا، بغض النظر عن جوھرنا وذواتنا، حیث تمیل ھذه الجھ�ات إل�ى إجبارن�ا عل�ى                 
اتجاھات خارجیة باھتمامات غیر شخ�صیة، وب�ذا ف�إن م�سئولیة التربی�ة ف�ي النظری�ة           

ن التوتر الناتج بین حاجات الدارسین الوجودیة تتمثل في دور المعلم في أن یوازن بی
ك��أفراد وع��الم ال��وعي واإلدراك ال��ذي یواج��ھ ب��ھ الم��تعلم الواق��ع، وب��ین موض��وعات      
المعرف��ة اإلن��سانیة، وھ��ذا یتطل��ب م��ن المعلم��ین أن یكون��وا ق��ادرین عل��ى النظ��ر إل��ى     
أھداف التعلیم من جانب مادة الموض�وع الت�ي ت�درس، وم�ن جان�ب التجرب�ة المعاش�ة          

یحویھا منظور الدارس،  وبتفصیل آخ�ر تحلی�ل الم�شكالت التعلیمی�ة م�ن واق�ع          والتي  
الخبرة المعاشة للطفل، بمعنى كیف یتطور وع�ي الن�اس م�ن منظ�ورھم ال�ذاتي، ول�ذا                  
یدین الوجودیون المدارس باعتبارھا مؤسسات قللت من إنسانیة البشر وعملت على       

 ض�د ھوی�ة الف�رد وشخ�صیتھ      تلقین األفراد وس�رق المب�ادرة الشخ�صیة، حی�ث عمل�ت           
ورفاھیتھ، بل إنھا أسھمت في تردي الفردیة إلى أس�وأ ح�ال، وف�ي واق�ع المجتمع�ات                  
الغربیة نتج عن ھذا التوجھ نحو تعزیز الفردیة وتقدیس تجربة الوعي عن�د األف�راد،              

                                                           

: ب��در ب��ن جویع��د العتیب��ي   (  أوزم��ون وكراف��ر، ھ��ارود وص��موئیل، األص��ول الفل��سفیة للتربی��ة،       ١
أالن، ب�یم ب، نظری�ات الشخ�صیة      ،  ٤٦٦-٤٦٢، ص ٢٠٠٥،  ١، مكتبة الرش�د، الری�اض، ط      )مترجم

، دار الفك�ر، عم�ان،   )ترجمة عالء الدین كفاف ، مایسة النیال، سھیر كام�ل         (الرتقاء النمو التنوع،    ا
  ٥٩٢-٥٨٧، ٥٨٠-٥٧٨، ص٢٠١٠، ١ط
 ٥٩٧، أالن، نظریات الشخصیة، ص٤٥٧-٤٥٦ األصول الفلسفیة للتربیة، ص٢
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أن رف��ض بع��ض الق��ائمین عل��ى التعل��یم النظ��ام والترتی��ب والدراس��ة بحج��ة تط��ویر         
، مما أدى إلى إنتاج الفردیة المؤذیة واألنانیة والغزو، متجاھلین في الفردیة الحقیقیة

ذلك األساس الذي قام�ت علی�ھ الفردی�ة ف�ي الفك�ر الوج�ودي م�ن اعتب�ار اإلن�سان ح�ر            
م��ع ال��تحفظ عل��ى تعبی��رات _ خ��الق ألفعال��ھ وھ��و الم��سئول الوحی��د ع��ن ھ��ذه األفع��ال  

الفردی�ة بالم�سئولیة الكامل�ة    الم�سئولیة   )١س�ارتر (، حتى وصف  _الوجودیة الملحدة   
 ، وبھ��ذا یظھ��ر غم��وض مفھ��وم الم��سئولیة التربوی��ة ف��ي   ٢والمرعب��ة للف��رد أی��ًا ك��ان 

المجتمعات الحدیثة بناًء على غموض الفكر الفلسفي الذي قامت علی�ھ، وم�ن ث�م فق�د            
تباینت المجتمعات الحدیثة في نظرتھا إلى الجھات المسئولة عن التربیة وفي تفعیلھا 

  .تلك الجھاتأدوار 
وق��د ظھ��ر الت��ضارب الواق��ع ف��ي ت��صور ھ��ذه الفل��سفات لمفھ��وم الم��سئولیة      

) س�كینر ( األق�رب إل�ى الوجودی�ة و       ٣)ك�ارل روج�رز   (التربویة وحدودھا فیما وقع بین      
المترق��ي م��ن الفل��سفة المادی��ة، حی��ث واف��ق روج��رز س��كینر ب��أن الب��شر ی��تم تكی��یفھم   

بة ل��دوافع خارجی��ة م��ن ت��أثیر البیئ��ة بعوام��ل خارجی��ة وب��أن س��لوكھم إنم��ا ھ��و اس��تجا
المادیة، ولكن أخذ روجرز على س�كینر أن�ھ ل�م یب�ین درج�ة الحری�ة والم�سئولیة عن�د             
ممارسة اختبار اختیار الفرد بین العوامل والمؤثرات الخارجیة، فقد رأى روجرز أنھ     
ال تف�رض عل�ى الف�رد االس�تجابة  إل��ى ال�دوافع بطریق�ة مح�ددة أو موض�وعة م��سبقًا،         

إنما یستطیع الفرد باعتقاده فحص البدائل وإیجاد بدائل جدیدة، فھو ل�یس منق�ادًا أو        و
سلبیًا لھندسة سلوكھ المكّیفة من البیئ�ة وظروفھ�ا ومؤثراتھ�ا، بمعن�ى أن باس�تطاعة           
اإلنسان أن یختار اتجاھًا ویكون مسئوًال ع�ن اتب�اع ھ�ذا االتج�اه، وھ�ذا م�ا وض�ح ب�ھ                    

ار مع حریة االلتزام المسئول، وق�د أج�اب س�كینر أن�ھ        روجرز كیف تتفق حریة االختی    
ال ینكر ضرورة ت�ضمین المالحظ�ات الذاتی�ة ف�ي أي تحلی�ل ش�امل لل�سلوك اإلن�ساني،                
ولیس في ھندسة السلوك وفق تصور سكینر ما یلغي ذلك، ولكن الحقیقة التي یراھا              
                                                           

س�ي  فیلسوف وروائي وكاتب مسرحي وناقد أدبي وناش�ط سیا        ): ١٩٨٠-١٩٠٥( جان بول سارتر   ١
فرنسي، درس الفلسفة في ألمانیا، وفي الحرب العالمیة الثانیة عن�دما احتل�ت ألمانی�ا فرن�سا انخ�رط              
ف��ي ص��فوف المقاوم��ة الفرن��سیة ال��سریة، ت��أثر بالفل��سفة الفرن��سیة والفل��سفة األلمانی��ة وب��االدب          

اط��ھ الفرن��سي، ت��أثر ب��دیكارت وھوس��رل وھیدغر،اش��تھر لكون��ھ أدیب��ًا ولفل��سفتھ الوجودی��ة والنخر    
الوجود والعدم، ونقد العقل الج�دلي، س�ھیلة ب�و ق�رة،      : بالتیار الیساري المتطرف، من أشھر اعمالھ     

م��شكلة الوج��ود عن��د ج��ان ب��ول س��ارتر، رس��الة ماج��ستیر، ق��سم الفل��سفة، كلی��ة العل��وم االجتماعی��ة   
& ، ٢٠١٦-٢٠١٥واإلن����������������ساننیة، جامع����������������ة محم����������������د بوض����������������یاف، الجزائ����������������ر،     

ar.mwikipedia.org١/٣/٢٠١٩  
 ٥٦٩-٥٦٤، ٥٥٩ أوزمون وكرافر، ھارود وصموئیل، األصول الفلسفیة للتربیة، ص٢
ع�الم نف�س أمریك�ي مؤس�س التوج�ھ اإلن�ساني ف�ي عل�م ال��نفس،         ): ١٩٨٧-١٩٠٢( ك�ارل روج�رز  ٣

عمل في جامعة ھارفارد وجامع�ة ش�یكاغو، وانتخ�ب م�دیرًا لرابط�ة علم�اء ال�نفس األم�ریكیین، م�ن                   
لینیك�ي للطف�ل الم�شكل وكت�اب اإلرش�اد والع�الج النف�سي، اش�تھر بنظری�ة            أشھر مؤلفات�ھ الع�الج اإلك     

ال��ذات والع��الج النف��سي المتمرك��ز ح��ول العمی��ل، وق��دم نظریت��ھ ف��ي كتاب��ھ عل��م ال��نفس دراس��ة عل��م،  
& shamela.ws، التوجی���������ھ واإلرش���������اد النف���������سي، المكتب���������ة ال���������شاملة،   )١/٣/٢٠١٩(

uomustansiriyah.edu.iq 
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حك�وم أص�ًال   أن ھذه المالحظات الذاتیة إنما تق�وم عل�ى اإلدراك الشخ�صي ال�ذي ھ�و م      
بالمقوی��ات البیئی��ة الت��ي كونت��ھ س��ابقًا، وم��ن ث��ّم فھ��و ل��ن یك��ون مختلف��ًا ع��ن انعك��اس   

  .١المدركات واألشیاء والظروف البیئیة التي تشكل في إطارھا السلوك
وقد یتبین من ھذا العرض الموجز إلط�ار الم�سئولیة التربوی�ة ف�ي الفل�سفات        

جتمعات الحدیث�ة، أنھ�ا تباین�ت ف�ي وص�ف           التي تقوم علیھا النظریات التربویة في الم      
ج��وھر الم��سئولیة واتجاھھ��ا، فف��ي ح��ین یح��صرھا س��كینر ف��ي البیئ��ة والمؤس��سات       
والظ��روف الت��ي تت��شكل منھ��ا ھندس��ة ال��سلوك، یح��دھا غی��ره م��ن الوج��ودیین ف��ي           

_ عل��ى ح��د تعبی��رھم  _ م��سئولیة اإلن��سان الف��رد وفردانیت��ھ باعتب��اره خ��الق أفعال��ھ       
  .المسئول عنھا

تنبث��ق الحاج��ة إل��ى مث��ل ھ��ذا البح��ث م��ن جھ��ل العدی��د م��ن    :  البح��ثم��شكلة
مؤسسات المجتمع بخطورة الدور التربوي الموكل إلیھا حیال النشء، مّما أدى تباعًا 
إل�ى تراج�ع ھ�ذا ال��دور واص�طدامھ ب�األدوار التربوی�ة الت��ي تؤدیھ�ا األس�رة الم��سلمة،         

اإلعالم الحدیثة على تمریرھا وعزز ذلك الصدام القیم والمضامین التي عملت وسائل 
إل��ى الناش��ئة، والت��ي تحم��ل م��ن تخ��بط واض��طراب المجتمع��ات الم��صدرة لھ��ا ال��شيء    
الكثیر، بناًء على تباین اتجاھاتھا الفلسفیة وتضادھا في ت�صورھا لألھ�داف التربوی�ة              
وللم��سئولیة وجھاتھ��ا، وھ��ذا التن��افس الب��ین ب��ین دور األس��رة ومؤس��سات اإلع��الم       

ب في إض�عاف فاعلی�ة الوظیف�ة التربوی�ة األس�ریة ف�أفرزت العدی�د م�ن                  والمجتمع تسب 
المخرجات التي تضطرب لدیھا المعاییر والقیم، یظھر ذلك تباعًا في الجوانب المادی�ة       
والنف��سیة للشخ��صیة الم��سلمة ف��ي المجتمع��ات المعاص��رة، وم��ن أمثلت��ھ ازدواجی��ة         

ھیئة الت�ي تن�صھر فیھ�ا بع�ض     اللباس في أجیال النشء من الفتیات المسلمات وفقًا لل     
م�ع غی�ره م�ن قوال�ب اللب�اس الم�ستوردة            _ كما في الحج�اب   _ سمات الزي الشرعي    

والتي تصطدم مع المع�اییر ال�شرعیة للب�اس الم�رأة الم�سلمة، وق�د ینب�ئ ظھ�ور ھ�ذه                    
المشكلة بضرورة إحداث تطویر وتجدید في أنماط المسئولیات التربویة الموكل�ة إل�ى             

لتعلیم والمجتمع في ظ�ل العولم�ة الثقافی�ة وم�ع ش�راكة مؤس�سة               األسرة ومؤسسات ا  
اإلع��الم ف��ي ال��دور الترب��وي،  وت��تلخص م��شكلة الدراس��ة ف��ي اإلجاب��ة عل��ى ال��سؤال     

  :اآلتي
ما التغیرات الالزمة في إطار الم�سئولیة التربوی�ة والت�ي تقت�ضیھا المناف�سة              

ة والمدرسة وبین وسائل التربویة بین مؤسسات التنشئة االجتماعیة ممثلًة في األسر
  اإلعالم الحدیثة؟  

                                                           

، أالن، ب���یم ب، نظری���ات الشخ���صیة االرتق���اء النم���و ٤٥٣-٤٥١تربی���ة، ص األص���ول الفل���سفیة لل١
، ٢٠١٠، ١، دار الفك�ر، عم�ان، ط  )ترجمة عالء الدین كفاف ، مایسة النیال، س�ھیر كام�ل     (التنوع،  

  ٥٨٠-٥٧٨ص
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  :أسئلة البحث
ما أوجھ المسئولیة التربویة التي تتحملھ�ا مؤس�سات التن�شئة االجتماعی�ة         -١

 المتمثلة في األسرة والمدرسة ؟
 ما موقع وسائل اإلعالم بین األوساط المربیة وما أدوارھا؟ -٢
وس�ائل اإلع�الم    كیف ینبغي لمؤسسات التنشئة االجتماعی�ة أن تتعام�ل م�ع             -٣

 لتجعلھا شریكًا مكمًال ال منافسًا في المیدان التربوي؟
وق��د عمل��ت الباحث��ة عل��ى اإلجاب��ة عل��ى ھ��ذه األس��ئلة م��ن خ��الل خط��ة للبح��ث     

  .المقدمة، وتضمنت أھمیة الدراسة ومشكلتھا وأسئلتھا:  تضمنت العناوین التالیة

لیة التربویة ومؤسسات المسئو: تعریف البنیة المفاھیمیة لكل من: المبحث األول

 التنشئة االجتماعیة ووسائل اإلعالم

  تعریف المسؤولّیة التربوّیة : المطلب األول

  تعریف مؤسسات التنشئة االجتماعیة ومسئولیاتھا التربویة: المطلب الثاني

  مفھوم اإلعالم ووسائل اإلعالم واإلعالم اإلسالمي: المطلب  الثالث

  ویة لوسائل اإلعالم وأثرھا في التنشئة االجتماعیةالوظیفة الترب: المبحث الثاني

  الوظیفة التربویة لوسائل اإلعالم : المطلب األول

  تقاطع األدوار:  اإلعالم ومؤسسات التنشئة االجتماعیة:المطلب الثاني
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  املبحث األول

 تعريف املسؤولية الرتبوية واجلهات املكلفة بها
ّ ّ

 

  اطب اول

 ؤوف ار حطوا ا  ورا  

ف��ي خط��اب اهللا تع��الى عب��اده، وف��ي خط��اب     " س��أل"كث��رت م��شتّقات الج��ذر   
:  ك��ل إن��سان بم��سئولیتھ، حی��ث ق��ال -ع��ز وج��ل- أمت��ھ، وق��د كّل��ف اهللا رس��ول اهللا  

 ر رس�ولھ    ، وح�ذّ  )األع�راف :٦) (َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذیَن ُأْرِس�َل ِإَل�ْیِھْم َوَلَن�ْسَأَلنَّ اْلُمْرَس�ِلیَن           (
البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، " (كلك��م راع وكلك��م م��سئول ع��ن رعّیت��ھ : "منھ��ا بقول��ھ

، وفّسر اب�ن منظ�ور    )٤٩٠٤(كتاب النكاح، باب المرأة راعیة في بیت زوجھا، حدیث        
  .١"أي الحافظ المؤتمن، والرعّیة كل من شملھ حفظ الراعي ونظره: "المسئول

لي�ة فقال بعض   هل للغة لمسئ الم�سئولّیة بوج�ھ ع�ام؛ ح�ال أو      ":هع� 

صفة من ُیسأل ع�ن أم�ر تق�ع علی�ھ تبعت�ھ، وتطل�ق أخالقی�ًا عل�ى الت�زام ال�شخص بم�ا             
یصدر عنھ من قول أو عمل، وتطلق قانونًا على االلتزام بإصالح الخط�أ الواق�ع عل�ى                

  .٢"الغیر طبقًا لقانون
رء بم�ا ی�صدر عن�ھ    إق�رار الم�  : وقد نقل بدوي تعریفًا للمسئولّیة یصفھا بأنھا 

، وشرح ھذا التعری�ف؛ فب�ّین أن بع�ض األفع�ال            ٣من أفعال، واستعداده لتحّمل نتائجھا    
یتسع مجالھ لیشمل كل من یدخل ضمن مسئولّیة اإلنسان المكّل�ف، أو م�ن ی�ستمدون        
من���ھ ال���سلطة، كم���ا ف���ي م���سئولّیة القائ���د ع���ن أفع���ال الجن���ود الت���ي ص���درت ب���أمره،  

