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املرشوَطني، غري ودعمه حبُّه ساَعد الذي — كريش مارفن السيد — والدي إىل
الكتاب هذا خروج عىل كتبتُها، التي فحات الصَّ عدد عن اليومي سؤاله عن فضًال
نهُمهما يل أتاح اللذَين ودانييل، ميشيل وولديَّ سودا، زوجتي وإىل النور. إىل
صورة بجودة تيلفزيون أجهزة ثالثة رشاءَ اإلعالم وسائل تجاه امَلحدود غري
البلوراي أقراص ل ومشغِّ الشمس، عليها طلعت إلكرتونية لعبة كل ورشاء فائقة

الرقمية.





وتقدير شكر

عىل ُمالحظاتهم عىل ماركهارت وتوماس إفرسون وألكسيس إمريت كارولني أشكر أن أودُّ
أوالد إلنجابهما زولك وديفيد جانيس تجاه خاصٍّ بامِتنان وأشعر للكتاب. األوىل املسودات

وجيس. وجيكوب جوشوا الرائعني، الثالثة أختي





متهيد

الرضع عىل املجراة اإلعالم وسائل تأثري لدراسات شامَلنْي ونَقًدا نظرًة الكتاب هذا يُقدم
والعاطفية اإلدراكية الناحية من النشء يتفاَوت النمو مراحل فعرب وامُلراهقني. واألطفال
النشأة زاوية والبحوثمن النظريات الكتاب خالل من نَُقيِّم وعليه واالجتماعية. والجسمانية
العمرية املرحلة كوظائف النشء عىل اإلعالم وسائل آثار ستتَّضح ذلك وخالل والنمو.
الدراسات يف بالسن امُلرتبطة الفجوات تحديد النشأة عوامل تحليل يُتيح كما والنمو.
فسأَختم اإلعالم، وسائل آثار بحوث يف النشأة أهمية عىل الضوء تسليط أجل ومن اإلعالمية.
التجريبية النتائج يَطرح النمو» منظور من مهمة «نقاط عنوان تحت بجزء فصل كلَّ
يتناول وأخريًا النمو. ات تغريُّ سياق يف امُلستقبَلية للبحوث وُمقرتحات األساسية والنظرية
اإلعالمية املادة مقدار ما النشأة: عرب اإلعالم وسائل آثار دراسة يف مهمة أسئلة الكتابخمسة
املطروحة النظرية املنطقية التفسريات ما يستهلكونها؟ وملاذا النشء، يَستهِلكها التي
بالتحديد هي ما واملراهقني؟ واألطفال ع الرضَّ عىل اإلعالم وسائل استخدام تأثري لرشح
مراحل خالل اإلعالمية املواد من مختلفة أنواع باستخدام املرتبطة والسلبية اإليجابية اآلثار
لتقليل استخدامها يُمكن التي اآلليات وما النشء؟ حياة عىل اإلعالم تأثري قوَّة ما النمو؟

اإلعالمية؟ املواد باستخدام املرتبطة الضارة التبعات





األول الفصل

النشء يفحياة اإلعالم وسائل

لوحة عىل اآلذان تُخطئها ال التي الكتابة تكتكة سمعُت الدرس غرفة إىل هي توجُّ خالل
عىل برسعة تَكتُب — عرش الثالث ربيعها يف كانت التي — ميشيل ابنتي كانت املفاتيح.
برسعة فقط ليس فوجئُت فقد عًرصا والنصف الثالثة كانت الساعة ألن ونظًرا الكمبيوتر.
أنها األدهى لكن مني. حثٍّ دون املنزلية فروِضها أداء بدأت بأنها أيًضا بل تها، ودقَّ الكتابة
Grease ألغنية نفسه الوقت يف تَستِمع وهي بنجاح املنزلية فروضها أداء عىل قادرًة كانت
وتُدير اإللكرتوني بريدها وتُتابع ألصدقائها، الفورية الرسائل وتبعث األيبود، جهاز عىل
ُمنغِمسًة امُلراِهقني، من العديد شأن شأنها ميشيل، كانت االفرتاضية. الخيول من إسطبًال
يَحدث إذ باملراهقة؛ محدوًدا ليس اإلعالم وسائل االنغماسيف أنَّ إال اإلعالم. وسائل يف تماًما
يَستهِلكها التي اإلعالمية املواد بحر يف نقطًة ييل ما وأعترب األطفال. عند التشكُّل سنوات يف
مقاطع األطفال ويُشاهد العقلية، قدراتهم لرفع موتسارت ملوسيقى ع يُعرَّضالرضَّ النشء:
بعضاملهارات واكتساب األلوان بني التمييز تعلُّم يف أمًال أليف بنفسجي لديناصور مصورة
ألعاب بسبب األبجدية تعلم يف بأفضلية يتمتَّعون املدرسة مرحلة قبل غار والصِّ االجتماعية،
ويُطيحون إلكرتوني منزيل لحيوان االفرتاضية الرعاية يولون املدارس وتالميذ الكمبيوتر،
ويَكتبون باستمرار، بعًضا بعضهم يُراسلون واملراهقون افرتاضية، معارك يف باألرشار
من الهائل املقدار هذا أن ثبت لقد فيسبوك. عىل صفحاتهم ويُحدِّثون حياتهم عن املدوَّنات
لكن السياسات. وُصناع والباِحثني لآلباء كبري وقلق اهتمام مثار اإلعالم وسائل استخدام

نشأتها. منذ اإلعالم وسائل رافقت إنها إذ الجديد؛ باليشء ليَست املخاوف هذه مثل



والنشء اإلعالم

املعروفة اإلعالم قوة عن مخترصة نبذة (1)

غلب األحيان غالب ويف يَستهِلكونها، الذين عىل أثر ذات السنني آلالف اإلعالم وسائل اعتُربت
األخالقية ومعايريَهم النشء قيَم أن اعتُقد القديمة اليونان ففي سلبية؛ النتائج بأن الرأي
عرش الثامن القرن ويف وإعدامه. سقراط محاكمة تُبنَيِّ كما املنطوقة للكلمة فريسة أضحت
ويف لُقرون. استمر الذي االعتقاد وهو الرش، َمكمن بأنها املكتوبة الكلمة الكنيسة وَصمت
الخياالت، م تضخُّ إىل تؤدِّي الروايات قراءة أن العلماء اعتقد عرش التاسع القرن أواخر
تُسبِّب حف الصُّ أن اعتُقد وكذلك للواقع. الرؤية وتشويش العصبي للِجهاز زائدة وإثارة
للقارئ. العقلية ة بالصحَّ النهاية يف يرضُّ ما وهو االهتمام، يف ورسيعة طبيعية غري تحوُّالت
الصحف يف الكاريكاتري رسومات يف حدث كما بالصور، املكتوبة الكلمة اقرتنت وعندما
واآلداب القيم عىل ا خاصٍّ تهديًدا تُشكِّل بأنها االعتقاد ساد العرشين، القرن بدايات يف
واملحتوى، التصميم يف الكاريكاتري رسومات مع التشابه ضوء ويف النشء. عند والصحة
بأنها املايض القرن من والستينيات الخمسينيات يف الهزلية الرسوم تجاه النظرة سادت
د وتُمجِّ الجنس عن صحية غري أفكاًرا ز وتُحفِّ الجنيس الشذوذ عىل ع وتُشجِّ العنف د تُمجِّ
عرب واملكتوبة املنطوقة الكلمة ُوِصمت طاَلما باختصار، القانون. خرق عىل ع وتُشجِّ اآلثام
يكن لم بالعالم السوء إيقاع أنَّ إال .(١٩٨٩ (ستاركر، النشء عىل السيئ» «بأثرها التاريخ

الهزلية. والرسوم والروايات حف والصُّ الخطب عىل مقصوًرا فعًال
وسيلة أحدث تذمُّ مقاالت املوصومة الصحافة نرشت العرشين القرن أوائل بحلول
السينما واعتُربت واالنحالل، الفسوق تُعلِّم األفالم أنَّ يُعتَقد كان السينما. وقتها: إعالم
التالينَي. العقَدين يف لألفالم امُلحتمل لبي السَّ التأثري بشأن القلق وزاد امُلجرمني. إلعداد حلبًة
عام أُجريت — النَّشء عىل اإلعالم تأثري حول النطاق واسعة تجريبية دراسة أول إن بل
وعواطفهم وامُلراِهقني األطفال صحة عىل األفالم ُمشاَهدة تأثري تناولت — تقريبًا ١٩٣٠
بتشكيل األفالم ُمشاهدة ُرِبَطت حيث باألساس؛ سلبيًة النتائج وكانت وإدراكهم. وسلوكهم
القلق وزيادة التعاون وانخفاضُمستَويات سيئة نوم عادات واكتساب سلبية نمطية صور
يَستِحق ال اإلعالم وسائل من جديدة وسيلة ظهور أن إال .(١٩٩٦ وفولر، وجاريف (جويت
اإلعالم وسائل أوسع إىل باألساس موجه امُلصطَلح هذا إن حيث السيئ»؛ «التأثري وصف
إال النشء عىل خطًرا يُعتَرب لم مثًال فامِلذياع .(١٩٨٩ (ساتركر، املعارص الوقت يف انتشاًرا
عاًما ٤٠ حوايل بعد األمريكية، املنازل من ٪٩٠ يف موجودة الراديو أجهزة صارت أن بعد
الراديو برامج أشهر يَشُجبون النقاد من العديد أخذ فقط عندها للجمهور. طرحه من
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النشء حياة يف اإلعالم وسائل

النشء بني وتنرش الجريمة د تُمجِّ باعتبارها سبايد» و«سام شادو) (ذا «الظل» مثل وقتها
خطرة. أفكاًرا

وسائل ِمن ما وسيلٍة انتشار زيادة مع أنه — (١٩٨٩) ستاركر ادِّعاء ُكرر لقد
األعوام يف عديدة مرات — النَّشء عىل لبي السَّ وتأثريها امَلحسوسة قوتها تزداد اإلعالم
الرئييس السلبي التأثري كان و١٩٨٠ ١٩٥٠ عاَمْي بني وفيما املاضية. والسبعني الخمسة
العلمية االستشارية (اللجنة العنف وباألخصمحتوى التليفزيون، َمصدُره يُعدُّ النشء عىل
من األول والعقد املايض القرن تسعينيات ويف .(١٩٧٢ املتحدة، الواليات يف األطباء لكبري
السوي للسلوك األول التهديد بَوصفها التليفزيون محلَّ الفيديو ألعاب حلَّت الجديدة األلفية
ألعاب تأثري عن بحث مناقشة جرت مثًال ٢٠٠٠ عام ففي النشء. عند العقلية والصحة
مجلس يف فرعية للجاٍن استماع جلسات يف العدواني السلوك نَرش يف العنيفة الفيديو
تُواجه التي األخطار أكرب أحد أن يبدو واليوم .(٢٠٠٠ (أندرسون، األمريكي الشيوخ
ووجود النشء محادثات ُغَرف يف املتحرِّشني انتشار ظلِّ يف اإلنرتنت، شبكة مصدره النشء
بل سيئًا، وال جيًدا ذاته يف «اإلعالم» ليس بالقطع واحدة. نقرة بُعد عىل اإلباحية املحتويات
اإلعالم يَمتلك السلبية، اآلثار فبجانب يَستهلكونه. من عىل يُؤثِّر ما هو اإلعالم محتوى إنَّ
سبيل عىل الهزلية الرسوم قصص استُخدمت فقد النشء؛ يف اإليجابي التأثري عىل القدرة
الفحوصات أثناء يف الفيديو ألعاب مُلمارسة ويُمكن اإليدز، بمرض النشء توعية يف املثال

باأللم. الشعور من تُقلِّل أن الطبية
عىل مبنيٍّا وامُلراهقني األطفال عىل امَلحسوس اإلعالم خطر كان التاريخ مدار عىل
قراءة جراء من بالنشء لحَقت التي لة املسجَّ األرضار أن بمعنى والحكايات. الحدس
النشء. ألخطاء ُمثبَّتة غري روايات أو شهادات عىل مبنية وغريها األفالم وُمشاهدة الصحف
من يتَّضح كما ا جدٍّ ُمقنعة تكون أن امُلمِكن من عددها، قلَّة من الرغم عىل الشهادات، إن
بحوض مروًرا اإلسبانية املريمية إلنبات صة املخصَّ الدمى من امُلنتَجات بشتى املليئة خزانتي
قط، أستخدمه لم الذي مغ الصَّ ومسدَّس امليِّتة البحرية الروبيان بحيوانات امليلء األسماك
أن التجزئة تجار يُحاول إذ منطقي؛ اإلعالنات يف والحكايات الشهادات استغالل لكن
عىل املبني الدليل كان إن لكن حال. أي عىل الحذر ي توخِّ املشرتي وعىل املنتجات، يبيعوا
السنني. ملئات اإلعالم من امُلختلفة األشكال لذم باستمرار يُستخدم فلم معيبًا الحكايات
أنها يبدو قد ثَم ومن عاطفي؛ بتأثري تتمتَّع فهي ووضوحها الحكايات لعمومية نتيجة
تقدم األحوال غالب ففي ِعلمي. أساس بال «البينة» كانت وإن حتى معيَّنة، حجة تدعم
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والنشء اإلعالم

قوي، اإلعالم بسيطة: الرسائل تلك كانت السنني مئات فعرب جاهزة». «رسائل الحكايات
البحث وليس ة املهمَّ هي الرسالة كانت التاريخي املستوى وعىل بالنشء. ضار واإلعالم

عليه. بُنيَت الذي
احتمالية تقل فعندما الوسيلة. تُربِّرها ألن تَحتاج ال فالرسالة اليوم مجتمعنا يف أما
ما ظاهرة توضيح يمكن إنه القول يُمكن فقط عندها كبري، بشكل الدقة وعدم التحيُّز
وبعض وفرية. النشء عىل اإلعالم تأثري عىل التجريبية األدلة أصبحت فاآلن سليم. بشكل
— الدراسات هذه من محمود. البعضاآلخر بينما فعًال، سلبية كانت اكتشاًفا األحدث اآلثار
يؤثر لإلعالم التعرُّض أن بسيط: واحد باستنتاج نخرج أن يُمكن — جيدة أم كانت سيئة
مًعا. وحقيقية محسوسة قوة قوة، له فاإلعالم واملراهقني! واألطفال ع الرضَّ عىل بالفعل

النشأة خالل اإلعالم آثار دراسة (2)

يَستخدمها التي بالسن امُلرتبطة النشأة مراحل نَفهم أن املهم من البحث يف الغوص قبل
شهًرا. ١٢ سن وحتى مبارشة الوالدة تيل التي املرحلة إىل تُشري الرضاعة فَمرحلة العلماء؛
سنوات. و٣ شهًرا ١٢ بنيسن وتكون مساعدة، امليشدون غالبًا امليشيُميزها تعلُّم ومرحلة
سنوات. و٥ ٣ سن بني فتكون املدرسة، قبل ما بسنوات أيًضا وتُعَرف الطفولة، أوائل أما
املتوسطة. الطفولة مرحلة ضمن سنوات و١٠ ٦ بني االبتدائية املدرسة يف األطفال ويُصنَّف
طة املتوسِّ واملراهقة سنة. و١٣ ١١ سن بني فيما النشء إىل املبكِّرة املراهقة مرحلة وتُشري
سنة. و١٩ ١٧ بني فيما األفراد إىل فتُشري امُلراَهقة أواخر أما سنة، و١٦ ١٤ بني فيما تقع
وحتى املْيش تعلُّم (من الطفولة مصطلحات يستخدمون دراساتهم يف الباحثني أن يُذكر
إىل املراهقة (أوائل وامُلراهقة سنة)، و١٤ ٨ بني (فيما البينية واملرحلة املتوسطة) الطفولة

أواخرها).
تلك أو النشء، عىل البالغني من امُلستَمدَّة املالحظات إسقاط فإن األطفال، دراسة عند
مضلِّلة؛ نتائج إىل يؤدي أن يُمكن األصغر، األطفال عىل سنٍّا األكرب األطفال من املستمدَّة
معالجة عن املسئول املخ جزء فإن للدماغ املغناطييس الرنني ملسح وفًقا املثال، سبيل فعىل
(أنصاري واألطفال البالغني عند يختلف باألرقام املتعلِّقة األساسية واألحكام مفردة كلمة
يعالجون أنهم َ تَبنَيَّ البالغني صغار أن كما .(٢٠٠٢ وآخرون، شالجار ٢٠٠٦؛ وديتال،
نتائج وتقودنا .(١٩٩٠ (هيل، دونها أو املراَهقة أوائل يف النشء رسعة بضعَفْي املعلومات
واألطفال البالغني بني السن فارق زاد كلما التايل: االستنتاج إىل وغريها الدراسات هذه
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واإلدراكية البدنية الناحية من اختالفهم احتمالية زادت والصغار الكبار النشء بني أو
عندما الحسبان يف النمو مرحلة نضع أن دائًما امُلهم من فإن وعليه والعاطفية. واالجتماعية

واملراِهقني. واألطفال ع الرضَّ عىل اإلعالم آثار إىل ننظر
هل النشأة؟ خالل اإلعالم وسائل باستخدام امُلرتبطة والسلبية اإليجابية النتائج ما
عىل اإلعالم تأثري حجم ما غريها؟ دون معينة سنٍّ يف اإلعالم لتأثري عرضة أكثر النشء
سنَطرحها عديدة أسئلة من بعٍض سوى هذه ليست وعواطفهم؟ وأفكارهم النشء سلوك
سنبدأ النشء؟ عىل اإلعالم آثار دراسة نبدأ أن لنا أين من إذن امُلقِبلة. الصفحات يف

فعًال. واملراهقون واألطفال ع الرضَّ يَستهِلكها التي اإلعالمية املادة ِمقدار باستعراض

النشأة خالل اإلعالمية املنتجات امتالك (3)

املنزل يف اإلعالم (1-3)

وأجهزة والراديو الفيديو وأسطوانات الفيديو أرشطة الت وُمشغِّ التليفزيون أجهزة تتوافر
بها التي األَُرس عند إنه بل املتحدة. الواليات يف تقريبًا بيت كل يف امُلدَمجة األقراص تشغيل
٪٩٩ يمتلك حيث الصعوبة؛ غاية يف هذه اإلعالم أشكال دون من منزل وجود يُعدُّ ُمراهقون
عدد فإن العارشة سن حتى أطفال بها التي األَُرس أما املذكورة، األجهزة املنازل هذه من
لدى ل املسجَّ عددها تقريبًا يُماثل املدمجة األقراص الت ومشغِّ والراديو التليفزيون أجهزة
تقلُّ — معلوم غري ولسبب — العارشة سن حتى األطفال ذات األرس يف لكن املراهقني. أرس

.(٪٩٣) ٪٥ ب الرقمية الفيديو وأقراص الفيديو أرشطة مشغالت وجود نسبة
األطفال ثلثَي نحو يستطيع إذ باإلنرتنت؛ املتصلة الحاسوب أجهزة انتشار يزداد
بالشبكة االتصال فوقها وما عرشة الحادية سن يف النشء من و٧٥٪ العارشة سن تحت
فرتة خالل الفيديو ألعاب منصات مِللكية مشابهة ِنَسبًا وسنجد املنزل. من العنكبوتية
واحدة منصة عرشة والثامنة الثامنة سن بني فيما النشء من ٪٨٠ يَمتِلك حيث امُلراَهقة؛
ألعاب منصات يَمتلكون سنٍّا األصغر األطفال ذات األَُرس من فقط ٪٥٠ أن إال األقل. عىل
وأنظمة باإلنرتنت واالتصال الحاسوب أجهزة تكلفة انخفاض ومع منازلهم، يف فيديو
األرس منازل يف ُمتزايدة بصورة اإلعالمية النواقل هذه تَنتِرش أن ع امُلتوقَّ فِمن األلعاب
نسبة زادت املثال سبيل فعىل اإلطالق؛ عىل األصغر األطفال ذات األرس حتى األمريكية،
منازلهم يف باإلنرتنت متصل كمبيوتر جهاز يَمتلكون الذين السابعة سنِّ تحت األطفال
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عالية اإلنرتنت بخدمة تتَّصل التي املنازل نسبة زادت كما األخريَين. العاَمني يف ٪٦ بمعدَّل
٢٠٠٦؛ وهامل، (رايداوت املدة نفس يف — ٪٤٢ إىل ٪٢٠ من — عف الضِّ من بأكثر الرسعة

.(٢٠٠٥ ورايداوت، وفوير روبرتس

النوم غرف يف اإلعالم وسائل (2-3)

والحاسوب التليفزيون أجهزة وجود يريدون واملراهقني األطفال معظم أن املعروف من
ابني مني طلب الفصل، لهذا كتابتي قبل إنه بل نَوِمهم. ُغَرف يف الفيديو ألعاب ومنصات
ابنتي وجرَّبَت «ال.» ب وأجبت ُحجرته. يف فيديو ألعاب منصة أضع أن سنوات العرش ذو
طلبت ذلك رفضُت وعندما حصانًا، مني طلبت إذ تعقيًدا؛ أكثر طريقة سنوات الثالث ذات
منصات أو تليفزيون أجهزة وجود عدم لكن «ال.» ب أجبُت أخرى مرًة تليفزيون. جهاز مني

أقرانهما. بني قلَّة ضمن يجعلهما ولديَّ نوم حجرات يف فيديو ألعاب
األطفال من قليلة نسبة تَمتِلك املبكرة والطفولة امليش وتعلم الرضاعة مرحلة خالل
و٦ ٤ بني فيما لكن النوم. ُغرفة يف فيديو ألعاب منصات (٪٥) سنوات ٤ من األصغر
بعدها وما الثامنة سن وبحلول (٪١٨) أضعاف ثالثة من بأكثر النسبة ترتفع سنوات
شكل (انظر نومهم، غرف يف الفيديو ألعاب ُممارسة من األطفال من ٪٥٠ حوايل سيتمكَّن
صبية ثالثة كل بني من اثنان يمتلك حيث بية؛ الصِّ عىل خاص بشكل يَنطِبق وهذا (1-1
تليفزيون وجود احتمالية تستقر بكثري، أكرب وبنسبة النوم. ُغرفة يف فيديو ألعاب منصة
٪٣٣ سوى يَمتلك ال املقابل يف ،٪٧٠ حوايل عند سنة و١٨ ٨ بني فيما طفل نوم غرفة يف
أثناء يف أنه الغريب نومهم. ُغَرف يف تليفزيون أجهزة سنوات ٦ من األصغر األطفال من
أجهزة أما نوم. ُغرف خمس كل بني من واحدة يف التليفزيون أجهزة توجد الرضاعة مرحلة
ُغَرف يف وجودها احتمال يف اإلعالم وسائل بني من األقل فهي باإلنرتنت املتَّصلة الكمبيوتر
القدرة سنة و١٨ ١٥ بني فيما املراهقني من ٪٣٠ من أقل يمتلك إذ واملراهقني؛ األطفال نوم
سنُّ قلَّت كلما أنه الغريب من وليس النوم. غرف من خصوصية يف باإلنرتنت االتصال عىل
فاالتصال النوم. ُغَرف من العنكبوتية بالشبكة االتصال عىل قدرتهم احتمالية قلَّت األطفال
مرحلة وخالل السادسة. سن تحت األطفال نوم غرف يف (٪٢) تقريبًا منعدم مثًال باإلنرتنت
وسائل من أكرب قدًرا الذكور يمتلك حيث الجنَسني؛ بني االختالفات تسود والبلوغ النشأة
باإلنرتنت) املتصل والحاسوب الرقمية األقراص الت وُمشغِّ (كالتليفزيون الشخصية اإلعالم

