رمضان  1442هـ  -أبريل 2021

١١

دور املؤسسات املجتمعية يف الحد من
األثر السلبي لإلعالم الفضائي
محمد اإلسماعيلي
ري من
ُيعد الإعالم الف�ضائي واحد ًا من �أبرز �أدوات التلقني والتوجيه ال�سلوكي يف وقتنا احلا�ضر؛ مما جعل كثريا من املنظمات واحلكومات والدول تعتمد عليه � ّأيا اعتماد يف كث ٍ
حمالت التوعية والإر�شاد؛ لقدراته الكبرية والوا�سعة يف الت�أثري .بيد �أن الإعالم الف�ضائي يبقى �سالح ًا ذا حدّ ين؛ لذا وجب درا�سة مفهومه من حيث الن�ش�أة والتط ّور واال�ستخدام،
وهذا الذي قدمه الدكتور �أحمد �ضياء الدين ح�سني �-أ�ستاذ م�شارك� ،أ�صول الرتبية الإ�سالمية ،بجامعة الريموك الأردنية -رفقة الأ�ستاذة نهى �صربي حممد القطاونة -باحثة،
ماج�ستري يف الإعالم ،مب�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون بالأردن -اللذان قدّ ما بحثا باللغة العربية عنوانه« :الأثر الرتبوي للإعالم الف�ضائي يف �سلوك الأفراد» ،نُ�شر يف املجلد ال�سابع،
عدد ( )1رم�ضان 1441هـ /ني�سان 2020م ،يف جملة امل�شكاة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جملة علمية عاملية حمكّمة �صادرة عن عمادة البحث العلمي يف جامعة العلوم الإ�سالمية
العاملية باململكة الأردنية الها�شمية .وقد �أفاد هذا البحث بيان ًا عن �إيجابيات الإعالم الف�ضائي و�سلبياته ،ودور امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإعالمية يف ذلك وكيفية التعامل معه.
�شهد العامل منذ �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�شرين املن�صرم،
حراكاً وا�سعاً يف تزايد انت�شار جهاز التلفاز ،الذي ُع َّد �أول �أداة لبث
الإعالم الف�ضائي �آنذاك� ،إىل �أن �أ�ضحى على ر�أ�س قائمة االت�صال
اجلمعي يف العقد الأخري من القرن املا�ضي؛ ف�أ�صبحت ر�سائل
االت�صال اجلماهريي -ب�سبب التلفاز -ذات كثافة عالية يف االنت�شار؛
ملا حلق بالبث الف�ضائي من تط ّور وتنوع ،وقد حتقق هذا التقدم
الإعالمي االت�صايل املتط ّور بفعل وجود الأقمار ال�صناعية .وكون �أن
اجلمهور هو العن�صر الأبرز يف هذه العملية االت�صالية� ،س ّلطت هذه
الدرا�سة ال�ضوء على دور الإعالم الف�ضائي يف حياة النا�س ،وت�أثريه
على النمط ال�سلوكي للأفراد �إيجاباً و�سلباً ،وت�شكيل اجتاهاتهم
وقيمهم ودوافعهم.
�إ َّن �أهمية هذه الدرا�سة التي بني �أيدينا تكمن يف الو�صول احلقيقي
�إىل الأثر الإيجابي وال�سلبي ملا يقدمه الإعالم الف�ضائي ،وو�ضع
حلولٍ تربوية حقيقي ٍة للحد من الآثار ال�سلبية .و�أبان الباحثان
عن قلة الدرا�سات املقدمة يف هذا املجال؛ لذا اجته م�ضمون املقال؛
با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،ملعاجلة ظاهرة انت�شار قنوات
البث الف�ضائي يف املجتمعات العربية؛ للإ�سهام يف �صنع القرار ون�شر
الوعي.