  وم��سئولّیة ٤ن أعم��ال وزرائ��ھ ال��صادرة بتوجی��ھ من��ھوم��سئولّیة رئ��یس الحكوم��ة ع��
الوالد عن أفع�ال أوالده قب�ل البل�وغ، أو م�ا ك�ان م�ن ت�صرفاتھم بتوجی�ھ من�ھ، وكأن�ھ                        

 كل إنسان في موضع یشیر بھذا إلى مفھوم المسئولّیة التي خاطب بھا رسول اهللا 
  ....." كلكم راع : "سلطتھ لّما قال

ل�ى بی�ان الجان�ب النف�سي للم�سئولیة وم�ن           كما قد عرجت بعض التعریف�ات ع      
االستعداد الفط�ري ال�ذي جب�ل اهللا تع�الى علی�ھ اإلن�سان، لی�صلح            : "ذلك تعریفھا بأنھا  

للقیام برعایة ما كّلفھ اهللا تعالى بھ، من أمور تتعلق بدینھ ودنیاه، فإن وّفى ما علی�ھ                
  .٥"من الرعایة حصل لھ الثواب، وإن كان غیر ذلك حصل لھ العقاب

                                                           

ل����سان الع����رب، بی����روت، دار   ) م١٢١١ھ����ـ،٧١١.ت( محم����د ب����ن مك����رم اب����ن منظ����ور،       ١
  ٣٢٩، ص١٤،ج)١ط(صادر،

، ١، ج٢، ط١٩٧٢، اس�تانبول، المكتب�ة اإلس�المیة،    فى وآخرون، المعج�م الوس�یط  ابراھیم مصط  ٢
  ٤١١ص

  ٢٢٣، ص١، ط١٩٧٥، الكویت، وكالة المطبوعات،بدوي،األخالق النظرّیة عبد الرحمن  ٣
  ٢٢٣بدوي، األخالق النظریة، ص  ٤
٢٦/١٢/٢٠٠٤ ٥/htm.٢a/com.moudir.www   
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قد تعتب�ر الم�سئولّیة ص�فة مالزم�ة لإلن�سان الم�سئول ذات ط�رفین؛ طرفھ�ا                  و
األول وب���دایتھا تظھ���ر عن���دما یطال���ب اإلن���سان ب���أداء واجب���ھ ویكّل���ف بعم���ل ض���من    
استطاعتھ، والمسئولّیة في ھذا الطرف مرتبطة بما لإلنسان من قدرة على التكلی�ف،           

 والحرّی�ة واإلمكان�ات المتع�ددة    وبما خصھ اهللا بھ من المّی�زات، عن�دما أعط�اه اإلرادة          
الت���ي تؤھل���ھ لالختی���ار، وع���ضد اختی���اره بإعطائ���ھ ق���وى التفكی���ر وش���عور اإلن���سان   
بمسئولّیتھ ضمن ھذا الجان�ب ھ�و ج�زء م�ن ش�عوره بتمّی�زه وكرامت�ھ وإیح�اء بقّوت�ھ                

  .١ بھا-عّز وجّل-التي خّصھ اهللا 
تجّلیھ��ا ف��ي أم��ا الط��رف اآلخ��ر ال��ذي یحمل��ھ مفھ��وم الم��سئولّیة فیظھ��ر ح��ال   

نھایة العمل ، وفي ھذه الحال تكون المسئولّیة استجواب ومحاسبة لإلن�سان المكّل�ف      
 وبھ��ذا المعن��ى وردت الم��سئولّیة ف��ي آی��ات الق��رآن الك��ریم ٢عم��ا فع��ل بأمان��ة التكلی��ف

َفَوَربِّ���َك َلَن���ْسَأَلنَُّھْم {: (ق���ال اهللا تع���الى: المح���ذرة م���ن مغّب���ة ت���ضییع الواج���ب ومنھ���ا 
  ).الحجر: ٩٣، ٩٢(} عّما كانوا َیعَملوَن * نَأْجَمِعْی

وبعدما سبق م�ن بی�ان لمفھ�وم الم�سئولّیة لغ�ًة واص�طالحًا، یت�ضح لن�ا كی�ف                  
تفّسر المسئولّیة التربوّیة في اإلسالم، وق�د ق�سم بع�ض علم�اء الم�سلمین الم�سئولّیة              

 أم�ام نف�سھ     إلى أقسام ثالثة؛ أولھا المسئولّیة الشخصّیة،  وبھا یكون اإلن�سان مكّلف�اً            
أال یخ��رج ع��ن الم��نھج األخالق��ي لإلس��الم، ث��م الم��سئولّیة االجتماعّی��ة؛ وبھ��ا یك��ون       
اإلنسان مكّلف�ًا أم�ام ال�سلطة الُمكّلف�ة بت�وفیر ال�صالح الع�ام، حی�ث یك�ون ك�ل ف�رد ف�ي                         
المجتمع مسئوًال عن صالح إخوانھ في المجتمع المسلم وعن مصلحة المجتمع، كك�ل   

وفي حدود تخصصھ، والمسئولّیة المدنّیة؛  ویحكم اإلنسان        ضمن استطاعتھ وطاقتھ    
ب��التكلیف بھ��ا والمؤاخ��ذة علیھ��ا الق��انون والت��شریع، ویترت��ب الج��زاء علیھ��ا أم��ام         

  . ٣السلطة القضائّیة

ب اطا  

ورا وو ا ت اؤ فر  

 منظومة التربیة اإلسالمیة قّسم بعض علماء التربیة المؤسسات التربوّیة في
ض�من خم�سة مح��اور، ب�النظر إل��ى ال�دور ال��ذي تق�وم ب��ھ ك�ل منھ��ا، فمنھ�ا مؤس��سات        
التن�شئة ومحورھ�ا األس�رة، ومنھ�ا مؤس�سات التربی�ة والتعلیم،تب�دأ باألس�رة وتنتھ�ي          
ب��أعلى م��ستویات التعل��یم الع��الي ف��ي الجامع��ات، ومنھ��ا مؤس��سات الثقاف��ة ومحورھ��ا   

ر، ورابعھ���ا مؤس���سات اإلرش���اد ومحورھ���ا الم���ساجد، وآخرھ���ا   اإلع���الم ودور الن���ش
  .٤مؤسسات األمن واإلدارة بمختلف تنظیماتھا

                                                           

محم��د عب��د اهللا دراز، دراس��ات إس��المّیة ف��ي العالق��ات االجتماعّی��ة والدولی��ة، االس��كندریة، دار      ١
  .٥٨-٥٣، ص١٩٨٩المعرفة، 

  ٥٩، دراسات إسالمیة في العالقات االجتماعیة والدولیة، ص دراز  ٢
، ١٩٩٥س�المیة،  علي عبد الحلیم محمود،  فقھ المسئولّیة في اإلس�الم، دار التوزی�ع والن�شر اإل     ٣
  .٢٢٥-٢٢٤و بدوي، االخالق النظریة،  ص ٧٥، ص١ط
  .٣٨٤ماجد عرسان الكیالني ، ھكذا ظھر جیل صالح الدین، عمان، دار الفرقان، ص  ٤
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وإن الناظر في الن�صوص الداعی�ة إل�ى إص�الح الف�رد یج�دھا ال تقت�صر عل�ى                    
مخاطبة مؤسسة م�ن المؤس�سات ال�سابقة بعینھ�ا،  فالم�سئولّیة ع�ن ص�الح اإلن�سان                

یخاط��ب األب��وان مباش��رة بتعل��یم األبن��اء العب��ادة  تب��دأ ف��ي اإلس��الم م��ن األس��رة، حی��ث  
واألخالق وتدریبھم على تمثلھا، فإذا كبر اإلنسان وعقل مصلحتھ، ص�ارت م�سئولّیة             
استقامتھ واستمرار تربیتھ مما تنطوي علی�ھ واجبات�ھ؛  ف�صار مكّلف�ًا بإص�الح نف�سھ             

  .١بتعویدھا على الخیر وكبحھا عّما یسوء
ءت ف�ي م�صادر التربی�ة اإلس�المیة مبّین�ة           ومن مواضع التكلیف التي جا    

  :مسئولیة األسرة والفرد في التربیة
     قول رسول اهللا) :              ما من مولود إال یول�د عل�ى الفط�رة، ف�أبواه یھّودان�ھ

أو یمج��سانھ أو ین��ّصرانھ، كمث��ل البھیم��ة تن��تج بھیم��ة جمع��اء، ھ��ل ت��رى فیھ��ا م��ن      
ز، ب�اب م�ا قی�ل ف�ي أوالد     أخرج�ھ البخ�اري، ص�حیح البخ�اري ،كت�اب الجن�ائ       (،)جدعاء

 نمذج��ة الشخ��صیة  ، ویظھ��ر م��ن ال��نص إس��ناد النب��ي    )١٣١٩(الم��شركین،حدیث
اإلنسانیة في جوانبھا العقدیة إلى األب�وین فھم�ا یھودان�ھ أو ین�صرانھ، وبھ�ذا تظھ�ر                   

 .مسئولیتھما عن ھذا النشء وعن تنمیط كیانھ
 سئول عن رعّیتھ كلكم راع وكلكم م: (قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسّلم

فاإلمام راع وھو م�سئول ع�ن رعّیت�ھ والرج�ل راع ع�ن أھ�ل بیت�ھ وھ�و م�سئول ع�ن            
البخ��اري، ( ، )رعّیت��ھ والم��رأة راعی��ة ف��ي بی��ت زوجھ��ا وھ��ي م��سئولة ع��ن رعّیتھ��ا   

 ).، سبق تخریجھ٤٩٠٤:صحیح البخاري، الحدیث 
ثیرة، وأّما األصول التربویة التي جاءت لتصف مسئولیة المعلم والمدرسة فك

منھا عامة ج�اءت لبی�ان وج�وب تعل�یم الخی�ر عل�ى م�ن علم�ھ، فق�د جعل�ت الن�صوص              
م�سئولیة تعل��یم الخی�ر ف��رض ع�ین عل��ى ك��ل م�ن علم��ھ ول�ذا ج��اء الوعی�د لم��ن كتم��ھ       

 :باللجم بلجام من النار
           ِإنَّ الَّ�ِذیَن َیْكُتُم�وَن َم�ا َأنَزْلَن�ا ِم�َن          :(قول اهللا تعالى ف�ي وص�ف بن�ي إس�رائیل

اِت َواْلُھ��َدى ِم��ن َبْع��ِد َم��ا َبیَّنَّ��اُه ِللنَّ��اِس ِف��ي اْلِكَت��اِب ُأوَل��ـِئَك َیلَع��ُنُھُم الّل��ُھ َوَیْلَع��ُنُھُم      اْلَبیَِّن��
 )سورة البقرة: ١٥٩( ، )اللَّاِعُنوَن 
 من ُسئل عن علم فكتمھ ُألجم یوم : ( قول رسول اهللا صّلى اهللا  علیھ وسّلم

ي وق�ال ح�دیث ح�سن، س�نن الترم�ذي، كت�اب            رواه الترم�ذ  (،  )القیامة بلج�ام م�ن ن�ار        
 ).٢٦٤٩:العلم، باب ما جاء في كتمان العلم،حدیث

 ویعّد دور المعلم الترب�وي م�ن أخط�ر األدوار التربوّی�ة بع�د دور األب واألم،              
المن�اھج الدراس�ّیة   "وال بّد أن تقّدر البیئة المجتمعیة ھذا ال�دور لتعطی�ھ حق�ھ،ذلك أن           

                                                           

م��صطفى ال��سقا، : ،تحقیق، أدب ال��دنیا وال��دین)م��ـ ١٠٨٥ھ��ـ، ٤٥٠ت (الم��اواردي  أب��و الح��سن  ١
  ٢٢٨-٢٢٦، ص٤، ط١٩٧٨بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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 المدرس��ّیة وتوجیھ��ات األس��رة تفق��د كثی��رًا م��ن حیوّیتھ��ا    والكت��ب المق��ررة واألنظم��ة 
   ١"وجدواھا إذ لم تجد الُمدّرس الصالح

وأّما نماذج األدوار التربوّیة الالزمة لشخصیة المعل�م والت�ي ی�ؤدي م�ن              
  :                                                                    خاللھا مسئولیتھ  فقد توجز في

  ّد للمعلم أن یبدأ التربیة وتعدیل السلوك من ذاتھ، فیحمل نفسھ على ما            ال ب
یحسن من الخصال،  ویتخّلص من العادات الت�ي ی�سوء انتقالھ�ا إل�ى الطال�ب، وعل�ى                   
المعّلم أن یراقب نفسھ لیجعل من سلوكھ وشخصھ موقع اقتداء في الخیر، ومن أھ�م              

،  تع�رُّف المعل�م إل�ى شخ�صّیة التلمی�ذ          العوامل التي ُتفّعل أثر القدوة في نفس الطال�ب        
وك��سب مودت��ھ،  وإث��ارة الجوان��ب الح��سنة ف��ي شخ��صّیة الطال��ب م��ن خ��الل تعری��ف      

 یت�ضمَّن  ش�یًئا  یفع�ل  وال بع�دت،  وإن ال�تھم  مواض�ع  المعل�م  یتجنَّ�ب  وكذلك ٢اآلخرین بھا 

  .٣مروءتھ اتھام
  ة تركی���ز المعل���م عل���ى تنمی���ة  شخ���صّیة الم���تعلم ومواھب���ھ وإع���داده للحی���ا

االجتماعّیة،  وقد كان المربون السابقون یسعون إلى ذلك من خالل تكلی�ف تالمی�ذھم     
قضاء حاجات البیئ�ة الت�ي یعی�شون فیھ�ا،  كم�ا ف�ي التكلی�ف بكتاب�ة الرس�ائل للع�وام،                  
وم�ن ذل�ك أن یمّی�ز الطال��ب الُمج�د فیحمل�ھ م�سئولیة اإلش��راف عل�ى زمالئ�ھ ف��ي أداء         

 .٤ھ عریفًاوظائفھم،  وكانوا قدیمًا ُیسمون
    وق�د نظ�ر علم�اء الم�سلمین لھ�ذا ال�دور       : اتصال المعلم بالحی�اة االجتماعی�ة

مبینین ما لھ من أھمیة، من ذلك ما ذھب إلیھ ابن جماعة أن لیس أضر عل�ى المعل�م       
ویطال��ب اب��ن . م��ن الزھ��د ف��ي م��صاحبة الن��اس والبع��د ع��ن حرك��ة الحی��اة االجتماعی��ة 

ن المعلم وتالمیذه وذلك بزیارتھم والتعرف إلى جماعة بتوثیق الروابط االجتماعیة بی 
 إع��ادة البن��اء ھ��ذا ال��دور للمعل��م ب��ل إنھ��م دع��وا  م��شكالتھم، وق��د أك��د أص��حاب نظری��ة

المعلم��ین إل��ى الخ��روج إل��ى الحی��اة االجتماعی��ة وال��سیاسیة وت��ولي المناص��ب الت��ي       
 .یستطیعون من خاللھا معالجة األوضاع السیئة للمجتمع

   ي معاملة المتعلمین والشفقة علیھم فال یكون المعل�م         العدل والموضوعیة ف
فّظًا غلیظًا،  وقد جعل الماوردي من متطلبات العمل في التعلیم القدرة على تجاوز ما      

فأم�ا العف�و ع�ن    :" لدى المتعلمین من نق�ص أو خط�أ، فق�د روي عن�ھ أن�ھ ق�ال للمعل�م          
 وم�ن ذل�ك   ٥"و خل�ل  الھفوات، فألنھ ال مبرأ من س�ھو وزل�ل، وال س�لیمًا م�ن نق�ص أ        

                                                           

اللب�دي، دور المدرس�ة ف�ي ال�دعوة، بح�وث الم�ؤتمر األول لتوجی�ھ ال�دعوة           عب�د ال�رؤوف س�عید     ١
  ١٤ -١٣، ص١وإعداد الدعاة، ط

  ١١٥، ص١،ط١٩٨٧عبد الحافظ عبد محمد الكبیسي، منھجنا التربوي، مطبعة الحوادث،   ٢
، ٢ط رم��ادي، دار ،تعلمت��ذكرة ال��سامع والم��تكلم ف��ي أدب الع��الم والم��  ـ��،)ه١٤١٦.ت(،جماع��ة اب��ن ٣

  ٤٩ص
  ٨١ -٨٠ الجمبالطي، دراسات مقارنة في التربیة اإلسالمیة، ص  ٤
، ١٩٥٥، ٣، الق�اھرة، مطبع�ة الب�ابي، ط   )م�صطفى ال�سقا   : تحقیق( الماوردي، أدب الدنیا والدین،      ٥