.(٢٠٠٥ وآخرون، وروبرتس ٢٠٠٦؛ وهامل، (رايداوت اإلناث عن النوم غرف يف

18



النشء حياة يف اإلعالم وسائل

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
أجهزة

التليفزيون
ألعاب

الفيديو
أجهزة

الكمبيوتر
إمكانية الدخول

عىل اإلنرتنت

من ٠ إىل ١ عام

من ٢ إىل ٣ أعوام

من ٤ إىل ٦ أعوام

من ٨ إىل ١٠ أعوام

من ١١ إىل ١٤ عاًما

من ١٥ إىل ١٨ عاًما

،(٢٠٠٦) وهامل رايداوت (املصدر: السن حسب النوم غرف يف اإلعالم وسائل :1-1 شكل
.((٢٠٠٥) وآخرون وروبرتس

البيانات. جمع يف ملشكالت السابعة سن حول متاحة بيانات من ما ملحوظة:

دحضها ينبغي خرافة النوم: عىل تُساعد النوم غرفة يف اإلعالم وسائل (أ)

غرف يف تليفزيون أجهزة يملكون الذين واملراهقون األطفال يظلُّ النشء، بباقي باملقارنة
من ويُعانون النوم، من أقل قسًطا وينالون الليل، من رة متأخِّ لساعة مستيقظني النوم
من أكرب بقدٍر ويَشُعرون الليل)، منتصف يف (كاالستيقاظ النوم اضطرابات من أكرب قدٍر
يُمارسون الذين النشء عند بالنوم متعلقة مشكالت لت ُسجِّ كذلك التايل. اليوم يف التعب
والنشاط النوم. وقَت املوسيقى إىل ويَستِمعون اإلنرتنت حون ويتصفَّ اإللكرتونية األلعاب
القراءة هو النوم مع يتعاَرض ال أنه يبدو الذي النوم وقت اإلعالم بوسائل املتعلِّق الوحيد
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والهيكاينني، وفالكونني وروين وبينونني دافونني ٢٠٠٦؛ بولك، دين وفان (إجرمونت
يَزيد النوم غرفة يف اإلعالم لوسائل سنة و١٨ ٨ بني النشء امتالك فإنَّ كذلك .(٢٠٠٦

.(٢٠٠٥ وآخرون، (روبرتس يوميٍّا بساعتنَي عامة بصورة لإلعالم تعرُّضهم

النوم؟ غرفة يف اإلعالم بوسائل اآلباء يَسمح ملاذا (ب)

الثالثة األعوام ذات ابنتهم إىل بالتحدُّث قطُّ يََروه لم لجاٍر سيَسمحان أبَوين أيَّ أن تظن هل
سرُييدان أبَوين أي أن تظن هل ًرا؟ مصوَّ جنسيٍّا محتًوى لها يُقدِّم بأن أو الجنس عن عرشة
العنف د تُمجِّ صوًرا التأثر رسيع سنوات األربع ذي ابنهم عىل يعرض أن الجار هذا نفس
ال!» «بالطبع هي الحالتنَي يف اإلجابة ستكون املوت؟ عن وُمزِعجة رصيحة صوًرا يُريَه وأن
السابقة األنشطة — كل يكن لم إن — معظم تفعل التي اإلعالم بوسائل اآلباء يَسمح إذن لَم

أطفالهم؟ نوم ُغَرف يف املذكورة
أو سنوات ٦) ألطفال آباء ُسئل (٢٠٠٦) وهاميل رايداوت أجراها حديثة دراسة يف
يف التليفزيون وْضع أن هي (٪٥٥) شيوًعا إجابة أكثر وكانت السؤال. هذا نفس أصغر)
من العائلة أفراد باقي يتمكَّن وبذلك املنزل. يف الرئييس التليفزيون جهاز يُحرِّر نوم غرفة
واستخدام الربامج اختيار حول العائلية الخالفات يُقلِّلون ثَم ومن يريدون، ما مشاهدة
نوم غرفة يف تليفزيون وضع إن يقولون اآلباء من ٪٢٣ إن بل بُعد. عن التحكُّم جهاز
يعني األرسة أفراد بني والشجار الخالفات وتقليل اإلخوة، بني الشجار من يُقلِّل الطفل

األبوان. معه يتعامل الذي التشاُحن تقليل
الطفل نوم غرفة يف تليفزيون وضع أن هي (٪٣٩) تكرًُّرا اإلجابات أكثر ثاني وكانت
الراحة. بعض عىل الحصول أو املنزل مهام بأداء للوالدين يسمح ثَم ومن مشغوًال؛ يُبقيه
وْضع اآلباء من ٪٢٠ يُربِّر وأخريًا جاهزة. أطفال جليسة التليفزيون يَصري باختصار،
ال ثَم ومن دوائي، غري ُمنوِّم عمل يعمل التليفزيون بأن الطفل نوم غرفة يف تليفزيون
النوم. عىل ليُساعداه امُلتملِمل الطفل إىل يعودا أن للطفل هنيء نوم تمنِّي بعد يُضطران
الوالَدين حياة ل يُسهِّ الطفل نوم غرفة يف تليفزيون وضع فإن اآلباء أجوبة أغلب يُبنيِّ وكما

فيها. املشاحنات ِمن ويُقلِّل
إرشاف دون اإلعالم وسائل باستخدام يَسمحون اآلباء من العديد أن من الرغم وعىل
تعرُّض من البالغ» «قلِقهم عن أعربوا آباء ثالثة كل بني من اثنني فإن الطفل، نوم غرفة يف
نصف من أكثر يعتقد فمثًال اإلعالم. وسائل استخدام عند الئق غري مُلحتًوى امُلتكرِّر النشء
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منهم ٪٤٣ ويعتقد الجنيس؛ امُلراهقني سلوك يف «كبري» بقدر يُؤثِّر الجنيس اإلعالم أنَّ اآلباء
يُعربون اآلباء أن ومع العدواني. السلوك يف «كبري» بقدر يسهم اإلعالم وسائل يف العنف أن
عىل اإلعالم تأثري من قَلًقا أقلُّ فهم عامة بصفة النشء عىل اإلعالم تأثري إزاء قلقهم عن
املحتوى من «كبري» لقدر تعرُّضأوالدهم من َقِلقون اآلباء من فقط ٪٢٠ إنَّ بل هم. أوالدهم

.(٢٠٠٦ وهاميل، (رايداوت للشباب املناسب غري اإلعالمي
وامُلختارات الفيديو وألعاب التليفزيونية الربامج محتوى بمراقبة أنه اآلباء يَعتِقد
حماية يُمكنهم وغريها األصدقاء» و«قوائم اإللكرتوني والربيد النصية والرسائل املوسيقية
املحتوى عىل امَللموسة السيطرة إن الالئق. غري اإلعالمي امُلحتوى من ال فعَّ بشكل أبنائهم
األطفال نموِّ مع لكن الضار. اإلعالم من مأمن يف أوالدهم أن يف الثقة اآلباء تُعطي التي هي
فإن لإلعالم، األطفال تعرُّض عىل السيطرة ثَمَّ ومن امُلراقبة عىل الوالَدين قدرة وتضاؤل
بأكثر تزيد الئق غري إعالمي مُلحتًوى تعرَّضوا قد ذريتهم أن يَعتقدون الذين اآلباء نسبة
وعىل .(٢٠٠٦ وهاميل، رايداوت مُلراِهقني؛ لآلباء و٣٠٪ ألطفال لآلباء ٪١٤) الضعَفني من
تظلُّ وغريها الفيديو ألعاب ات ومنصَّ التليفزيون أجهزة فإن امَلخاوف هذه من الرغم

مضطربًا. النوم ويظلُّ األطفال، نوم غرف يف موجودة

والبلوغ النشأة خالل اإلعالمية املواد استخدام (4)

اإلعالم وسائل استخدام قياس (1-4)

نَفهم أن الرضوري من والبلوغ النشأة خالل اإلعالم وسائل استخدام أنماط نورد أن قبل
مزايا يُدرك أن لألبحاث النقدي القارئ عند امُلهم فمن البيانات. هذه مثل جمع كيفية

دراسة. أي يف امُلستخَدمة التقييم إجراءات وعيوب

العاَلمية الزمن تقديرات (أ)

عىل يجيب األب) أو (كالطفل امُلستجيب فإن عاَلمي، زمن تقدير استقصاء استخدام عند
اليوم خالل باإلعالم مرتبط نشاط يف امُلستغَرق الزمن بخصوصمقدار األسئلة من مجموعة
التليفزيون أمام قضيت ساعة «كم النموذجية األسئلة بني من فمثًال السابق. األسبوع أو
نسبيٍّا قليل مَلجهود يحتاج الذي القياس من النوع هذا تطبيق يَسُهل املايض؟» األسبوع يف
من أقل يف مطلوب إذ البيانات؛ دقة عدم يقابلها االستخدام سهولة لكن املجيب. جانب من
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كل املنقيضيف الوقت ويُقدِّر باإلعالم، املتعلِّقة التجارب كل املجيب يستحرض أن ثانية ٣٠
.(٢٠٠٦ واألرس، والنشء األطفال (مجلس ًصا ُملخَّ جدوًال ويُقدِّم نشاط،

إىل يُشري ما وهو االجتماعية؛ باملقبولية للتأثُّر عرضة التقييمات هذه أن بخالف هذا
يعرفه. أو يظنُّه أو فعًال امُلشارك يراه ما وليس اجتماعيٍّا، املقبولة األجوبة فيه تُقدَّم موقف
وبالنظر أوالده. حال لحسن واملراعي امُلهتم األب بصورة يَظهروا أن يُريدون اآلباء فُمعظم
فمن وغريها، منة والسِّ العدوانية عىل اإلعالم وسائل استخدام بآثار املحيطة السيئة للسمعة
بإجابات باإلعالم املرتبطة األسئلة عىل سيجيبون اآلباء من العديد أن افرتاض املنطقي
فعًال النشء فيه يتعرَّض مما أقلَّ وقتًا اآلباء يسجل قد لذلك نتيجة اجتماعيٍّا. مقبولة
قد اجتماعيٍّا، َمقبول هو بما اإلجابة من فبدًال يَحُدث؛ قد العكس فإن امُلراِهقون أما لإلعالم.
أنماط اتباع الالاجتماعية الردود أمثلة بني ومن اجتماعية. غري بإجابات امُلراِهقون يُجيب
وال فعًال. املشارك به يَشُعر ما بعكس واإلجابة العشوائية، واإلجابة البيانات، يف معيَّنة

والنمو. النشأة أدبيات يف الالاجتماعية األجوبة عن أبحاث أي اآلن حتى يوجد

الوقت قضاء سجالت (ب)

الوقت قضاء سجالت فإنَّ االستخدام، وسهلة البسيطة العاَلمية الزمن تقديرات َعكس عىل
أنشطة سياق يف اإلعالم وسائل من اليومي الفرد الستخدام واكتماًال دقة أكثر صورة تُقدم
األنشطة ذلك يف بما أنشطتهم، كل املشاركون يُسجل ساعة ٢٤ فرتة فِخالل الواحد. اليوم
قضاء سجالت جمال ويَكمن البيسبول). (كلعب اإلعالم وسائل باستخدام امُلتعلِّقة غري
عىل املجهود، كثيفة الطريقة هذه ويف ينكشف. كما الفرد يوم تَعرض أنها يف الوقت
مثًال)، التليفزيون برامج (مشاهدة يُمارسونه الذي الرئييس النشاط لوا يُسجِّ أن املشاركني
من وغريها مثًال)، (أمي املوجودين واألشخاص مثًال)، ٥:٠٠–٥:٣٠) امُلستغَرق والزمن
سجالت أن من الرغم وعىل مثًال). (محادثة الرئييس النشاط أثناء يف الجارية األحداث
يَرفضون امُلشاركني فإنَّ اليومية واألحداث االعتيادية األنشطة تسجيل يف ُمفيدة الوقت قضاء
كذلك مثًال). اإلنرتنت عىل اإلباحي املحتوى ح (كتصفُّ خاصة يَعتربونها التي األنشطة ذكر
األنشطة ل تُسجَّ وال والَفرعية، الرئيسية األنشطة سوى الوقت قضاء سجالت تقيس ال
تسجيل (عدم ة املهمَّ بُمتطلبات االلتزام عدم فإنَّ وأخريًا بعدها. وما الثالثة الدرجة من
فمثًال، املتكرِّرة. تلك وخاصة القصرية، الفرتة ذات األحداث مع يتم السجل) يف نشاط
رتيبة ة مهمَّ اإللكرتوني الربيد فيها يَفحُصون مرة كل تَسجيل أن املشاركون يقرر قد
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العاَلمية، الوقت تقديرات مع الحال وكما ذلك، عىل عالوة النشاط. هذا تسجيل ويَرُفضون
امُلستهَلكة. اإلعالم وسائل ُمحتوى بخصوص معلومات ر تُوفِّ ال الوقت قضاء سجالت فإن
الوقت قضاء سجالت استخدام النادر فمن البيانات، عىل الحصول لصعوبات وبالنظر
من لة معدَّ نسخة الباحثون يَستخِدم بل النشء. عند اإلعالمية املوادِّ استخدام أبحاث يف

اإلعالم. وسائل استخدام سجالت الوقت: قضاء سجالت

اإلعالم وسائل استخدام سجالت (ج)

استخدام تُتاِبع الوقت لقضاء سجالت جوهرها يف اإلعالم وسائل استخدام سجالت تُمثِّل
بسهولة لون يُسجِّ امُلشاركني فإن ُمستهَدف، اإلعالم وسائل استخدام وألنَّ اإلعالم. وسائل
فمثًال، االستخدام. سهل جدول عىل دائرة وْضع طريق عن اإلعالم لوسائل استخدامهم
استخدام عادات لتقييم كايزر عائلة سة مؤسَّ تستخدمه الذي االستطالع رأس عىل يوجد
نصف ألقرب مقربة زمنية فرتات (٢٠٠٥ وآخرون، (روبرتس النشء بني اإلعالم وسائل
توجد الجدول من األيرس الجانب أسفل ويف و٧:٠٠–٧:٣٠. ٦:٣٠–٧:٠٠ مثل ساعة،
كنت و«ماذا اإلعالم؟» وسائل استخدام يف الرئييس نشاطك «ما (مثل األسئلة من سلسلة
األجوبة من عدد بها خانة توجد الزمنية الفرتة مع السؤال تقاُطع ويف أيًضا؟») تفعل
استخدام يف الرئييس بالنشاط الخاص السؤال عىل اإلجابة خانة تحتوي فمثًال املحتملة.
ما وكل التليفزيون». و«مشاهدة املوسيقى» إىل «االستماع مثل أجوبة عىل اإلعالم وسائل
الزمنية الفرتة خالل املناسبة اإلجابة عىل دائرة وضع هو ذلك بعد عمله امُلشاِرك من يُطَلب

امُلناِسبة.
األطفال ملء عند االعتبار يف وضعه ينبغي ا مهمٍّ عامًال القراءة عىل القدرة تُشكِّل
لم ما دقيقة أجوبة تقديم يُمكنهم ال فالنشء اإلعالم. وسائل استخدام لسجالت وامُلراِهقني
األُخرى؛ هي ة مهمَّ القراءة رسعة بل ُمهمة، وحدها الفهم عىل القدرة ليَست األسئلة. يفهموا
السبب ولهذا تركيزهم. يَفقدوا أن قبل االستطالع إتمام من األطفال يتمكَّن أن يَجب إذ
مأل (٢٠٠٥ وآخرون، (روبرتس قليل قبل املذكورة كايزر عائلة سة مؤسَّ دراسة وخالل
سجالت تُستخدم وعندما للُمراِهقني. ص املخصَّ نظريه من أقل أسئلة فيه سجالٍّ األطفال
يمأل من هما عادة الوالَدين فإن أقلَّ أو الثامنة سن يف أطفال مع اإلعالم وسائل استخدام
أن االجتماعية للمقبولية يُمكن العاَلمية الوقت تقديرات يف الحال هو وكما لذلك الجدول.
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أخرى عقبة ثمة اإلعالم. لوسائل أطفالهما استخدام إجمايل إظهار يف الوالَدين رغبة يف تؤثر
وسائل استخدام من األدنى الحد أنَّ هي اإلعالم؛ وسائل استخدام سجالت منهج تُواجه
من يَطلُب مثًال كايزر عائلة مؤسسة فجدول الباحث. يُحدِّدها ليُسجل الرضوري اإلعالم
األقل عىل دقيقة ١٥ استغراقهم حال يف الجدول يف اإلجابة حول دائرة يَضعوا أن النشء
دقائق لعرش اإلعالم وسائل استخدام فإن وبهذا دقيقة. لثالثني امُلمتدة الزمنية الفرتة من
يف اإلعالم وسائل استخدام من دقيقة ٢٠ تسجيل بعدم قائمة االحتمالية وتظل يُسجل. ال
وسائل استخدام مقاييس مع الحال هو وكما وأخريًا نصفساعة). لكل دقائق ١٠) الساعة
امُلستخَدم. املحتوى نوع ل تُسجِّ ال اإلعالم وسائل استخدام سجالت فإن السابقة اإلعالم

اإللكرتونية املراقبة (د)

وسائل استخدام أنشطة سجالت أو الجداول مللء النشء أو األبَوين عىل االعتماد من بدًال
تُجمع األنظمة هذه ففي تلقائيٍّا؛ البيانات هذه تجمع اإللكرتونية املراقبة أنظمة فإنَّ اإلعالم،
يُمكن متحرِّك أصغر مقياس أو التليفزيون بجهاز متَّصل ثابت مقياس خالل من البيانات
الوقت يسجل حيث اإلعالم؛ وسائل استخدام سجل عمل يعمل النوَعني وكال حمله. للفرد
تَقديرات حدود تتجاَوز اإللكرتونية املراقبة أنظمة أن إال املستخدمة. اإلعالمية املادة ومقدار
نوع ل تُسجِّ ألنها اإلعالم؛ وسائل استخدام وسجالت الوقت قضاء وسجالت العاَلمية الزمن
إن إذ األخرى؛ الطُرق عىل واضحة أفضلية وهذه مثًال). (كالتصنيف امُلستهَلك امُلحتوى
فهم يف امُلستهَلكة اإلعالمية للمادة اإلجمايل املقدار عن أهميًة يقل ال املستهَلك امُلحتوى
اإللكرتونية املراَقبة أنظمة أنَّ إال والبلوغ. النشأة خالل اإلعالمية املواد استخدام أنماط
الوقت ومقدار اإلعالم لوسائل الرئييس امُلستهِلك تحديد أجل فمن العيوب؛ من خالية ليست
القياس. جهاز يف وخروج دخول رموز لوا يُسجِّ أن للمشاركني ينبغي ُمتابعتها، يف امُلستغَرق
ينتج أن والخروج الدخول تسجيل لعدم يُمكن حيث األنظمة؛ تلك َضعف نقطة هي وهذه
وسائل أنواع حيث من محدودة اإللكرتونية املراَقبة أنظمة فإن كذلك صحيحة. غري بيانات
اليد يف املحمولة واألجهزة الفيديو ألعاب ات ومنصَّ الكمبيوتر فأجهزة املسجلة. اإلعالم
الحايل الوقت ويف اإللكرتونية. املراقبة بأنظمة متابعتها يُمكن ال األقراصاملدمجة الت وُمشغِّ
والتليفزيون الراديو الستخدام التجارية التقييمات يف اإللكرتونية املراَقبة أنظمة تُستخَدم
إال األكاديمي. العلمي البحث ألغراض تُستخَدم ما ونادًرا والبلوغ، النشأة مراحل خالل
استخدام األغلب عىل سيتضمن اإلعالمية املواد باستخدام املتعلِّقة األبحاث مستقبل أنَّ
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بصورة استخدامها عند دقيقة لبيانات وتقديمها استخدامها سهولة ضوء يف األجهزة هذه
ويل، (فاندرووتر االجتماعية املقبولية حاجز من التخفيف عىل القدرة تَمتِلك وألنها سليمة،

.(٢٠٠٦

اإلعالم وسائل استخدام مقاييس تقييم (ه)

لوسائل الفعيل باالستخدام يتعلَّق فيما اإللكرتونية املراقبة أنظمة ة دقَّ عن الكثري يُعرف ال
فإن العاَلمية، الزمن بتقديرات اإلعالم وسائل استخدام سجالت مقارنة عند أنه إال اإلعالم.
اإلعالم وسائل استخدام فتقديرات تأكيد. بكل باألفضلية تحظى اإلعالم وسائل سجالت
بالتسجيالت اقرتانًا األشد هي العاَلمية الزمن بتقديرات مقارنة السجالت مْلء عىل القائمة
استخدام تقديرات فإن هذا من الرغم عىل لكن املنزل. يف التليفزيون الستخدام املوضوعية
املراقبة أنظمة باستخدام تُوضع التي التليفزيون) يخصُّ فيما األقل (عىل اإلعالم وسائل
بدرجة متسقة اإلعالم وسائل استخدام وسجالت العاَلمية الزمن وتقديرات اإللكرتونية
املراهقني استخدام ط متوسِّ تقديرات أن إىل (٢٠٠٦) ويل ووتر فاندر أشار وقد كبرية.
أن من الرغم وعىل القياسامُلختلفة. وسائل عرب نصفساعة من بأكثر تتفاَوت ال للتليفزيون
مهمة فهي ة، مهمَّ غري تبدو اإلعالم لوسائل العام االستخدام تقدير يف القياسامُلستخَدمة آلية
(كالسلوك ناتج ُمتغريِّ بخصوص اإلعالم وسائل استخدام خالل من التنبؤات وضع عند
استخدام بني الربط يُحاولون الذين الباحثني أن ويل فاندرووتر ذكر لذا مثًال)؛ الجنيس
الزمن تقديرات تجنُّب عليهم ينبغي الفردية الذهنية هات التوجُّ أو بالسلوك اإلعالمية املواد

اإلعالم. وسائل استخدام سجالت أو اإللكرتونية املراقبة أنظمة لصالح العاَلمية

الرضاعة مراحل خالل اإلعالم وسائل استخدام (2-4)
املبكرة امليشوالطفولة وتعلُّم

أن إىل (٢٠٠٥ وآخرون، (روبرتس كايزر عائلة مؤسسة أجَرتْها حديثة دراسة توصلت
اليوم ففي يومي. أساس عىل اإلعالمية املواد من كبريًا قدًرا يَستهِلكون ا جدٍّ الصغار األطفال
ويشاهد للموسيقى، أشهر) ستة سن من (أكرب ع الرضَّ من ٪٨٨ حوايل يستمع العادي
٪٢ ويستخدم الرقمية، الفيديو بأقراص منهم ٪٢٤ ويتسىل التليفزيون، منهم ٪٥٦
استخدام يظلُّ عامني، إىل عام وبعد الفيديو، ألعاب منهم ٪١ ويستخدم الكمبيوتر، منهم
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مرحلة خالل لكن امَليشلها. تعلُّم مرحلة يف األطفال من يتعرَّض٨٤٪ حيث ثابتًا؛ املوسيقى
يُشاهدون املرحلة هذه يف األطفال من ٪٨١ اإلعالمية: املواد استخدام يزداد امليش تعلُّم
و٨٪ الكمبيوتر، يستخدمون و١٢٪ الرقمية، أقراصالفيديو يشاهدون و٤١٪ التليفزيون،
ويُشاهدون للموسيقى، املدرسة قبل فيما األطفال ويستمع الفيديو. ألعاب يستخدمون
و٧٩٪ ٪٧٨) امليش تعلم مرحلة يف أقرانهم مستويات تُكافئ بمستويات يوميٍّا التليفزيون
يَستخِدمون الذين املدرسة قبل فيما األطفال نسبة يف زيادة ثمة أن إال الرتتيب). عىل
الذين النشء نسبة فإن الزيادة لهذه ونتيجة .(٪١٨) الفيديو وألعاب (٪٢٦) الكمبيوتر

.(٪٣٢ إىل (ليصل ٪١٠ بحواَيل يَنخِفض الرقمية الفيديو أقراص يُشاهدون
مرحلة يف األطفال من و١٢٪ سنتنَي سنِّ تحت األطفال من ٪٣٩ أن بالذكر جدير
مرئية إعالمية مواد أي يَستهِلُكون ال املدرسة مرحلة قبل األطفال من و١٠٪ امليش تعلم
املواد يستهلكون الذين النَّشء أما الفيديو). وألعاب الرقمية الفيديو وأقراص (التليفزيون
من يوميٍّا واحدة ساعة الرضع األطفال يَستهِلك التالية: البيانات عليهم فتنطبق اإلعالمية
املرئي اإلعالم من يوميٍّا ساعتني من قليًال أكثر ليبلغ الرقم هذا ويتضاعف املرئي. اإلعالم
املبكرة، والطفولة الرضاعة مرحلة خالل كذلك سنوات. وست سنتني بني فيما األطفال بني
دقيقة. ٤٥–٥٠ ملدة لهم يُقرأ بينما يوميٍّا واحدة ساعة لحوايل املوسيقى إىل األطفال يستمع
اللعب يف يوميٍّا ساعة حوايل يقضون سنوات ٦ من األصغر األطفال فإن تتساءل كنت وإن
املنزل من منهم ٪٢٠ يخرج ال حيث املنزل، من خروجهم حالة يف هذا املنزل، خارج

.(٢٠٠٦ وهاميل، (رايداوت

واملراهقة املتوسطة الطفولة خالل اإلعالمية املواد استخدام (3-4)

املتوسطة، الطفولة إىل املبكرة الطفولة من اإلعالمية املواد استخدام يزداد عامة، بصفة
٨ ١

٢ حوايل يقضون سنة و١٨ ٨ بني فيما النشء أن إىل األبحاث وتشري ذلك. بعد ليستقر
األطفال يقضيه الذي الوقت ضعَفي من أكثر وهو اإلعالمية، املواد استخدام يف يوميٍّا ساعات
حوايل فيخصصون الثامنة سن فوق النشء أما باإلعالم. املرتبطة األنشطة نفس يف األصغر
وساعة واألفالم)، الرقمية الفيديو وأقراص (كالتليفزيون املرئي لإلعالم يوميٍّا ساعة ٤ ١

٢

أن الالفت من الحاسوب. واستخدام الفيديو وألعاب واملقروء املسموع لإلعالم إضافية
السابقة السنوات يف نسبتهم مع تتسق يوميٍّا املرئي اإلعالم يستهلكون الذين النشء نسبة
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أقراصالفيديو يشاهدون و٤٢٪ التليفزيون يشاهدون و٨١٪ للموسيقى يستمعون ٪٨٥)
أو الحاسوب عىل اإللكرتونية األلعاب يستخدمون (٪٩٧) تقريبًا النشء وكل الرقمية).