جاء تعريف الإعالم الف�ضائي مرتبطاً بتقنيات الأقمار ال�صناعية،
التي تعتمد على �إر�سال ال�صورة املرئية واملتحركة وا�ستقبالها من
طريق �شا�شة القنوات التلفزيونية .وال يخفى على �أحد �أنّ الإعالم
العاملي بقيادة الدول املتقدمة ،مثل :الواليات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا وبريطانيا وفرن�سا ،يعد املحرك الرئي�س لأهداف الأقمار
ال�صناعية ،الطامع �إىل حتقيق اال�ستعمار الثقايف وت�شويه الهوية
والقيم واحل�ضارة العربية� ،أ�ضف �إىل ذلك �إر�ساء منافذ للتج�س�س
اال�سرتاتيجي والع�سكري والأيديولوجي.
مل ت�ستطع املجتمعات مقاومة الألفة التي حتققت بينها وبني �شا�شة
التلفاز ،تلك التي خلقت �شعور الراحة واالطمئنان ،فاحتل هذا اجلهاز
معظم الأماكن؛ �شاغال ببثه امل�ستمر �أوقات النا�س ،حتى ذلك ال�سائق
الذي و�ضعه يف واجهة �سيارته .وجند �إجم ً
اال �أبرز مميزات �شا�شة
التلفاز :اجلمع بني ال�صوت وال�صورة « �سهولة الو�صول واال�ستخدام
» اجلاذبية « الواقعية » القدرة على خماطبة الر�أي العام دوره يف
التعليم والتنمية.
لقد فر�ض جمال االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية �سرعة كبرية
يف تطور تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات والبث الف�ضائي ،فكانت
و�سيلة اقت�صادية لالت�صال باجلماهري و�إي�صال الر�سائل والتعرف �إىل

التغذية الرائجة و�أخبار العامل؛ ليحقق �سيطرة على بيئات التفكري
الفردي واجلمعي على حد �سواء .وقد ازداد االهتمام بالتلفزيون
باعتباره جامعاً بني املرئي وامل�سموع؛ فتزايدت با�ضطراد كثافة
االقتناء وامل�شاهدة .ورغم �أن التلفاز من طريق البث الف�ضائي ،يعد
من �أكرث و�سائل االت�صال اجلماهريي جذباً وقوة وت�أثرياً يف ت�شكيل
الر�أي العام �إيجابيا �أو �سلبيا وقيادته� ،إال �أن مكتبة البحث العلمي
ت�ؤكد على قلة االهتمام باملو�ضوع ودرا�سة �آثاره وواقعه؛ مقارنة
مب�ستوى انت�شاره و�سيطرته على �آراء الأفراد واجلماعات والدول
واجتاهاتهم ،و�أهميته يف ت�شكيل �سلوك املجتمعات وثقافاتهم.
وبني دفتي مقال« :الأثر الرتبوي للإعالم الف�ضائي يف �سلوك
الأفراد»؛ جند جملة من الآثار الرتبوية الإيجابية للإعالم الف�ضائي
كما و�ضعها الباحثان ،هي:
النمو املعريف.
و�سيلة للتعليم.
و�سيلة ملكافحة انحرافات املجتمع.
و�سيلة للتثقيف ال�صحي.
و�سيلة للرتفيه النف�سي.
و�سيلة ات�صال باجلمهور.
يف اجلانب املقابل ،كانت هناك جمموعة من الت�أثريات ال�سلبية
للإعالم الف�ضائي� ،أبرزها:
الت�أثري ال�صحي.
�إ�ضاعة الوقت والعمر.
التفريط يف الأولويات.
العنف والعدوان.
الت�أثري املايل.