  ٣٠٨ص
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 وم�ن ذل�ك أن ال    ١مراعاتھ الفروق الفردّیة، فال یلق�ي إل�ى تالمی�ذه م�ا یف�وق ق�دراتھم               
یدع المربي من نصیحة تلمیذه شیئًا، وأن یتخذ في زجره عن سوء الخلق وال�سلوك               

   .٢الشاّذ طریقة التعریض والتلمیح
             ت�درجًا بھ�ا   كما یرى ابن جماعة أن واجب المعلم أن یق�دم للم�تعلم العل�وم م

من المھ�م إل�ى األھ�م، فم�ن فن�ون تنظ�یم المنھ�اج أن یق�دم تف�سیر الق�رآن الك�ریم، ث�م              
الحدیث، ثم أصول الدین، ثم الفقھ، ثم المذھب، ث�م الخ�الف، ث�م النح�و، ویج�ب علی�ھ           
في ذاتھ أن یستمر في طلب العلم والتح�ضیر لل�دروس والتعم�ق ف�ي مج�ال تخص�صھ                

 .ال حد لھفال یتوقف عند حد ألن العلم 
ویتدرج سلم المسئولیة التربویة في التربیة اإلسالمیة لیصل إلى أعلى ھیئة           
مسئولة عن ص�الح الف�رد والمتمثل�ة ف�ي الدول�ة، حی�ث یتق�رر للدول�ة واجباتھ�ا الت�ي               
ت��شارك م��ن خاللھ��ا مؤس��سات المجتم��ع وھیئات��ھ المختلف��ة ف��ي تنمی��ة الف��رد وتق��ویم    

دول�ة م�ن أجھ�زة لإلع�الم وأجھ�زة لألم�ن ث�ّم             مؤسسات ال سلوكھ، من خالل ما تؤدیھ      
إلى دوائر المحافظة على السالمة والقانون، لتصیر الدولة مسئولة عن ضبط أح�وال      

الن��اس، وحف��ظ ض��رورّیات حی��اتھم، وم��ن ث��م یج��ب علیھ��ا تق��ویم ال��سلوك الُمخت��ل،         
ات ومن مقت�ضی . وتأدیب المخطئ  المتعمد المختار بإیقاع العقوبة المالئمة والرادعة   

الدور الذي تتحملھ الدولة مسئولیتھا عن تقریر نظام تعلیمّي مناس�ب وت�سھیلھ عل�ى      
الن��اس،  وإن��شاء الم��دارس وتأھی��ل الك��وادر الت��ي تق��وم عل��ى متابع��ة تربی��ة اإلن��سان   

 . خارج ُأسرتھ

  اطب اث

م ام واوم ا  

ریف واإلخب��ار لغی��ره، ول��ذا اإلع��الم لغ��ة م��ن أعل��م یعل��م إعالم��ًا أي ق��ام ب��التع 
، واإلع��الم لغ��ة التبلی��غ واإلب��الغ،  ٣تق��ول الع��رب أعل��م فالن��ًا الخب��ر أخب��ره وأنب��أه ب��ھ  

وكالھما یدّل على اإلیصال، وأبلغ وبّین وأوصل تدّل جمیعھا على إش�اعة المعلوم�ات       
، وأعلم فعل رباعي من العلم وھو إدراك ال�شيء عل�ى حقیقت�ھ، وب�ذا ف�إن                  ٤وتعمیمھا

متھ وعلمتھ من أصل واحد إال أن اإلع�الم اخ�تص بم�ا ك�ان م�ن اإلخب�ار ال�سریع،                   أعل
  .٥وأما التعلیم فبما یكون بتكرار وتكثیر حتى یحصل منھ أثر في النفس

                                                           

  .١٣٧لطفي بركات أحمد، في الفكر التربوي اإلسالمي، الریاض ، دار المریخ، ص  ١
  .١٠٦ -١٠٥جس، التوجیھ اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالي،البر  ٢
،  مصطفى ١٥/٣١٢ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر،          ٣

 ٦٢٤وآخرون، إبراھیم، المعجم الوسیط، ص
 الفیروزآب��ادي، مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب، الق��اموس المح��یط، بی��روت، المؤس��سة العربی��ة         ٤

  ٧٨٠، ص٢باعة والنشر، طللط
محم�د س�ید كیالن�ي،    :  األصفھاني، محمد المعروف بالراغب، المرادفات في غریب القرآن، تحقیق      ٥

 ٣٣بیروت، دار المعارف، ص
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وقد وردت لإلعالم تعریفات كثی�رة ت�درجت م�ن الدالل�ة اللغوی�ة المعب�رة ع�ن              
 تبني قضیة م�ن الق�ضایا   :حمل الخبر أو النبأ من جھة إلى أخرى، لتنقل المفھوم إلى 

وطرحھا من خالل قناعات معینة بقصد إیصالھا إل�ى المتلق�ي م�ستمعًا أو م�شاھدًا أو                 
قارئًا، كم�ا یعّب�ر عن�ھ بأن�ھ ن�شر الحق�ائق واألخب�ار واألفك�ار واآلراء ب�ین الجم�اھیر،                    
والتي یتّم التعبیر عنھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في إطار موضوعي بعید عن 

، ومن خالل أدوات ووسائل محای�دة، بھ�دف إتاح�ة الفرص�ة لإلن�سان للوق�وف            الھوى
على األخبار والحقائق واألفكار واآلراء لیكون قادرًا على تكوین فكره الخاص والذي 

ال�صحافة  : یمكنھ من اتخاذ الموقف الذي یراه مالئمًا، وزاد البعض  بوس�ائل اإلع�الم      
، وم��ن التعریف���ات الت���ي  ١ت والمع���ارضواإلذاع��ة وال���سینما والمحاض��رات والن���دوا  

تزوی��د الن��اس باألخب��ار ال��صحیحة : رجحتھ��ا البح��وث ف��ي مج��ال اإلع��الم تعریف��ھ بأن��ھ
والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة، والتي تساعدھم على تكوین رأي ع�ام ص�ائب      
ف��ي واقع��ة م��ن الوق��ائع وم��شكلة م��ن الم��شكالت، بحی��ث یعب��ر ھ��ذا ال��رأي تعبی��رًا             

، وب�ذا یتج�اوز التعری�ف إل�ى     ٢ن عقلی�ة الجم�اھیر واتجاھ�اتھم ومی�ولھم    موضوعیًا ع 
معن��ًى یتناس��ب م��ع وظیف��ة اإلع��الم الحدیث��ة والمتمثل��ة ف��ي التعبی��ر ع��ن می��ول الن��اس  

  .، وھذا التعریف تختاره الباحثة في ھذا الموضع من الدراسة٣واتجاھاتھم وقیمھم
تبلی�غ  : یعب�ر عن�ھ بأن�ھ     ولإلعالم اإلسالمي قضایاه المتعلق�ة بموض�وعھ ول�ذا          

الجم���اھیر بحق���ائق ال���دین اإلس���المي ونق���ل األخب���ار والوق���ائع والمعلوم���ات ب���صورة 
صحیحة ومنضبطة عبر وس�ائل مخ�صوصة داخ�ل األم�ة اإلس�المیة وخارجھ�ا بق�صد                 

تزوی�د الن�اس باألخب�ار      :، وعبر آخرون ع�ن اإلع�الم اإلس�المي بأن�ھ          ٤اإلقناع والتأثیر 
ف��ي ش��كل فن��ي جمی��ل ف��ي ض��وء اإلس��الم، بھ��دف تعمی��ق     ال��صادقة واآلراء ال��سدیدة 

، كم��ا ع��ّرف اإلع��الم اإلس��المي   ٥اإلس��الم ف��ي قل��وب الم��سلمین ون��شره ف��ي غی��رھم   
توص��یل لكلم��ة م��سموعة أو مق��روءة أو منظ��ورة ص��ادقة أمین��ة ال تعك��س  : باعتب��اره

مصالح ذاتیة، على جمھور معین، مع العمل عل�ى إقناع�ھ بھ�ا لم�ا فی�ھ م�صلحتھ ف�ي            
ا واآلخرة، انطالقًا في ذل�ك م�ن رؤی�ة قرآنی�ة إس�المیة، ذل�ك باس�تخدام الوس�ائل                    الدنی

، وھ��ذا التعری��ف ٦االت��صالیة المتاح��ة ف��ي إط��ار االلت��زام بأخالقی��ات اإلس��الم ومبادئ��ھ 
مناس��ب للتعبی��ر ع��ن طبیع��ة اإلع��الم اإلس��المي ومنطلقات��ھ وأھداف��ھ، وم��ن تعریف��ات     

                                                           

، وال�شنقیطي، محم�د   ٣ الدبسي، عدنان، اإلعالم اإلسالمي األھداف والوظ�ائف، دار العظم�اء، ص        ١
 ٨، ص١٩٩٦، ٢لم الكتب، طساداني، مدخل إلى اإلعالم، الریاض، دار عا

 الزی��دي، ط���ھ أحم���د، المرجعی���ة اإلعالمی���ة ف���ي اإلس���الم تاص���یل وت���شكیل، األردن دار النف���ائس،  ٢
 ٤٣،  ص٢٠١٠

، ١ حج��ازي عب��د ال��رحمن، اإلع��الم اإلس��المي ب��ین الواق��ع والمرتج��ى، بی��روت، دار المعرف��ة، ط       ٣
  ٥٠، ص٢٠٠٩

 ٤٦تشكیل، ص الزیدي، المرجعیة اإلعالمیة في اإلسالم تأصیل و٤
، ١٩٨٨ الدیمیري، مصطفى، الصحافة في ضوء اإلسالم، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الج�امعي،   ٥

 ٢٠ص
 ١٤حجازي، اإلعالم اإلسالمي بین الواقع والمرتجى، ص٦
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عملی��ة االت��صال الت��ي ت��شكل : ریف��ھ بأن��ھالم��شابھة ف��ي وص��فھا اإلع��الم اإلس��المي تع 
جمیع أنشطة اإلعالم في المجتمع اإلس�المي، وت�ؤدي وظائف�ھ اإلخباری�ة واإلرش�ادیة            
والتوجیھیة والترویحیة على المستوى الوطني وال�دولي والع�المي، وتلت�زم باإلس�الم      
ف��ي أھ��دافھا ووس��ائلھا وك��ل م��ا ی��صدر عنھ��ا م��ن رس��ائل وم��واد إعالمی��ة وثقافی��ة        

  .١یحیةوترو
  

  املبحث الثاني

  الوظيفة الرتبوية لوسائل اإلعالم وأثرها يف التنشئة االجتماعية

  اطب اول

  )از وذً( اوظ ارو ول ام

       یتمّی���ز ال���دور الترب���وي لوس���ائل اإلع���الم وأجھزت���ھ ب���سرعة الت���أثیر     
الت��ي ی��صعب عل��ى ب��رامج  واالنت��شار، فھ��ي تغط��ي قطاع��ات عری��ضة م��ن الجم��اھیر   

التعلیم النظامي تغطیتھا؛ بحیث تتناول قطاعات المجتمع ف�ي مختل�ف األعم�ار وعل�ى          
تب���این الم���ستویات العلمی���ة والثقافی���ة، كم���ا إنھ���ا تتج���اوز ح���دود المك���ان لت���ستوعب 

، كما إن دور اإلعالم یعتمد على اس�تمراریة األداء وت�راكم     ٢المتلقین من كافة البقاع   
یب�دأ من�ذ طفول�ة الف�رد وی�ستمر إل�ى ش�یخوختھ فیك�ون ت�أثیره أبل�غ؛ لم�ا            التأثیر فھ�و   

یمكن أن یوصف بأنھ تربیة مستمرة الس�تمرار ت�أثیر الم�ادة اإلعالمی�ة المف�ضلة ف�ي          
س��لوك الف��رد والس��تمرار اس��تیالئھا عل��ى أفك��اره ومیول��ھ وم��ن ث��ّم ت��صرفاتھ، ومم��ن  

سات التربوی��ة األخ��رى لخ��ص وص��ف ال��دور الترب��وي لوس��ائل اإلع��الم ب��إزاء المؤس�� 
حیث وصفھا بأنھا تؤدي دورًا تربویًا یفوق دور المدرسین والم�دارس    ) أدور كوین (

وأنھا سیطرت على الجو الثقافي بدًال من المقرر الدراسي بعد أن اضطلعت بكثیر من 
   ٣المھام التي كانت في الماضي وقفًا على اآلباء والمنابر والمدارس

 لعبتھ وس�ائل اإلع�الم ف�ي شخ�صیة اإلن�سان وف�ي        وأوجز البعض الدور الذي   
واقع��ھ  ب��النظر إل��ى م��ا لھ��ا م��ن ش��أن عظ��یم ف��ي توجی��ھ المی��ول والم��شاعر وتنمی��ة     
القدرات والمواھب، سّیما إذا كان القائمون على اإلع�الم م�ن المخت�صین ف�ي التربی�ة          
وعل��م ال��نفس واإلع��الم، مّم��ا یؤھ��ل الس��تخدام الوس��ائل اإلعالمی��ة وض��مان درج��ة         

، وب��ذا یتب��ین م��ن الوص��ف ت��أثیر وس��ائل اإلع��الم ف��ي م��ستویات الھ��دف          ٤تأثیرھ��ا
السلوكي ومن ثّم تشكیلھا للھدف التربوي، حیث یظھر لوسائل اإلعالم تأثیرھا البّین       

                                                           

  ٤٤ حسین، منتصر حاتم، أیدیولوجیات اإلعالم اإلسالمي، ص١
  ٢٩، ص٢٠٠٩، ١ ط الضبع، رفعت عارف، اإلعالم التربوي، عمان، دار الفكر،٢
 ال��سبعاوي، ط��ھ عب��د اهللا، أس��الیب اإلقن��اع ف��ي المنظ��ور اإلس��المي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،    ٣

 ٨٢، ص٢٠٠٥
   ٥١ حجازي، اإلعالم اإلسالمي بین الواقع والمرتجى، ص٤
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ف�ي تك�وین الفك�ر ال�ذي ی�شكل مرجعی�ة ال�سلوك وأص�لھ النظ�ري، حی�ث تعم�د وس�ائل             
ة والم�ستجدة عل�ى الم�شاھد إل�ى         اإلعالم في عرضھا الموضوعات والب�رامج المتع�دد       

تكوین رأیھ وأفكاره، ولذا تتنافس وسائل اإلعالم في تسجیل السبق اإلعالمي، وذلك            
عملیة التغییر عب�ر وس�ائل اإلع�الم ت�صبح أكث�ر س�ھولة       " لوعي القائمین علیھا بأن    

إذا كان��ت الموض��وعات المطروح��ة جدی��دة عل��ى الجمھ��ور، إذ إن خل��ّو ذھ��ن المتلق��ي   
اإلعالمیة من موضوع م�ا یجعل�ھ أكث�ر ش�غفًا واقتناع�ًا بھ�ا، وھ�ذا م�ا أثبتت�ھ                  للرسالة  

، وف�ي ھ�ذا الم�ستوى تعم�ل وس�ائل اإلع�الم عل�ى        ١"بحوث علماء النفس االجتم�اعي  
الھدف التعلیمي بمستویاتھ، والذي تظھ�ره الدراس�ات المتخص�صة ف�ي ت�أثیر وس�ائل                

قة األثر في نفوس الصغار والكبار،  ذلك أنھا تؤدي الیوم أدوارًا كبیرة وعمی    : اإلعالم
إلى الحد الذي وصف ب�ھ  دور التلف�از واإلع�الم ف�ي بع�ض ال�بالد ب�التفوق عل�ى دور                     
الوال��دین ف��ي الت��أثیر ف��ي أبنائھم��ا،  وتفت��رض الباحث��ة أن التلف��از م��ن أكث��ر وس��ائل       

ره اإلع�الم ش�یوعًا وت�أثیرًا ف�ي ال�صغیر والكبی�ر والغن�ي والفقی�ر،  وم�ن ث�م ت�ّم اختی��ا           
: نموذجًا نتبّین م�ن خالل�ھ م�ا یمك�ن أن تقدم�ھ وس�ائل اإلع�الم م�ن مخرج�ات تربوّی�ة                  

  .  سلوكیة ونفسیة وفكریة
وفي المسئولیة التربویة واألخالقی�ة لوس�ائل اإلع�الم نتمّث�ل ق�ول رس�ول اهللا                 

من دعا إلى ھدى كان لھ من األج�ر مث�ل أج�ور م�ن تبع�ھ، ال               :" صّلى اهللا علیھ وسّلم   
ن أجورھم شیئا، ومن دعا إلى ضاللة كان علیھ من اإلثم مث�ل آث�ام م�ن          ینقص ذلك م  

أخرجھ مسلم، صحیح مسلم،كتاب العلم، ب�اب       " (تبعھ، ال ینقص ذلك من آثامھم شیئا      
، ولك�ن   )٢٦٧٤: ما رفع العلم وقبضھ وظھور الفتن والجھل،في آخ�ر الزمان،ح�دیث          