.(٢٠٠٥ وآخرون، روبرتس ٢٠٠٨؛ وآخرون، (لينهارت الفيديو ألعاب أجهزة
الفيديو ألعاب ممارسة أن هي األوىل: الذكر؛ يستحقان بالنمو صلة لهما نتيجتان ثمة
الحاسوب استخدام أن هي والثانية: املتأخرة. املراهقة إىل املتوسطة الطفولة من تقل
املراهقون يقيض الثانوية الدراسة مرحلة وبنهاية انتشاًرا. يزيدان املوسيقى إىل واالستماع
مشاهدة وقت بقدر للموسيقى االستماع يف — يزد لم إن — الوقت من القدر نفس
أنشطة يف االنخراط أثناء النشء يختارها التي الوسيلة هي املوسيقى إن بل التليفزيون.
الحافلة ركوب أو املدرسة إىل السري أو الروتينية املهام كقضاء اإلعالم بوسائل متعلقة غري
ذات الوسيلة تكون قد املوسيقى بأن الباحثني من كثري ويشعر .(٢٠٠٦ (فوير، املدرسية
املراهقني سؤال عند ييل: ملا انظر االعتقاد هذا ولدعم املراهقني. عند ملموسة أهمية أكرب
املوسيقى هو األول االختيار فإن صحراء يف علقوا إن فيها سريغبون التي اإلعالم وسيلة عن

.(٢٠٠٣ وجينتايل، وكريستنسون (روبرتس
زيادة فمع املوسيقى. عرش عىل االستيالء من تقرتب الكمبيوتر أجهزة فإن ذلك مع
اكتشاف وهو اإلنرتنت، وعىل الكمبيوتر أجهزة عىل أطول وقتًا املراهقون يقيض السن،
باليد. املحمولة وأجهزتها الفيديو ألعاب منصات استخدام يف املسجل النقص يفرس قد
فإن مدونة كتابة أو صديق مع الدردشة أو إلكرتوني بريد كتابة النشاط كان وسواء
استخدام تزايد ويبني والبلوغ. النشأة مراحل يف للشباب أهميتها تزداد الحاسوب أنشطة
املتزايدة األهمية املتأخرة املراهقة إىل املتوسطة الطفولة من الضعف من بأكثر الكمبيوتر
يف واالنخراط اإلنرتنت تصفح إىل باإلضافة لكنهم املراهقني. حياة يف الكمبيوتر ألجهزة
ملمارسة الكمبيوتر استخدام يمكنهم متزامنة بصورة لآلخرين الرسائل وإرسال الحديث
آن يف املهام هذه كل يؤدوا أن لهم فكيف املوسيقى. إىل االستماع املفضل: اآلخر نشاطهم

اإلعالم. وسائل يف املهام د تعدُّ هي اإلجابة واحد؟

اإلعالم وسائل يف املهام تعدد (أ)

يف اإلعالم بوسائل مرتبط نشاط من أكثر ممارسة (أي اإلعالمية املهام تعدد النشء يمارس
ممارسة نسبة زادت و٢٠٠٥ ١٩٩٩ عامي بني وفيما الواقع يف مستمر. بتزايد الوقت) نفس
فإن (٢٠٠٦) فوير وبحسب .٪٢٦ قدره إجماليٍّا مستًوى لتبلغ ٪١٠ ب امُلتعددة املهامِّ
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يمارسها التي املهام د تعدُّ ضمن دخولها احتمالية يف األقل اإلعالم بوسائل املتعلِّقة األنشطة
األنشطة الكمبيوتر استخدام تصدر مع الفيديو، وألعاب التليفزيون مشاهدة هي النشء
املهام. يف تعدد أي يُسجلون ال سنة و١٨ ٨ بني فيما النشء من ٪٢٠ أن إال املتعددة.
بواحدة اإلعالم وسائل يف املتعدِّدة املهام يُمارسون الذين واملراهقون األطفال يتميز وعامة
اإلعالم. وسائل استخدام من عالية مستويات تحقيق (أ) التالية: السمات من األقل عىل
التليفزيون تشغيل يتمُّ (ج) الكمبيوتر. استخدام أثناء يف التليفزيون مشاهدة يمكنهم (ب)
حالة يف (ه) املثرية. األحداث عن بالبحث تتميز شخصية لديهم (د) الوقت. معظم املنزل يف
لتعدُّد فرصة النشء منها كلٌّ تمنح حيث منطقية؛ األوىل الثالثة الصفات تبدو إناثًا. كونهنَّ
تعدد يُمارسون املثرية األحداث عن الباحث النشء أن تماًما املنطقي من أنه كما املهام.
لكن باإلثارة. الشعور املتعدِّدة املهام أداء يتضمن حيث اآلخرين؛ من أكرب بصورة املهام
محتمَلني تفسريين فوير قدم الفتيان؟ من أكثر الفتيات بني املهام تعدد احتمالية تزيد ملاذا
«جامع هن الفتيات بكون املرتبطة التطورية للضغوط نتيجة أنه األول الظاهرة؛ لهذه
متعددة. مهام ألداء الِفطري االستعداد فلديهن الثمار، وجمع الصيد مجتمع ضمن الثمار»
العمليات تطبيق بخصوص افرتاضات أي يتطلب ال إذ اقتضابًا؛ أكثر الثاني واالحتمال
من أكثر املهام لتعدد يَِمْلن الخصوصال وجه عىل فالفتيات املعارصة؛ الحياة عىل التطورية
يشاهد فمثًال املهام؛ د بتعدُّ تسمح إعالمية مادًة أكرب بصورة يستهلكن ألنهن إال الفتيان،
(روبرتسوهينريكسن الفتيات من أكثر الفيديو ألعاب ويُمارسون أكثر التليفزيون الِفتيان

املهام. د تعدُّ من قليًال قدًرا تتطلَّب هذه اإلعالم وسائل وكل ،(١٩٩٩ وكريستنسون،

اإلعالم؟ وسائل النشء يستهلك ملاذا (5)

ملاذا لكن اإلعالم. وسائل مع املدرسة خارج أنشطتهم جلَّ واملراهقون األطفال يُمارس
السؤال هذا عىل لإلجابة السيكولوجية؟ الناحية من النشء اإلعالمية املواد استخدام يجذب

اإلرادة. حرية نظرية و(ب) واإلشباعات. االستخدامات منظور (أ) نظريتان: ُطرحت

اإلعالم وسائل استخدام يف واإلشباعات االستخدامات منظور (1-5)

وعىل اإلعالم. وسائل استخدام فهم مفتاح املتعة تُعد واإلشباعات االستخدامات ملنظور طبًقا
ومشاعر املتعدِّدة «األهداف» ُحددت فقد ومتنوعة، متعدِّدة النشء احتياجات أن من الرغم
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ومشاعر األهداف أكثر وتشمل اإلعالم، وسائل استخدام عن الناتج املصاحب «اإلشباع»
واالستجمام الوقت وقضاء والتعلم والتعود والهروب حبة والصُّ اإلثارة املذكورة اإلشباع

.(٢٠٠١ (سباركس،

الصحبة (أ)

والحفاظ الصداقة روابط تعزيز عىل الُقدرة له اإلعالم وسائل استخدام أن النشء يرى
الفيديو ألعاب ويمارسوا التليفزيون يُشاهدوا أن مثًال النشء يستطيع إذ العالقات؛ عىل
بُعد؛ عن العالقات عىل بالحفاظ اإلنرتنت يَسمح كما أصدقائهم. مع للموسيقى ويستمعوا
ويُمارسوا ذويهم، مع اإلنرتنت عرب ويدردشوا بعًضا، بعضهم يُراسلوا أن للنشء يُمكن حيث
يف شخصيات مع أيًضا التخيُّلية للعالقات ويمكن واألصدقاء. العائلة مع اإلنرتنت ألعاب
إليها يُشار ظاهرة وهي بالصحبة، شعوًرا النشء يعطي أن مًعا) وخيالية (حقيقية اإلعالم

.(١٩٨٧ وماكهيو، (روبني االجتماعية شبه بالعالقات
برابطة الفرد فيها يشعر واحد طرف من تعامالت االجتماعية شبه العالقات تُمثِّل
شبه العالقات أصحاب يملك كذلك اإلعالم. وسائل يف شخصية تجاه حميمة، بل عاطفية،
أنهم يعتقدون أنهم لدرجة التخيُّيل شبه صديقهم عن ضخمة معرفية قاعدة االجتماعية
باإلعالم، واالحتكاك الوقت ومع وكيفتترصف. تشعر وبم الشخصية كيفستفكر يعرفون
أنهم لدرجة ألصحابها حقيقية تبدو العالقات فتلك االجتماعية. شبه العالقة حدة تقوى
الربنامج إلغاء (بسبب التخييل صديقهم عن «يفرتقون» عندما واالكتئاب القلق من يُعانون
يُعرف ال ولألسف .(٢٠٠٦ وكوهني، إيال الشخصية؛ تموت عندما أو مثًال التليفزيوني
حديثة دراسة أن إال واملراهقة. الطفولة خالل االجتماعية شبه العالقات طبيعة عن الكثري
اجتماعية شبه عالقات لديهم الذين املراهقني أن إىل توصلت مراهقني مشاركني عىل أُجريَت
لذا أصدقائهم؛ مع جيدة وعالقاتهم آبائهم مع سيئة عالقاتهم أن يرون الحدة متوسطة
دون حولهم النميمة يمكن «أصدقاءً» للمراهقني تُقدِّم قد االجتماعية شبه العالقات فإن
قوية اجتماعية شبه بعالقات يرتبطون الذين النشء أن إال الواقعي. العالم يف تداعيات أي
أن املراهقني لهؤالء ويبدو الواقعية. عالقاتهم والنقصيف بالوحدة للشعور يَميلون ة وحادَّ
ومولتبي، (جايلز يفتقدونها. التي الواقعية العالقات محل تحلُّ االجتماعية شبه العالقات
التي املزايا نفس ر تُوفِّ ال االجتماعية شبه العالقات أن إىل اإلشارة ينبغي أنه إال .(٢٠٠٤

والسالمة. للصحة الحقيقية العالقات رها تُوفِّ
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الهروب (ب)

أحداثًا املزعجني األشقاء مع والتعامل املنزلية الواجبات وإتمام الروتينية املهام أداء يُمثل
النشء يَستهِلك الواقع هذا أعباء من الراحة من بقسط التمتُّع أجل ومن النشء. عند يومية
الفضاء يف افرتاضية عوالم إىل يَهُربوا أن واملراهقني لألطفال يُمكن إذ اإلعالم؛ وسائل
بمحتوى ذلك بخالف ويلهوا املفضلني، مطربيهم أغاني كلمات يف ويَنغمسوا اإللكرتوني،
الواقع؟ من الهروب للشباب ا حقٍّ اإلعالم وسائل تُتيح فهل يستخدمونها. التي اإلعالم وسائل
االتجاه؛ هذا يف يسري منها أُجري ما فإن االعتقاد، هذا تدعم كافية أبحاث تتوافر ال أنه مع
أفالم يشاهدون أنهم ذكروا املراهقني من العديد أنَّ إىل مثًال (١٩٩٥) جونستون ل توصَّ إذ
يستخدمون املراهقني هؤالء نفس أن إال الواقع. عالم مشكالت مع التعامل ليتفادوا الرعب
إمكانية من الرغم عىل لذا املؤرِّقة؛ الشخصية العالقات قضايا مع التعامل لتفادي العقاقري
السبيل هذا كان إن املعروف غري من يظلُّ الواقع، من للهروب اإلعالم وسائل استخدام
وسائل استخدام صار إذا الواقع يف اإلعالم. لوسائل الشاب للمستخِدم صحية فوائد يقدم

عادة. يصبح فإنه شائًعا للهروب اإلعالم

التعود (ج)

اإللكرتوني بريدهم ويتابعون الفيديو ألعاب ويُمارسون التليفزيون النشء يشاهد ما أحيانًا
ممارسة عند االرتياح أو باالنفراج مشاعر وبسبب ذلك، عمل يف واعية ال رغبة بسبب
املرتبطة العادات ترتسخ وعندما إعالمية، عادة اكتساب السلوك هذا ويُبنيِّ النشاط. هذا
(ماكيلريث باإلدمان أعراضخاصة النشء عىل يظهر أن امُلمكن من الوقت بمرور باإلعالم
مثريًا موضوًعا اإلعالم وسائل إدمان ويُشكِّل .(١٩٩١ وألكزاندر، وكوبيي وجيكوبفيتز
عند كيميائية مواد أي الجسد يدخل ال واملخدرات الكحول إدمان عكس عىل إذ للجدل؛
اإلعالم وسائل إدمان فإن لذا الفيديو؛ وألعاب كالتليفزيون «الكهربية» املخدرات استخدام

املقامرة. بإدمان املعروف النفيس لالضطراب طبيعته يف يماثل
يستخدمون (أ) التالية: بالخصائص اإلعالم لوسائل ُمدمنون أنهم يُعتقد من يتميَّز
ال (ج) استهدفوه. عما يزيد بمعدل اإلعالم وسائل يستخدمون (ب) بكثافة. اإلعالم وسائل
اإلعالم وسائل استخدام يمنع (د) اإلعالم. وسائل استخدام تقليل محاوالت معهم تَنجح
بأعراض يَشعرون (ه) املدرسية). الواجبات (مثل أخرى أنشطة يف االنخراط من الفرد
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أن إال اإلعالم. وسائل استخدام توقف بمجرد والضيق) االنزعاج (مثل النفيس االنسحاب
تعرتف ال شخيص) تواصل ،٢٠٠٨ يوليو (إسباكيش، النفسيني لألطباء األمريكية الجمعية
من املزيد إجراء أن الجمعية ترى بل حقيقيٍّا. نفسيٍّا مرًضا اإلعالم وسائل بإدمان حاليٍّا
(موقع تشخيصه يُمكن عقيل اضطراب اإلعالم» وسائل «إدمان هل ملعرفة األبحاثرضوري
عند اإلعالم وسائل استخدام فإن هذا عن النظر وبرصف .(٢٠٠٧ ،ScienceDaily.com

الواقع. عالم يف وظائفهم أداء عىل قدرتهم يف ويؤثر يعرقل أن يُمكن النشء بعض

التعلم (د)

معلومات. عىل للحصول اإلعالم وسائل عن عمًدا واملراهقون األطفال يبحث بعضاألوقات يف
حلَّ قد بل املعلومات. مواقع من فيًضا للشباب النشء اإلنرتنت يُقدم مثًال واحدة فبنقرة
املنازل. من العديد يف املطبوعة املوسوعات محلَّ — ويكيبيديا وهو — املواقع هذه أحد
سبيل عىل النشء. عىل إيجابي تأثري ذا اإلعالم وسائل عىل القائم التعلُّم كل ليس أنه إال
كريه مكان العالم أن «يتعلمون» التليفزيون يف العنف ُمشاهدي أن األبحاث بيَّنت املثال،
وجروس جريبنر السيئ؛ العالم نظرة (أي مكان كل يف لألذى التعرض احتمالية وجود مع
التليفزيون يف العنيف املحتوى عن يَبحثُون ال النشء لكن .(١٩٩٤ وسينيوريليل، ومورجان
الستخدام مقصودة غري نتيجة السيئ العالم نظرة كانت بل «الحقيقة». هذه تعلم بنيَّة
كانت وإن حتى اإلعالم وسائل استخدام أثناء يف يحدث قد التعلم فإن لذا اإلعالم؛ وسائل

غائبة. التعلم نية

الوقت قضاء (ه)

العاطفية الحالة وظائف إحدى باعتباره الزمن إدراك يتفاَوت «الزمن»، دايك فان قصيدة يف
وتدعم الحزانى.» عند طويل و«جد السعداء.» عند قصري جد «الزمن إن حيث للفرد؛
التحديد، وجه وعىل اإلدراك. يف تؤثر العاطفة أن الشعري دايك فان رأي الحالية األبحاث
الخائفني باملظالت بالقفز العهد حديثو بطيئًا يراه الزمن أن (٢٠٠٧) وبرايانت كامبل بني
املتشوقني األفراد حال هو ومثلما للقفز. يتطلعون من رسيًعا ويراه األوىل، قفزتهم من
إضافية ميزة (مع رسيًعا يمرُّ الزمن يجعل اإلعالم وسائل استخدام فإن األوىل، لقفزتهم
لقد بل .(٢٠٠٦ ويانج، وبينج راو املظلَّة؛ تفتح أال احتمالية من للقلق الحاجة عدم وهي
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يُمارسون الذين (٪٩٩) تقريبًا والبالغني املراهقني جميع أن إىل حديثة دراسة لت توصَّ
إذن .(٢٠٠٧ وبارك، وجريفيثس (وود بالوقت اإلحساس فقدان يسجلون الفيديو ألعاب
أو الطوابري يف يَنتِظرون الذين للنشء ُمعتاد رفيق اإلعالم وسائل أن املستغرب من ليس
إىل وباإلضافة بامللل. يشعروا حتى أو األنشطة بني تَنُقلهم مواصالت وسائل يستقلون من
والعدوانية والغضب اإلحباط من يقلل أن اإلعالم وسائل الستخدام يُمكن الوقت، قضاء

.(١٩٩٨ (زيلمان، للملل. املصاحبة

االستجمام (و)

ولكي «ليسرتخيا». غرفتيهما إىل أرسلهما يُزعجانني) (أي صربهما ولداي يستنفد عندما
للكتب يستمع أو بات باملكعَّ ابني يلعب بينما تقرأ، أو للموسيقى تستمع ابنتي تسرتخَي
عرب االستجمام أجل من اإلعالم وسائل استخدام ويشيع أرشطة. عىل املسجلة الصوتية
أن بالذكر جدير وامُلراهقني. األطفال عن األبحاث من الكثري ر يتوفَّ لم وإن والبلوغ، النشأة
عىل يبعث ُمحتوى ذات إعالم وسيلة اختيار هو اإلعالم وسائل عىل القائم االستجمام مفتاح
التليفزيون وبرامج اإلثارة شديدة الفيديو ألعاب أما الكالسيكية. كاملوسيقى االستجمام
مع نتذكر أن علينا لكن النفسية. الحالة ناحية من امُلستخِدم اسرتخاء إىل تؤدي لن امُلثرية
الليل؛ يف ُمستيقِظني األطفال يبقي أن يُمكن نفسه االسرتخاء عىل الباعث اإلعالم أن ذلك

املحتوى. يَنتهي أن إىل يُطفئوها) (أو اإلعالم وسيلة يرتكوا أن يرفضون حيث

اإلثارة عن البحث (ز)

إتش شبكة سلسلة من األخرية الحلقة إذاعة بعد الجمهور غضب ثار ،٢٠٠٧ عام صيف يف
املربر غري العنف مشاهد امُلشاِهدين ساءت فهل سوبرانوس). (ذا سوبرانوس» «آل أو بي
رياضية سيارة ِقبَل من األفراد أحد رأس تحطيم من تاله وما املباِرش النار إطالق أثناء يف
HBO قناة يف اشرتاكاتهم الناس ألغى هل ال. ليوتاردو؟ فيل نيويورك عصابة زعيم يملكها
فتاة بُمواعدة بها أُصيب التي االكتئاب حالة عىل يتغلب أنه بدا سوبرانو جون أنطوني ألن
هذا ليس لكن قطًعا بكاء شكاء جون أنطوني إن مساعد؟ منتج إىل وتحوُّله السن صغرية
املصاحب والتشويق التلميح من فرتة بعد أنه هو الجمهور غضب يف السبب بل السبب.
هو التشويق غياب كان لقد السلسلة. انتهت وبهذا الشاشة، اسودَّت سوبرانو طوني ملقتل
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ويتدفَّق قلوبهم تخفق أن اإلعالم وسائل ُمستخدمو يُريد إذ وجوده؛ ال الغضب سبب ما
مشوًقا. مثريًا يكون أن يمكن اإلعالم وسائل فاستخدام أيديهم. وتتعرَّق عروقهم يف الدم

.(١٩٩٤ (زوكرمان، واملراهقون األطفال إليها يسعى السبب، هذا ولَِعني

اإلرادة حرية نظرية (2-5)

التحفيز يف تؤثِّر التي العوامل عىل (١٩٨٥ ورايان، (دييس اإلرادة حرية نظرية تركز
نظرية (٢٠٠٦ وبرزيبيلسكي، وريجبي (رايان مؤخًرا وزمالؤه رايان طبَّق وقد البرشي.
توضيح أي التحفيزية؛ اإلعالم جاذبية لتفسري اإلعالم وسائل استخدام عىل اإلرادة حرية
هو خاصة بصفة الالفت ومن اإلعالم. لوسائل ُمنجذبني الكثريين تجعل التي األسباب
إشباع عىل يساعد أن يُمكنه اإلعالم وسائل استخدام بأن القائل اإلرادة حرية نظرية رأي
(مثل الحال بحسن املستخدم شعور ذلك خالل يعزز وأن سيكولوجية، احتياجات ثالثة
الثالثة السيكولوجية االحتياجات وتُمثل والحيوية). اإليجابية والعواطف بالنفس الثقة