�إن طبيعة الربامج التي يبثها الإعالم الف�ضائي عن طريق التلفاز
ذات وجهات نظر �أخالقية واجتماعية وثقافية متعددة ،فتارة جنده
داخل الف�صول الدرا�سية يف املدار�س واجلامعات يُ�ستعمل لدوا ٍع علمية
واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية و�صحية منهجية ،وتارة �أخرى جنده
و�سيلة تهدر وقت الطالب وجهده ،وت�شغله عن املذاكرة واال�ستطالع
واالهتمام بواجباته الدرا�سية .ويف �صعيد يُ�ستعمل ملحاربة الإجرام
واملجرمني وق�ضايا الف�ساد ،وعلى �صعيد �آخر ت�ستعمله منظمات
وجماعات و�سيلة لالجتار بالب�شر واملواد املمنوعة .وتعمل بع�ض
القنوات التلفزيونية على بث برامج تعني على االهتمام بالق�ضايا
الدينية والفكرية وال�صحية ،والرتويج للقدوات وال�شخ�صيات املهمة؛
وذلك دعماً لهموم الأمة وال�شعوب ال�صاحلة .بينما ت�ستغل كثري من

القنوات التلفزيونية براجمها لت�ضخيم فئة الريا�ضيني والفنانني
واملطربني واملمثلني ،وبث الربامج الهابطة والق�ضايا ذات ال�سلوكيات
املدمرة التي تدعو للرذيلة والعدوانية وال�شذوذ� .إن هذا التناق�ض
الكبري الذي خلقه البث الإعالمي الف�ضائي جعل نتائج كثري من
البحوث والدرا�سات ت�ؤكد على الرتابط العقلي وال�سلوكي الكبري بني
الفرد ومتابعته لهذا البث؛ �سواء �أكان ت�أثريه �إيجابا �أم �سلبا ،خ�صو�صا
على م�شاهدات الأطفال يف �سلوكهم واجتاهاتهم وميولهم.
كما حتدّث البحث عن بع�ض من الت�أثريات ال�سلبية للإعالم
الف�ضائي على القيم الإ�سالمية يف املجتمعات العربية والإ�سالمية؛
وذلك لتحطيم مكت�سباتها ومنجزاتها املنوطة بدوافع ال�شراهة ،وعدم
واقعية الطموحات ،وغياب النزاهة ،وزيادة اجلرمية والعنف .وجميع
ذلك للت�أثري يف القيم الثقافية؛ ت�شكيكاً يف الهوية الإ�سالمية لإحالل
املفاهيم الغربية .والت�أثري يف القيم العقائدية والدينية ،والت�أثري يف
القيم الأخالقية ب�إثارة الغرائز الدنيوية؛ لذا تدخّ ل البحث ملعاجلة
هذه الظاهرة من طريق و�ضع مقرتحات تربوية للتعامل مع الت�أثري
ال�سلبي للإعالم الف�ضائي؛ فكان دور الأ�سرة ممث ً
ال يف توعية �أفرادها
ب�أهمية اكت�ساب العادات اجليدة يف انتقاء قنوات البث التلفزيوين
وبراجمه و�أوقاته� .أما دور امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والرتبوية فيكمن
يف التخطيط ال�سليم ،والتفكري اجليد ل�صنع قرارات �صائبة لتمكني
البث الف�ضائي النظيف الذي يتنا�سب وثقافة املجتمع ،واحلد من
التدفق الإعالمي الغربي .فيما يتحقق دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املحلية بو�ضع �سل�سلة براجمية �سليمة ،والتقليل من ا�سترياد الربامج
الغربية؛ بل �إنتاج برامج حملية تبث الدين احلنيف والثقافة والعلم
والقيم املجتمعية النافعة .ويربز دور امل�ؤ�س�سات الدينية �أثرا كبريا
من طريق ا�ستثمار احلديث عنها يف اخلطب وحما�ضرات الوعظ
والإر�شاد والت�سجيالت الدينية املتخ�ص�صة وحمطات القر�آن الكرمي،
وبثها يف الإعالم الف�ضائي.
عند قراءة ملخ�ص هذا البحث ،والآراء الواردة فيه من قبل الباحثني
ووا�ضع امللخ�ص ،يفر�ض الواقع املعي�ش للبث الف�ضائي املحلي اتخاذ
ا�سرتاتيجيات جادة لالرتقاء بامل�ستوى الفني للربامج التلفزيونية؛
تلبية لالحتياجات االجتماعية والثقافية والدينية بني �شتى فئات
املجتمع ،وت�أطري حدود التدفق الكبري للإعالم الف�ضائي العاملي؛ ملا
له من �سلبيات و�أ�ضرار على ال�صحة والوقت واملال والدين والعادات
واالجتاهات الوطنية العامة .وقد �أبانت هذه املقالة عن �أهمية دور
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإعالمية يف املجتمع للحد من الآثار ال�سلبية
للإعالم الف�ضائي العاملي.
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