 كان مؤمناً بمرجعیة النص ھذه المسئولیات لن یستطیع إدراكھا ووعي قدرھا إال من
الذي یخاطب صاحب المعلومة اإلعالمیة، ولذا كان ھ�ذا ال�نص محم�ًال الق�ائمین عل�ى        
اإلع��الم ف���ي المجتمع��ات الم���سلمة م���سئولیاتھم إزاء م��ا ی���صدر ع��ن ب���رامجھم م���ن     

  .    مضامین، تؤثر في النفوس أو العقول أو األفعال
یة عن غیرھا من المجتمع�ات، فق�د    وال یقّل تأثیر التلفاز في المجتمعات العرب      

أجرى باحثون دراسات في أثر البرامج المدبلج�ة عل�ى فك�ر الطف�ل،  وق�د كان�ت أكث�ر                
النتائج شیوعًا وتكرارًا تلك التي أشارت إلى أن الكثیر من تلك البرامج تتع�ارض م�ع          

رانّیة الروح اإلسالمّیة والبناء العقائدي لطفلنا المسلم، فبعضھا م�رّوج للتع�الیم الن�ص            
وبعضھا للبوذیة وكثیر منھا للوثنیة،  كما إن بع�ض س�لوكّیات أبط�ال الكرت�ون تع�ّود                 

   ٢.الطفل قیما متضاربة ومناھضة تمامًا لقیمھ اإلسالمّیة
وق���د أّك���دت العدی���د م���ن الدراس���ات المتخص���صة النت���ائج ال���سابقة، كم���ا ف���ي  

ة وتحلیلھ��ا ف��ي الت��ي تناول��ت األس��اطیر العقدی��ة ف��ي الرس��وم المتحرك��  ) ن��صر(دراس��ة

                                                           

ن��زار :  مجموع��ة م��ن المتخص��صین، عل��م ال��نفس االجتم��اعي وق��ضایا اإلع��الم والدعای��ة، ترجم��ة   ١
 ٧٦-٧٥، ص١٩٧٨، ١دار المشرق للطباعة والمشر، طعیون السود، 

منذر سمیح الحاج حسن، برامج األطفال المدبلجة في التلفاز األردني ، رس�الة ماج�ستیر، جامع�ة         ٢
  ١٣٣-١٣١و١١١-١١٠م ، ص١٩٩٣ه، ١٤١٣الیرموك، 
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ضوء العقیدة اإلسالمیة، حیث استطاعت الباحثة أن ترجع إلى أصول األی�دیولوجیات            
المصدرة للعدید من برامج الكرتون، وتثبت من خالل التحلیل العلمي مدى توفر ھ�ذه               
األیدیولوجیات وتمریرھا عبر الم�شاھد األكث�ر إث�ارة ف�ي ب�رامج الكرت�ون، وم�ن ذل�ك                   

الح��صر م��ا أثبتت��ھ م��ن غ��زو معتق��دات دیان��ة ال��شنتو ال��صینیة     عل��ى س��بیل المث��ال ال  
، وغ�زو معتق�دات البوذی�ة الھندی�ة لبرن�امج          )حیوان�ات الج�واھر   ( لبرنامج جوی�ل بی�ت    

وبھ�ذا  . ١)مدرسة الكونغ ف�و   (، وغزو البوذیة الیابانیة برنامج      )المونسونو(الكرتون  
موجة من األفكار الت�ي     یتعرض الطفل المسلم من خالل برامج الفضائیات واإلنترنت ل        

  ٢تھدف إلى تغریبھ عن دینھ

ـة             لـن مالح ليتها حيال  مسئ إلعال  سائل  ي م فاعلية  مم�ا ي

سائ   :٣لخصائ آلتية لتل ل

  فاعلّیة الخبرة المربیة ضمن ما تقدمھ ھذه الوسائط لخلوھا من الضغوط
الف�شل المدرس�یة عل�ى س�بیل        المعطلة لنمو التعلیم، والتي تظھر في معاییر النج�اح و         

المثال،  حیث ی�نجح الفع�ل التعلیم�ي للتلفزی�ون ف�ي إح�داث أث�ره المرب�ي،  ھ�ذا األث�ر                    
الذي یخضع لھ اإلنسان بإرادتھ وبإقبالھ وبتعبئ�ة ك�ل طاقات�ھ عل�ى االس�تیعاب وتمث�ل           
م��ا فی��ھ،  وھ��ذه خاص��ة ال ب��د م��ن توجیھھ��ا توجیھ��ًا نافع��ًا لألم��ة ولل��دین بحی��ث تفّع��ل  

 . البرامج البناءة والمحفزة لطاقات األمة والمفیدة لشبابھاأدوار
    یخ����تص التلف����از بقدرت����ھ عل����ى إح����داث التعل����یم دون التقیُّ����د بوس����یلتھ

، فیحق�ق أث�رة الترب�وي ف�ي نف�س الم�تعلم دون حاج�ة                )القراءة والكتاب�ة    (المعھودة
حت�اج عملّی�ة   إلى أن یكون ذلك الم�تعلم متقن�ًا للوس�یلة التعلیمّی�ة المعت�ادة، وق�د ال ت           

توصیل المعلومة أو الخبرة كالمًا منطوقًا فقد یتمكن المشاھد من اكتساب مھ�ارات            
عملّیة مثًال في مجاالت كثیرة بالمشاھدة المجردة عن أي وسیلة أخرى، وم�ن ھن�ا         
تظھ��ر م��سئولّیة الحكوم��ات أو الجھ��ات المخت��صة ف��ي تفعی��ل ھ��ذه  الخاص��ة لتعل��یم   

 . ذین لم تتسنى لھم فرص التعلیم النظاميوتوعیة البسطاء من الناس، ال
              یستطیع التلفاز أو ما یحاكیھ من وسائل إعالمّیة،  توحید مصدر التعل�یم

أو الثقاف��ة،  أو التربی��ة لمجموع��ات ض��خمة م��ن الب��شر ق��د تت��ضمن ش��عبًا بأكمل��ھ،   
فیستطیع من خ�الل اثن�ین م�ن ذوي الخب�رة التربوی�ة تق�دیم برن�امج ترب�وّي مع�ین،           

  . مونھ قطاع كبیر من الناسیتأثر بمض

                                                           

ة  سمیرة طاھر، األس�اطیر العقدی�ة ف�ي الرس�وم المتحرك�ة دراس�ة تحلیلی�ة نقدی�ة ف�ي ض�وء العقی�د              ١
، ٢٠١٣اإلسالمیة، رسالة دكتوراه غیر من�شورة، جامع�ة العل�وم اإلس�المیة العالمی�ة، عم�ان،        

  ١٤٩-١٣٥ص
  فتحي درویش عشیبة ، الثقافة اإلسالمیة للطفل والعولمة،دراسات استراتیجیة، مرك�ز اإلم�ارات             ٢

  .٢٧، ص١، ط١٠٧،ع٢٠٠٥للدراسات والبحوث االستراتیجیة،
ي، نحو فل�سفة تربوّی�ة لبن�اء اإلن�سان العرب�ي، اإلس�كندریة، دار المعرف�ة         عبد الفتاح ابراھیم ترك ٣

  ١٦٢-١٥٧،  ص١٩٩٣الجامعیة، 
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               ومما یزید من فاعلیة وسائل اإلع�الم،  ف�ي تربی�ة ال�نشء إمكانّی�ة نقلھ�ا
المدرسة مضمونا وعلمًا إلى البیت، عن طریق ب�رامج التلف�از المفعل�ة ب�صورة ق�د               

، الت�ي   )االنترنت(تفوق مقررات المدارس، أو عن طریق شبكة المعلومات الدولّیة          
 بأف��ضل وس��ائل التعل��یم والمعرف��ة ف��ي كاّف��ة أرج��اء الع��الم،  ت��ستطیع إی��صال الطال��ب

أضف إلى ذلك ما قد یترتب على ھ�ذه الخاص�ّیة م�ن نت�ائج إیجابّی�ة للف�رد والم�تعلم                      
والجھات المربیة أو المعلمة ، ف�المتعلم یتلق�ى مف�ردات التعل�یم والتربی�ة ف�ي بیئت�ھ                   

 المباش��رة م�ع محدث��ھ  المعت�ادة ال�سھلة المریح��ة،  ویتلق�ى علم�ھ م��ن خ�الل الخب�رة      
ودون التأثر بالوعي الجمعي أو البیئة الصفّیة،  وبذا ی�صیر اإلع�الم داعم�ًا وس�ندًا               
للجھات المربّیة أو مؤس�سات الدول�ة فیحررھ�ا م�ن بع�ض أعب�اء وم�شكالت مادّی�ة               
ومعنوّیة، ولك�ن ھ�ذه الخاص�ّیة تثم�ر س�لبًا ف�ي ن�واٍح عدی�دة إذا ل�م یح�سن ض�بطھا                    

تثم�ر س�لبًا ف�ي إض�عاف دور فئ�ة فعال�ة ف�ي المجتم�ع تتمّث�ل ف�ي                     ومتابعتھا، كما قد    
المعلم،  ول�و أح�سن اس�تغالل ھ�ذه الخاص�ة ألض�یف بھ�ا م�سئولّیة تربوّی�ة عظیم�ة              

.                                                        أخرى تتعلق بوسائل اإلعالم، وتشكل قاعدة لمسئولّیات أخرى متعددة ومتفرعة
 ن جملة م�ن وس�ائل اإلع�الم التربوّی�ة المتلق�ي م�ن تخ�زین واس�تعادة             تمّك

 . الخبرات المعلمة أو المربیة بصورة تتناسب مع قدراتھ وظروفھ الراھنة
       وق��د ت��ضخم ال��دور الترب��وي وت��ضخمت مع��ھ م��سئولیة وس��ائل اإلع��الم ف��ي      

مھا وأنماطھ�ا   العصر الحدیث؛ لما یبثھ اإلعالم غیر المسلم من مفاھیم العولمة وقی          
في الحیاة والسلوك، حتى باتت تلك القیم مؤثرة ف�ي شخ�صیات األطف�ال وال�شباب،                
من خالل تأثیرھا في الوعي وفي تحدیث نسق القیم وتعدیلھ وفق مضمون الثقاف�ة         

  .١التي تقدمھا وسائل اإلعالم
ومما یزید من خطورة الدور التربوي الذي تقوم بھ وسائل اإلعالم ما أثبتتھ             

راسات المتخصصة بتحلی�ل المحت�وى اإلعالم�ي م�ن خط�ورة ذل�ك المحت�وى، وم�ن           الد
من النشاط اإلذاع�ي والتلفزی�وني ف�ي الوالی�ات المتح�دة       % ٩٧ذلك ما سجلتھ من أن      

یغل��ب علی��ھ الط��ابع التج��اري، وبأی��دي ال��شركات التجاری��ة واالحتكاری��ة الكب��رى، وق��د 
ل��ى ھ��ذه الوس��ائل مم��ا أظھ��ر  ت��رك النظ��ام ال��سیاسي للقط��اع الخ��اص ح��ق ال��سیطرة ع 

، وقد ینطب�ق ھ�ذا   ٢مشكلة المواءمة بین الصالح العام والمصالح االقتصادیة التجاریة       
الفرض التي أثبتتھ الدراس�ات عل�ى واق�ع اإلع�الم األمریك�ي وعل�ى غی�ره م�ن وس�ائل           
اإلع�الم، فال��ذي یب��دو ح�ال رص��د واق��ع المحط��ات اإلعالمی�ة الف��ضائیة اعتمادھ��ا عل��ى    

 الدعایات واإلعالنات حتى باتت تقدم البرامج والمسلسالت باسم الممول، التمویل من
كما ھي حال العدی�د م�ن المحط�ات الف�ضائیة المحلی�ة والعالمی�ة، ناھی�ك ع�ن الجھ�ات                     
الخاصة القائمة على الدعم والتمویل والتي تتحكم في سیر البرامج ومضامینھا، مما             

ي الحصول على المكاسب االقتصادیة،   یحولھا إلى مشروعات تجاریة تتنافس بینھا ف      
دون النظ��ر إل��ى اآلث��ار التربوی��ة النف��سیة واالجتماعی��ة وحت��ى ال��صحیة لھ��ذه الم��واد    
                                                           

  ناجي، فضیلة إبراھیم، ھویة الفتاة المسلمة في ظل العولمة ١
 ٢٦ الدبسي، اإلعالم اإلسالمي االھداف والوظائف، ص٢
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اإلعالمیة، وقد بات جلیًا تن�افس العدی�د م�ن القن�وات ف�ي ب�ث ب�رامج العن�ف والج�نس               
  .والتي تشكل المحرك الحیوي لوسائل اإلعالم لمراھنتھا على فئات الشباب واألطفال

وقد حّذر المتخصصون من خطورة برامج العنف وبرامج الجنس على 
جوردن " األطفال والشباب، فقد أظھرت الدراسات كما في دراسة النیوزلندي 

_ تأثیر أفالم العنف والمغامرات الحادة كما في برنامج طرزان ونحوه" میرافیز
على البناء _ ونووحدیثًا ظھرت برامج من أمثال دراغون بول زد والبیكمون والمنس

النفسي للطفل، مما قد یربیھ على الخوف وینمي الفوبیا من بعض الموجودات 
الطبیعیة، بما قد تسبب للبعض من عینة الدراسة بالكوابیس والذعر، وفي دراسة 

تبین من نتائج الدراسة أن األطفال في سن الخامسة " إلیزابیث فروت" النمساویة 
فالم المغامرة والجنس، وعلى الصعید الرسمي والدولي أصغر من أن یتركوا لتأثیر أ

فقد أوصت لجنة التلفزیون األلمانیة الغربیة، كما أوصى االتحاد الكاثولیكي للرادیو 
والتلفزیون، بمنع عرض أفالم العنف والجنس والجریمة لألطفال، وفي أمریكا نادت 

ھ ھلیود من أفالم كما جمعیات دینیة واجتماعیة ومنظمات أخالقیة بمراقبة ما تنتج
أصدرت قائمة بالبرامج التي تعتبر منافیة لألخالق ودعت إلى مقاطعة الشركات التي 

  .١تدعم وتنتج تلك البرامج
ومما یزید من خطورة البرامج اإلعالمیة ما یشیر إلی�ھ الخب�راء م�ن تأثیرھ�ا         

نی�ة  على مختل�ف جوان�ب الشخ�صیة اإلن�سانیة، حی�ث ظھ�ر تأثیرھ�ا عل�ى ال�صحة البد                  
والعقلی��ة وعل��ى النم��و الفك��ري، كم��ا ال یخل��و الجان��ب االجتم��اعي م��ن تعرض��ھ لت��أثیر   
اإلعالم، ففي جانب الصحة البدنیة والعقلیة تت�أثر ح�واس الطف�ل ال�سمعیة والب�صریة                
من المتابعة المستمرة لبرامج اإلعالم، كما یؤثر انشغال الطف�ل بب�رامج اإلع�الم عل�ى        

 قد یظھر تأثیره على النمو الفكري وق�درة الطف�ل عل�ى      ممارسة الھوایات واللعب مما   
التعام��ل م��ع الم��شكالت،  وق��د تق��تحم بع��ض الب��رامج وع��ي الطف��ل وتدخل��ھ ف��ي حال��ة    
التقمص الذاتي والوجداني، مما یحملھ على تقمص بعض الشخصیات وتقلی�دھا فیم�ا             
ی���صفھ علم���اء ال���نفس باالس���تبطان والتخ���زین الالش���عوري ك���أثر مباش���ر لالرتب���اط      
بالتلفزیون، وفي الجانب االجتم�اعي بات�ت العزل�ة ع�ن المح�یط االجتم�اعي واألس�ري                 
من اآلثار الملحوظة للتعل�ق ب�التلفزیون حت�ى ب�ات ال�بعض یمارس�ون ع�ادات حی�اتھم                   
الیومیة أثناء المشاھدة، بما في ذلك مذاكرة الدروس، مما یظھر تأثیره السلبي عل�ى              

  .٢التحصیل العلمي واألكادیمي لألطفال
وف���ي العدی����د م���ن البیئ����ات الواعی���ة لخط����ورة اإلع���الم وأدواره ف����ي بن����اء     
الشخ��صیة، أف��اد المخت��صون م��ن الخ��صائص ال��سابقة م��ن خ��الل اش��راك التعل��یم م��ع    
اإلع��الم ف��ي الم��ضمون باعتب��ار كلیھم��ا عملی��ة جوھرھ��ا إح��داث تغیی��ر ف��ي الفك��ر           

مجتمعات المتمدنة والسلوك لدى المتلقي، فوضعوا من أولویات العمل التربوي في ال   
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ما یسمى ببرامج اإلعالم التربوي، والتي تتزامن في رسالتھا وفلسفتھا وأھدافھا مع 
، ولتحقیق التوازن بین التربیة ١المؤسسات التربویة والتعلیمیة في المكان أو الثقافة

واإلع��الم فق��د ت��ستعیر التربی��ة م��ن اإلع��الم وس��ائلھ وأس��الیبھ، وی��ستعیر اإلع��الم م��ن  
  .٢ خططھا ومناھجھا ویلتقیان في منتصف الطریقالتربیة