واالرتباط. والتمكن االستقاللية
لذا هم؛ يخصُّ يشء فعل عند األفراد يَنتاب الذي التحكم شعور إىل االستقاللية تشري
االنخراط النشء يَختار التي األنشطة أثناء يف أساسية بصفة تظهر االستقاللية مشاعر فإن
التي اإلعالم بوسائل املرتبطة األنشطة وتشمل فعلها. عىل يُجَربون التي تلك وليس فيها
األغاني واختيار التليفزيون يف بُعد عن التحكم جهاز استخداَم باالستقاللية الشعور تولِّد
الهزلية الرسوم كتب قراءة عند املحتوى تأثري يف والتحكُّم أيبود جهاز عىل لتشغيلها
تجريبية دراسات أي وجود عدم من الرغم وعىل االفرتايض. العالم يف الشخصيات وتوجيه
تُبنيِّ أبحاث توجد فإنه اإلعالم؛ وسائل استخدام يولدها االستقاللية مشاعر أن إىل تشري
وسالمتهم؛ واملراهقني األطفال لصحة السيطرة) موضع (أي للعالم املستقلَّة الرؤية أهمية
حل قدرات ن وتحسُّ التعليمية اإلنجازات بزيادة باالستقاللية الشعور ارتباط اْكتُشف إذ

.(١٩٩٩ ومارجولني، وجون ودوماس (هولوران النشء لدى املشكالت
املهام إتمام يف النجاح إىل فيشري التمكُّن، وهو الثاني، السيكولوجي االحتياج أما
من لعبة مستويات كل تخطي الصلة ذات اإلعالمية األمثلة وتشمل منها. الصعبة وخاصة
تريك ستار حلقات كل تفاصيل ومعرفة اإلنرتنت عىل سودوكو لغز وحل الفيديو ألعاب
األمثلة هذه تُبنيِّ وكما يوتيوب. موقع عىل خاص فيديو وإنتاج اإلطالق عىل أُنتجت التي
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ألعاب إحدى إتمام (مثل اإلعالم بوسائل امُلرتبطة التجارب من املحدَّدة األنواع بعض فإن
املقابل يف األخرى التجارب بعض أما املهام. أداء يف بالتمكُّن فوريٍّا شعوًرا يَخلق الفيديو)
اإلعالمية. املادة استخدام عىل طويل وقت مرور بعد إال بالتمكُّن الشعور إىل تؤدِّي فال
إىل إكس) (تشاريل تريك ستار من الثانية للحلقة الدقيقة التفاصيل معرفة تؤدِّي ال فمثًال

مثًال. أعوام بعد يعقد قد الذي تريك ستار مهرجان خالل إال بالتمكُّن الشعور
الشعور إىل يشري وهو بالنمو املرتبط الذاتية الكفاءة مفهوم كثريًا التمكن ويُشبه
األطفال عىل األبحاث بيَّنت وقد وحده. املهام من مجموعة إتمام عىل قادر الشخص بأن
بالعمل بأنهم يؤمنون النشء تجعل ما) ُقدرة يف التفوق (أي الرباعة أن وامُلراهقني
اإلضافية املزايا وتشمل بنجاح. املستقبلية املهام يؤدوا أن أيًضا يُمكنهم يْن الجادَّ والتدريب
وانخفاض باألقران العالقات ن تُحسِّ الذاتية بالكفاءة الشعور مستويات الرتفاع املصاحبة
(أوسربوكس األكاديمية أو التعليمية اإلنجازات معدالت وارتفاع املخدرات استخدام
النشء. سالمة يف مهم عامل أنه فعًال يبدو التمكُّن فإن لذا ١٩٩٥)؛ وويليامز، وتوماس
بصورة يؤثر أن اإلعالم وسائل الستخدام يُمكن هل هو مطروًحا يظلُّ الذي السؤال لكن
استخدام يولده الذي بالتمكُّن الشعور أن إىل البيانات تُشري وحاليٍّا النشء. عىل إيجابية
بالتمكُّن. العام الشعور يُعزز وال املستخدمة اإلعالم وسيلة يقترصعىل قد اإلعالم وسائل
لن سجَّ الالئي الفتيات أن إىل (١٩٩٦) وبوكمان فونك توصل عقد عىل يَربو ما منذ
األكاديمية املجاالت يف تمكنًا األقل أنفسهن قيَّمن الفيديو ألعاب ممارسة من األكرب القدر
مستويات بارتفاع املرتبط التمكُّن أليس ذلك؟ يف السبب فما واالجتماعية. والرياضية
هارتر رأى فقد بالرضورة؛ ليس بالتمكن؟ العام الشعور إىل يؤدِّي الفيديو ألعاب ممارسة
(كاملجال العادة يف املجتمع يُقدرها التي املجاالت يف النشء أداء تدني نتيجة أن (١٩٨٧)
املجاالت. هذه أهمية من يخصمون) (أي إدراكيٍّا يُقلِّلوا أن يُحاولون والريايض) العلمي
يف التمكُّن أهمية من اإلدراكية الناحية من يزيدوا أن النشء هؤالء يُحاول الوقت ذات ويف
الريايضمن األداء يف متدنٍّ شاب يقلل قد فمثًال فيها. يَربعون التي التقليدية غري املجاالت
أن ويُعتقد املوسيقى. وإنتاج دمج يف بارع بأنه ُمتذرًِّعا ملستقبله الرياضة ممارسة أهمية
إيجابية صورة تكوين عىل لتساعدهم هذه األهمية من التقليل عملية يمارسون املراهقني
فإن اجتماعيٍّا مقبول غري التقليدية املجاالت يف الكفاءة أو التمكُّن كان إن لكن النفس. عن
تعزيز يف يُساعد ال الفيديو، ألعاب ممارسة مثل التقليدية، غري املجاالت يف التمكُّن تقدير

منها. يُقلِّل قد (١٩٩٦) وبوكمان فونك بيانات تبني كما إنها بل بالذات. الثقة
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للسالمة. املهم األخري النفيس االحتياج اإلرادة حرية نظرية ضوء يف االرتباط يُمثل
وسائل عىل املعتمدة األنشطة وتشمل باآلخرين. باالرتباط اإلحساس إىل االرتباط ويشري
ن تتضمَّ (التي اإلنرتنت عىل الفيديو ألعاب ممارسة باالرتباط الشعور إىل تؤدِّي التي اإلعالم
والكتابة النصية واملراسلة اإللكرتوني الربيد عرب الرسائل وتباُدل سمعية) أو نصية رسائل
الطفولة عىل األبحاث وتبني واملرئية. املكتوبة املناقشات يف االشرتاك وكذلك املدوَّنات عىل
هذا وأن اإلعالم، وسائل خالل من ترابطية أنشطة يُمارسون النشء أن واملراهقة طة املتوسِّ
٢٠٠٧أ). وبيرت، فلكينربج مثًال؛ (كاألصدقاء الواقعية التبادلية العالقات يُعزِّز االستخدام
أُحاديَّ يكون قد االرتباط فإن االجتماعية شبه العالقات عن السابق حديثنا بني وكما لكن

الرتفيهية. الشخصية تجاه اإلعالم وسائل مستخدم من الجانب،

اإلعالم وسائل الستخدام إضافية أسباب (3-5)

إضافية أسباب ثالثة واإلشباعات االستخدامات ومنظور اإلرادة حرية نظرية عدا فيما توجد
االجتماعية والحالة الُهوية تكوين اإلعالم: لوسائل السيكولوجية الجاذبية لتفسري ُطرحت

بالرتتيب. منها كالٍّ ونتناول املزاجية. الحالة وإدارة

الهوية تكوين (أ)

الفردية ُهويَّتهم تكوين عىل لتُساعدهم اإلعالم وسائل واملراهقون األطفال يَستخدم قد
تُستخَدم التي والصفات السمات إىل الفردية الهوية وتُشري عليها. الحفاظ أو واالجتماعية
اآلخر الجانب عىل االجتماعية الهوية أما واالنفتاح. والذكاء الجمال مثل النفس لوصف
االنتماء؛ هذا من العاطفي واملغزى الفرد، إليها لينتمي املختارة االجتماعية الزمرة فتَعني
االجتماعية الهوية فإن أنا؟» «من سؤال عىل اإلجابة للنشء الفردية الهوية تُتيح بينما لذا
ميتال الديث ملوسيقى االستماع يُساعد قد فمثًال أنتمي؟» «أين سؤال عىل اإلجابة لهم تُتيح
أعضاءً وباعتبارهم فردية) (هوية منشقني باعتبارهم ألنفسهم نظرة تبني عىل النشء
أن عديدة دراسات بيَّنَت وقد اجتماعية). (هوية القوطي الطابع ذي الثقايف امُلجتمع يف
(مثل املبكرة املراهقة يف وخاصًة النشء، تكوين يف يؤثر أن يُمكنه اإلعالم وسائل استخدام

.(٢٠٠١ ومورجان، هانرتمان
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االجتماعية الحالة (ب)

مجاالت يف بأصدقائهم أنفسهم ومقارنة تقييم يف طة امُلتوسِّ الطفولة مرحلة يف األطفال يبدأ
باملقارنة تُعرف ظاهرة وهي البدني؛ واملظهر الرياضية والقدرات العلمي كالتفوق متعدِّدة
مكانهم ومعرفة ُهويتهم تكوين عىل النشء االجتماعية املقارنة عملية وتُساعد االجتماعية.
كان عمره من التاسعة يف ابني كان فعندما بيسبول). العب أفضل (مثل األكرب الجماعة يف
للشباب مالئمة غري أنها عىل تُصنَّف عنيفة فيديو ألعاب له أشرتي أن باستمرار يسألني
أصدقائه من الكثري أن ذكر موقفه وليدعم للبالغني). مصنفة (أي عاًما ١٧ سن تحت
ابني أصدقاء أن فالواضح وهالو). ٣ دوم (مثل للبالغني فيديو ألعاب بالفعل مارسوا
لرفع محاولة يف الفيديو ألعاب مع بتجاربهم يُباهون كانوا االجتماعية املقارنة عملية خالل
أن (١٩٩٨) زيلمان رأي النادرة هذه وتُمايش أقرانهم. بني االجتماعية حالتهم مستوى
يُجَر لم أنه إال األغراض. هذه ملثل اإلعالم وسائل يستخدمون الفتيات، من أكثر الفتية،

النمو. منظور من منها أي يكن ولم املجال، هذا يف األبحاث من الكثري

املزاجية الحالة إدارة (ج)

بقليل بعدها بها. معجبًا كان فتاة رفَضتْه صديق يل كان الجامعة يف أدرس كنت عندما
املثال هذا ويعرض النعيم». إىل «درٌج الكالسيكي زيبلني ليد فرقة موَّال إىل يستمع أخذ
الحفاظ الحالة هذه (يف للفرد العاطفية الحالة يف للتحكم وسيلًة باعتباره اإلعالم استخدام
املذكور املثال أن إال املزاجية. الحالة بإدارة تُعَرفعموًما ظاهرة وهي بالحزن) الشعور عىل
الذكور يميل حيث الذكور؛ املراهقني عند املزاجية الحالة ضبط سلوك عىل عادًة يَنطِبق ال
استخدام إىل فيَِملن املقابل يف الفتيات أما الغاضب. املزاج ملواءمة املوسيقى استخدام إىل
الغالبية أن ورغم .(٢٠٠١ وكريستنسون، (روبرتس الوقور املزاج عىل للحفاظ املوسيقى
كل فإن املزاجية الحالة عىل املوسيقى تأثري تناَوَلت املجال هذا يف األبحاث من الُعظمى
.(١٩٩٨ (زيلمان، للفرد العاطفية الحالة تعديل أو لخلق استخدامها يُمكن اإلعالم أشكال
الحالة إدارة يف اإلعالم وسائل استخدام عن الكثري يُعرف فال املراهقة مرحلة بخالف أما

املزاجية.
املزاجية الحالة إدارة مجاالت بني من املزاجية: الحالة إدارة زاوية ِمن نظرة التنفيس:
والنوازع فالغضب الغضب. من التخفيف هو اإلعالم وسائل مجال يف الباحثني تُهمُّ التي
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وينتج مناسب، بشكل عنها التنفيس يتمَّ لم إن الزمن عرب ترتاكم لفرويد طبًقا العدوانية
الغضب مشاعر إفراغ فيه يتمُّ موقف إىل التنفيس مصطلح يُشري عنيفة. نوبات عنها
نطاق عىل ويُعتقد املستقبيل. العنف منع ثَم ومن املستقرَّة، غري الحبيسة والُعدوانية
تُتيح التليفزيون يف العنف برامج وُمشاَهدة العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة أن واسع
ولحسن العدواني. والسلوك الغضب مشاعر تقليل إىل يؤدِّي ما وهو للشباب التنفيس
من الكثري يُقدَّم لم عاًما ٦٠ من أكثر فعرب لالختبار، االعتقاد هذا إخضاع يُمكن الحظ

.(٢٠٠٢ (بوشمان، الرأي هذا تدعم التي التجريبية األدلة

النمو منظور من مهمة نقاط (6)

النظر وبرصف والبلوغ. النشأة عرب اإلعالمية املواد من كبرية كميات النشء يَستهلك
واألطفال الرضع إمداد عىل القدرة يَمتلك منها فكلٌّ املستخدمة اإلعالم وسائل نوع عن
هذه ترتبط بالطبع .(١٩٨٠ ورايبرين، ووينر (بامجرين ُمجزية بتجارب واملراِهقني
الفيديو ألعاب النشء بعض يمارس قد فمثًال للنشء. الخاصة باالحتياجات املكافآت
يف الرغبة بسبب اآلخر البعض يُمارسها بينما امللل، من يتخلصوا أن يريدون ألنهم
التجارب عىل يُركز واإلشباعات االستخدامات منظور فإن عامة وبصفة األصدقاء. صحبة
استخدام كل أن إال اإلعالم. وسائل باستخدام املرتبطة اإليجابية والعواطف اإلشباعية
بل التالزم. هذا تُفرسِّ شاملة نظرية وجود دون بالتفرد يتميز باإلشباع مصاَحب وشعور
اإلشباع ومشاعر اإلعالم وسائل استخدامات تتغري كيف تدرس أن عليها يزال ال األبحاث إن
وسائل استخدام بأن الباحثني من الكثري يَشُعر ذلك عن فضًال والبلوغ. النشأة مراحل عرب
يُمكن فمثًال إيجابية. باإلعالم امُلرتبطة التجارب كل ليست إذ املبارش؛ اإلشباع يتعدَّى اإلعالم
لدى وغضب إحباط مشاعر يف يتسبَّب أن فيديو لعبة يف مستًوى تجاوز عىل القدرة لعدم
مثل الوثائقية لألفالم ويُمكن ليًال، مشاهدها تفزع أن الرعب ألفالم ويمكن اللعبة، ُممارس
جم؛ بيأس املشاهد يُشعر أن يل سبايك للمخرج بروك) ليفيز ذا (وين السدود» «وانهارت
لقًوى نتيجة يحدث اإلعالم وسائل استخدام أن يتضح الرتفيه ِسوى ملا ننظر فعندما لذا
خاص نحو عىل ينجذبون فاألفراد اإلرادة. حرية نظرية تحددها التي كتلك قوية ودوافع

واالرتباط. والتمكُّن باالستقاللية الشعور تُولِّد أن يُمكنها التي اإلعالم وسائل إىل
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لهذا النشء استخدام أسباب أكثر ح تُوضِّ اإلرادة حرية نظرية أن من الرغم عىل
أولها: محسومة؛ غري تزال ال التي القضايا من العديد فثمة اإلعالم، وسائل من الكم
ثانيًا: السن؟ يف النشء تقدُّم مع واالرتباط والتمكُّن االستقاللية مشاعر تتغري كيف
األكرب التأثري لها والتليفزيون) الفيديو (كألعاب إعالم وسيلة أي والبلوغ، النشأة عرب
االستقاللية (أي الثالث العمليات هذه أي ثالثًا: األساسية؟ السيكولوجية االحتياجات عىل
اإلعالمية املواد استخدام فوائد هل رابًعا: باإلعالم؟ للتأثر ُعرضة أكثر واالرتباط) والتمكُّن
الشعور (مثل اإلعالمي باالحتكاك املحيط السياق تقترصعىل الفرد حال بُحسن يتعلَّق فيما
لتحويل الرضورية التجارب عدد كم خامًسا: الفيديو)؟ ألعاب ممارسة عند بالنفس بالثقة
وأخريًا: الفرد؟ وسعادة صحة مستوى يف األمد بعيدة ات تغريُّ إىل األمد قصرية الفوائد
عن النظر برصف عامة، بصورة اإلعالم وسائل استخدام عىل اإلرادة حرية نظرية تركز
ن يتضمَّ الذي اإلعالمي املحتوى عىل تَنطِبق الصحة عىل امُلفرتَضة الفوائد فهل املحتوى.

والعنف؟ واإلباحية املخدرات تعاطي
من يكون ولن اإلعالم. لوسائل النشء استخدام تُفرس مختلفة عدة أسباب توجد
لإلعالم واملراهقني األطفال استخدام تُعلِّل أعاله املذكورة التفسريات من كلٌّ كان إن الغريب
السيكولوجية الجاذبية يف االختالفات فهم أن عن فضًال النشأة. خالل معينة مرحلة يف
املتغرية الطبيعة عىل الضوء يلقي قد املراهقة إىل وصوًال الرضاعة مرحلة من لإلعالم
يكون قد «التعلم» أن من الرغم عىل فمثًال، والبلوغ. النشأة عرب اإلعالم وسائل الستخدام
قد الهوية تكوين فإن املدرسة قبل ما سنوات يف اإلعالم وسائل الستخدام الرئييس السبب
تخدم أن املختلفة اإلعالم لوسائل يُمكن كذلك املراهقة. سنوات خالل اإلعالم جاذبية يُربر
التعلم، بهدف التعليمية التليفزيون برامج النشء يُشاهد قد فمثًال مختلفة. بأشكال النشء
ليَشعروا العنيفة الفيديو ألعاب ويُمارسوا هويتهم، ليُشكِّلوا املتمرِّدة للموسيقى ويستمعون
أو املخدرات أو الجنس (مثل املستخَدم املحتوى فإن األمثلة، هذه تُظهر فكما بالتمكن.
السيكولوجية الجاذبية لفهم نفسها اإلعالم وسيلة أهمية بنفس يتمتع الروك) موسيقى

لإلعالم.
لألسباب تبًعا النشء عىل اإلعالم وسائل الستخدام امُلحتَمل التأثري يختلف قد وأخريًا
املراهقني أن (١٩٩٥) جونستون اكتشاف االعتقاد هذا ويدعم اسِتخدامها. لتربير املقدَّمة
الذين من إيجابية أكثر مشاعر لوا سجَّ الرعب أفالم ُمشاهدتهم بعد اإلثارة عن الباحثني
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تُستهدف التي اإلشباعات فإن لذا املزاجية؛ حالتهم لتغيري منهم محاولًة األفالم هذه شاهدوا
الوسيلة لهذه السيكولوجية الجاذبية تفسري تقترصعىل ال قد اإلعالم وسائل استخدام قبل
النمو أبحاث من الكثري يُجَر لم أنه إال الفرد. عىل امُلحتَمل لتأثريها ذلك تتعدَّى بل بالتحديد،

النقطة. تلك عىل
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الثاني الفصل

اإلعالمي التأثري نظريات

بينما الجعة زجاجة حاملة اللسان، بذيئة العقار مالكة بريل تَصيح هكذا اإليجار؟!» «أين
«مالكة لفيلم Funnyordie.com موقع عىل منشور فيديو يف الثمالة آثار عليها يبدو
ابنة املخرج ابنة دورها تؤدِّي التي بريل، شخصية وتنطق الندلورد). (ذا القصري العقار»
و«إنك كأيس»، و«أريد رضبًا»، «سأُبرحك نحو صغرية بطفلة تليق ال بعبارات العامني،
دقيقتني يستغرق الذي املقطع هذا كون وبجانب السافل.» أيها مايل و«أريد حقري»،
الكثري إن بل البالد. يف عارًما غضبًا أثار فقد بالتأكيد، ُمضِحًكا ثانية وعرشين وخمًسا
املوقف «آذاها» قد الصغرية الطفلة كانت إذا عما تساءلوا الحوارية الربامج مقدمي من
الذي األذى وما الحوارية؟ الربامج نقاد يزعم كما املقطع «بالغ» هل .(٢٠٠٧ (زامربام،
النمو مفهوم يساعد الحظ لحسن وفجور؟ لعن بحياِة عليها ُحكم هل بريل؟ له تعرَّضت

األسئلة. من األنواع هذه عىل اإلجابة يف االجتماعي التواُصل باسم املعروف

والنظرية االجتماعي التواصل (1)

والقيم واملعايري القواعد النشء خاللها من ل يُحصِّ التي العملية هو االجتماعي التواصل
االجتماعي التواصل فإن خاص نحٍو عىل صادمة املواقف تكن لم وما ما. بثقافة الخاصة
والقيم واملعايري القواعد تُغرس أن قبل امُلتكرِّر االحتكاك ويتطلَّب الوقت بعض يَستغِرق
بريل بشأن للقلق داٍع من فما االعتبار يف هذا وبوضع .(٢٠٠٤ وكوبر، ورسوف (ديهارت
وحتى شكل. بأي صادمة تجربة ليست تفهمها ال جمًال تُكرِّر فَجعلُها األول. املقام يف
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ستطلب بريل أن امُلستبَعد فمن البذيئة الكلمات بعض تَلتقط أن املحتمل من كان إن
والدها إن بل «اللعني». العصري يُناولوها أن املدرسة قبل ما مرحلة يف مدرسيها من
الفيديو مقطع يف البذيئة الكلمات من أيٍّا تستخدم ال الواقعية الحياة يف أنها ذكر الحقيقي
املتكرِّر غري باالستعمال املرتبط التأثري محدودية من الرغم وعىل .(٢٠٠٧ وآخرون، (جونز
قضايا ثالث يُثري The Landlord فيلم حول الجدل فإن الثانية، سن يف البذيئة للكلمات
االجتماعي التواصل ز تُحفِّ أن يُمكن التي املحيطة البيئة عوامل ما أوًال: أوسع؛ سيكولوجية
التواُصل مواقف عىل امُلرتتِّبة املحدَّدة اآلثار ما ثانيًا: واملراهقني؟ واألطفال الرضع عند
فتح اإلعالم لوسائل تتيح التي اآلليات ما وأخريًا: اإلعالم؟ بوسائل املرتبطة االجتماعي

النشء؟ بني االجتماعي التواُصل قنوات
من عامًال يكون أن يشء) شخص(أو ألي يُمكن إذ بسيطة؛ األول السؤال عىل واإلجابة
يحتك مطعم، يف أم امللعب، يف أم املدرسة، يف ذلك أكان فسواء االجتماعي. التواُصل عوامل
الذهنية. وتوجهاتهم وسلوكهم أفكارهم تشكل التي والقيم عات والتوقُّ بالقواعد النشء
التواُصل قوى فإن املحتملة، االجتماعي التواُصل عوامل من العديد وجود من الرغم وعىل
اإلعالم. وسائل وبالطبع واألقران واألشقاء اآلباء هي النشء عند شيوًعا األكثر االجتماعي
وسائل الستخدام اإليجابية االجتماعية اآلثار عىل يُركِّز الذي الثاني السؤال عىل اإلجابة أما
جدير املقبلة. الفصول يف فسنتناولها وأفكارهم وعواطفهم النشء سلوكيات عىل اإلعالم
خالل من عليهما اإلجابة تظهر تجريبية، طبيعة ذوا والثاني األول السؤالني أن بالذكر
يف السبب تفسري فهو الفصل، هذا عليه يركز وما املقابل، يف الثالثة القضية أما البيانات.
عىل اإلجابة وتتجاَوز وامُلراِهقني. األطفال يف التأثري عىل القدرة له باإلعالم االحتكاك أن
تفسري أن هذا ويعني والحدس. واملبادئ االعتبارات عالم إىل األولية البيانات السؤال هذا

