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يف  مهامًّ  دوًرا  اإلعالم  يلعب 

من  أهّميّته  وتتفاوت  مجتمعاتنا، 

حيث تقديم املاّدة اإلعالميّة املتنّوعة 

التي تستهدف فئة محّددة من الناس.

وقــد أصــبحت وســــائل اإلعالم 

قادرة عىل تصوير القضايا واألحداث 

الفعيّل،  للواقع  خالفًا  واألشخاص 

مفهوم  توظيف  عىل  تعمل  وهي 

جزًءا  فتعرض  الذهنيّة،  الصورة 

ما  قضيّة  عن  الحقيقيّة  الصورة  من 

متثّل  أنّها  عىل  للجمهور  وتقّدمها 

أجزائها،  بكامل  الحقيقيّة  الصورة 

املستمّر  املتلّقي  تعّرض  وبسبب 

صور  لديه  تتّكون  اإلعالم  لوسائل 

ذهنيّة متعّددة عن جملة من القضايا 

االتجاهات  عىل  بناًء  األحداث  أو 

لتلك  والثقافيّة  والفكريّة  السياسيّة 

الوسائل.  

يف  الهائـــل  التــطّور  ظــــّل  ويف 

مقترًصا  اإلعالم  يعد  مل  التكنولوجيا، 

عىل التلفزيون والراديو والجريدة، إّنا 

 ”media - تعّداه إىل ما يسّمى »امليديا

اإللكرتونيّة  املواقع  شملت  التي 

وهذه  الرقميّة.  واملجاّلت  والصحف 

متاحة  انيّة  مجَّ شبكات  هي  املواقع 

لكّل رشائح املجتمع، ُصّممت لتسّهل 

كانت  أيًّا  مستخدميها؛  عىل  العمل 

لغاتهم،  أو  خلفيّاتهم  أو  انتامءاتهم 

واملواقع  الشبكات  تلك  فأصبحت 

املعارف  نقل  يف  جداً  مهّمة  وسيلة 

العالقات  ودعم  الخربات  وتبادل 

نعاين  أصبحنا  حتى  مستخدميها،  بني 

ماّم ميكن تسميته بـ  »إدمان مواقع 

التواصل االجتامعّي«، األمر الذي كان 

عام،  بشكٍل  املجتمع  عىل  تأثريه  له 

وعىل الضبط االجتامعّي بشكل خاّص.

التواصل  أهّميّة  يعي  مّنا  كالًّ  إّن 

باعتباره عمليّة هادفة تقوم عىل نقل 

والخربات  اآلراء  وتبادل  املعلومات 

والتفاهم  التفاعل  تحقيق  أجل  من 

ذلك  أتّم  سواء  الثقافات،  وتبادل 

بطريقة مبارشة أم غري مبارشة.

وقد أصبحت الشبكات االجتامعيّة 

األفراد،  حياة  من  يتجّزأ  ال  جزًءا 

اإلعالم الجديد 
زهراء السّيد      واألمن األسري؟!

ماجستري أدب عريب ـ لبن�ان
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وخاّصة الشباب منهم؛ ألنّهم األكرث استخداًما ملواقعها، فبات 

بالقيم  تضّحي  التي  االفرتاضيّة  العالقات  عىل  االعتامد  يتّم 

العائليّة واالجتامعيّة.

اإلعالم  أثر  هو  ما  اآلتية:  اإلشكالّية  تُطرح  قد  هنا  من 

الجديد عىل األمن األرسّي؟

ال شّك أّن األرسة هي األساس يف بناء املجتمع، فإذا كانت 

إىل  ذلك  فسيؤّدي  وتفاعليّة،  سليمة  أفرادها  بني  العالقات 

خلق بيئة إيجابيّة تسهم يف تغيري املجتمع بشكل إيجايّب.

وبالتحديد  الجديد  اإلعالم  أّن  إىل  االجتامع  علامء  يشري 

مواقع التواصل االجتامعّي أثّرت سلباً عىل العالقات األرسيّة؛ 

حيث اتّسعت دائرة  التباعد، وغاب الحوار، ونشأت فجوة 

الصلة  أضعف  ما  واألبناء؛  اآلباء  بني  األفكار  يف 

لصالح عالقات  األرسة  العالقات يف  وأفقد دفء  والتقارب، 

األساس  والسكينة هام  األمن  أّن  علامً  االفرتاضيّة،  الصداقة 

ومن  الكرمية:  اآلية  يف  ورد  كام  األرسة  عليه  تنشأ  الذي 

لتَسكنوا   
ً
أزواجا نفِسكم 

َ
أ من  لكم  َخلَق  أْن  آياتِه 

لقوٍم  آلياٍت  ذلك  يف  إنَّ  ورمحًة  مودةً  بيَنكم  وَجعل  إيلها 
يتفكرون)سورة الروم، اآلية )2).