وفي إمكان اإلعالم اإلس�المي اإلف�ادة م�ن التج�ارب الناجح�ة عن�د غی�ره وب�ذا           
یعزز كفاءتھ في ربط األم�ة الم�سلمة بتاریخھ�ا وأص�ولھا الثقافی�ة، بحی�ث ی�رد األم�ة                   

ل�ى  إلى مصادر الثقاف�ة وال�سلوك المؤص�لة لھویتھ�ا، فكم�ا یعم�ل اإلع�الم المعاص�ر ع                   
اختزال المسافات وتوحید أنماط التفكیر والسلوك ب�ین كاف�ة ال�شعوب ومختل�ف األم�م             
في كافة البقاع واألصقاع، ومن ثّم ینقل إلى أم�ة اإلس�الم ق�یم العولم�ة الثقافی�ة، ف�إن            
في إمكان اإلعالم اإلسالمي أن یربط المسلم المتلقي بالشخصیات المحوریة، ویربی�ھ    

 أخرجت أجیال المبدعین من شخصیات الت�اریخ اإلس�المي،          على القیم واألھداف التي   
وھ��و ب��ذلك یق��دم األنم��وذج األمث��ل ال��ذي یق��رب الم��سلم م��ن العم��ل ال��صالح ف��ي فك��ره   
وسلوكھ، ویعمل على معالجة الفجوة المستحدثة بین واقع األم�ة ومبادئھ�ا وأھ�دافھا            

 واحترامھ�ا لقیمھ�ا   وقیمھا، كما إنھ یقدم الب�دیل المناس�ب ویعی�د لألم�ة ثقتھ�ا بنف�سھا       
وھویتھ���ا، ویعی���د لألجی���ال فرص���تھا ف���ي ال���تعلم م���ن الت���اریخ والم���وروث الثق���افي      
باعتبارھما من المصادر األصلیة لألھداف التربویة، وھ�و بھ�ذا یق�دم لألم�ة فرص�تھا               
ف��ي ال��تعلم م��ن خبراتھ��ا كم��ا ی��تعلم الف��رد م��ن خبرات��ھ المباش��رة وغی��ر المباش��رة            

ی��د والمالحظ��ة وغیرھ��ا م��ن إج��راءات وأس��الیب التعل��یم    بالتجری��ب والمعای��شة والتقل
  ٣الذاتي

ب اطا  

ا ت اؤم وا  دوارا ط  

نظریة األنظمة األیكولوجیة، التي   ) برنفنبیرنر(  وضع عالم النفس األمریكي   
ل ف��ي س��عى م��ن خاللھ��ا إل��ى تف��سیر دور األوس��اط واألنظم��ة البیئی��ة المحیط��ة بالطف��    

الت��أثیر عل��ى تط��ور س��لوكھ واتج��اه ذل��ك ال��سلوك، حی��ث بین��ت ھ��ذه النظری��ة أن ثم��ة     
خمسة مستویات للتأثیرات الخارجیة وسیاقات التطور الم�ؤثرة ف�ي شخ�صیة الطف�ل،               

ت��أثیر س��یاقات الظ��روف المتنوع��ة واألنظم��ة البیئی��ة الت��ي  ) برن��ر(ش��رح م��ن خاللھ��ا 
ف النظ�ام األول الم�ؤثر ف�ي س�لوك          یعایشھا الطفل في شخصیتھ وس�لوكھ، حی�ث وص�         

وھو یعبر عن البیئة الیومی�ة الت�ي یعی�شھا الطف�ل            " النظام المصغر " الطفل بتسمیتھ   
في البیت والمدرسة والجیران، ویعبر عن التفاعالت والعالق�ات الشخ�صیة المباش�رة             
للطفل مع الشخ�صیات المحیط�ة ب�ھ ف�ي ھ�ذه البیئ�ات، ث�م وص�ف برن�ر النظ�ام البیئ�ي                  
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ط وال��ذي ی��ؤثر ف��ي الطف��ل م��ن خ��الل التفاع��ل ب��ین األنظم��ة الم��صغرة م��ن بی��ت  األوس��
ومدرسة  وغیرھا من البیئات، فمثًال تؤثر العالق�ة التكاملی�ة أو التناف�سیة ب�ین البی�ت             
والمدرسة في سلوك الطفل وفي تطور شخصیتھ، ثم انطلق إلى بیان النظام الخارجي 

ئت�ین أو أكث�ر إح�داھما ال ت�شمل الطف�ل ب�ل       والذي عبر عن�ھ بالتفاع�ل والعالق�ة ب�ین بی          
تؤثر علیھ بصورة غیر مباشرة، كما وص�ف النظ�ام األوس�ع م�ن ھ�ذه جمیع�ًا بالنظ�ام                  
األشمل والذي یعبر عن دور األنماط الثقافیة والمعتقدات واألنظمة السیاسیة ال�سائدة         
ف���ي الثقاف���ة المحلی���ة ومح���یط الطف���ل ف���ي الت���أثیر علی���ھ، والت���ي ت���ؤثر م���ن خ���الل        
أیدیولوجیات المجتمع وثقافتھ ومن ثّم مؤسسات وأوس�اط التربی�ة المختلف�ة، وأخی�رًا         

تأثیر النظام الزمن�ي بم�ا یحتوی�ھ م�ن تغی�رات معیاری�ة وغی�ر معیاری�ة         ) برنر(وصف  
من أحداث الحیاة كوالدة أخ ودخول المدرس�ة ووق�وع الك�وارث والح�روب وأث�ر ذل�ك            

ض�یة أن ھ�ذه األوس�اط البیئی�ة الت�ي یم�ر             ، وبھذا تتضح فر   ١في سلوك الطفل وتطوره   
بھا الطفل تتفاعل مع شخصیتھ مؤثرة في سلوكھ بصورة مباش�رة، وتتج�اوز الت�أثیر               
المباشر لتأثر فیھ من خالل تفاعلھا وعالقتھا مع بعضھا البعض وتفاعلھ�ا وعالقتھ�ا              

 ھ�ذه   مع البیئة الزمنیة أحداثھا المعیاریة، وقد وعت بعض المجتمعات الغربیة أھمیة          
الفرضیة فبدأت بتحمیل أوس�اط بیئی�ة خ�ارج األس�رة م�سئولیاتھا التربوی�ة كم�ا ب�دأت                   
بالمطالبة بالرقابة عل�ى البیئ�ات الخارجی�ة الم�ؤثرة ف�ي س�لوك الطف�ل م�ن خ�الل قی�ام                      
مؤسسات المجتمع المدني بدورھا في الرقابة على ھذه األوس�اط، وق�د تب�ین ھ�ذا ف�ي       

  .األمثلة المشار إلیھا سابقًا
وف��ي ض��وء مف��اھیم برن��ر تع��ّد وس��ائل اإلع��الم الحدیث��ة نظام��ًا بیئی��ًا م��صغرًا    
بالنظر إلى عالقتھ المباشرة مع الطفل، كما یمكن أن نعّدھا نظامًا من مستوى النظ�ام           
األشمل لدورھا في تحویل األنماط الثقافیة والمعتقدات واألیدیولوجیا، بالنظر إلى ھذه 

 وآلی�ات العولم��ة الثقافی��ة واألج�در بحم��ل منظومتھ��ا   الوس�ائل باعتبارھ��ا أظھ��ر أدوات 
الفكری���ة واالجتماعی���ة كم���ا تب���ّین، فق���د أث���رت العولم���ة الثقافی���ة ف���ي تج���اوز ح���دود    
الخصوصیات القومیة حیث عملت على تنمیط ثقافات الشعوب، مم�ا أح�دث خل�ًال بّین�ًا               

م�س مباش�رة   في فلسفة األفراد والمجتمع�ات؛ ذل�ك أن عملی�ة التنم�یط الثق�افي بات�ت ت              
جوھر البناء االجتماعي، وق�د ظھ�ر ذل�ك جلی�ًا ف�ي ت�ضارب األدوار وخل�ل المخرج�ات                

  .الفكریة والسلوكیة والعاطفیة على مستوى األفراد والمؤسسات
وف��ي المجتمع��ات الغربی��ة وال��شرقیة تط��ور ال��وعي بالوظیف��ة التكاملی��ة لھ��ذه  

لعدی��د م��ن األوس��اط   األنظم��ة الم��ؤثرة ف��ي تط��ور س��لوك الطف��ل، ظھ��ر ذل��ك ف��ي أن ا     
الرس��میة وال��شعبیة عل��ت أص��واتھا لتن��ادي ب��ضرورة المراقب��ة والمتابع��ة القانونی��ة       
والشعبیة للقنوات والمحطات اإلعالمیة؛ لضبط التأثیر السلبي لبرامجھا ومضامینھا،         
وم��ن ذل��ك م��ا قام��ت ب��ھ الجمعی��ات الدینی��ة واالجتماعی��ة ف��ي أمریك��ا، عن��د مطالبتھ��ا      

 ما تنتجھ ھلیود من أفالم، وتقنین مجموعة من القواعد األخالقیة لتقدیم تلك             بمراقبة
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األفالم، كما قام�ت المنظم�ة األخالقی�ة األمریكی�ة بحم�الت أخالقی�ة إزاء الب�رامج الت�ي            
تعرضھا شبكات التلفزیون، وأصدرت قائمة بالبرامج التي تعّد منافی�ة لتل�ك األخ�الق،          

، وبھذا یظھر وع�ي ھ�ذه   ١ تدعم وتنتج تلك البرامجودعت إلى مقاطعة الشركات التي   
  .المجتمعات بمسئولیتھا وأدوارھا في التربیة المجتمعیة

وقد تعالت األصوات المنددة بأمریكا وإعالمھا م�ن كن�دا وس�واھا م�ن دول الع�الم                    
المتقدم، حیث صّرح وزیر الخارجیة الكندي بخطورة المضامین اإلعالمیة على ثقافة       

یف��ضلون الثقاف��ة  _ لألس��ف ال��شدید _ إن الكن��دیین : وس��لوك الكبی��ر بقول��ھ  ال��صغیر 
والـأخبار األمریكیة على الثقافة واألخبار الكندیة ب�شكل ال إرادي، كم�ا أع�رب وزراء               
دول ع��دم االنحی��از ف��ي اجتم��اع لھ��م ع��ن االس��تیاء إزاء نوعی��ة األخب��ار الت��ي تق��دمھا  

ى أن ت�دفق المعلوم�ات واألخب�ار بالطریق�ة         الدول المتقدمة للدول النامیة، وتوصلوا إل     
السائدة من خالل وكاالت األنباء العالمیة االحتكاریة إنما ھو ات�صال م�ن جان�ب واح�د      

  . ٢یتسم باالنحیاز وعدم التوازن، ویسيء إلى صورة ومصالح العالم الثالث
ثق�افي  بحملة داعی�ة لمواجھ�ة الغ�زو ال       ) جاك النغ ( وفي فرنسا قام وزیر الثقافة           

، كم�ا   ٣ف�ي فرن�سا   " أس�بوع الف�یلم األمریك�ي     " األمریكي، وقد أقامھا في زمن عرض       
وأصدر مجلس الشیوخ الفرنسي قانونًا یفرض فیھ عقوب�ة الح�بس لم�دة س�تة أش�ھر                 
مع الغرامة على كل من ینتھك اإلعالم الفرنسي باستخدام كلمات أجنبیة غیر فرنسیة 

، وب�النظر  ٤الحكومیة أو وسائل اإلع�الم الفرن�سیة     في اإلعالنات التجاریة والمعامالت     
إلى واقع اإلعالم العربي واإلسالمي فق�د أش�ار المتخص�صون إل�ى أن وك�االت األنب�اء                  

من حجم المعلومات واألخبار %) ٨٠-٧٠(العالمیة تنقل إلى اإلعالم العربي أكثر من 
ھ�ا، ی�ضاف إل�ى     التي تذاع وتنشر في اإلعالم العربي، وبالمصطلحات والم�ضامین ذات         

ذلك مضامین البرامج المدبلجة إلى العربیة وب�رامج األطف�ال الت�ي تج�اوزت الح�واجز           
  . الثقافیة وباتت تصدر الفكرة والمحتوى في صورة الثقافة األصلیة لھا

وفي األطر النظریة للتربیة األمریكی�ة  الم�صدرة لثقاف�ة العولم�ة ن�شطت ف�ي              
 البن��اء والتعل��یم، والت��ي تبن��ت تفعی��ل دور    نظری��ة إع��ادة ) الع��شرین( الق��رن ال��سالف 

المدرسة في بناء منھج عالمي، واشترطت أن یكون ذلك المنھج مختلفًا عن المناھج     
الضیقة والتي تتعامل مع أفكار المجموعات األثنیة أو العروق، وذلك بالبدء باالھتمام 

الختالف الثقافي باالختالفات الثقافیة الموجودة في المجتمع األمریكي، لتحدید وضع ا     
والتعل��یم متع��دد الثقاف��ات، وق��د وج��دت ھ��ذه األفك��ار ص��دًى لھ��ا عن��د بع��ض المنظم��ات  
المعتم��دة كم��ا ف��ي المجل��س ال��وطني العتم��اد تعل��یم المدرس��ین، وق��د عارض��ت ھ��ذه        
النظریة أنظمة أمریكا التربویة التي تجع�ل دور الم�دارس دور وع�اء م�ذیب للثقاف�ات             
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ث یذوب الوافدون في الن�سیج الثق�افي للمجتم�ع األمریك�ي،      في الثقافة األمریكیة، بحی   
وال��ذي تظھ��ره الدراس��ات أن دور اإلع��الم كوس��یط ثق��افي للعولم��ة یتبن��ى ھ��ذا ال��دور     
للثقاف��ات الخارج��ة ع��ن ح��دود أمریك��ا، وم��ن ھ��ذه النظری��ة انبثق��ت المن��اداة بالتربی��ة     

ف�ي  )  إلین�سكي (س�عى  المدنیة للمجتمع العالمي الم�دني، وبالتربی�ة المجتمعی�ة والت�ي          
دعوت��ھ إلیھ��ا إل��ى م��ساعدة الن��اس والمجتمع��ات ف��ي الم��شاركة ف��ي ت��صمیم أن��شطة        
تعلیمی��ة م��صممة لرف��ع ال��وعي االجتم��اعي، وأن یلت��زم الن��اس بم��شكالت المجتم��ع         

  ١وبالشئون العالمیة وأن یكونوا نشطاء مؤثرین في اإلصالح االجتماعي
مجتم�ع  "دة البن�اء ف�ي كتاب�ھ     من أنصار نظری�ة إع�ا     ٢"إیفان إیلتش "وتوسع  

في وصفھ ال�دور الترب�وي والتعلیم�ي ال�ذي ینبغ�ي أن تتأھ�ل ل�ھ وس�ائل                   " بال مدارس 
اإلعالم من خالل ش�بكات التعل�یم، وم�ن ذل�ك ت�صوره لمجتم�ع الم�ستقبل م�ستغن ع�ن                 
المدرسة حیث لن تكون مؤسسة المدرسة ضروریة فیھ، فھو یعتق�د بوج�وب انت�شار           

مع بكامل�ھ ب�دًال م�ن ممارس�تھ ف�ي مب�ان مح�ددة، بحی�ث یمك�ن أن                 التعلیم لیسود المجت  
ی��تعلم الن��اس وھ��م عل��ى رأس عملھ��م، وف��ي المن��زل وف��ي أي مك��ان یتواج��دون فی��ھ،    
واقترح إیلتش استخدام الشبكات التعلیمیة عبر اإلع�الم، حی�ث ی�ستطیع الن�اس تب�ادل                

 إل��ى التغیی��ر ، وال یخف��ى أن إیل��تش ف��ي دعوت��ھ ٣المعلوم��ات والمواھ��ب م��ع اآلخ��رین 
وإصالح التعلیم كان من�ددًا بالت�دخل ف�ي أنظم�ة التعل�یم وتسیی�سھا لتحقی�ق الم�صالح،                

باتھام المجتمعات الحدیثة ممثلة بمجتمع الوالیات      " تداخل الثقافات "حیث بدأ دعوتھ    
المتحدة بأنھا باتت تعتمد اعتمادًا كبی�رًا عل�ى المؤس�سات القائم�ة خاص�ة فیم�ا یتعل�ق             

أصبحت المدارس والجامعات توثق المصالح الطفیلی�ة وترخ�صھا عل�ى ح�د     بالتعلیم، ف 
تعبی���ر إیل���تش، وأص���بحت أنظم���ة ھ���ذه المؤس���سات تف���رض احتك���ارًا عل���ى الخی���ال      
االجتم��اعي وت��تحكم ف��ي م��ستویات الق��یم وتح��دد الق��یم الجی��دة والردیئ��ة، وذل��ك كل��ھ       