النظريات. تطبيق يتطلَّب النشء عىل اإليجابي االجتماعي اإلعالم تأثري
تؤدِّي أن يمكنها مًعا تُوَضع عندما ُمرتابطة أفكار من اإلعالمية النظريات تتكون
اإلعالم. لوسائل التعرض نتيجة معينة ُمخَرجات ظهور وراء األسباب معرفة (أ) ييل: ملا
والسلوك. واملشاعر األفكار عىل اإلعالم وسائل استخدام آثار بخصوص تنبؤات وضع (ب)
الستخدام التقليدية النتائج عىل السيطرة خاللها من يُمكن التي الوسائل تفصيل (ج)
الباحثون وضع امُلنِرصمة، املائة األعوام وخالل منها). الحد أو تعظيمها (أي اإلعالم وسائل
بعض ويُركِّز النشء. عىل اإلعالم لوسائل اإليجابية االجتماعية اآلثار لتفسري عديدة نظريات
عىل الضوء اآلخر البعض يُسلط بينما األفكار، عىل اإلعالم وسائل أثر عىل النظريات هذه
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بموضوع اتصاًال النظريات أكثر يَيل فيما وسنستعرض السلوك. و/أو املشاعر عىل أثرها
بنظريات قائمة عىل لالطِّالع 1-2 جدول (انظر والنمو النشأة منظور من ونُناقشها الكتاب

اإلعالمي). التأثري

اإلعالمي. التأثري نظريات :1-2 جدول

االجتماعي التعلم • نظرية تحت (الحقنة املبارش التأثري • نظرية
السحرية) الرصاصة أو الجلد

االجتماعي اإلدراك • نظرية اإلثارة انتقال • نظرية

النص • نظرية التثقيف • منظور

اإلعالم لوسائل الشامل • النموذج • التمهيد

السحرية) الرصاصة أو الجلد تحت املبارش(الحقنة التأثري نظرية (2)

اإلعالمي التأثري نظريات من الكثري يوجد يكن لم العرشين، القرن من األول النصف خالل
عامة نظرية رؤية خالل من امُلستهِلكني عىل اإلعالم وسائل تأثري يُفرسَّ كان بل املوضوعة.
بوسائل الجميع ويتأثر الجميع يف اإلعالم وسائل استخدام يُؤثِّر هي: البساطة شديدة
عامًة التوجه هذا إىل يُشار واليوم .(٢٠٠١ (سبارك، الغالب يف الطريقة بنفس اإلعالم
وسائل فإن النظرية لهذه وطبًقا الجلد. تحت الحقنة أو السحرية الرصاصة بنظرية إما
التي السحرية كالرصاصة أو امُلستهِلكني داخل رسائلها تضخُّ الجلد تحت كالحقنة اإلعالم
السحرية الرصاصة لنظرية ويُمثَّل والفعل. الفكر يف وحدة بالهدف اصطدامها عند تُنتج
بعد ملعون فيديو رشيط يشاهد من كل فيه يموت الذي رينج) (ذا «الحلقة» الرعب بفيلم
بالطبع). آخر شخص وشاهده الرشيط نُسخ إذا (إال مشاهدته من بالضبط أيام سبعة
تؤثِّر التي الطريقة تبسيط يف بشدة تُبالغ السحرية الرصاصة نظرية أن اليوم ويُعتَقد
دراسات أوضحت كذلك (سباركس). واملراِهقني واألطفال ع الرضَّ عىل اإلعالم وسائل بها
لم وبذلك .(٢٠٠٦ (كريش، الصورة بنفس الجميع يف تؤثر ال اإلعالم وسائل أن عديدة

اإلعالمي. التأثري حول صالحة نظرية تُعتَرب النظرية هذه تعد
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اإلثارة انتقال (3)

فلقد سارَّة؛ رائحة تكن لم أنها عرفته ما كل الرائحة. تمييز أستطع لم البداية يف
املتحوِّلون العلمي الخيال فيلم منتصف يف تقريبًا «الرائحة» الحظُت ا. حقٍّ نتنة كانت
يَميني إىل نظرت أرستي مع العرض قاعة يف جالس أنا وإذ عندها، .(Transformers)
الرائحة يل اتضحت أمامنا. الخالية املقاعد عىل مرفوعتنَي جوارب بال ابني قدَمي فرأيُت
ملاذا يَنبغي. مما حنًقا أشد لكن الحنق، شديد كنُت بل راضيًا. أكن ولم ومصدرها، الكريهة
كريهة)؟ كانت (وإن لدي مألوفة رائحة تجاه الشدة بالغ ملفوظ سلبي فعل رد يل كان

اإلثارة. انتقال هي اإلجابة
فإن نسبيٍّا، ببطء تتبدَّد الفسيولوجية االستثارة ألنَّ أنه اإلثارة انتقال نظرية تَدفع
(برشط الحق حدث من املتولِّدة االستثارة عىل ترتاكم قد ما حدث عن املتولِّدة االستثارة
تعظيم هي اإلثارة النتقال النهائية النتيجة وتكون زمنيٍّا). متقاربنَي الحدثان يكون أن
بالتجربة يتعلق وفيما .(١٩٨٣ (زيلمان، الالحق الحدث عن الناتجة اإلثارة مستوى
االستمتاع عن الناتجة االستثارة أُضيفت فقد املذكورة، الفيلم مشاهدة أثناء يف السلبية
الحالة تعظيم إىل وأدَّت النتنة، القدم رائحة بشم املرتبطة لالستثارة الحركي بالفيلم
انتقال نظرية جمال ويَكمن الكريهة. القَدم برائحة باإلحساس املرتبطة السلبية العاطفية
االسِتثارة مصادر وجميع كلها العاطفية التجارب أنواع عىل تَنطِبق أنها يف اإلثارة
فإن سلبية، أم إيجابية العاطفية التَّجارب كانت إذا عما النظر وبرصف الفسيولوجية.
واإلحباط بالتمارين املرتبطة االستثارة فحتى النوعني. بني يتم أن يمكن اإلثارة انتقال
انتقال نظرية تُقدم لذا آخر؛ إىل حدث من لالنتقال القدر بنفس قابلة ذلك وغري والجنس
تجاِرب يف التأثري عىل اإلعالم وسائل استخدام ُقدرة يف السبب لتفسري بيولوجية آلية اإلثارة

اإلعالم. وسائل إغالق بَُعيد تظهر التي وسلوكياتهم العاطفية النشء

التثقيف منظور (4)

خالل من لكن الطني. من كتلة حالها: عىل الطني كتلة تظل النحات نظرة دون من
د. معقَّ جديد شكل يُصنع أن يُمكن الزائد الطني من والتخلُّص لألصابع الدقيقة الحركات
تُغريِّ أن اإلعالم لوسائل يُمكن كذلك الطني، يُشكِّل الذي النحات مع الحال هو وكما
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ومورجان وجروس (جريبنر التثقيف منظور يَطرحه ما هذا األقل عىل ُمستهلكيها. واقع
كل تُثقف الوجود كلية قوة التليفزيون يُعد النظرة، لهذه فطبًقا .(١٩٩٤ وسينيوريييل،
نحو عىل التليفزيون، يف يُعرض ما مع تتماىش وسلوكيات ُمعتَقدات وتُكسبهم مشاهديها
تفرتضها التي والقوية املبارشة اآلثار بعكس أنه إال السحرية. الرصاصة عن يختلف ال
النظر وجهات توليد كون يطرح التثقيف منظور فإن السحرية، الرصاصة نظرية
يُشاهدونه من عند صوره أقوى يف التليفزيون تأثري يكون حيث الوقت؛ بعض يَستغِرق
املشاهِدين أن يُعتقد للتليفزيون، استخداًما األقل باملشاهدين فباملقارنة لذا األكرب؛ بالقدر
التليفزيون. عالم مع أكرب بصفة تتماىش ومواقف معتقدات يَعتنقون له استخداًما األعىل
املراِهقون يُعد املثال، سبيل فعىل االعتقاد؛ هذا تدعم أدلة قدَّم الدراسات من العديد إن بل
تقبُّل (أ) ل عرضة أكثر التليفزيون عىل الجنيس املحتوى من األكرب القدر يُشاهدون الذين
غري الجنيس السلوك اعتبار و(ب) .(١٩٩٤ وروكويل، (برايانت العارض الجنس ممارسة
الشعور و(ج) .(٢٠٠٢ وسميث، جرينبريج الفموي؛ الجنس (كحفالت طبيعيٍّا االعتيادي

.(١٩٨٠ وباران، (جورترايت أبكاًرا كونهم عن الرضا بعدم
ويَعكس والتطبيع. الصدى مفاهيم إليه أُضيف التثقيف، ملنظور طرح أول منذ
يف التأثري عند الواقعية الحياة ومواقف التليفزيون بني التفاُعل املفهومني هذَين كال
بكثافة التليفزيون ُمشاهدو فيه ن يُكوِّ َموِقف إىل التطبيع يُشري والسلوكيات. املعتَقدات
النظر برصف فمثًال الواقعية. الحياة مواقف بمعظم أقل بدرجة تتأثَّر متقاربة رؤية
امُلعتقدات نفس يعتنقون كثافة األكثر التليفزيون مشاهدي فإن الدخل، مستوى عن
أن يُعتقد املقابل يف .(١٩٩٤ وآخرون، (جريبنر أحيائهم يف الجريمة معدالت يخص فيما
املشاِهدين ومواقف الشخصية املعتقدات عىل األكرب التأثري لها الواقعية الحياة تجارب

للتليفزيون. كثافة األقل
اآلثار من تُعظِّم أن اليومية الحياة لتجارب يُمكن حيث للتطبيع؛ استثناء يوجد
ق تتحقَّ أن يجب الصدى يَحدث لَكي أنه إال بالصدى. تُعرف ظاهرة وهي التثقيفية،
مثًال انظر التليفزيون. عىل املعروضة وتلك الواقعية الفرد تجارب بني التشابُه من درجة
من امُلراِهقني مواقف عىل رصيح جنيس محتوى ذات تليفزيونية برامج ُمشاَهدة آلثار
املعروضة املعتَقدات بني االتفاق (أي التثقيفية اآلثار بأن الصدى مفهوم يتنبأ الجنس.
أكثر هم (أ) الذين: األفراد عند حالته أشد يف يكون الشخصية) واملعتقدات التليفزيون عىل

جنسيٍّا. إثارة أكثر تليفزيونيٍّا محتًوى يشاهدون و(ب) جنسيٍّا. نشاًطا
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التليفزيون ُمشاهدة ناحية من لجريبنر التثقيف منظور تناولنا السابقة الفقرات يف
وجود يتطلب التثقيف منظور ألن لم؟ اإلعالم. لوسائل العام االستخدام ناحية من بدًال
أي من أكثر التليفزيون ُره يُوفِّ ما وهو املحتوى، نفس يُشاِهُدون الناس من كبري عدد
عندما العرشين القرن سبعينيات يف نظريته وضع جريبنر أن تَذكَّر أخرى. إعالم وسيلة
من املرحلة هذه ففي فضائي. أو مدفوع أريض تليفزيون دون من املنازل معظم كانت
التي الفيديو ألعاب صناعة توجد ولم اإلنرتنت، عىل عام منفذ أي يوجد يكن لم التاريخ
كبري جمهور إىل الوصول اآلن املمكن من أصبح وألنه الدوالرات. بمليارات أرباًحا درَّت
متنوعة مجموعة عىل التثقيف منظور م ُعمِّ فقد التليفزيون، غري إعالم وسائل خالل من
وفان ميريلو فان وجد فمثًال، واإلنرتنت. واملوسيقى الفيديو كألعاب اإلعالم وسائل من
بني العنيفة الفيديو ألعاب بممارسة املرتبطة التثقيفية اآلثار عىل أدلة (٢٠٠٤) بلوك دين
ألعاب ممارسة بني إيجابي تالزم اكتُشف التحديد، وجه وعىل اإلعدادية. املرحلة أطفال
أن الدراسة، هذه نفس يف الالفت، ومن العنف. جرائم انتشار وإدراك العنيفة الفيديو
جريبنر كان ربما لذا العنيف؛ التليفزيوني املحتوى ملشاهدة كانت األقوى التثقيفية اآلثار
من لكن النشء. عىل التثقيفية لآلثار الرئييس املصدر هو التليفزيون يكون قد ا؛ محقٍّ
لنوع نتيجًة باعتبارها التثقيفية اآلثار حجم لقياس األبحاث من مزيد إجراء الرضوري

امُلستهَلك. اإلعالم
األخرية الثالثة العقود يف اإلعالمي التأثري نظريات أشهر أحد التثقيف منظور كان لقد
التأثري هذا وراء الكامنة لآلليات تفسريات تُطرح لم لكن .(٢٠٠٤ ومريون، (برايانت
املشاركني تقدير عىل بشدة التثقيف منظور تؤيد التي األبحاث اعتمدت لقد ًرا. مؤخَّ إال
ما. منطقة يف املخدِّرات تعاطي انتشار أو ضحية الوقوع كاحتمالية األحداث، الحتمالية
أشار وقد التثقيفي. التأثري يف بدورها تُؤثِّر التقدير يف تؤثِّر التي العوامل فإن وبذلك
يَنبني املعلومات ملعالجة اسرتشادية وظائف ثالث يوجد أنه إىل (٢٠٠١) وبيشاك رشوم

التمثيل. ووظيفة املحاكاة ووظيفة التواُفر وظيفة التثقيفي: جريبنر منظور عليها
املعلومات اسرتجاع بها يُمكن التي السهولة عىل مبني التقدير أن التواُفر وظيفة ترى
صعوبة األكثر األحداث من شيوًعا أكثر باعتبارها املتذكَّرة األحداث تُعتَرب حيث الذاكرة، من
القتل حوادث تقدير يف املبالغة إىل يَميلون الناس أن البحوث بينت فمثًال، التذكُّر. يف
املشهورة. الجرائم يَسرتِجعوا أن مجهود دون يستطيعون أنهم بينها من ألسباب والرسقة،
أذهان يف مهمة) (أي بارزًة تصري التليفزيون عىل وروُدها امُلتكرِّر األحداث فإن وكذلك
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الصفات يف التشابه إن فتقول التمثيل وظيفة أما تذكُّرها. سهولة تزيد وبذلك املشاِهدين،
فكلما التقدير. عىل تؤثر معني) يشء يف األفضل (املثال أويل نموذج ذكرى وبني حدث بني
ضوء ويف وأخريًا، الحدث. لوقوع ر امُلتصوَّ االحتمال زاد والنموذج، الحدث بني التشابه زاد
هو وقوعها احتمال أن يُتصور بسهولة تخيُّلها يُمكن التي األحداث فإن املحاكاة، وظيفة
يرتك اإلعالمي املحتوى ألن التثقيفي التأثري ويحدث .(٢٠٠٥ وكانيمان، (تفريسكي األكرب
لالستعمال؛ عرضة أكثر القائمة الذكريات ويجعل املغروسة، الذكريات ويُعزِّز ذكريات
العالم واحتماالت األحداث وقوع تقديرات فإن أعاله املذكورة الوظائف خالل ومن ثَم ومن

اإلعالم». «عالم رها يُصوِّ التي االحتماالت مع لالتفاق تَميل الحقيقي

التمهيد (5)

العواطف من شبكات يمهد أن لإلعالم فيمكن االسرتشاد وظائف تحفيز يتعدَّى فيما أما
غري املعلومات فيه تصري تهيئة» «عمليَة باعتباره للتمهيد فلتنظر واملفاهيم؛ واألفكار
مفهوم، أو فكرة أو ما لعاطفة يُمهد فعندما لذا الفوري؛ لالستخدام جاهزًة رة املتوفِّ
نَِشطة لشبكة يمكن ذلك عىل وعالوة للتحفيز. مشابهة ومفاهيم وأفكار عواطف تتعرَّض
حصان، بقر، راعي التالية: الكلمات إىل مثًال انظر وتأويلها. املعلومات معالجة يف تساعد أن
حرف سيضيفون الكثريين أن أُراهن «…رج». الناقصيف الحرف اذكر واآلن حبل. برميل،
املتصلة الكلمات بواسطة ُمهدت أفكارك ألن ذلك؟ ولم «رسج». كلمة ليُكملوا السني
كرِّر واآلن البال. عىل بسهولة «رسج» كلمة تخطر ثم ومن املذكورة؛ البقر رعاة بُمسابقات
اجعل البقر، رعاة بمسابقات متَّصل محفز استخدام من بدًال لكن صديق مع التمرين هذا
مصدر هي الفواكه أن وبما شمام. موز، كمثرى، خوخ، التالية: الكلمات يتصور صديقك

«مرج». كلمة ليكون الفراغ يف امليم حرف سيُضيف األرجح عىل صديقك فإن التمهيد
بمسابقات املتعلقة والكلمات «مرج» لكلمة بالفاكهة املتعلقة الكلمات د تمهِّ ومثلما
شبكات — ط تُنشِّ ثَم ومن — املختلفة اإلعالم أنواع د تمهِّ فكذلك «رسج» لكلمة البقر رعاة
باملخدِّرات املتعلق واإلعالم الجنسية، واملشاعر األفكار د يمهِّ الجنيس فاإلعالم مختلفة.
الشبكات ز يُحفِّ اإلعالمي والعنف باملخدِّرات، املرتبطة واملفاهيم والعواطف لألفكار يمهد
ز يُحفِّ أن الواحد للمحتوى يُمكن إذ واحدة؛ شبكة عىل يَقتِرص ال التمهيد أن إال العدوانية.
أرًضا ويَطرحون يُطاِردون وهم الرشطة ضباط مُلشاَهدة يُمكن فمثًال متعدِّدة. شبكات
(كبس) رشطة» «رجال برنامج يف الديك عرف شعر قصة ذا الصدر عاري مخدِّرات تاجر
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الشبكات وكذلك العدوانية والشبكات باملخدِّرات املرتبطة الشبكات من كالٍّ د يمهِّ أن
امُلحتوى الستخدام نتيجة مجرَّد ليس التمهيد أن إال الرديئة. الشعر لقصات صة املخصَّ
يُمكن مثًال التليفزيون جهاز فرؤية د. املمهِّ يكون أن يمكن نفسه اإلعالم فوسيلة اإلعالمي،
شبكة ينشط أن بدوره يمكن ما وهو ل، املفضَّ التليفزيوني برنامجك عن أفكاًرا تمهد أن

مثًال). اإليجابية االجتماعية أو (العدوانية واملفاهيم األفكار من أوسع
يشء يف (كالتفكري داخلية إدراكية عملية خالل من ط تُنشَّ أن املتصلة للشبكات يُمكن
فضًال اإلعالم. بوسائل االحتكاك ذلك يف بما الخارجية املواِقف طريق عن لها د يُمهَّ أو ما)
مع الشبكات إن بل امُلستقبَل. يف تنشيطها احتمال زاد ما شبكة استخدام زاد كلما أنه عن
والعواطف األفكار توجه ثَم ومن مزمنة؛ بصفة تنشط أن يمكن استخدامها يف اإلفراط
تغلب مثًال العدواني النشء عند ُمزمنة بصورة املفعلة فالشبكات الفرد. لدى واملفاهيم
التي امللتبسة املواقف ويف وبذلك بالعدوان. املتعلِّقة واملفاهيم واألفكار العواطف عليها
يف العدوانية النية لرؤية يميل العدواني النشء فإن آخر شخص نية يف الشك فيها يظهر

.(١٩٨٦ (دودج، السهولة بنفس سليمة نية يراها أن امُلمِكن من كان الذي الوقت

االجتماعي اإلدراك ونظرية االجتماعي التعلم (6)

باندورا ألربت يد عىل كلتاهما االجتماعي واإلدراك االجتماعي التعلم نظريتا ُوضَعت
يف املقتبَسة اإلعالمي التأثري نظريات أكثر من واحدة األوىل وكانت .(١٩٨٦ ،١٩٦٥)
اكتساب عىل اإلعالم تأثري رشَح «التعلم» نحو هها توجُّ يستطيع حيث الحديث؛ العرص
التعلم نظرية تقول مبسطة، بعبارة .(٢٠٠٤ ومريون، (برايانت السلوكيات معظم
اإلدراك نظرية أما للعالم. مالحظات عن ناتجة ُمكتَسبة استجابة السلوك إن االجتماعي
أكثر «اختيار» السلوك أن لتعكس السابق باندورا لعمل نظرية إضافة فتُمثِّل االجتماعي

السلوك. عىل وتحفيزية وعاطفية إدراكية تأثريات يوجد وأنه للبيئة، «استجابة» منه

االجتماعي التعلُّم نظرية (1-6)

أي إىل الفرار فتجنَِّب (زومبي)، األحياء املوتى من بكائن والتقيَت الحظ سوء أصابك إن
ستُحاط التايل اليوم ففي ساعات، لبضع هناك مأمن يف تكون بينما إذ مزرعة؛ يف منزل
خشبية. بألواح مؤمنة نافذة أي بجانب تقف ال بالداخل وجوِدك وعند األحياء. باملوتى
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وتسحبك برسعة الحاجز هذا وستُحطِّم هناك بوجوِدك الشعور يُمكنها الزُّومبي فكائنات
منهم فواحد املنزل؛ بدخول للغرباء تسمح أن من واحذر أحشاءك. وتَنزع خالله من
رأسك. يأكل أن سيُحاول الشيطاني وبعثه موته وبعد ُزومبي، لعضة تعرَّض أنه يُخفي
كائنات بني التفريق يف صعوبة يواجه فهو عسكريٍّا، زيٍّا يَرتدي شخص بأي تثق ال وأخريًا
مع ملواجهة أتعرض لم برصاحة رأسك. عىل النار سيُطِلق األرجح وعىل والبرش، الزومبي
التعامالت عن املعلومات من القدر هذا أعرف فكيف إذن قط. الواقعية الحياة يف زومبي
ويقع الرعب، أفالم من يُحىص ال عدد مشاهدة من تعلَّمتُها لقد والبرش؟ الزومبي بني

االجتماعي. التعلم نظرية مجال ضمن للنتيجة شخصيٍّا التعرُّض دون من التعلم
يَتعلَّمون وامُلراِهقني األطفال أن عىل االجتماعي للتعلم (١٩٧٣) باندورا وتنصنظرية
أظهرت فمثًال، باملالحظة؛ التعلم باسم إليها يُشار عملية وهي اآلخرين، سلوكيات بمالحظة
القتالية بالفنون ويعج مغامرات يُصور حركي تليفزيوني برنامج مشاهدة بعد أنه األبحاث
واللكمات الطائرة الركالت املدرسة مرحلة يف األطفال يُقلِّد مثًال) رينجرز (باور العنيفة
حركات مثلت وبينما .(١٩٩٥ ونيزبيت، وماتيلو (بوياتزيس لتوِّهم رأوها التي ات والصدَّ
اآلخر للبعض األنشطة تلك نت تضمَّ ُمكتََسبة، جديدة سلوكيات األطفال لبعض الكاراتيه
التي التبعات فإن االجتماعي، التعلم لنظرية وطبًقا مسبًقا. معروفة حركات استخدام
يلقى فعندما عدمه. من املالحظ السلوك تقليد يف تؤثِّر النموذج أو الشخصية تَْلقاها
مما أكثر الواقع يف اتباعها احتمال يكون املشابهة السلوكيات فإن ألفعاله، دعًما النموذج
معارضة فعل ردود توجد ال عندما أنه بالذكر جدير العقاب. السلوكيات هذه ت تلقَّ إذا
(١٩٦٥) باندورا وجد فمثًال ضمنيٍّا. مقبول السلوك أن املالحظ يدرك املعروض، للفعل
قابلة بالستيكية لدمية الكبار من وصياح وركل رضب فيه قصري فيلم ُمشاهدة بعد أنه
دعم (أ) حالتني: يف السلوكيات هذه يُقلِّدون املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال فإن للنفخ،
حالة يف أما للنماذج. معارض فعٍل ردُّ يصدر أال (ب) أو القتالية، أفعالها يف النماذج
املالَحظة السلوكيات يقلدون املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال فإن النماذج هذه معاقبة