اإلعالم  أصبح  املفتوحة  والفضائيّات  التقنيات  عرص  ويف 

وقد  االجتامعيّة،  التنشئة  عمليّة  يف  لألرسة  مبارشاً  رشيكاً 

بها  تقوم  التي  التقليديّة  التنشئة  ألنَّ  سلبيّاً؛  رشيكاً  يكون 

األرسة تعمل وفق نظام اجتامعّي مرتبط بالدين والعادات 

تنشئة  فهي  اإلعالم،  عن  الناتجة  التنشئة  أّما  والتقاليد، 

أو  لها  ضوابط  وضع  ميكن  ال  متعّددة  ثقافات  من  هجينة 

الجديدة،  التكنولوجيّة  الوسائل  هذه  إّن  عليها.  السيطرة 

مبا متتلكه من قدرة هائلة 

عىل جذب املتلّقي، 

لها  كان 

ثر  أل ا
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مّكنت  فقد  واألذهان،  العقول  مــخاطبة  يف  البالغ 

أفكارهم  وطرح  أنفسهم  عن  التعبري  من  األفراد 

سمحت  كام  حولهم،  ملن  خرباتهم  وعرض  وتجاربهم 

لهم بتكوين عالقات جديدة، ولكن يف مجتمع افرتايّض 

ينخرط فيه كّل فرد تبًعا مليوله وتوّجهاته.

اإلعالم اجلديد بني مفيد وخِطر:

اإللكرتونيّة  للمواقع  إيجابيّات  الرغم من وجود  عىل 

تتمثّل يف زيادة ثقافة الجمهور وجعله أكرث تفاعالً مع 

واملستجّدات،  للتطّورات  مواكبًا  يكون  بحيث  املحيط، 

وهي تساهم يف حصول األفراد عىل كمٍّ من املعلومات 

بطريقة سهلة ورسيعة.... لكّنها يف الوقت نفسه أثّرت 

سلبًا عىل الفرد وجعلته أسرًيا لها، ليصبح الهاتف الذيكّ 

أو الحاسوب أو غريه من الوسائل التي أغرقته يف بحر 

الحياة االفرتاضيّة أكرث قربًا إليه من أّي يشء آخر، وبدل 

كذلك  أصبحت  األفراد،  بني  وطيدة  العالقة  تكون  أن 

بينهم وبني اآللة.

أن  بعد  األرسة  عىل  كبريٍ  بشكل  انعكس  األمر  هذا 

انغرست التقنيّات والتكنولوجيا الحديثة فيها، ما خلق 

تزعزع  ومتى  تواصلهم،  وزعزع  أفرادها  بني  تباعًدا 

احتياجاتهم  وفهم  األفراد  تفاعل  عىل  القائم  التواصل 

الُخلقّي  االنحراف  عن  بعيًدا  سليم  بشكل  ونشأتهم 

التفّكك  من  بحالة  سيصاب  املجتمع  فإّن  والسلويكّ، 

وضعف التفاعل االجتامعّي أيًضا.

الحديثة  التقنيّات  هذه  إيجابيّات  عرض  من  بّد  ال 

وتوضيح سلبيّاتها التي إذا ما تّم تجّنبها وفهم ما ينتج 

عنها، فإنّه من املؤكّد أّن ذلك سيؤّدي إىل الحفاظ عىل 

الشباب؛  بالدرجة األوىل عىل فئة  القائم  األمن األرسّي 

ألنّهم األكرث انخراطًا يف عامل التكنولوجيا.

تقلّل  أنّها  الجديد يف  اإلعالم  إيجابيّات  تتمثّل إحدى 

الجهد املطلوب ألداء املهاّمت واألعامل، وتسمح لألرس 

وقت  زيادة  بعد  األنشطة  من  العديد  يف  باملشاركة 

الوقت، خاّصة  فراغهم، ومعرفتهم كيفية استثامر هذا 
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إذا خّصص جزء منه لتعليم األطفال أو لتبادل الخربات وتنمية 

القدرات داخل املنزل.

الوسائل الجديدة بشكل يومّي يف  لكن هذا ال يعني دمج 

حياة األرسة؛ ألّن ذلك سيعّرض التطّور الفكرّي واللغوّي عند 

وقتًا  أمضوا  إذا  خاّصة  خيالهم،  من  وسيحّد  للخطر،  األفراد 

طوياًل يف غرفة منعزلة، وسيتحّول التواصل بينهم من تواصل 

أرسّي إىل تواصل اجتامعّي خارج دائرة األرسة.

اإلعالم  أثر  اجتامع حول  أجراها علامء  دراسات  وبحسب 

عن  عزلتهم  يف  يسهم  أنَّه  األطفال، تبني  عىل  االجتامعّي 

أرُسهم، ويصبح التواصل بني أفراد األرسة قليالً، وهذا يُضعف 

دور اآلباء واألّمهات يف تقديم النصح واإلرشاد ألبنائهم، ويقلّل 

من العالقات الدافئة والصادقة بينهم، ما يجعل األبناء يبحثون 

الرجوع  خالل  من  األرسة  إطار  خارج  ملشاكلهم  حلول  عن 

لألصدقاء واملجموعات االفرتاضيّة التي قد تَُشكِّل قدوة سيّئة 

يف بعض األحيان. وهناك- أيًضا- مشكلة اإلدمان عىل استخدام 

أّن  يونج)  )كيمربيل  النفس  ترى عاملة  التواصل؛ حيث  مواقع 

استخدامها أكرث من 38 ساعة أسبوعيًّا يعّد إدمانًا))).