یل�تش داعی�ًا إل�ى      باالعتماد على سلطتھا في م�نح الدرج�ة الجامعی�ة، ول�ذا فق�د ظھ�ر إ                
ف��صل التعل��یم ع��ن الت��دریس وخل��ق تعل��یم بأس��لوب جدی��د، یق��وم عل��ى ال��دافع ال��ذاتي      
ورواب��ط جدی��دة ب��ین المعل��م والم��تعلم، فھ��و ی��رى مؤس��سات التعل��یم می��ادین للمن��اورة  
والسیطرة على األوضاع االجتماعیة والسیاسیة السائدة، ولذا یبدأ إیلتش دعوتھ إلى           

 أنظمتھ، ویتم ذل�ك بإیج�اد ش�بكات دراس�یة لتخ�زین المعلوم�ات               تطویر التعلیم بتطویر  
وأنظم��ة اإلع��ادة وتب��ادل المھ��ارات، مم��ا س��وف ی��زود المدرس��ین ب��المواد التعلیمی��ة      

وھ�ذا م�ا تحقق�ھ وس�ائل اإلع�الم وش�بكات المعلوماتی�ة ف�ي          _ المتوافرة في أي وقت،     
ط من یع�رف بم�ن ال       ، وبھذا النظام الذي تصوره إیلتش سوف یتّم رب        _الوقت الراھن 

یعرف، وسوف یوفر فرصًا لالختیار المفتوح للقضایا التعلیمیة، مم�ا س�یحرر التعل�یم             

                                                           

 ٤٠٣-٤٠١أوزمون وكرافر، األصول الفلسفیة للتربیة، ص:  أنظر١
 فل��سفة سیاس��یة واجتماعی��ة تع��رف بالمدرس��ة الالس��لطویة والت��ي یمك��ن   ینتم��ي ایف��ان ایل��تش إل��ى٢

تعریفھ��ا باعتبارھ��ا ایدیولوجی��ة اجتم��اعیو وسیاس��یة فكرتھ��ا األساس��یة رف��ض ال��سلطة الخارجی��ة،     
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ویط��ور الم��شاركة ف��ي المعرف��ة والمھ��ارات، ویح��رر دواف��ع الف��رد ویح��رر الف��رد م��ن  
، وق�د س�اعدت دع�وة إیل�تش وت�صوره ال�ذي وض�عھ ف�ي إح�داث                   ١سیطرة المؤس�سات  

، وقد تحقق جانب منھا في تط�ور اإلع�الم الترب�وي           تغییرات في طرق التعلیم ونظامھ    
واألدوار التي یشارك فیھا المدرسة في محو األمیة التعلیمیة والعلمیة، حیث أوج�دت     
دع��وة إیل��تش دواف��ع للعم��ل عل��ى الفك��رة الت��ي مؤداھ��ا أن ثّم��ة الكثی��ر م��ن الط��رق          

 الظ��روف التعلیمی��ة، وأن الدراس��ة الرس��میة لی��ست الطریق��ة الوحی��دة أو األف��ضل ف��ي  
  .المختلفة

وعلى عادة الفل�سفة التحلیلی�ة وجھ�ت نظرھ�ا إل�ى اإلع�الم وعالقت�ھ ب�التعلیم                  
من خالل تحلیلھ�ا للمف�اھیم واألھ�داف، وم�ن ذل�ك مناق�شتھا ش�عار األنظم�ة التعلیمی�ة                  
الحدیثة بـأن للمتعلمین حق القراءة، وقد أجابت بعض االتجاھات التربویة لماذا یجب  

القراءة بأنھ یتحتم علیھم ذلك للحصول على عمل أو على م�ستوًى     على األطفال تعلم    
معیشي الئق ولممارسة األنشطة الترفیھیة، ولكن أنصار الفل�سفة التحلیلی�ة ال ی�رون        

على معنى تقلیدي مح�دد، فھ�م عل�ى ع�ادتھم ی�رون النظ�ر       " حق القراءة" داللة ھدف 
یة التي تستخدم فیھا الكلم�ات،  في الداللة اللغویة في ضوء المرحلة التاریخیة والثقاف    

ومن ثّم یصیر من أھداف التعلیم وفقًا للفلسفة التحلیلیة عدم االقت�صار عل�ى المع�اني               
التقلیدی�ة للق��راءة، ب�ل ال ب��ّد م�ن دع��م دالل�ة اللغ��ة ف�ي ض��وء التط�ورات الكبی��رة الت��ي       

، ٢ھاحدثت في مجال االلكترونیات والتي تشكل أنواع مھارات القراءة المطلوبة وم�دا     
وبھذا تدخل لغة الحاسب وتقنیات اإلعالم ف�ي مفھ�وم ح�ق الق�راءة ال�ذي ی�شكل ھ�دفًا                 

  .من أھداف التعلیم
یتبین مما سبق مناقشة الجھات الرسمیة واالتجاھ�ات الفل�سفیة دور اإلع�الم         
في التربیة والتعلیم، وعملھما على ضبط وتوجیھ ھذا الدور بما یحقق أھداف التعلیم         

تمع��ات أو الثقاف��ات، وب��ذا ف��إن منھجی��ة ال��ربط ب��ین ال��دور التعلیم��ي      كم��ا تری��ده المج 
لوس��ائل اإلع��الم وب��ین مؤس��سات التعل��یم وأھ��دافھا لی��ست ابت��داعًا تطلبت��ھ خ��صوصیة 
الثقافة في المجتمعات المسلمة، بل ھ�و م�شكلة ج�رت الفل�سفات القدیم�ة والمعاص�رة               

المي أن ترتقي إل�ى م�ستوى   على معالجتھا، وبذا فمما یتوقع من وسائل اإلعالم اإلس        
مسئولیتھا في المشاركة الفاعلة مع األوساط التعلیمیة والتربویة في المجتمع، بحیث 
تسعى إلى المشاركة الفاعلة في العملیة التربویة التعلیمیة، وذلك من خ�الل وظیفتھ�ا          
اإلخباری��ة ووظائفھ��ا التثقیفی��ة والتعلیمی��ة والت��ي ت��دعم دور الم��دارس ومؤس��سات        

  .یمالتعل
 كم��ا ال ب��ّد لإلع��الم اإلس��المي م��ن أن ی��درج ف��ي خطط��ھ العم��ل عل��ى دع��م         
األسرة، وتحقیق أھدافھا بالمشاركة في مسئولیاتھا ف�ي بن�اء الق�یم، وت�صویب الفك�ر                
ال�ذي تبث�ھ محط�ات اإلع�الم المغرض�ة، وال ب�ّد أن ی�ضع ف�ي أولوی�ات برامج�ھ ب�رامج            

تماعی��ة لتق��وي الن��سیج األس��ري،  خاص��ة لألس��رة تھ��دف إل��ى بن��اء ق��یم العالق��ات االج  
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ولتوضیح األدوار وتعزیز قیم الواج�ب ف�ي مقابل�ة ق�یم الحق�وق وال�صراع الت�ي تبثھ�ا           
برامج اإلعالم الغربي، ومن ذلك إنتاج وتقدیم برامج ھادفة تسعى لربط أفراد األسرة    
 بالعقی��دة وج��ذبھم إل��ى الق��یم العلی��ا واألخ��الق الكریم��ة، وتنفی��رھم م��ن الق��یم المادی��ة     

واالنحراف���ات ال���سلوكیة والتی���ارات الفكری���ة الت���ي تتناقلھ���ا وس���ائل اإلع���الم دعم���ًا       
  .١لمرجعیاتھا الفكریة والثقافیة

ولقد بات من المعلوم ضرورة أن الطفل یتلقى جانبًا كبیرًا من مبادئ�ھ وقیم�ھ    
األساسیة عن الحیاة من والدی�ھ، ف�إذا كان�ت األج�واء العاطفی�ة واألس�ریة قائم�ة عل�ى             

افق واالنسجام فلن یكون أمر التقلی�د وتك�وین منظوم�ة الق�یم ص�عبًا عل�ى الطف�ل،                   التو
وكلم��ا س��ادت العالق��ات األس��ریة أج��واء الح��دة واالض��طراب ظھ��ر اض��طراب منظوم��ة  
القیم األسریة مؤدیًا بالطفل ألن یتوجھ إلى م�صادر بدیل�ة یرس�م م�ن خاللھ�ا ص�ورتھ                  

م��صادر الق��یم المتاح��ة والمی��سورة ع��ن الع��الم وقیم��ھ ف��ي التعام��ل مع��ھ، وم��ن أق��رب  
للطف��ل عل��ى م��دى یوم��ھ وس��ائل اإلع��الم، وخاص��ة ب��رامج األطف��ال الت��ي تق��دم للطف��ل    

  .٢المضطرب عالمًا بدیًال یستجمع فیھ ما ینقصھ في عالمھ

، فجعل م             ب لإلعال لت ل  لمختصة خ  لجها  ي م  لع ع  ق 

إلع إلعال ما يسمى  مجيا  فه فيضم ب ه علن  ل   ، ب لت   :٣ال 

 "تقدیم ثقافة عامة مناسبة، وغرس روح العمل الثقافي. 
 غرس وتنمیة القیم االجتماعیة السلیمة في نفوس األفراد. 
 تنمیة النظرة العلمیة وتشجیع الخیال العلمي والروح االبتكاریة. 
 وي تجاھھاتلمس مشكالت المجتمع والعمل على بث الوعي اإلعالني والترب. 
 تحصین المواطن من الغزو الثقافي الضار بالمجتمع. 
                    توضیح األسالیب التربوی�ة الحدیث�ة ألف�راد المجتم�ع م�ن خ�الل أجھ�زة اإلع�الم

 بصفة مستمرة
 استخدام اإلعالم التربوي لخدمة المناھج الدراسیة وتبسیطھا. 
       وس��ائل تغطی�ة إعالمی�ة متوازن��ة لمختل�ف جوان��ب العملی�ة التعلیمی�ة م��ن خ�الل 

 اإلعالم التربوي
      االس��تثمار األمث��ل لنت��ائج البح��وث والدراس��ات العلمی��ة العالمی��ة والمحلی��ة ف��ي

 .مجال اإلعالم التربوي وتنفیذ ما یناسب المجتمع منھا
              ترشید عملیة التعرض لوسائل اإلعالم من خالل تنمیة الفكر االت�صالي والفك�ر

 .النقدي
 السلیمة والصحیحةتحصین المتلقي بالمعلومات الصادقة و. 

                                                           

  ٢٦-٢٥ منى حداد یكن، أبناؤنا بین وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، مؤسسة الرسالة، ص١
 منى حداد یكن، أبناؤنا بین وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، مؤسسة الرسالة:  أنظر٢
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 الحفاظ على النسیج االجتماعي للمجتمع.  
والذي یظھر من مالحظة األھداف التي یسعى اإلع�الم الترب�وي إل�ى تحقیقھ�ا أن               

الجدیة في متابعة ھذه االستراتیجیة ووضع الخطط المناسبة لتنفی�ذھا، س�وف یح�ّول              
ی�ة، إل�ى ش�ریك مكم�ل     وسائل اإلعالم من شریك من�اوئ لمؤس�سات التن�شئة االجتماع     

 .ومتمم لجوانب المسئولیة التربویة التي قد تقصر األسرة والمدرسة في أدائھا
قد یعكس الواقع مظاھر التناقض والتضاد بین ھذه األھداف المعیاری�ة لإلع�الم           و     

وس�ائل اإلع�الم    وبین آثاره ومخرجاتھ في الواقع، ففي واق�ع األس�رة الم�سلمة أث�رت               
ة التي شرعھا اإلس�الم لألس�رة، وال یخف�ى أن إھم�ال الق�یم الروحی�ة             في القیم الروحی  

لألسرة، یؤدي إلى قلب نظامھا وانحدار مستوى الحیاة فیھا، على نحو یجعل كل فرد 
من أفراد األسرة ال ینظر إلى الشخص اآلخر فیھا إّال نظ�رة أداتی�ة خال�صة، وھ�ذا م�ا          

ل�ك اإلھم�ال ف�ي اض�طراب العالق�ات      وصلت إلیھ األسرة الغربی�ة، وب�دأت تل�وح آث�ار ذ         
، أض�ف إل�ى     ١اإلنسانیة في األسرة المسلمة، نظرًا لتحّول العالقات إلى مصالح مادی�ة          

كل ما سبق تأثیر البرامج اإلباحیة واألفالم والقن�وات المتحلل�ة م�ن الق�یم ف�ي احت�رام               
األس�رة  الطفل والمراھق لشعائر دینھ ومبادئھ، ومن ذلك تعل�یم األطف�ال التم�ّرد عل�ى                

  .، وبناء العالقات السّریة والكذب ونحوھا٢وتعلیمھم التحرر الجنسي
كما وتعزز بعض برامج اإلعالم في شخصیات األطفال مجموعة من القیم المرذولة،  

وتجعل تمثلھا سلوكًا صحیحًا، بخالف تقییم األسرة المسلمة ومجتمع المسلمین لتل�ك    
 الجن��سي، والعن��ف، والنزع��ة االس��تھالكیة، ق��یم األنانی��ة، والتح��رر: الق��یم، وم��ن ذل��ك

، وأحیان�ًا ق�د ت�ؤثر ھ�ذه الق�یم ف�ي أف�راد        ٣والسلبیة، واالتكالیة واالنكفاء إل�ى الماض�ي    
األسرة كبارًا وصغارًا، وقد یعّد من أبرز مظاھر تأثیر وسائل اإلعالم وخاصة التلف�از          

ھ��ا، حی��ث  والقن��وات الف��ضائیة، عزلھ��ا األس��رة ب��شكل ن��سبي ع��ن مجتمعھ��ا ومحیط     
واختفت جلسات األصدقاء وحیاة المقاھي "أصبحت العالقات االجتماعیة أقل حمیمة، 

، وھذا بالنسبة لألس�رة، وأم�ا   ٤"واجتماعات العائلة والكثیر من المظاھر االجتماعیة    
األطفال فإن تأثیر وسائل اإلع�الم الحدیث�ة ف�ي ع�زلھم ع�ن مج�تمعھم وأس�رھم، یب�دو                 

منع��زل ع��ن أس��رتھ والت��ي ھ��ي م��صدر قیم��ھ وأس��اس بن��اء أكث��ر وض��وحًا ، فالطف��ل ال
شخصیتھ، غالبًا ما یصبح أق�ل مقاوم�ة لم�ا تحمل�ھ ب�رامج العولم�ة م�ن أنم�اط س�لوك           

، وبذا فمما ت�سببھ وس�ائل اإلع�الم ف�ي     ٥وقیم مختلفة، كما إنھ غیر قادر على تقییمھا      
ة والمنزل وقیم ھذه الحال اضطراب في تلقي نسق القیم، حال المقابلة بین قیم األسر          

الفضائیات واإلنترنت، فقد تؤدي برامج اإلعالم إلى محاصرة الق�یم التقلیدی�ة لألس�رة          

                                                           

  .٢٥٦، ص١٩٩١ عادل العّوا، تحدیث األسرة والزواج،دمشق، دار فاضل،  ١
  .٢٦ عشیبة،  الثقافة اإلسالمیة للطفل والعولمة، ص ٢
  .٢٦ عشیبة، الثقافة اإلسالمیة للطفل والعولمة، ص ٣

 زم��ن العولم��ة، مجموع��ة م��ن كت��اب   س��لیمان إب��راھیم الع��سكري ، اإلس��الم والغ��رب ص��راع ف��ي  ٤
  .٥٦ص/١  ، ط٢٠٠٢، مكتبة الكویت الوطنیة، ٤٩العربي 

  .٢٧ عشیبة، الثقافة اإلسالمیة للطفل والعولمة، ص ٥
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وذل���ك بتھمی���شھا والھیمن���ة علیھ���ا، لتح���ّل محلھ���ا الق���یم الم���شتقة م���ن المسل���سالت   
والبرامج اإلعالمیة، ویزید األمر تعقیدًا حال النظر إلى قرب ھ�ذه الق�یم إل�ى المحاك�اة      

فكر الرتباطھا بالنماذج الت�ي تق�دمھا ب�رامح اإلع�الم، وذل�ك بع�د قب�ول        في السلوك وال  
 .١المتلقي لشخصیات المشاھیر واألبطال وقبول قیمھا أیًا كانت

وتعمل المحطات الفضائیة، عبر برامجھا الترفیھیة والدعائی�ة وغیرھ�ا عل�ى     
 ف�ي   ٢يالترویج ألنماط ال�سلوك الغربی�ة، وعولم�ة ع�ادات المجتم�ع األمریك�ي والغرب�               

كافة أرجاء المعمورة، وقد باتت ھ�ذه  األنم�اط م�ن ال�سلوك ت�شكل  خط�رًا عل�ى نم�ط                 
الشخصیة المسلمة، التي ضعف تمثلھا للح�الل والح�رام، ظھ�ر ھ�ذا جلی�ًا ف�ي جوان�ب            

في السلوك واللباس والغذاء، وقد ب�دا الجان�ب الم�ادي م�ن أظھ�ر جوان�ب              : الشخصیة
المسلم آلث�اره المادی�ة الملموس�ة، وف�ي ف�صلھا           تأثیر العولمة اإلعالمیة في شخصیة      