أقل. بدرجة
فرًصا للشباب وغريها واإلنرتنت الهزلية والرسوم والتليفزيون الفيديو ألعاب تُقدم
األطفال يشاهد املستخَدمة اإلعالم وسيلة نوع عن النظر فبرصف باملالحظة. للتعلم وافرة
أي تلقى ال أو بالعقاب أو بالتأييد تَحظى اإلعالم يف شخصيات باستمرار واملراهقون
غري العنف أعمال من ٪٧٠ حوايل يمرُّ مثًال، التليفزيون شاشة فعىل ألفعالها؛ تبعات
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وآخرون، (ويلسون املكافأة منها ٪٣٢ ويلقى عقاب، دون «األبطال» يَرتكبها التي القانونية
أيًضا املعروض السلوك وخصائص الشخصية/النموذج صفات تُؤثِّر وبالطبع .(٢٠٠٢
واملراهقني األطفال تقليد احتمال يزيد فمثًال املالحظة. السلوكيات تقليد احتمالية يف
التعلم أن كما دة). املمجَّ أو «الجذابة» بمظهر تظهر التي (أي قة املنمَّ اإلعالمية للسلوكيات
بهم يرتبط أفراد عن املعروضة السلوكيات تصدر عندما خاصة بقوة يتمتع باملالحظة
وكانتور، هوفنر ١٩٨٦؛ باندورا، قليًال؛ أكرب سنٍّ من أو السن نفس من (كنماذج النشء

.(١٩٩١
كيف االجتماعي التعلم نظرية ح تُوضِّ السلوكيات، اكتساب كيفية تفسري وبجانب
إشباع يف تَنَجح عندما السلوكيات تستمر فأوًال: الوقت؛ عرب امُلكتَسبة السلوكيات تستمر
مثًال «التفرد» ب الشعور كان فإن بنفسها. نفسها تُعزِّز ثَمَّ ومن الشخصية، احتياجاتنا
ملوسيقى (كاالستماع سلوكيات يُمارسون قد النشء فإن النفس، جوانب من ا مهمٍّ جانبًا
تحظى عندما السلوكيات تستمر ثانيًا: بالتفرد. اإلحساس تُعزِّز مثًال) الثمانينيات يف البانك
املواد استخدام عند وكذلك الظاهر. بدعمهم تحظى أو األقران قبل من االجتماعي بالقبول
عىل بناءً هم سلوكياتهم وتتغريَّ معينة، بطريقة الترصف تداعيات النشء يالحظ اإلعالمية،
يُبقي ثَم ومن مًعا؛ واملنع التأييد فيها مبارشة تجربة يقدم أن لإلعالم يُمكن وأخريًا ذلك.
الحسنة» «السلوكيات تُعزز مثًال فيديو لعبة ممارسة أثناء ففي امُلكتَسبة. السلوكيات عىل

املحاوالت. أو النقاط بخسارة السيئة» «السلوكيات وتُعاقب نقاط زيادة طريق عن

االجتماعي اإلدراك نظرية (2-6)

واإلرشاط اإلجرائي اإلرشاط نظريتي بجانب االجتماعي التعلم نظرية تُقدم العادة، يف
نظرية االجتماعي التعلم نظرية اعترب باندورا أن إال السلوكي. «للتعلم» الكالسيكي
وأعاد األوىل نظريته راجَع اإلدراكي التوجه هذا باندورا وليُبنيِّ سلوكية. منها أكثر إدراكية
يُفرس حة، املنقَّ النسخة ضوء ويف .(١٩٨٦ (باندورا، االجتماعي اإلدراك نظرية تسميتها

والبيئية. والشخصية السلوكية العوامل ثالثة: رئيسية مؤثِّرات باستخدام السلوك
مخزون مثل الفرد، لدى رة املتوفِّ مسبًقا املكتَسبة األفعال إىل السلوكية العوامل تُشري
الشخصية العوامل أما واملشاركة). (كاملساعدة اإليجابية االجتماعية السلوكيات من الطفل
أخرى بعبارة ونواياه؛ ورغباته الذاتية وُمدركاته وأهدافه وُمعتقداته الفرد عات توقُّ فتشمل
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وأفراد واألصدقاء (كاإلعالم داخلية غري مؤثِّرات فهي البيئية العوامل وأما الداخلية. دوافعه
وطبًقا باملالحظة. التعلُّم أو املبارش االحتكاك خالل من الفرد يف يُؤثِّرون الذين العائلة)
فيما تتفاعل والبيئية والشخصية السلوكية العوامل فإن اإلدراكي، التعلم نظرية ملعتقدات
«الحتمية ب إليها يُشار ظاهرة وهي البرشية، والعواطف واألفكار األفعال يف لتؤثر بينها
(من االتجاه أحادي التأثري تطرح التي االجتماعي التعلم نظرية عكس فعىل لذا التبادلية»؛
السلوك بني االتجاه ثنائية عالقات اإلدراكي التعلُّم نظرية تُقدِّم مثًال) السلوك عىل البيئة

والبيئة. الداخلية والدوافع
للتنظيم نتيجتان البرشي والتغريُّ التكيُّف إن عامة: االجتماعي اإلدراك نظرية تقول
ملواِقف فعل رد مجرَّد وليس للذات، الضابط والسلوك االستباقي الذاتي ل والتأمُّ الذاتي
تُعرَّف (التي البرشية الفاعلية تقود حة، املنقَّ النظرية هذه ويف الداخلية. الدَّوافع أو البيئة
اكِتساب عملية األهداف) وتحقيق والعواِطف والدوافع األفكار يف للتحكُّم املجهود ببذل
بني اتِّفاق يحدث عندما ِذروته يَبلغ الفرد عىل البيئة تأثري أن يُعتَقد كما وإبقائه. السلوك
النشء سلوك عىل اإلعالم تأثري يَزيد لذا امُلحيطة؛ البيئة يف الكامنة والرسالة الفاعلة النفس
عىل امَلعروض السلوك ومحتوى للفرد الداخلية الدَّوافع بني التشابُه درجة تَرتِفع عندما

املحيطة. البيئة يف العوامل هذه توجد ال عندما بالتأثري مقارنة الشاشة

النص نظرية (7)

السيناريوهات عىل الفيديو وألعاب الهزلية الرسوم وكتب التليفزيون وبرامج األفالم تقوم
ويف النهاية. إىل البداية من قصة تَرسد منها وكلٌّ القصصية، اللَّوحات أو النصوص أو
رسًدا النص يُمثل هنا لكن أيًضا. النصوص وامُلراِهُقون األطفال يستخدم الواقعية الحياة
البينية الشخصية املعاَمالت يف والنهاية والوسط البداية أثناء يف عادًة يَحدث ملا إدراكيٍّا
البيتزا). (كطلب امَلواِقف ويف قدم) كرة مباراة (كُحضور املناسبات ويف مثًال) (كامُلواَعدة
البيتزا ثمن (كدفع األحداث تتابُع بخصوص لة مفصَّ معلومات اإلدراكية النصوص وتُقدِّم
ر تأخَّ إن اختيارية مثًال إكرامية (دفع معنيَّ موقف أثناء يف الفعل ومالءمة تناولها) قبل

.(١٩٨٦ هيوزمان، التوصيل؛ عامل
مالئمة كلها تكن لم وإن بينها، من ليَختاروا النصوص من الكثري النشء لدى ر يتوفَّ
فعند لذا املنزل؛ داخل ال امللعب البيسبول كرة التقاط لعبة نصوص تُالئم فمثًال للَموِقف.
عىل يجب أوال: خطوتنَي؛ من عملية يف وامُلراهقون األطفال يدخل لتَمثيله نصٍّ اختيار
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املتاحة. النصوص كل وُمحتوى الحايل امَلوِقف بني واالختالف الشبه أوُجه يُقيموا أن النشء
النص كان إذا وما معنيَّ نصٍّ الستخدام امُلحتِملة التبعات إىل للنظر النشء يحتاج ثانيًا:
معظم يَختار عامة وبصفة االجتماعي). (كالعرف اجتماعيٍّا املقبول السلوك مع ُمتماشيًا
عات التوقُّ مع تتماىش التي وكذلك إيجابية، تَِبعات لها التي النصوص وامُلراهقني األطفال
فون يترصَّ وامُلراِهقون فاألطفال خاطئة. قرارات أيًضا يتَّخذون النشء أن إال االجتماعية.
النشء فإنَّ النص، لنظرية وطبًقا الجرائم. ويرتكبون املخدرات ويتعاُطون بُعدوانية،
محتوى (أ) بالنصوص: تتعلق أشياء أربعة يف سيَختِلفان املنحرف غري والنشء املنحرف
الرغبة و(د) لألفعال. املتوقعة التبعات (ج) النص. بمالءمة الخاصة القرارات (ب) النص.

.(١٩٨٦ (هيوزمان، االجتماعية األعراف اتباع يف
يُمكن لذا املبارش؛ واالحتكاك باملالحظة التعلُّم نتيجة اإلدراكية النصوص ر تتطوَّ
مع للتفاعل واملراهقون األطفال يستخدمها التي السيناريوهات يصنع أو يغري أن لإلعالم
سيناريو مونتانا طوني الرئيسية الشخصية تُقدِّم مثًال «سكارفيس» فيلم ففي العالم.
تحوز املال تحوز وعندما أوًال. املال تجني أن عليك البلد هذا «يف رفيقة: عن للبحث
خاصة نصيحة أفضل هذه ليَست ربما النساء.» تأتيك القوة تمتلك وعندما القوة.
النصوص تشكُّل وبمجرَّد جيتس. لبيل ناِجحة نصيحة أنها يبدو لكن للجميع، باملواَعدة
النصوص استخدام يف النشء يبدأ أن بمجرَّد إنه أي للتغيري. مقاَومة تُصبح واستخدامها
محتوى يف كبريًا تغيريًا الجديدة التجارب تُحِدث ال ذلك وفوق استخدامها. يف يَستمرُّون
السلوك ذي للنشء بالرضورة النصوصمشكلة مرونة عدم يشكل وال الراسخة. النصوص
انحراف يف تدخل التي العوامل أحد النصوص تغيري مقاَومة لكن اإليجابي، االجتماعي

النشء.
مرتابطة. شبكات يف ع تتجمَّ فهي املفاهيم، شأن شأنها إدراكية النصوصكيانات وألن
املتشابهة. األفعال عىل تؤكِّد التي االجتماعية السلوكيات عىل النصوص شبكات وتقوم
املبنية (كالنصوص مختلفة نصوص من الطعام غرفة وسياق الفصل سياق يتكون فمثًال
أنه إال الطعام). غرفة يف الفوىض عىل املبنية والنصوص الفصل، يف بالقواعد االلتزام عىل
الشبكة لنفس ينتميان فهما مدرسيٍّا سياًقا ن تتضمَّ النصوص تلك من كالٍّ ألن نتيجة
د سيُمهِّ املؤملة) الطعام غرفة تجارب عن (كالتحدث أحدها تفعيل فإن وعليه اإلدراكية.

املؤملة). الفصل (كتَجاِرب األخرى املدرسية النصوص كذلك
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أهمية عىل وتؤكد النشء يتَّخذها التي السلوكية القرارات النص نظرية وتفصل
التي فالعوامل إذن وتفعيلها. بالنصوص الخاصة القرارات اتخاذ يف االجتماعية األعراف
قوة تظهر وهنا النشء. سلوكيات عىل مبارشة غري بصورة تؤثر االجتماعية األعراف يف تؤثر
خ ترسُّ أن كما تدوم. و/أو النصوص تتشكَّل لإلعالم املتكرِّر التعرُّض فمع اإلعالم. وسائل
املرتبطة معتقداتهم مع متماشية بيئات عن يبحثون واملراهقني األطفال يجعل النصوص
فحسب املكتَسبة النصوص الستخدام ال فرص عن النشء يبحث سوف لذا بالنصوص؛
يبحث فمثًال رشعية. النصوص إلكساب فرًصا اإلعالم ويوفر أيًضا. رشعية إلكسابها بل
األطفال ويبحث جنسيٍّا، مشحون تليفزيوني محتًوى عن جنسيٍّا النشطون امُلراهقون
ورغم .(٢٠٠٦ كريش، ١٩٩٤؛ وروكويل، (بريانت بالعنف الغني اإلعالم عن العدوانيون
لتفعيل فرصة تعطي ال واألفالم) واملوسيقى (كالتليفزيون التقليدية اإلعالم وسائل أن

اإلنرتنت. أنشطة من والكثري الفيديو ألعاب ممارسة خالل من يتم فهذا النصوص

اإلعالم لوسائل العمومي النموذج (8)

فنظرية نطاقها؛ يف محدودة االجتماعي اإلدراك نظرية باستثناء املذكورة النظريات كل تعدُّ
النص ونظرية التمهيد نظرية أما باالستثارة، املرتبطة العواطف عىل تركز اإلثارة انتقال
دور فتناقش االجتماعي التعلم نظرية وأما اإلدراك، عىل تركز فكلها التثقيف ومنظور
يتأثَّر السلوك أن ترى االجتماعي اإلدراك نظرية أن ورغم السلوكيات. اكتساب يف املالحظة
والعواطف امُلدركات بها تؤثر التي للكيفية مفصًال تفسريًا تقدم ال فهي عدة، بعوامل
النموذج دور يأتي وهنا السلوك. ثَم ومن القرار؛ اتخاذ عملية يف والدوافع والسلوكيات

اإلعالم. لوسائل العمومي
يجمع والسلوك، واإلثارة واملشاعر األفكار عىل اإلعالم اسِتهالك تأثري بيان أجل ومن
الرصاصة نظرية (باستثناء عليه السابقة النظريات بني اإلعالم لوسائل العمومي النموذج
النموذج يُمثِّل حقه. حقٍّ ذي كل أُويفِّ أن أريد البداية يف لكن واحد. نموذج يف السحرية)
وضعه الذي العدواني للسلوك العام النموذج من تطبيقية نسخة اإلعالم لوسائل العمومي
املدخل ات ُمتغريِّ تتفاَعل الُعدواني للسلوك العام للنموذج وطبًقا وبوشمان. أندرسون
كلمة العدوان بكلمة استبدال يُمكنك العدواني. السلوك يف لتُؤثِّر دوريٍّا والنتائج واملسارات
النموذج تفاصيل إنَّ بل اإلعالم. لوسائل العمومي النموذج رشحت قد وستكون اإلعالم
لتوضيح املستخَدم األصيل الرسم يف إطالًقا تغيريات أيِّ دون تُرى أن يُمكن العمومي
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يُمِكننا هذا عرفنا أن وبعد .(1-2 شكل (انظر العدواني للسلوك العام النموذج عمليات
أكرب. بتفصيل اإلعالم لوسائل العمومي النموذج نتناول أن

ا�دخل الشخص ا�وقف

ا�واجهة
االجتماعية

ا�سارات

الحالة الداخلية الحارضة:

العاطفة

اإلدراك االستثارة

النتائج

عمليات التقييم
واتخاذ القرار

الفعل ا�تأني

الفعل التلقائي

مرصح .(٢٠٠٢) وبوشمان أندرسون (املصدر: العدواني للسلوك العام النموذج :1-2 شكل
طبعه). بإعادة

تلك من الشخص ات ُمتغريِّ وتتألَّف واملوقف. الشخص من املدخل ُمتغريات تتألَّف
معنيَّ بشكل للترصف الفرد استعداد عىل تؤثِّر التي بالشخص املرتبطة الخصائص
البيولوجية العوامل املتغري هذا ن ويتضمَّ عدوانيٍّا). أو جنسيٍّا أو مثًال إيجابيٍّا (اجتماعيٍّا
والسلوكيات الهرمونات) ومستويات الجينية (كالنزعات مسبًقا املوجودة و/أو املستقرة
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السياق؛ عىل فتعتمد املوقف ات ُمتغريِّ أما والنصوص. الشخصية وخصائص واملعتقدات
تلك ضمن العامة العنارص وكذلك املحيطة البيئة عىل املبنية التعامالت إىل تُشري حيث
األطفال فيها يوجد التي السياقات تَغريُّ ومع مثًال). الغرفة يف مرتفعة حرارة (درجة البيئة

السياق. بتغري املوقف متغريِّ يَتفاوت لكن ثابتًا، الشخص متغريِّ يظل واملراهقون
تتأثَّر العدواني) للسلوك العام (والنموذج اإلعالم لوسائل العمومي للنموذج وطبًقا
الحالية الداخلية الحالة بتغريُّ مبارشة غري بصفة املوقفية ات واملتغريِّ الشخص ات ُمتغريِّ
العاطفي املسار ل يُفصِّ واإلدراك. واإلثارة العاطفة مسارات: ثالثة من تتكوَّن وهي للفرد
إىل اإلثارة مسار ويشري املدخالت. نتيجة تُستحَرض التي والعواطف املزاجية الحاالت
ات املتغريِّ عن ناتجة منتقلة إثارة أي وكذلك الفسيولوجية االستثارة من الحالية املستويات
والنصوص األفكار وصناعة التمهيد فيَشمل اإلدراكي املسار أما واملوقفية. الشخصية
النموذج نظرية ترى املتباَدلة، الحتمية مفهوم غرار وعىل باملدخالت. املرتبطة والشبكات
متصلة اإلدراكي واملسار اإلثارة ومسار العاطفي املسار أن اإلعالم لوسائل العمومي
فمثًال األخرى. باملسارات مبارشًة — ويتأثَّر — يؤثر مسار كل إنَّ أي تبادليٍّا. بينيٍّا اتصاًال
ُمستوى من بدوره يرفع ما وهو الجنسية، األفكار من تزيد أن الجنسية للمشاعر يمكن

الجنسية. املشاعر يف األخرى هي تؤثِّر التي الجنسية اإلثارة
أن وبما الحايل. املوقف يُقيَّم الداخلية، الحالة مسارات عرب املعلومات معالجة بعد
قد التقييم عملية فإن بالفعل، وا تمُّ قد شابه وما اإلثارة ونقل الشبكة وتفعيل التمهيد
السلوك باختيار الخاصة القرارات تَعكس فقد وعليه، الداخلية. الحالة مليول تبًعا تنحاز
منحاًزا أكان (سواء ما سلوك تفعيل قرار أن إال االنحياز. هذا تفعيله من ذلك ييل وما
وأخرى فورية عملية للتقييم: عمليتنَي خالل من املعلومات تقييم بعد إال يُتخذ ال ال) أم
يف املشرتكني األطراف ونوايا املحسوسة املشاعر الفورية التقييم عملية تقيس متأنية.
وإن واعية، وغري تلقائية الفورية التقييم عملية فإن كذلك وأهدافهم. الحايل املوقف
التلقائي. الفعل فسيليها مثًال)، ذلك سبل (النعدام تمحيص دون التقييم عملية استمرَّت
ال األوَّيل التقييم عىل املبنية القرارات أن بدا إن و(أ) لذلك الكافية الوسائل رت توفَّ إن لكن
إعادة عملية فستحدث مهمة قرارات يتضمن املوقف كان إن (ب) أو ُمرضية، نتائج تعطي
جديدة، معلومات عن البحث يَجري واعية اآلن أصبحت التي التقييم إعادة وخالل تقييم.
إىل ويُشار الذهن. إىل السابقة القرارات وتُسرتجع املمكنة ف الترصُّ سبل تقييم ويُعاد
لوسائل العمومي النموذج يتَّسم وأخريًا املتأني. بالفعل التقييم إعادة عن الناتج السلوك
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يقع بعدما الخصوص، وجه وعىل اسرتجاعية. تغذية دورة تطبق دورية بسمات اإلعالم
يف مدخًال الحقيقة يف تصري الراهنة االجتماعية التجربة فإن املتأني أو التلقائي الفعل
املتغريات يف الجارية التعامالت تؤثِّر حيث السلوكية؛ الدائرة تتمُّ وبهذا الجارية. املعاملة

جديد. من الدائرة وتبدأ واملوقفية الشخصية
التايل: املوقف مع اإلعالم لوسائل العمومي النموذج تعامل كيفية سنتناول واآلن
(سيسمي سمسم» «عالم برنامج من حلقة تُشاِهد العادة، بخالف ُمتعاونة فتاة سوزي
امَلفقودة. كعكاته عن البحث يف كعكي صديقه العمالق الطائر فيها يساعد سرتيت)
املفقود. حذائه عن يبحث بوبي أخاها أن — وقتها املسرتخية — سوزي تالحظ عندها
تشمل سوف سوزي عند املدخلة ات املتغريِّ فإن اإلعالم لوسائل العمومي للنموذج طبًقا
مساعدة من اإليجابي واملوقف اإليجابية االجتماعية بالنصوص يعج شخصيٍّا ًا متغريِّ
عىل يؤكِّد متغريِّ الحالة هذه يف وهو موقفيٍّا، متغريًا التليفزيوني الربنامج ويُمثِّل اآلخرين.
مسارات يُنشط أن واملوقفي الشخيص َين املتغريِّ بني االتفاق شأن ومن التعاوني. السلوك
سوزي أن واألغلب اإليجابية. االجتماعية باألفعال املتعلِّقة واالستثارة والعاطفة اإلدراك
كلتاهما التقييم وإعادة التقييم عمليتا ض تتمخَّ حيث الحذاء؛ عن بحثه يف بوبي ستُساعد
الشخصية اتها ُمتغريِّ عىل بدوره التعاوني ُسوزي سلوك وسيؤثِّر التعاوني. السلوك عن

بالفعل. لديها خة املرتسِّ املساعدة تقديم سيناريوهات بتعزيز

النمو منظور من ة مهمَّ نقاط (9)

مرحلة يف التغريات أسباب بل النمو، مسار تفسري عىل األساس يف النمو نظريات تَقتِرص ال
نظريات معايري استعرضناها التي التقليدية اإلعالم نظريات أي يف ق تتحقَّ فهل النمو.
اإلعالمي التأثري تُناقش التي الفرضيات املذكورة النظريات من كلٍّ عن يغيب إذ ال! النمو؟
النمو. خالل تحدث التي والعاطفية واالجتماعية واإلدراكية الجسمانية ات التغريُّ سياق يف
النتائج فإن والنشأة، بالنمو خاصة نظريات ليست أعاله املذكورة النظريات أن ورغم
قائمة تنبؤات وضع أجل من فرضياتها يف دمُجها يُمكن بالنمو واملتعلِّقة إليها ل املتوصَّ

األعمار. مختلف يف النَّشء عىل اإلعالمي التأثري عىل
النشء فيها يكون التي النشأة مراحل إحدى نتناول بنا هيا املسألة، هذه ح ولنُوضِّ
واضحة؛ تغريات مرحلة املراهقة فأوائل املراهقة؛ أوائل وهي أال باإلعالم، للتأثُّر قابلية أكثر
املشاعر يف والزيادة بها، يمرُّون التي الجسمانية التغريات مع يتكيفوا أن النشء عىل يجب إذ
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يف والتغريات املدرسة، يف العاطفية االجتماعية والتحديات التعليمية والتحديات الجنسية
هذه مع التأقلم يُحسنون امُلراِهِقني معظم أن من الرغم وعىل واألقران. باآلباء عالقاتهم
(ستاينربج، واالكتئاب السلبية املشاعر فيها تزيد مرحلة املراهقة أوائل فإن التحديات،
أوائل يف الفسيولوجية التعرُّضلالستثارة مستويات أن إىل إضافية أبحاث وتشري .(٢٠٠١
.(٢٠٠٠ (سبري، سنٍّا األكرب املراِهقني أو األصغر األطفال عند مستوياتها من أكرب املراهقة
السابقة الحديثة القرشية العصبية الوصالت نصف امُلراَهقة أوائل يف النشء يفقد كذلك
يكون بهذا لكن البلوغ. بعد الدماغ كفاءة زيادة إىل النهاية يف يُؤدِّي ما وهو للبلوغ،
ما وهو العصبية، الوصالت يف محدود لتقليم تعرَّض قد املراهقة أوائل يف النشء دماغ
يورجلن ألبحاث وطبًقا .(١٩٩٩ (براونيل، السليمة القرارات اتخاذ عىل قدرته من يُقلِّل
للمواقف يَستجيبون املراهقة أوائل يف النشء فإنَّ الدماغي التصوير حول (١٩٩٨) تود
ردود إىل يؤدي قد ما وهو سنٍّا، األكرب األفراد من أقل إدراكي بنشاط عاطفيٍّا لة املحمَّ

تلقائية. اندفاعية أفعال
للتعرض املحتمل التأثري نتناول بنا هيا املعلومات، هذه عىل اطَّلعنا أن وبعد واآلن،
فاالستثارة املراهقة. أوائل يف اإلعالم لوسائل العمومي النموذج عمليات عىل لإلعالم
استثارة مع ستتفاعل املراهقة أوائل يف النشء لها يتعرَّض التي الزائدة الفسيولوجية
الداخلية الحالة استثارة من مرتاكًما مستًوى لتكون اإلعالم يسببها التي الداخلية الحالة
وينشط نصوًصا ل يُفعِّ اإلعالم أن من الرغم وعىل النمو. من أخرى مراحل يف منه أعىل
منها يعاني التي اإلدراكي القصور مواطن فإن معينة أفكاًرا د ويمهِّ إدراكية شبكات
عمليات عىل الداخلية للحالة اإلدراكية املسارات تأثري من ستُحدُّ املراهقة أوائل يف النشء
للنموذج العاطفية املسارات ستكون املقابل ويف الالحقة. اإلعالم لوسائل العمومي النموذج
عاطفية استجابة أقوى اإلعالم وسائل ستولد وبهذا للمراَهقة، األوىل السنوات يف ا جدٍّ قويًة
االستجابة مستويات وارتفاع اإلدراكية املوارد مَلحدودية ونتيجة هذه. النمو مرحلة يف
املراحل عن املراهقة أوائل يف يقلُّ التقييم إعادة احتمال فإن والعاطفية، الفسيولوجية
انشغال إىل ات التغريُّ هذه ستؤدِّي األخرى النمو بمراحل وباملقارنة النهاية ويف األخرى.