مخاطر اإلعالم اجلديد:

يتلّخص تأثري اإلعالم يف التباعد األرسّي يف اآليت:

ـ تزعزع العالقات االجتامعيّة بني أفراد األرسة.

ـ غياب الجلسات العاطفيّة والوّدية بينهم.

ـ جعل الفرد منعزاًل عن أقرانه يف مجتمعه الخاص.

ـ تفّكك الروابط األرسيّة وقطع سبل التواصل مع األقارب.

كام ميكن إدراج اآلثار السلبيّة لإلعالم عىل املجتمع بشكٍل 

عاّم يف العناوين اآلتية:

إزالة  إىل  اإلعالم  التنشئة االجتامعّية: تسعى بعض وسائل 

من  تقّدمه  ما  خالل  من  وذلك  أخرى،  وتثبيت  القيم  بعض 

واالقتصاديّة  االجتامعيّة  الحياة  متطلّبات  مع  تتعارض  ناذج 

التي تسعى األرسة لتوفريها لألبناء.

)))   يراجع: هشام الربجي، تأثري شبكات التواصل عىل العالقات االجتامعيّة يف األرسة

www.acrseg.or.20(6 .
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االستثارة العاطفّية: تتعّمد بعض وسائل اإلعالم استثارة مشاعر السخط والتمّرد من خالل 

عرضها وتركيزها عىل مشاهد العنف وإثارة الغرائز، فيسهل تحّكمها بأفكار األفراد وأفعالهم.

إىل  االفرتاضيّني  أصدقائهم  مع  تواصلهم  خالل  من  الشباب  مييل  اآلخرين:  ثقافة  تقليد 

امللبس  تقليد  من خالل  ذلك  ويظهر  األصيلة،  لثقافتهم  املغايرة  بثقافتهم  والتأثّر  محاكاتهم 

واملأكل، إضافة إىل احتامل وقوعهم تحت تأثري ثقافة العنف واالبتزاز والتهديد وتشويه صورة 

اآلخر وغري ذلك.

تفّش ظاهرة الثقافة الهابطة: ويساعد عىل ذلك اهتامم الشباب- الذين ميثّلون الفئة األكرث 

فاعليّة يف املجتمع- باملوضة؛ من مالبس، وقّصات شعر، وعمليّات تجميل، والتوّجه إىل تقليد 

اإلعالميّني، وغريهم من الشخصيّات املشهورة. واألخطر االهتامم بالثقافة الغربيّة وتقليدها 

ر شخصيّة األفراد وترفع من شأن أّمتهم))). عىل حساب الثقافة امللتزمة التي تطوِّ

الوسائل  واستخدام  الربامج،  من  مفيد  ما هو  اختيار  يف  أفراد  توعية  أهّميّة  تكمن  أخرياً، 

التكنولوجيّة الجديدة بشكل سليم، إضافة إىل رضورة مراقبة السلوك لتجّنب التأثريات السلبيّة 

ثقافة  تأثري  العربيّة من  وللعمل عىل حامية األرسة  الفرد ومعتقداته،  أخالقيّات  تهّدد  التي 

العوملة من خالل ترسيخ العقيدة يف نفوس األطفال والشباب، سواء أكان عىل املستوى النظرّي 

أم العميّل، وهذا منوط باألرسة واملدرسة ودور العبادة والنوادي الثقافيّة ووسائل اإلعالم. 

كذلك ال بّد أن تقوم األرسة بدورها يف توجيه أبنائها نحو استثامر أوقاتهم يف العمل التطوعّي، 

التواصل االجتامعّي، وأن تعمل عىل  الهوايات، بعيداً عن إدمان شبكات  والقراءة ومامرسة 

توجيههم نحو استخدام الشبكة العنكبوتيّة ألغراض علميّة تعليميّة؛ منها: إجراء األبحاث مثالً؛ 

ألّن يف ذلك توسيًعا آلفاقهم املعرفيّة. واألهّم هو غرس القيم اإليجابيّة لدى األبناء التي تساعد 

عىل ضبط سلوكهم أثناء استخدام شبكات التواصل االجتامعّي؛ وأهّمها قيمة االنضباط الداخيّل 

والرقابة الذاتيّة.

يف الختام، ال بّد من االعرتاف بأّن اإلعالم الجديد فرض نفسه، وبات ال بّد من وجوده، وتأثريه 

واضح جّداً، خصوًصا عىل فئة الشباب؛ لذلك من الرضورّي االلتفات إىل كيفيّة التكيّف معه 

واالستفادة منه لحامية املجتمع واألرسة من التباعد والتفّكك من خالل نرش الوعي بني األفراد 

لتمكينهم من فهم اإلعالم وأهدافه وتوجيههم لالستخدام الصحيح والفّعال.

))) يراجع: أسعيد، محمد توهيل: هذه هي العوملة، ط)، دار الفالح للنرش والتوزيع، الكويت، 2002م، ص398. 