  .عن ثقافة األسرة وتقالیدھا وقیمھا
وق��د أدى ال��دور ال��سلبي ال��سابق لوس��ائل اإلع��الم إل��ى تمری��ر الثقاف��ة وأنم��اط 
السلوك الغربیة كما تبین، ونشرھا بصورة أدت إلى التصادم بین الق�دیم والح�دیث أو         

، مم�ا وّل�د خلخل�ة ف�ي ن�سق الق�یم ب�سبب               بین التقلیدي األص�یل والح�ضاري المعاص�ر       
شیوع المفاھیم والقیم األجنبی�ة، كم�ا ب�دت أض�رارھا ف�ي تعوی�د الطف�ل ع�ادة ال�سھر،              
وم��ن ث��ّم الخم��ول والك��سل خاص��ة ل��دى أطف��ال الم��دارس ف��ي ھیئ��ة ب��دت م��ؤثرة ف��ي      
تحصیلھم العلم�ي واألك�ادیمي، وب�دا تأثیرھ�ا ال�صحي عل�ى النظ�ر واألع�صاب وك�ذلك                  

 والبدانة، وفي دراسات قامت على إحصاء األفالم والبرامج التي تعرض على السمنة
  : على األطفال تبّین أن

 م���ن ب���رامج األطف���ال المعروض���ة ف���ي زم���ن الدراس���ة تناول���ت       % ٢٩’٦
  موضوعات جنسیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

 من البرامج یعالج الجریمة والعنف والقتال الضاري% ٢٧’٤ 
 ٣دور حول الحب بمعناه الشھواني العصريمن برامج العرض ی% ١٥ 

وفي اإلمكان مالحظة اآلثار التي تحدثھا وسائل اإلعالم في التك�وین الفك�ري          
  :٤والوجداني والسلوكي من خالل مالحظة مناطق التعارض التالیة

       ،تنمي العدید من برامج األطفال وكذلك الدعایات واإلعالن�ات الت�ي تتخللھ�ا
 یتّم ذلك ت�دریجیًا م�ن خ�الل الم�شاھد واألح�داث الت�ي تنقلھ�ا                 قیم الكذب والخداع، وقد   

                                                           

  ٢٨ عدنان الدبسي، اإلعالم اإلسالمي األھداف والوظائف، ص١
: شئة األسریة، تحریر إبراھیم أبو عرقوب، ، التلفزیون إیجابیاتھ وسلبیاتھ، ندوة اإلعالم في التن ٢

  .٧٧، ص١،ط١٩٩٧فاروق بدران ومفید السرحان، عمان جمعیة العفاف ،
 ٩٤ الدلیمي، وسائل اإلعالم والطفل، ص٣
محم��د منی�ر س��عد ال��دین، التن�اقض ف��ي تربی��ة الطف�ل ب��ین األس��رة ووس�ائل اإلع��الم، ض��من     :  أنظ�ر ٤

، ١ة، بیروت، دار ابن حزم، ط     األسرة العربیة في وجھ التحدیات والمتغیرات المعاصر      : مؤتمر
  ١٩٥-١٧٥، ص٢٠٠٣

  ٢٩،ص٢٦    عدنان الدبسي، اإلعالم اإلسالمي األھداف والوظائف، دار العصماء، ص
  ٩٣، ص١٢٦    الدلیمي، وسائل اإلعالم والطفل، ص
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للطفل والمخالفة للواقع الذي یعیشھ، وق�د تنق�ل الطف�ل إل�ى ع�الم افتراض�ي خی�الي ال                
ارتباط لھ بالواقع، ومن ذلك مثًال ما توحي بھ بعض اإلعالنات وبرامج الكرت�ون م�ن    

م��ا ف��ي ال��سبانخ ف��ي بوب��اي قیم��ة ارتب��اط بع��ض ال��سلع أو األغذی��ة بق��درات خارق��ة، ك
وحبوب الطاقة في دراغون بول زد وفي حلیب ماھر ونحوھا، وبینما یحرص اآلباء              
في التربیة السویة لألبن�اء عل�ى تعزی�ز قیم�ة ال�صدق وت�دریب األطف�ال علیھ�ا، تتج�ھ             
برامج األطفال القائمة على المغامرة والتشویق إلى تمریر الكثیر من المعاني الزائفة 

ة لواقع الطفل مما قد یعوده المبالغة واالستخفاف ب�الواقع، وق�د یعب�ر ع�ن                والمناھض
ال��ذي وج��د ص��دًى وش��ھرة ب��ین ص��فوف    ) غارفیل��د(ذل��ك بق��وة برن��امج الق��ط األك��ول  

 .الصغار وانعكس على سلوكھم
           تعّود المسلسالت والبرامج اإلعالمیة الطفل على تضییع الوقت وھدره في

ب علیھا ثمرة عملیة في حیات�ھ، فبینم�ا ی�سعى اآلب�اء             المتعة والتسلیة، والتي ال یترت    
وكذلك المدرسة إلى تعزی�ز ق�یم اإلنج�از والعم�ل وتنمی�ة المھ�ارات واإلب�داع، تتوق�ف                  

 .المضامین اإلعالمیة في الكثیر من البرامج عند قیم المغامرة وتمریر الشھوة
         ق م��ن تق�ّدم العدی�د م�ن المسل�سالت وب��رامج اإلع�الم حی�اة المتع�ة واالنط�ال

ال��ضوابط والحی��اة ال��صاخبة ف��ي ص��ورة تثی��ر الوج��دان نح��و معای��شتھا، بینم��ا ت��سعى  
األس��رة وك��ذلك المدرس��ة الملتزمت��ان ب��نھج التربی��ة اإلس��المیة إل��ى تربی��ة الحاج��ات      
اإلن��سانیة ل��دى الطف��ل ول��دى اإلن��سان ب��ضبطھا ض��من إطارھ��ا ال��شرعي، وف��ي ذل��ك      

 .ورتھا المعتبرة والمفیدةمراعاة لتنظیم إشباع الحاجات والدوافع في ص
           تتعارض قیم العالقات االجتماعی�ة خاص�ة م�ا ب�ین الجن�سین ب�ین م�ا تقدم�ھ

األسرة وتربي علیھ أبناءھا، وما تغرسھ وسائل اإلعالم وتبثھ في جیل الشباب، ففي      
حین تسعى األسرة المسلمة جاھدة إلى تربیة أبنائھا من الشباب وال�شابات عل�ى ق�یم      

ألخ�دان، وعل��ى االحت�شام ف��ي المظھ�ر وال��سلوك، تق�دم العدی��د م��ن     الف�ضیلة وتح��ریم ا 
وس��ائل اإلع��الم برامجھ��ا المغری��ة لل��شباب ب��االقتران غی��ر الم��شروع والت��سابق ف��ي     

 the perfect"إظھ�ار المف�اتن، وم�ن ذل�ك عل�ى س�بیل المث�ال ال الح�صر برن�امج         
pride " وغی����ره م����ن ب����رامج تلفزی����ون الواق����ع، ناھی����ك ع����ن االنت����شار ال����سریع 

للمسلسالت التركیة والھندیة، والتي باتت تغزو الشاشات العربیة ببرامجھا المدبلجة  
إلى العربیة، والتي تنقل قیم العالقات والجنس والتعري، وكثیر منھا یتبنى في عق�دة      
الحدث الدرامي قضیة األطفال ثمرة الزنا والعالقات المحرمة، ویمررھا إلى المجتمع           

العالق�ة ومخرجاتھ�ا، كم�ا ف�ي مسل�سل س�نوات ال�ضیاع            في ص�ورة تھ�دف إل�ى قب�ول          
ومسلسل علي جول ومسلسل فرصة ثانی�ة وغیرھ�ا، ی�ضاف إل�ى ذل�ك م�ا یظھ�ر م�ن                     
تسابق وسائل اإلعالم في تعزیز قیمة الجسد ومظاھره الجمالیة في نف�وس الفتی�ات،              

عي مما بدا تأثیره واضحًا في التراجع البین في نم�ط لب�اس الم�رأة م�ن اللب�اس ال�شر         
إلى ألبسة الموضة المظھرة للمفاتن، ذلك أن حاجة المرأة إلى اللباس والزینة حاجة            
فطریة، مما یحفز دافعیتھا نح�و ال�سعي لتحقی�ق تل�ك الحاج�ة، وكم�ا إن می�ل ك�ل م�ن                       
الجنسین لآلخر میل طبیعي سیكولوجي تعمل وس�ائل اإلع�الم عل�ى توظیف�ھ فتخرج�ھ                

 . الشھوة والتھتكمن كینونة التعقل واإلدراك إلى فسحة
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  عملت الكثیر من البرامج اإلعالمیة على المساس بالشخصیات األنموذجیة
والتي تشكل القدوات في حیاة اإلنسان، بدا ذلك جلیًا في نیل العدی�د م�ن الب�رامج م�ن        
صورة المعلم، فمنھا ما أظھره ف�ي شخ�صیة الالمب�الي والت�اجر ال�ذي ی�ستثمر عمل�ھ                  

ل��صناعات، كم��ا ص��ورتھ ض��عیف الشخ��صیة منافق��ًا   ص��نعة مث��ل غی��ره م��ن أص��حاب ا 
متسلقًا في بعض المشاھد، وفي حاالت غیرھا أدى االنفتاح على الثقافة العالمیة من           

 .خالل برمجیات النت إلى التھوین من ثقافة المعلم
              تفننت العدی�د م�ن ب�رامج اإلع�الم ف�ي النی�ل م�ن شخ�صیة ال�داعي والم�سلم

فھو إم�ا یمث�ل ص�ورة المن�افق المت�سلق        :  صورتین الملتزم، وذلك بإظھاره في إحدى    
ونحوھما، أو یظھر في صورة اإلرھابي " الداعیة"و" طیور الظالم" بعلمھ، كما في 

اإلرھ�ابي، وال�سفارة ف�ي      : المتھاون في سفك الدماء والمساس بالمحرمات، كم�ا ف�ي         
ر الدعاة العمارة، ومما ملكت أیمانكم، ونحوھا من البرامج التي تشكك النشء في فك         

وف��ي الق��یم الت��ي یحملونھ��ا، وتح��ول النظ��ر إل��یھم م��ن االقت��داء واالحت��رام باعتب��ارھم   
شخ��صیات أنموذجی��ة، إل��ى االس��تخفاف والكراھی��ة والخ��وف، مم��ا ق��د یجع��ل مھم��ة       
التربیة األسریة والمدرس�یة ش�اقة وع�سیرة ف�ي تعزی�ز الق�یم الدینی�ة، وف�ي الت�دریب                   

 . الشرعیةعلى االلتزام بالعبادات وباألوامر
                 تفننت العدید من برامج اإلعالم في النیل من شخ�صیة رج�ل الق�انون وف�ي

االستخفاف بمكانتھ، وتصویره في نمط الشخصیة السلبیة الضعیفة، كما في مسلسل          
القناع ومسلسل روبن ھود، ومسلسل زورو وجمیعھا م�ن الب�رامج المع�دة لألطف�ال؛               

 .مما یزید من خطورة القیم التي تمررھا
 موقف اآلباء واألمھات من وس�ائل اإلع�الم وبرامج�ھ یع�ّد العام�ل األق�وى                 إن

في تحدید مدى تأثر الطفل بمحتوى ذلك اإلعالم، ومن ھنا تنبثق م�سئولیة ك�ل أس�رة                 
ف��ي التمح��یص، وف��ي ف��رز م��ا ینبغ��ي أن ی��شاھد األطف��ال م��ن الب��رامج اإلعالمی��ة وم��ا  

إج�راءات منھجی�ة عدی�دة تب�دأ م�ن          ینبغي أن یحجبوا عنھ منھا، ولتحقیق ھذه الغای�ة          
الرقاب�ة والمتابع��ة وتحدی�د أوق��ات الم�شاھدة، وتتفع��ل ف�ي الق��دوة الت�ي یق��دمھا اآلب��اء      
بانتقائھم البرامج التي یتابعونھا، وحسن اختیارھم للموض�وعات الت�ي ت�ستحوذ عل�ى      
وقت مشاھدتھم، فالطفل غالبًا ما یت�شكل م�ن خ�الل األط�ر الت�ي تح�ددھا ق�یم األس�رة،                 

كلم��ا زاد احت��رام األب��وین لھ��ذه الق��یم كان��ت اس��تجابة الطف��ل لھ��ا أق��وى وأس��رع،           و
وتضعف سلطة األسرة غالبًا في مرحلة المراھقة، حی�ث تحت�اج إل�ى مزی�د م�ن الجل�د                   
والجھد في المحافظة على قیمھا وفي متابعة انتظام سلوك األبن�اء ف�ي منظوم�ة ھ�ذه                 

 مرحل�ة الطفول�ة زادت ق�وة األس�رة ف�ي      القیم، وكلما كانت استجابة الطفل عمیق�ة ف�ي   
،وال بّد أن ترتقي األسرة في مستوى رقابتھ�ا    ١السیطرة واإلقناع في مرحلة المراھقة    

إلى تربیة األطفال والشباب تربیة إعالمیة بحیث تنمي لدیھم مھ�ارات التحلی�ل والنق�د     
 عل�ى التحلی�ل     واالختیار، وأن تجعل من متابعة اإلعالم نشاطًا أسریًا لمساعدة األبن�اء          

 . والتساؤل وتقییم مضمون الرسائل بأنفسھم
                                                           

  منى حداد یكن، أبناؤنا بین وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، مؤسسة الرسالة:  أنظر١
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 تق��اطع األدوار التربوی��ة لك��ل م��ن األس��رة والمدرس��ة    س��بقوق��د ظھ��ر فیم��ا  
ووسائل  اإلعالم، مع األخذ بعین االعتبار اعتراف العدید من اآلباء ب�أمیتھم التقنی�ة،              

ین ع��ن متابع��ة وب�أن أطف��الھم متفوق�ون عل��یھم ف�ي ھ��ذا الب�اب، مم��ا ق�د یجعلھ��م مغیب�      
أطف��الھم وغی��ر ق��ادرین عل��ى الرقاب��ة وال��ضبط ل��نقص كفای��اتھم الالزم��ة لھ��ذه الغای��ة،  

م�ن كلی�ة االقت�صاد      " سونیا لیفنجستون " ومثال ذلك ما أظھرتھ الدراسة التي أجرتھا      
من األطف�ال ی�دخلون المواق�ع االلكترونی�ة         % ٢٠والعلوم السیاسیة بجامعة لندن بأن      

م��ن األطف��ال ب��أنھم ی��ستخدمون اإلنترن��ت دون    % ٧٩ف��اد م��ن غ��رف ن��ومھم، كم��ا أ  
الخضوع ألیة رقابة، فیما أشار الثلث من عینة الدراسة بأنھ لم یتم توجیھھم كم�ا ل�م             
یتلق��وا دروس��ًا لت��وعیتھم بكیفی��ة التفاع��ل م��ع الن��ت ووس��ائل اإلع��الم، وق��د أجری��ت        

  ١من اآلباء"٩٠٦"طفًال، و" ١٥١١"الدراسة على عینة قوامھا 
ال یرى كثیر من المختصین خیار الحجب والمنع حًال مناس�بًا للح�د ت�أثیر    وقد  

اإلعالم على األطفال، فیما یرجح البعض ضرورة مشاركتھم في دخول المواق�ع وف�ي              
صداقاتھم وعالقاتھم االلكترونیة، ولذا قدم البعض خطة من التوجیھ�ات واإلج�راءات            

  :٢بناء بالتلفزیون، أبرزھاالتي تعین األسرة على تنظیم وتھذیب عالقة األ
                ال تحجر على رغبات الطفل وحاجتھ إلى الترفیھ من خ�الل ب�رامج التلفزی�ون

 بل حاول أن تصطنع لھ البدیل المناسب كأشرطة الفیدیو ونحوھا
           متابعة  الطفل وأن یعود عادات المشاھدة الجیدة والناقدة، والتي یتم أثناءھ�ا

 التفریق بین الحقیقة والخیال
 الطفل كیفیة نقد وتقییم ما یشاھد من خالل مشاركتھ في المشاھدةتعلیم  
      أن یتع��رف الوال��د إل��ى ب��رامج طفل��ھ المف��ضلة ومتابع��ة وت��سجیل م��ا ی��ستجد

 بإثرھا على سلوكھ ونفسیتھ
                  تحدید وقت المشاھدة ون�وع الب�رامج، وتعوی�د الطف�ل الموازن�ة ب�ین واجبات�ھ

قیم���ة االعت���دال ف���ي حیات���ھ المدرس���یة واألس���ریة وب���ین الم���شاھدة، وتعزی���ز 
 .وسلوكھ