املتأني. الفعل من أكثر التلقائي بالفعل املراهقني
يبني وكما عليه. والسيطرة به والتنبؤ السلوك تفسري تُتيح اإلعالم نظريات أن تذكر
قضايا توضع عندما تزداد األهداف هذه تحقيق عىل نظرية أي قدرة فإن املذكور املثال
تحديد عىل االجتماع علماء يُساعد النظرية يف النمو مفاهيم دمج أن كما االعتبار. يف النمو

بعد. تماًما تُستكَشف لم التي البحثية املسارات
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التعليمية واآلثار اإلعالم

ال االبتدائية املرحلة يف املدرِّسني أن هو الطفولة مرحلة يف الشائعة االعتقادات بني من
يكون حاٍل كل فعىل كذلك؛ فيها يعيشون بل الفصول يف التدريس عىل حالهم يقترص
األطفال عودة بعد الفصول يف ويظلُّون األطفال، حضور قبل املدرسة يف املدرسون
املدرسة يف فعًال يسكنون ال املدرِّسني أن األطفال إلدراك ويُمكن طويل. بوقت ملنازلهم
الطفولة مرحلة معتقدات يف ص متخصِّ موقع يف إميليا كتبت فكما صادًما. يكون أن
األطفال، من الكثري مثل ربما اعتقدت، «طاَلما :(٢٠٠٧ ،www.iusedtobelieve.com)
ساحتها. يف يخيمون الصيف خالل أنهم واعتقدت املدرسة. يف يَسكنون املدرسني أن
متجر يف التجاري املركز يف الخامسة السنة يف ُمدرَِّستي رأيُت عندما مخطئة أني واتضح
الذي الوقت ويف ل.» تحوُّ لحظة كانت داخلية. مالبس تشرتي … سيكريت فيكتوريا
مجرَّد الفصح عيد أرنب وأن موجود غري نويل بابا أن النهاية يف األطفال فيه يعرف
انتهاء بعد إليها يعودون ومنازل أُرس لهم املدرسني أن كذلك يُدركون خيالية، حكاية
وهو النشء، منازل يف أو املدرسة يف يعيش آخر نوع من معلم يوجد لكن الدرايس. اليوم
امُلحِرجة، الداخلية املالبس برشاء يتعلَّق قلًقا يستدعي وال املكاننَي. بني ينتقل ما نادًرا
هم بل ودم، لحم من املالبس عن امُلستغنون املعلمون هؤالء ليس األرجح، عىل نت خمَّ كما
ويُشار اإللكرتونية. الرشائح من وتشكيلة واألسالك والزجاج البالستيك من مصنوعون

التعليمية». اإلعالم «وسائل ب الجملة يف إليهم
يُجلس ما غالبًا للتعلم، امُلستعدِّين النوابغ لألبناء امُلستقبَيل النجاح آمال ظلِّ يف
محطة أي أو نيكلوديون أو إس بي بي قناة ويَشغلون التليفزيون أمام أبناءهم اآلباء

www.iusedtobelieve.com
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بل كبرية. بكميات التعليمية اإلعالم وسائل اآلباء يشرتى كذلك «تعليميٍّا». محتًوى تُذيع
مليارات نطاق إىل الرتاكمية املبيعات تصل حيث رواج؛ يف التعليمي اإلعالم تجارة إنَّ
لسلسلة التفاعلية واأللعاب الرقمية الفيديو أقراص مبيعات إجمايل بلغ فمثًال الدوالرات.
٢٠٠٠ عام األسواق يف طرحها منذ دوالر مليارات ٤ حوايل إىل وحدها دورا» «مغامرات
واملراهقون األطفال يتعلَّم هل لكن .(٢٠٠٧ ،www.commercialfreechildhood.org)
البداية، يف لكن التفصيل. من بمزيٍد السؤال هذا سنَتناول اإللكرتونيِّني؟ املعلمني من فعًال
التعليمية األرضار نفهم أن الرضوري فِمن تعليمية، منافع لها اإلعالم وسائل كل وألنَّ

العامة. اإلعالم وسائل الستخدام امُلحتملة

الدراسية؟ بالنتائج اإلعالم وسائل استخدام يرضُّ هل (1)

اإلعالم وسائل استخدام بني العالقة عديدة دراسات َقيََّمْت عاًما، ٣٠ مدة خالل يف
اإلنجاز اختبارات يف املحصلة والدرجات الدرايس األداء (كُمستوى الدرايس واإلنجاز العامة
لإلعالم املفرط االستخدام أن ترى تقليل فرضية الدراسات هذه تُقدِّم ما وعادًة املعيارية).
شني حدَّد وقد .(١٩٩٤ فورت، دير وفان (فالكنربج الدرايس األداء انخفاض إىل يؤدِّي
أثرها: تُحدث أن التقليل لفرضية خاللها من يُمكن محتَملة آليات ثالث مؤخًرا (٢٠٠٤)
تُثبط إما اآلليات هذه أن ويُفرتَض واالندفاعية. والسلبية، الذهني والجهد الوقت، إحالل
أن بالذكر جدير الدرايس. النجاح تُعيق لسلوكيات تؤدِّي أو النشء عند الفكرية املعالجة
ييل وفيما الدراسية. النتائج عىل للتليفزيون التعرُّض تأثري لتفرس ُوضعت اآلليات هذه

كافًة: اإلعالم وسائل استخدام أنواع ليشمل التقليل فرضية نطاق أمُد

التقليل فرضية وراء الكامنة اآلليات (1-1)

أخرى أنشطة من الوقت يسحب اإلعالم وسائل استخدام أن عىل الوقت إحالل فرضية تنصُّ
لالمتحانات. واملذاكرة املنزلية كالفروض الدرايس، باألداء مرتبطة و/أو عقليٍّا زة محفِّ
أكثر أنها النشءُ يرى الفيديو ألعاب وممارسة للموسيقى واالستماع التليفزيون فمشاهدة
وصعبة رتيبة تكون قد التي بالدراسة املتعلِّقة اإلدراكية املهام من بكثري وتسليًة إمتاًعا
املرتبطة األنشطة محل يحلُّ اإلعالم وسائل استخدام وألن بالتايل األحيان. بعض يف ومملَّة
للقول وطبًقا املستقبَلية. الدراسية النتائج وتتأثر اإلدراكي النمو يُعيق فذلك بالتعليم،
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كافية تجريبية أدلة من ما لكن نظريٍّا، عظيم كالم وهو يضيع.» يُستغلُّ ال «ما املأثور:
بل الدرايس. اإلنجاز تدعم التي لألنشطة اإلعالم وسائل استخدام «إحالل» فرضية تدعم
إعالم وسائل استخدام محلَّ يحل الفيديو) ألعاب (كممارسة اإلعالم وسائل استخدام إنَّ
الوقت قضاء أو كالتمشية الرتفيهية، األنشطة من غريها أو التليفزيون) (كُمشاهدة أخرى
يظلُّ القرائن، انعدام ومع .(٢٠٠٦ وأندرسون، (شميت التجاري املركز يف األصدقاء مع
واملراهقون األطفال وحتى سائًدا. عقليٍّا زة املحفِّ األنشطة محلَّ يحلُّ اإلعالم بأن االعتقاد

.(٢٠٠٣ (باالرد، األسطورة هذه يُصدِّقون
يؤدي اإلعالم وسائل استخدام أن فرتى الذهنية الذهني/السلبية الجهد فرضية أما
املعلومات، العقل «يلقم» اإلعالم وسائل استخدام أن الفرضية وتقرتح الذهني. الكسل إىل
الناظرة الالمعة املنبهرة فالعيون املستخدم. من الذهني الجهد من الكثري يتطلَّب ال ما وهو
السلبي التفكري هذا يصري الوقت وبمرور اإلدراكية. السلبية عىل عالمة تُعدُّ التليفزيون إىل
زة محفِّ أنشطة النشء يواجه عندما لذا اإلدراكي؛ الجهد بذل يف الرغبة وتختفي عادًة،
يتجنَّبون و/أو ضئيًال جهًدا يَبذُلون فهم الرياضية) املسائل حل أو (كالقراءة إدراكيٍّا
تقليل إىل بدوره املطولة اإلدراكية السلبية من النوع هذا ويؤدي واحدة. جملة ممارستها

اإلدراكي. النمو
اإلعالم استخدام أن إىل تُشري تجريبية بيانات من ما السابقة، الفرضية مع الحال وكما
يوجد وال املنزل. يف أو املدرسة يف املسائل حلِّ عند الالحق اإلدراكي املجهود يف فعًال يُؤثِّر
السلبية عىل ع يُشجِّ اإلعالم استخدام إن القائل الرأي تَدعم التي القرائن من الكثري كذلك
يكونون املرئي اإلعالم استخدامهم عند األطفال أن مؤخًرا أبحاث بينَت بل اإلدراكية.
باملراهقة ُمرتبط موضوع تناول عند البالغ غري ابني حار عندما فمثًال إدراكيٍّا. نَشيطني
االستمناء؟» يعني «ماذا كلهم: العرض دار يف َمن أمام َعفويٍّا صاح «املتحولون»، فيلم يف
باستمرار ويُناقشون يسألون األطفال أن التجريبية األبحاث بيَّنَت فقد الطرفة هذه بخالف
.(١٩٩٠ (ألكساندر، اإلعالم وسائل استخدامهم أثناء يف الشاشة عىل املعروض امُلحتوى
تدخل إذًا سلبيته. ال الذهن نشاط عىل دليل املحتوى ومناقشة االستفهام أن بالذكر جدير

اإلعالمية. األسطورة نطاق الذهنية الذهني/السلبية الجهد فرضية
املتالحق وعرضه لإلعالم االستثارية الطبيعة فإن االندفاعية، لفرضية وطبًقا
الهادفة السلوكيات ويعيق الجارية، األنشطة ويثبط االنتباه، فرتات من يُقرصِّ للمعلومات
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ع وتُشجِّ املفرط النشاط تسبب املؤثِّرات هذه أن يُعتَقد ذاته الوقت ويف املهام. إلنجاز
يُقلِّل اإلعالم وسائل استخدام أن عىل االندفاعية فرضية تنصُّ إذن االندفاعية. السلوكيات
االحتفاظ يف األطفال يواجهها التي الصعوبة من يزيد (أ) ألنه الدرايس؛ اإلنجاز معدَّالت من
ما وهو االندفاعي السلوك إىل يؤدي و(ب) كالفصل، نسبيٍّا تشويًقا أقل بيئة يف برتكيزهم
تعرَّضت سمسم» «عالم مثل التعليمية التليفزيونية الربامج وحتى أيًضا. التعلُّم يعيق قد
يف املشاِهدين عند االنتباه فرتات عىل سلبيٍّا تأثريًا لها أن باعتبار الحاد للنقد مرة ذات
تتعدَّى ال أنها يبدو االندفاعية فرضية أن إال .(١٩٩٦ (هارتمان، املدرسة قبل ما مرحلة
وفرتات النشاط مستويات إن القائل الرأي تدعم بيانات ال إذ اإلعالم؛ عن أسطورة كونها
.(٢٠٠٦ وأندرسون، (شميت النشأة خالل اإلعالم وسائل باستخدام عكسيٍّا تتأثر االنتباه

الحركة؟ وفرط االنتباه قلة اضطراب اإلعالم يُسبب هل (أ)

واالندفاعية االنتباه فقدان من مطول بنمط الحركة وفرط االنتباه قلة اضطراب يُعرف
تؤدي للتليفزيون املتكرِّرة املشاَهدة أن إىل األخرية االرتباط أبحاث وتُشري الحركة. وفرط
يف الحركة وفرط االنتباه قلة باضطراب الخاصة السلوكيات لظهور ملموسة بصورة
كريستاكيس ٢٠٠٦؛ ورابينوفيتس، (تشان واملراهقة طة واملتوسِّ املبكِّرة الطفولة أثناء
ستيفنز أشار كما لكن .(٢٠٠٧ وآخرون، ميلر ٢٠٠٤؛ ومكارتي، وديجوزيب وزيمرمان
االقتصادية االجتماعية (كالحالة ة املهمَّ البيئية العوامل تعويض فعند (٢٠٠٦) ومالسو
تتنبَّأ أن يُمكنها ال التليفزيون ُمشاهدة أن يتَّضح اإلحصاءات يف الوالَدين) وتدخل
التي — الوحيدة الدراسة أن عن فضًال الحركة. وفرط االنتباه قلة اضطراب بسلوكيات
وفرط االنتباه قلَّة اضطراب سلوكيات عىل الفيديو ألعاب ملمارسة ملموًسا تأثريًا وجدت
من امُلحتَملة التأثري عوامل تَُقيِّْم لم — ورابينوفيتس) (تشان املراَهقة أثناء يف الحركة

شك. محلَّ تصري األخرية النتائج صحة فإن لذا املحيطة؛ البيئة
ن تتضمَّ مركَّبة عملية الحركة وفرط االنتباه قلة الضطراب السليم التشخيص إن
للفحص الخاضع املراهق أو والطفل واملدرِّسني اآلباء من معلومات يشمل رسيريٍّا تقييًما
ركزت فقد الصلة، ذات املادية والتكاليف الوقت لقيود ونظًرا .(٢٠٠٠ وماكراكن، (ماكجو
وفرط االنتباه قلَّة اضطراب أعراض ظهور يف اإلعالم تأثري عىل املجال هذا يف األبحاث
ال طفل عىل االضطراب أعراض ظهور أنَّ إال ذاته. االضطراب تشخيص من بدًال الحركة
إذا ما تُحدِّد لم اإلعالمي التأثري دراسات معظم أن عن فضًال االضطراب. تشخيص يَضمن
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كان إذا ما (أي التشخييص أو «الرسيري» النطاق يف تقع االضطراب أعراض مقدار كان
هذه مالت بل لديهم). االضطراب تشخيص جرى من عىل عادة يظهر األعراض ُمستوى
مستويات بارتفاع يرتبط اإلعالم وسائل استخدام كان إذا ما إىل اإلشارة نحو الدراسات
زيادة األطفال عىل يظهر أن ا جدٍّ امُلمكن من الحركة. وفرط االنتباه قلة اضطراب أعراض
الطبيعي» «النطاق يف سلوكهم يظلَّ لكن الحركة وفرط االنتباه قلَّة اضطراب أعراض يف
الحركة وفرط االنتباه قلَّة اضطراب أعراض زيادة بني باملساواة يُنَصح ال لذا للنمو؛

باالضطراب. اإلصابة وتشخيص

الدرايس واإلنجاز اإلعالم وسائل استخدام بني تربط التي األبحاث (2-1)

قرائن من كبري َقدر بعد لها ر يتوفَّ لم التقليل فرضية وراء الكاِمنة اآلليات أن رغم
(مع الدرايس اإلنجاز مستوى يُقلِّل اإلعالم وسائل استخدام إن القائل الرأي فإنَّ تجريبية،
هيا التقليل فرضية عرفنا أن وبعد لذا باستمرار؛ يُطَرح يزال ال اآلليات) معرفة عدم
باستخدام الخاصة األبحاث إن نقول أن يُمكننا التجريبي: البحث عالم أغوار نسرب بنا
تناُسب وجود إىل الدراسات بعض تشري فبينما مشوَّشة؛ الدرايس واإلنجاز اإلعالم وسائل
أي تجد ال أخرى دراسات فإن الدرايس، واإلنجاز التليفزيون ُمشاهدة بني قوي عكيس
التقليل فرضية تأييد إىل تميل أُجريت التي الدراسات معظم لكن بينهما. واضحة روابط
أربع مدة خالل أنه (٢٠٠٧) وشنايدر إنيموزر وجد فمثًال، .(٢٠٠٣ وأوستني، (تومسون
القراءة. نتائج يف انخفاض أكرب التليفزيوني للرتفيه بكثافة املستخدمني عىل ظهر سنوات
سلبًا ارتبطت واملراهقة الطفولة أثناء يف التليفزيون مشاَهدة أن إىل دراسة لت توصَّ بل
وميلني (هانكوكس عاًما ٢٠ حوايل مرور بعد النضج، مرحلة أوائل يف الدرايس باإلنجاز
السلبي التأثري إىل إضافًة — تُشري فهي مًعا الدراسات هذه وبوضع .(٢٠٠٥ وبولتون،
خالل اإلعالم وسائل استخدام آثار أن إىل — القريب املستقبل يف الدرايس اإلنجاز عىل

خاص. نحٍو عىل للقلق يدعو رأي وهو لعقود، تستمر قد واملراَهقة الطفولة
اتِّساق عدم أن (١٩٨٢ وولربج، هريتيل وهريتيل، (ويليامز وزمالؤه ويليامز وذكر
مشاهدة بني منحنية خطية عالقة نتيجَة يحدث التقليل بفرضية املرتبطة النتائج
ساعات ١٠ من أقل التليفزيون مشاهدة داَمت فما الدرايس. واإلنجاز التليفزيون
تخطِّي بمجرد لكن املشاَهدة. ُمستوى بزيادة االرتفاع إىل الدرايس اإلنجاز يَميل أسبوعيٍّا
مشاهدة معدالت بزيادة الدرايس اإلنجاز مستوى يقلُّ أسبوعيٍّا العرشة الساعات حاجز
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إنها إذ املنحنية؛ العالقة هذه يف تؤثِّر ال أنها يبدو النشأة مرحلة أن والالفت التليفزيون.
األول النصف يُشري الخصوص، وجه وعىل واملراِهقني. األطفال من كل عند هي كما تظلُّ
هذه وتؤيد اإلعالم. وسائل استخدام الواقع يف يُعزِّزه الدرايس اإلنجاز أن إىل املنحنى من
ما وهو الدماغ ط ينشِّ اإلعالم وسائل استخدام أن ترى التي التحفيز فرضية البيانات
إذ التحفيز؛ فرضية اإلنرتنت حول األبحاث تؤيد كذلك الدرايس. اإلنجاز زيادة إىل يؤدِّي
ارتباًطا ترتبط اإلنرتنت استخدام يف املنقضية الساعات عدد إىل حديثة دراسة لت توصَّ
إذًا؟ يصحُّ الفرضيتنَي أي .(٢٠٠٦ وآخرون، (جاكسون الدرايس اإلنجاز بمستوى طرديٍّا
أم التقليل فرضية خالل من الدرايس اإلنجاز عىل سلبًا اإلعالم وسائل استخدام يؤثر هل

التحفيز؟ فرضية خالل من إيجابًا

والتحفيز التقليل فرضيتَي عن األبحاث تقييم (3-1)

سبَّبه املالَحظ التأثري كان أي الرسالة، هي الوسيلة كانت أعاله، املذكورة الدراسات يف
دامت فما هذا، التأثري لنموذج وطبًقا املحتوى). (أي الكيف وليس املستهَلك اإلعالمي الكم
متفاوت محتًوى ذات برامج مشاهدة فإن الزمنية، املدة لنفس تُستهَلك اإلعالمية الربامج
عىل التأثري نفس لها يف تي إم قناة عىل مينتس) (سيكستي و«٦٠دقيقة» «كريبس» مثل
مثل — العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة يف املقضية الساعات فإنَّ كذلك الدرايس. اإلنجاز
ُمشاهدة يف الساعات عدد نفس قضاء مثل الدرايس اإلنجاز عىل التأثري نفس له — ٣ دووم
املحتوى أن تظنُّ فهل كوناتكت». ٣-٢-١» برنامج مثل التليفزيونية التعليمية الربامج
التأثري مجال يف املعاِرصين الباحثني معظم وكذلك ذلك أظن أنا الدرايس؟ لإلنجاز مهم

.(٢٠٠٦ وأندرسون، (شميت اإلعالمي
يرض أن يُمكن التعليمية القيمة من الخايل اإلعالم أن إىل تشري أدلة توجد الواقع، يف
مع .(٢٠٠١ وآخرون، (رايت املدرسة قبل فيما األطفال عند خاصة الدرايس، باإلنجاز
(كاإلعالم التعليمي غري اإلعالم من كبرية كميات استخدام أن قائًما االحتمال يظلُّ ذلك
فإن لذا أبنائهم؛ تعليم يف اآلباء استثمار عدم يعكس واملراَهقة الطفولة أثناء يف الرتفيهي)
األداء تدهور إىل يؤدي ودعمه وتشجيعه ألوالدهم اإلدراكي النمو تقدير يف اآلباء تقصري
عندما الرأي، هذا يؤيد ومما .(٢٠٠٦ (زان، املستهَلك اإلعالم محتوى من أكثر الدرايس
استخدام أن كثرية دراسات تجد االعتبار، يف الدرايس النجاح بشأن اآلباء توقعات توضع
إجراء ينبغي ذلك مع .(٢٠٠٦ وأندرسون، (شميت الدرايس بالنجاح يتنبأ يَُعد لم اإلعالم
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وسائل باستخدام املرتبطة الدراسية اآلثار عىل خاصة بصفة تُركِّز التي األبحاث من املزيد
باإلنجاز. املرتبطة النمو ومرحلة األرسية العوامل سياق يف الرتفيهية، اإلعالم

التعليمي اإلعالم مزايا (2)

إن القول عن األكاديمي اإلنجاز عىل سلبًا يؤثر ال الرتفيهي اإلعالم إنَّ القول يختلف
فالربامج النمو. خالل للقياس قابلة دراسية مزايا إىل يؤدِّي أن يُمكن التعليمي اإلعالم
مرحلتَي يف لألطفال ر تُوفِّ كلوز)، (بلوز بلو» و«ألغاز سمسم» «عالم مثل التليفزيونية،
غار؟ الصِّ لألطفال فعًال مفيدة الربامج هذه فهل للتعلُّم. فرًصا املدرسة قبل وما امليش تعلم
حقائق تبث التي الربامج مشاهدة من واملهارات املعرفة سنٍّا األكرب األطفال يَكتسب فهل
هل جاي)؟ ساينس ذا ناي (بيل العلوم» رجل ناي و«بيل «زوم» مثل علمية ونظريات
وقناة ديسكفري قناة عىل املذاعة التعليمية الربامج من يَستفيدوا أن للُمراهقني يُمكن
يركز الذي الفصل هذا من التايل الجزء يف األسئلة هذه من كل عىل اإلجابة ترد التعلم؟