وأما ع�ن تق�اطع األدوار ب�ین المدرس�ة ووس�ائل اإلع�الم فق�د ب�ات التلفزی�ون             
والنت بمثابة مدرسة موازیة في نقل العل�وم والمع�ارف، وأوض�حت بع�ض الدراس�ات       
أن للتلفزیون باعتباره وسیلة سمعیة ب�صریة ق�درة ھائل�ة عل�ى تنمی�ة وظ�ائف النم�و               

ل إذا تّم توظیفھ لذلك، ومن ثّم فقد أوصت بتربی�ة األطف�ال م�ن خ�الل          العقلي لدى الطف  
ب�رامجھم عل��ى احت�رام ق��یم االخ�تالف والتع��دد وتقب�ل اآلخ��رین، وعل�ى ق��یم الم��شاركة      
والحری���ة والعدال���ة والم���ساواة، كم���ا بین���ت وج���ود عالق���ة موجب���ة ب���ین التح���صیل        

الس��تفادة م��ن الم��واد والكمبی��وتر واس��تخدام الن��ت، وم��ن ث��م ف��ال ب��د م��ن العم��ل عل��ى ا 
والبرامج اإلعالمیة في تنمیة مھ�ارات وع�ادات الق�راءة والكتاب�ة واالط�الع والبح�ث،           

                                                           

 ٢٠٨اإلعالم والطفل، ص الدلیمي، وسائل ١
   أبو عرقوب، إبراھیم، عرض تقدیمي حول الشاشة الصغیرة بین اإلیجابیات والسلبیات٢
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، ناھی�ك ع�ن ب�رامج اإلع�الم الترب�وي الت�ي ت�ستطیع م�ن         ١وتنمیة مواجھ�ة الم�شكالت    
خاللھا المدرسة توظیف اإلعالم ضمن آلیاتھا ووسائلھا وأسالیبھا، والتي تّم عرضھا 

لعقود األخیرة قامت المؤسسات التعلیمی�ة عل�ى توظی�ف وس�ائل اإلع�الم         سابقًا، وفي ا  
واإلنترن�ت لتحقی��ق أھ�دافھا، وق��د یك�ون ھ��ذا التفاع�ل ال��واقعي ب�ین مؤس��سات التعل��یم      
والنت استجابة متطورة لما دعت إلیھ النظریات التربویة في المجتمعات الغربیة كم�ا             

ھن�ت عل�ى ال�دور اإلعالم�ي الترب�وي          في نظریة اسكنر، ونظریة إعادة البن�اء الت�ي را         
  .التعلیمي لھذه الوسائل مستقبًال، وقد تبّین موقف ھاتین النظریتین سابقًا

وأم��ا تق��اطع األدوار م��ا ب��ین المجتم��ع والدول��ة ووس��ائل اإلع��الم ف��یمكن ت��صوره م��ن   
  :٢خالل
       تجدی���د قیم���ة التناص���ح ب���ین أف���راد المجتم���ع الم���سلم ف���ي تجلی���ة األخط���اء

ي یرتكبھا المسلمون في تعاملھم مع ھذه الوسائل، وقد ظھر التناصح والمخالفات الت
مطالبة بإغالق قن�اة رؤی�ا لم�ساسھا بقیم�ة     ) ٢٠١٥(في الحمالت التي رصدت أواخر 

العفة والبراءة من خالل بثھا لمقاطع من قصص وحكایات تمس قیمة الحی�اء وخل�ق             
تم��اعي إلظھ��ار حج��م العف��اف، وق��د انت��شرت ھ��ذه المق��اطع عل��ى موق��ع التواص��ل االج 

اإلساءة إلى القیم، والمطالبة بإیقاف الب�ث وح�ث الم�سلمین عل�ى مقاطعتھ�ا، ذل�ك أن                  
المقاطع التي انتشرت لم تزد على إثارة الشھوة وتحریك دافعیة الجنس مخالفة بذلك 

 .منھج اإلسالم في الضبط واإلعالء لھذا الدافع عند األطفال والشباب
    وب الضغط االجتماعي وال�ذي فعل�ھ الرس�ول م�ع           یستطیع المجتمع تفعیل أسل

الج��ار الم��سيء وم��ع المخلف��ین ع��ن غ��زوة تب��وك كم��ا تب��ّین س��ابقًا، وذل��ك للح��د م��ن    
انت��شار ب��ث القن��وات الم��سیئة ف��ي برامجھ��ا اإلعالمی��ة بمقاطعتھ��ا، كم��ا ف��ي قن��وات       

ھذه األطفال التي أثبتت الدراسات مساسھا بقیم العقیدة اإلسالمیة، فقد تشكل مقاطعة 
القنوات سببًا ف�ي خ�سارتھا العتمادھ�ا عل�ى تموی�ل اإلعالن�ات وم�ن ث�م وقوفھ�ا عن�د                      

 حدود القیم اإلسالمیة والحذر في انتقاء مضامین برامجھا اإلعالمیة
        اتباع منھج الرقابة االجتماعیة من خ�الل أف�راد األس�رة واألق�ارب، والتع�اون

ال وال��شباب، واتب��اع منھجی��ة عل��ى متابع��ة مواق��ع التواص��ل الت��ي ی��شترك فیھ��ا األطف��
 .التكافل االجتماعي في تصویب سلوك األطفال وفي تقدیم النصح المستمر لھم

               أن تتعاون مؤسسات المجتمع المدني إلنشاء جمعی�ات مھمتھ�ا الرقاب�ة عل�ى
الم��ضمون اإلعالم��ي، كم��ا ف��ي جمعی��ة ال��دعوة إل��ى الف��ضیلة ف��ي وس��ائل اإلع��الم ف��ي  

 السعودیة
  م��سلمین ج��زءًا م��ن أم��والھم ل��دعم وتموی��ل المحط��ات      أن یوظ��ف أغنی��اء ال

والقنوات اإلعالمیة التي تتبنى رسالة اإلعالم اإلس�المي، ورس�الة اإلع�الم الترب�وي،              

                                                           

  ١٥٣ الدلیمي، وسائل اإلعالم والطفل، ص١
، )٢٧/١/٢٠١٩(، ½محمد البشیر،  مواجھة تأثیر اإلعالم العربي على األسرة والمجتم�ع          : أنظر ٢

almoslim.net 
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وذل��ك لتق��دیم الب��دائل ع��ن المحظ��ورات الت��ي یعم��ل اآلب��اء عل��ى ض��بط أبن��ائھم ع��ن         
 .التواصل معھا

         لتنظ�یم التعام�ل   أن تتولى ال�دول اإلس�المیة وض�ع م�شروع ق�انون أو اتفاقی�ة 
، بما یحقق "في الدول المسلمة" مع اإلعالم الوافد وللرقابة والضبط لإلعالم المحلي  

 المصلحة المجتمعیة 
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  الخاتمة
  :                                                          نتائج البحث 

 األیدیولوجیة تختلف قیمة المسئولّیة وما یترتب علیھا من نتائج، تبعًا للرؤى* 
لمنظریھ��ا، فف��ي ح��ین یق��صرھا جمل��ة م��ن الغ��ربیین عل��ى القال��ب الم��ادي لفع��ل  
حدث وانتھى، ینظر اإلسالم إلى جانبھا المعنوي، على اعتبار ما یترتب علیھ�ا   

 .   من إلزام أو جزاء
ت��وازن التربی��ة اإلس��المّیة ب��ین األدوار التربوّی��ة، الت��ي تؤدیھ��ا المؤس��سات        * 

ثقافی��ة المختلف��ة،  وتت��ضح طبیع��ة الم��سئولّیة لك��ل م��ن خ��الل       االجتماعّی��ة وال
 .  خطاب الشارع الخاص بھ

یعم��ل اإلع��الم المعاص��ر عل��ى توظی��ف إمكانات��ھ وتقنیات��ھ ف��ي تمری��ر ثقاف��ة         * 
 .العولمة وتوحید النمط الحضاري

ینافس اإلعالم مؤس�سات التن�شئة االجتماعی�ة الموروث�ة م�ن أس�رة ومدرس�ة            * 
 صیة الطفل وتوجیھھا وفقًا للقیم التي یصّدرھاویعمل على اقتحام شخ

ت��ؤثر ب��رامج األطف��ال ف��ي م��ستویات ال��سلوك ب��صورة مباش��رة وأخ��رى غی��ر     * 
مباش��رة حی��ث ت��ؤثر ف��ي ال��سلوك االنفع��الي وال��سلوك العقل��ي وال��سلوك العمل��ي  

 فتعمل على تنمیط شخصیة الطفل بصورة متكاملة 
مؤس�سات العام��ة للدول�ة، م��ع   ت�زداد خط�ورة م��سئولّیة المجتم�ع وم��سئولّیة ال   * 

زیادة االنفتاح الثقافي ب�ین األم�م، وس�ھولة الح�صول عل�ى المعلوم�ة ف�ي كاّف�ة             
 .األعمار والبیئات دون رقابة أو ضوابط
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  فھرس المصادر والمراجع
محم�د س�ید   : األصفھاني، محمد المعروف بالراغب، المرادفات ف�ي غری�ب الق�رآن، تحقی�ق      * 

  الني، بیروت، دار المعارفكی
ب�در ب�ن جویع�د     ( ،  ٢٠٠٥أوزمون وكرافر، ھارود وصموئیل، األصول الفلسفیة للتربیة،        * 

  ١، مكتبة الرشدن الریاض، ط)مترجم: العتیبي
إبراھیم أبو عرقوب، ، التلفزیون إیجابیاتھ وسلبیاتھ، ندوة اإلع�الم ف�ي التن�شئة األس�ریة،                * 

  ١مفید السرحان، عمان جمعیة العفاف ،،طفاروق بدران و: ، تحریر١٩٩٧
   ٢، استانبول، المكتبة اإلسالمیة، ، ط١٩٧٢ابراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، * 
  ٢ھـ،  تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، دار رمادي، ط١٤١٦،ابن جماعة* 
، بی��روت، دار ٢٠٠٩حج��ازي عب��د ال��رحمن، اإلع��الم اإلس��المي ب��ین الواق��ع والمرتج��ى،     * 

  ١المعرفة، ط
: ، تحقی��ق١٩٧٨، أدب ال��دنیا وال��دین، )م��ـ ١٠٨٥ھ��ـ، ٤٥٠ت (أب��و الح��سن الم��اواردي   * 

  ٤مصطفى السقا، بیروت، دار الكتب العلمیة، ، ط
 ٢، الریاض، دار عالم الكتب، ط١٩٩٦الشنقیطي، محمد ساداني، مدخل إلى اإلعالم، * 
، مك�ة المكرم�ة، مكتب�ة الطال�ب         ١٩٨٨اإلس�الم،    الدیمیري، مصطفى، الصحافة ف�ي ض�وء         *

  الجامعي، 
  ، ١، دار المسیرة، عمان، ط٢٠١٢الدلیمي، عبد الرزاق، وسائل اإلعالم والطفل،  * 
  الدبسي، عدنان، اإلعالم اإلسالمي األھداف والوظائف، دار العظماء* 
، األردن دار   ٢٠١٠الزیدي، طھ أحمد، المرجعیة اإلعالمیة ف�ي اإلس�الم تاص�یل وت�شكیل،              * 

  النفائس، 
، دار الكت��ب ٢٠٠٥ال��سبعاوي، ط��ھ عب��د اهللا، أس��الیب اإلقن��اع ف��ي المنظ��ور اإلس��المي،        * 

 العلمیة، بیروت، 
 سمیرة ط�اھر، األس�اطیر العقدی�ة ف�ي الرس�وم المتحرك�ة دراس�ة تحلیلی�ة نقدی�ة ف�ي ض�وء                     *

وم اإلس�المیة  ، رس�الة دكت�وراه غی�ر من�شورة، جامع�ة العل�      ٢٠١٣العقی�دة اإلس�المیة،  
  العالمیة، عمان، 

  ، ٢٠٠٢س���لیمان إب���راھیم الع���سكري ، اإلس���الم والغ���رب ص���راع ف���ي زم���ن العولم���ة،      * 
  ١، مكتبة الكویت الوطنیة، ، ط٤٩مجموعة من كتاب العربي 

–م ، دار المعرف��ة الجامعی��ة  ١٩٨٠س��ناء الخ��ولي،، ال��زواج واألس��رة ف��ي ع��الم متغی��ر،    * 
  اإلسكندریة، 

  ، ١، دار الفكر، عمان، ط٢٠٠٩ عارف، اإلعالم التربوي،الضبع، رفعت* 
  ،دمشق، دار فاضل، ١٩٩١عادل العّوا، تحدیث األسرة والزواج،* 
  ١، الكویت، وكالة المطبوعات،، ط١٩٧٥عبد الرحمن بدوي،األخالق النظرّیة، * 
 ، دار التوزی��ع والن��شر ١٩٩٥عل��ي عب��د الحل��یم محم��ود،  فق��ھ الم��سئولّیة ف��ي اإلس��الم،      * 

  اإلسالمیة
، دم���شق، دار ١٩٧٩عب���د ال���رحمن ال���نحالوي، أص���ول التربی���ة االس���المّیة وأس���الیبھا،     * 

   ١الفكر،ط
علي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي، دراسات مقارنة ف�ي التربی�ة اإلس�المیة، الق�اھرة،               * 

  مكتبة اإلنجلو المصریة، 
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الم��ؤتمر األول لتوجی��ھ  عب��د ال��رؤوف س��عید اللب��دي، دور المدرس��ة ف��ي ال��دعوة، بح��وث      * 
  ، ١الدعوة وإعداد الدعاة، ط

  ١، مطبعة الحوادث، ،ط١٩٨٧عبد الحافظ عبد محمد الكبیسي، منھجنا التربوي، * 
، ١٩٩٣عب����د الفت����اح اب����راھیم ترك����ي، نح����و فل����سفة تربوّی����ة لبن����اء اإلن����سان العرب����ي،  * 

  اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 
، دار الم�سیرة،  ٢٠٠٦لتطور اإلنساني وتطبیقاتھ�ا التربوی�ة،     أبو غزال، معاویة، نظریات ا    * 

  ، ١عمان، ط
فتح��ي دروی��ش ع��شیبة، الثقاف��ة اإلس��المیة للطف��ل والعولمة،دراس��ات اس��تراتیجیة، مرك��ز    * 

  ١، ط١٠٧،ع٢٠٠٥اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة،
م األن�������ساق وال�������نظ: الف�������وال، ص�������الح م�������صطفى ، الت�������صویر القرآن�������ي للمجتم�������ع * 

  ، القاھرة، دار الفكر، ، ١٩٨٥االجتماعیة،
الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، المؤس�سة العربی�ة      * 

  ، ٢للطباعة والنشر، ط
   ماجد عرسان، ھكذا ظھر جیل صالح الدین، عمان، دار الفرقانالكیالني،*
 .لریاض ، دار المریخ لطفي بركات أحمد، في الفكر التربوي اإلسالمي، ا*

  )١ط(محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر،* 
، ١٩٨٩م���د عب���د اهللا دراز، دراس���ات إس���المّیة ف���ي العالق���ات االجتماعّی���ة والدولی���ة،     مح* 

  االسكندریة، دار المعرفة، 
ن محم��د منی��ر س��عد ال��دین، التن��اقض ف��ي تربی��ة الطف��ل ب��ین األس��رة ووس��ائل اإلع��الم، ض��م  *

األسرة العربیة في وج�ھ التح�دیات والمتغی�رات المعاص�رة، بی�روت، دار اب�ن                : مؤتمر
  ، ٢٠٠٣، ١حزم، ط

: مقداد یالجن ، معالم بناء نظرّیة التربیة اإلسالمّیة،كتاب بحوث المؤتمر التربوي، تحری�ر   * 
  فتحي ملكاوي، األردن

الق�اھرة، مطبع�ة الب�ابي،    ، )م�صطفى ال�سقا   : تحقیق (١٩٥٥الماوردي، أدب الدنیا والدین،   * 
 ، ٣ط

  بن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر*
 ١٩٧٨ مجموع��ة م��ن المتخص��صین، عل��م ال��نفس االجتم��اعي وق��ضایا اإلع��الم والدعای��ة،    *

 ، ١نزار عیون السود، دار المشرق للطباعة والمشر، ط: ترجمة
م ، رس�الة    ١٩٩٣ل المدبلجة في التلفاز األردني ،       منذر سمیح الحاج حسن، برامج األطفا     * 

  ماجستیر، جامعة الیرموك
من��ى : مجموع��ة م��ن المتخص��صین اإلع��الم اإلس��المي الواق��ع والطم��وح، تق��دیم ومراجع��ة   * 

 حارث الضاري وطھ أحمد الزیدي، دار الفجر، دار النفائس، بیروت
ال�صحف   م، مؤس�سة الرس�الة    منى حداد یك�ن، أبناؤن�ا ب�ین وس�ائل اإلع�الم وأخ�الق اإلس�ال               * 

  والمواقع االلكترونیة
  ٧/٩/١٩٩٤، ٩٥٠٩جریدة البعث، عدد
  ١٩/٧/١٩٩٤، ٩٤٨٢جریدة البعث، عدد
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