التعليمية. اإلعالم وسائل استخدام عن الناتج والتعليمي اإلدراكي اإلثراء عىل

التليفزيوني التعليمي اإلعالم (1-2)

عىل الرتفيهي لإلعالم سلبي تأثري بوجود االعتقاد أدى العرشين، القرن ثمانينيات يف
واملراِهقني لألطفال يُتاح أن تضَمن وطنية سياسة وضِع إىل التعليمية البدائل من العكس
١٩٩٠)؛ األطفال، تليفزيون قانون (مثل التليفزيون عىل التعليمي املحتوى إىل الوصول
للنشء. مة مصمَّ ومعلوماتية تعليمية برامج تُذيع أن القنوات عىل القانون فرض إذ
واملعلوماتية التعليمية الربامج ماهية بخصوص إرشادات القانون يَضع لم الحظ ولسوء
املحتوى ذات الربامج القنوات تُصنِّف أن املفاجئ من يكن ولم إذاعتها. ينبغي متى أو
مايس (بايكر املريخ» من الدراجات راكبة «الفرئان مثل طبيعته يف املشكوك التعليمي
بيفر) تو أت (ليف لبيفر» «دعها برنامج وإعادة بل رينجرز»، و«باور مارس) فروم
القيمة ذات الربامج من العديد كان املقابل يف التعليمية/املعلوماتية. الربامج ضمن
الفيدرالية اللجنة وضعت لذا األطفال؛ معظم فيها يَنام أوقات يف تُذاع الحقيقية التعليمية
فَرضت التي الثالث» الساعات «قاعدة (١٩٩٦ لالتصاالت، الفيدرالية (اللجنة لالتصاالت
التعليمي/املعلوماتي املحتوى من األقل عىل ساعات ثالث تُذيع أن التليفزيون شبكات عىل
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أن األطفال ملعظم فيها يمكن أوقاٍت يف تُذاع أن الربامج هذه عىل كان ولألهمية، أسبوعيٍّا.
اللجنة سياسة وضعت كما مساءً). والعارشة صباًحا السابعة بني (أي فعًال يُشاهدوها
أن اشرتَطت كما التعليمية/املعلوماتية، الربامج ضمَن الربامج لتصنيف معايري الجديدة
وَقسمت األقل. عىل دقيقة ٣٠ التعليمية/املعلوماتية الربامج تَستغِرقها التي املدة تكون
اجتماعية نكهة ذات وبرامج دراسية برامج قسمني؛ إىل التعليمية/املعلوماتية الربامج
واللغة والتاريخ والطبيعة العلوم عىل دراسية باعتبارها املصنَّفة الربامج تُركِّز إذ إيجابية؛
الربامج تعرض املقابل، يف العام. األكاديمي املحتوى أي االجتماعية، والدراسات اإلنجليزية
السلوكيات التايل) الفصل يف تتناولها (التي اإليجابية االجتماعية التعليمية/املعلوماتية
أمثلة لتجَد 1-3 جدول انظر االختالف. وتقبل واملساعدة كاملشاركة الحميدة االجتماعية

التعليمية/املعلوماتية. للربامج

املستهَدف الجمهور حسب مصنَّفة التعليمية/املعلوماتية الربامج عىل أمثلة :1-3 جدول
العمرية). (باملرحلة

الربنامج اسم العمرية املرحلة

تيليتابيز امليش تعلم مرحلة
بوباه املبكرة الطفولة

سمسم عالم  
بو) ذا ويني أوف أدفينرشز (نيو الدبدوب ويني مغامرات  

إكسبلورير) ذا (دورا دورا مغامرات  
العلوم رجل ناي بيل املتوسطة الطفولة

دووج  
تريو) راب (تايم ووارب تايم ثالثية  

توتنستاين  
كالس) نيو ذا بيل: ذا باي (سايفد الجديدة النسخة الجرس: أنقذه املراهقة

أوتدورز) أمريكان (ينج يخرجون أمريكا شباب  
أدفينترشز) أنيمالز هانا (جاك الحيوان عالم يف هانا جاك مغامرات  

ستف) إنسايد أيه بي (إن للمحرتفني السلة كرة دوري كواليس  
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فيما لألطفال هة املوجَّ الربامج فإن التعليمية/املعلوماتية الربامج يف نفكِّر عندما
نيبورهود) روجرز (مسرت روجر» السيد و«جريان سمسم» «عالم مثل املدرسة قبل
(أقل ضئيلة نسبة سوى يُمثِّل ال الربامج هذه مثل أن إال بسهولة. الذهن عىل تَِرد
الربامج من ٪٦٠ يستهدف الواقع يف التعليمية/املعلوماتية. الربامج من (٪١٠ من
املراهقني إىل الباقي يوجه حيث االبتدائية، املرحلة يف األطفال التعليمية/املعلوماتية
االهتمام فيها يبدأ ما هي االبتدائية الدراسة مرحلة أن امللفت ومن .(٢٠٠٠ (جوردان،
األطفال يَستمتع طة، املتوسِّ الطفولة قبل ففيما بالتضاؤل. التعليمية/املعلوماتية بالربامج
يف اإليجابية. واالجتماعية الدراسية التعليمية/املعلوماتية الربامج من كل بمشاهدة
التعليمية/املعلوماتية الربامج مشاهدة الفتيات ل تُفضِّ طة، املتوسِّ الطفولة وخالل املقابل،
الرتفيهي اإلعالم مشاَهدة الفتية ل يُفضِّ بينما الدراسية، نظريتها عىل اإليجابية واالجتماعية
واحدة جملة اإليجابية واالجتماعية الدراسية التعليمية/املعلوماتية الربامج ُمتحاشني العام،
ه موجَّ التعليمية/املعلوماتية الربامج من األكرب العدد فإن إذن .(٢٠٠٣ وكوتلر، (كالفرت

التليفزيوني. التعليمي باملحتوى االهتمام يفقدون بدءوا الذين للنشء

النمو عرب الدراسية التعليمية/املعلوماتية الربامج آثار (أ)

التعلم بني نفرق أن املهم من النشء، عىل التعليمية/املعلوماتية الربامج تأثري نقيم عندما
دة املعقَّ اإلدراكية العمليات إىل يشري فاألول املعرفة. عىل القائم والتعلم املهارات عىل القائم
واملقتطفات املفردات إىل فيشري األخري أما الريايض. املنطق وفهم املشكالت وحل كالقراءة

املاء. غليان ودرجة العالم يف جبل أعىل نحو املعلوماتية
املحتوى من املرحلتنَي هاتنَي يف األطفال يتعلم لكي امليش: وتعلُّم الرضاعة مرحلة
إىل األولية األبحاث وتشري املذاعة. للربامج االهتمام يُعريوا أن أوًال عليهم التليفزيوني
التليفزيون، لربامج قليًال اهتماًما يُعريون امليش تعلُّم مرحلة يف واألطفال الرضع أن
األوىل، الدراسات لهذه طبًقا إنه بل سمسم». «عالم هو املذاع الربنامج كان وإن حتى
يف .(١٩٧٦ ولفني، (أندرسون شهًرا ٣٠ سن قبل التليفزيون أمام األطفال يجلس ال
املوجهة الربامج تجذب شهًرا، ١٢ سن من بداية أنه إىل أحدث دراسات لت توصَّ املقابل
وبصفة .(٢٠٠٥ وبيمبك، (أندرسون بسهولة انتباههم السن يف ا جدٍّ الصغري للجمهور
مستوى يف املذاع املحتوى يكون عندما ذروته إىل للتليفزيون النشء انتباه يبلغ عامة
ع الرضَّ يفضل فمثًال املبكِّرة. الطفولة سنوات خالل يَحدث اكتشاٌف وهو فهمهم،
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مرحلة يف األطفال ويُفضل الرباقة، واأللوان بالحيوية املفَعمة املوسيقى ذات الربامج
األصعب املحتوى املدرسة قبل فيما األطفال يفضل بينما البسيطة، املوضوعات امليش
حبكتها. فهم يسهل التي املتحرِّكة الرسوم قصص يف املوجود املحتوى مثل قليًال
املحتوى ذات للربامج قليًال اهتماًما يُعريون الصغار األطفال أن الغريب من وليس

.(٢٠٠٤ وفروون، (فالكنربج للباِلغني هة املوجَّ واملوضوعات
وتعلُّم الرضاعة مرحلة يف األطفال عىل التعليمي اإلعالم آثار حول األبحاث تناولت
السلوك وتقليد امُلفَردات كاكتساب املعرفة، عىل القائم التعلم رئيسية بصفة امليش
محدودية ورغم .(٢٠٠٦ وآرترش، وسايلور (تروسيث املخبَّأة األغراض واستعادة
من األصغر (أي امليش وتعلُّم الرضاعة مرحلة يف األطفال فإن املجال، هذا يف البحث
تشري بل التعليمية. الرقمية الفيديو أقراص من يستفيدون ال أنهم يبدو شهًرا) ١٦
فمثًال بها؛ سلبًا يتأثر قد ا جدٍّ غار الصِّ األطفال عند اللغة تطور أن إىل األخرية األبحاث
عند املفهومة) الكلمات (أي املتلقاة امُلفَردات أن (٢٠٠٧) وكريستاكيس زيمرمان وجد
أقراص يُشاهدون الذين األطفال عند أقل كان شهًرا و١٦ ٨ سن بني فيما األطفال
الواقع، يف بها. يحتكُّون ال الذين بهؤالء مقارنة يوميٍّا، «التعليمية» الرقمية الفيديو
ستٍّ من يفهمون الرقمية، الفيديو أقراص مشاهدة يف ع الرضَّ يقضيها ساعة كل مقابل

األقل. املشاهدة معدالت ذوي السن نفس من نظرائهم من أقلَّ ثماٍن إىل
١٦ من األقل األطفال عىل سلبًا تؤثر قد التعليمية الرقمية الفيديو أقراص أن ورغم
و٢٤ ١٧ بني امليش تعلُّم مرحلة يف األطفال عىل التأثري نفس تَرتُك أنها يبدو ال شهًرا،
يف األطفال أن إىل األبحاث بعض تُشري بل .(٢٠٠٧ وكريستاكيس، (زيمرمان شهًرا
(نايجلز اإلعالم من النوع هذا باستخدام مفرداتهم تحسني يمكنهم امليش تعلم مرحلة
يمكن األطفال أن إىل أخرى دراسات تشري املفردات، تطوير عدا وفيما .(١٩٩٣ وكاكو،
لألطفال يُمِكن فمثًال، شهًرا. ١٢ سن من بداية التعليمي اإلعالم من التعلم يف يبدءوا أن
املشاَهدة القفازات) خلع (مثل البسيطة السلوكيات تقليد شهًرا و١٥ ١٢ سنِّ بني
لسنِّ الوصول ومع .(١٩٩٩ وهاين، (بار ساعة وعرشين بأربع بعدها التليفزيون، عىل
يف موقِعه رؤية بعد غرفة يف مخبَّأ يشء مكان عىل يَعثُروا أن لألطفال يُمكن الثانية

.(٢٠٠٥ وبيمبيك، (أندرسون فيديو
نتيجة باعتبارها املْيش تعلُّم مرحلة يف األطفال عند التعلم سهولة وتتضاءل
املعلومات ي لتلقِّ يَبذُلونه الذي املجهود بانعدام مقارنًة التليفزيوني اإلعالم ملشاَهدة
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مرحلة يف األطفال يتعلم فمثًال وغريهم. واملدرِّسني اآلباء مع التعامل من لوجه وجًها
فيديو من تعلُّمها من أفضل لوجه وجًها األشخاص أحد من األشياء أسماء امليش تعلُّم
يُخَرب عندما أنه إضافية أبحاث وبينت .(٢٠٠٧ ولني، وجريال (كرمار الشخص لنفس
يف نجحوا الثانية سن يف األطفال من ٪٧٧ فإن مبارشة مخبَّأة لعبة بمكان الطفل
سوى يَستِطع لم فيديو مقطع من املعلومات نفس األطفال تلقى عندما أما استعادتها.
مًعا النتائج هذه وبوضع .(٢٠٠٦ وآخرون، (تروسيث اللعبة عىل العثور منهم ٪٢٧
التليفزيوني املحتوى أن يبدو امليش وتعلُّم الرضاعة سنوات خالل أنه إىل تشري فإنها
ومقدِّمي واألجداد اآلباء مع اليومية الحياة لتعامالت جيًدا بديًال يُمثِّل ال التعليمي

واإلخوة. النهارية الرعاية
يتعلمون امليش وتعلم الرَّضاعة مرحلتَي يف األطفال إنَّ القائل االسِتنتاج إىل يُشار
بُمصَطلح التليفزيون مع املكافئة التجارب من أفضل بصورة الواقع يف الناس من
الفيديو عجز تأثري حريَّ لقد .(٢٠٠٥ وبيمبيك، (أندرسون الفيديو» عجز «تأثري
خالل من للنشء تُقدَّم املعلومات كانت إذا عما النظر فبرصف لسنوات. الباحثني
ملاذا لكن التقديم. أسلوب إال يَختلف وال واحدة، الرسالة فإن مبارشة، أو التليفزيون
يف حقيقي؟ شخص وجود عىل بشدة امليش وتعلم الرضاعة مرحلتَي يف التعلم يعتمد
االجتماعية، التعامالت سياق يف يتمُّ كله التعلم أن (١٩٧٨) فيجوتسكي رأي مع اتِّفاق
ُمعتاُدون امليش تعلُّم مرحلة ويف ع الرضَّ األطفال إنَّ (٢٠٠٦) وآخرون تروسيث يقول
ذات املعلومات وتشري االجتماعي. بالتفاعل الصلة ذات املعلومات عىل األساس يف
بإشارات مرفقة اجتماعي رشيك يُقدِّمها التي املعلومات إىل االجتماعي بالتفاعل الصلة
اإلشارات أمثلة وتشمل املحيطة. البيئة يف املشرتكة زات املحفِّ عىل تُركِّز مالئمة اجتماعية

باإلصبع. واإلشارة والنظرة املرشوطة االستجابة االجتماعية
خالل من املعلومات تُقدِّم الصغار األطفال إىل هة املوجَّ التليفزيون برامج أن ورغم
كما الجمهور إىل تتحدَّث الشاشة عىل شخصيات طريق (عن االجتماعي الشبه التقديم
أي املالئمة. االجتماعية اإلشارات دون تُقدَّم املعلومات فإن مثًال)، الغرفة يف كان لو
ويرى التليفزيونية. والشخصية الطفل بني للمعلومات مشرتك تبادل أي يوجد ال إنه
الشخصيات سلوك أن الصغار األطفال يعرف الوقت بمرور أنه وزمالؤه تروسيث
الشخصيات وأن مرشوطة) غري االستجابة (أن يَفعلون بما صلة ذي غري التليفزيونية
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املذاعة املعلومات شأن من األطفال يُقلِّل وبهذا الحتياجاتهم. تستجيب ال التليفزيونية
التعلم. يعيق مما نسبيٍّا، مهمة غري باعتبارها تليفزيونيٍّا

املالئمة اإلشارات بعض عىل تحتوي التي بلو» «ألغاز أمثال من الربامج وحتى
ق تدفُّ عىل للحصول الفرصة لألطفال ر تُوفِّ ال مشرتك)، مدلول عن أسئلة (كطرح
فإن لذا أنفسهم؛ الصغار األطفال حتى عليها يعتاد عملية وهي للمعلومات، مبارش
امليش، وتعلم الرضاعة مرحلتَي يف األطفال عند للمعلومات، الثنائي التبادل غياب
املتكررة باملشاهدة يتحسن التليفزيون طريق عن التعلم أن إال التعلم. يعيق أنه يبدو
اكتساب يمكن ا جدٍّ الصغار األطفال عند فحتى إذن .(٢٠٠٥ وبيمبيك، (أندرسون
الصلة ذات اإلشارات وجود أن إال الصلة. ذات االجتماعية اإلشارات غياب يف املعلومات
مرحلة ويف الرضع األطفال النهاية يف يفيد ما وهو التعلم، فاعلية من يزيد اجتماعيٍّا

محدودة. إدراكية قدرات لديهم الذين امليش تعلم

الطفولة مرحلة يف النشء عىل التعليمي اإلعالم أثر عن أبحاث أُجريت املبكرة: الطفولة
الكثرية التجريبية الدراسات أغلبية ركزت املدة هذه وخالل عاًما. ٣٥ من ألكثر املبكِّرة
التعلم عىل فبالرتكيز سمسم». «عالم واحد، لربنامج التعليمي التأثري عىل أُجريَت التي
للمدرسة)، باالستعداد إجماًال إليه يُشار (ما االجتماعية املهارات واكتساب الدرايس
ملرحلة االستعداد عىل املدرسة قبل فيما األطفال مساعدة إىل سمسم» «عالم يهدف
بلو» «ألغاز الخطة نفس تتبع التي التعليمية الربامج بني ومن االبتدائية. الدراسة
و«جزيرة ويندو) (أليجرا أليجرا» و«نافذة فريندز) آند (بارني وأصدقاؤه» و«بارني
تفيد التعليمية الربامج تلك أن يبدو عامة وبصورة أيالند). جوال (جوال، جوال» جوال

بالدراسة. املتعلِّقة املجاالت من العديد يف الصغار املشاِهدين
أعضاء تعلم يف فسواء املعرفية. الحقائق األطفال يعلم أن التعليمي لإلعالم يُمكن
يُظهر األبجدية، تعلم أو واألشكال، األلوان بني التمييز أو ،٤٠ إىل األرقام أو الجسم،
أو املشاهدين غري األطفال عىل أفضلية التعليمي لإلعالم بكثافة املشاِهدون األطفال
للكلمات األطفال فهم يعزز أن التعليمي لإلعالم ويمكن قليلة. بدرجة املشاهدين
تظل الفوائد هذه أن نذكر أن املهم من جديدة. كلمات يعلمهم بل مسبًقا املكتَسبة
الطفل حياة يف وحضورهم األبوين تعليم مستوى تأثري االعتبار يف األخذ بعد موجودة
من النشء يميل للمدرسة، االستعداد ناحية ومن ذلك، عىل عالوًة املدرسة. دخوله قبل
.(٢٠٠٢ (فوش، التعليمي اإلعالم من قصوى بدرجة االستفادة إىل املحرومة الطبقات
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لسنوات النشء تفيد املبكِّرة الطفولة خالل التعليمي اإلعالم مشاَهدة أن يبدو
العمالق الطائر شاهدوا الذين املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال تمتَّع فمثًال بعدها.
أكرب، مفردات بحصيلة سمسم»، «عالم يشاهدوا لم بمن مقارنة وغريهما، وكعكي
أقل كانوا ثَم ومن االبتدائية؛ الدراسة من األوىل السنوات خالل القراءة يف أفضل وكانوا
.(١٩٩٤ ودايل، ودافيز زيل ٢٠٠١؛ وآخرون، (رايت دراسية تقوية يحتاجوا ألن عرضة
بني التعليمي لإلعالم تعرضوا الذين النشء عند صوِرها أجلِّ يف الفوائد هذه وتظهر
(٢٠٠١) وزمالءه أندرسون أن بالذكر جدير وآخرون). (رايت والثالثة الثانية سن
املدرسة وموقع الوالدة وترتيب األبَوين تعليم لتأثري اإلحصائي التحييد بعد أنه وجدوا
برامج بمشاهدة إيجابيٍّا متأثًِّرا يزل لم الثانوية الدراسة مرحلة يف الدرايس النجاح فإن

.(٢٠٠١ وآخرون، (أندرسون الخامسة سن يف التعليمية التليفزيون
التعليمي، اإلعالم نتيجة موحدة بصفة ن يتحسَّ أنه يبدو املعريف التعلُّم أن رغم
يساعد التعليمي اإلعالم أن يبدو اختالًطا. أكثر املهارات بتعلم الخاصة البيانات فإنَّ
واكتساب مثًال)، اآلخر نظر وجهة (تصور املرن التفكري عىل الصغار املشاِهدين
االرتباطية، املفاهيم واستيعاب مثًال)، عدة أساليب (تجربة املشكالت حلِّ مهارات
اإلعالم أن وجد الدراسات من العديد أن إال .(٢٠٠٢ (فيش، البسيطة األلغاز وحل
تذكر .(٢٠٠١ ومايو، (نايجلز الصغار للمشاهدين اللغوية القواعد ن يُحسِّ ال التعليمي
عند اإلدراكية القدرات أن ورغم اجتماعيٍّا. الصلة ذات لإلشارات يفتقر التليفزيون أن
الحقائق اكتساب عىل القدرة لدرجة نت تحسَّ قد تكون ربما املدرسة قبل فيما األطفال
تدخل ال أنها يبدو اللغوية القواعد فإن لالنتباه االتجاه ثنائي تركيز دون واملهارات
إىل الرضاعة مرحلة من املحاَدثة، يف النشطة املشاركة تُمثِّل حاٍل، كل عىل ذلك. ضمن
وكوبر، ورسوف (ديهارتو وتطويرها اللغة اكتساب يف ا مهمٍّ عنًرصا املبكِّرة، الطفولة

.(٢٠٠٤
والتعلُّم املهارات تعلُّم عىل التعليمي اإلعالم تأثري كان املتوسطة، الطفولة خالل الطفولة:
جرى الدراسات هذه ويف االبتدائية. املدرسة جدران حدود يف األساس يف يُقاس املعريف
وأسماء القراءة، واستيعاب بالنظر، القراءة طالقة التالية: التعليمية امَلجاالت تقييم
العلمي والتفكري التعلُّم من واملواقف املشكالت، وحل الرياضية والُقدرات الحروف،
املختلفة: املجاالت هذه مستوى عىل متَّسقة النتائج وكانت .(٢٠٠١ وآخرون، (رايت
الدراسات كربى إحدى ويف الدرايس. األداء ن تحسُّ التعليمية/املعلوماتية الربامج أن وهي
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تأثري (١٩٧٣) وبوجاتس بول قيم وبعده، االختبار قبل التقييم عىل القائمة التعليمية
بالقراءة امُلرتبطة النتائج عىل كومباني) إيليكرتك (ذا الكهرباء» «فرقة برنامج مشاهدة
وأظهرت املدرسة. يف الرابعة والسنة األوىل السنة بني فيما التالميذ من ٨٠٠٠ عند
الساكنة الحروف (كقراءة القراءة مهارات من العديد أن املدرسية الدراسة هذه نتائج
عند خاصة بصفة لكن النشء، جميع عند نت تحسَّ الفهم) أجل من والقراءة املتداخلة
الربامج أن إىل تُشري فهي مًعا النتائج هذه وبوضع والثانية. األوىل السنة يف هم َمن
خالل التعلُّم تعزيز يف األسايس الدرايس املنهج تدعم أن يُمكن التعليمية/املعلوماتية
عجز فرضية املذكورة الدراسات من أيٌّ تَُقيِّْم لم أنه إال املتوسطة. الطفولة مرحلة
يف التعليمية الفيديو مقاطع محتوى املعلمون درَّس إن أنه ا جدٍّ الوارد فِمن الفيديو.
أكرب الدرايس النشء مستوى يف التحسن فسيكون النظامي) املنهج إىل (إضافة الفصول
املستقبَلية لألبحاث ينبغي لذا التعليمي؛ لإلعالم التعرض عن الناتج ن بالتحسُّ مقارنة
إجراءات أو التعليمي باإلعالم الفصل يف املدرَّس املحتوى تدعيم كان إذا ما تتناول أن

مكافئة. نتائج لها إضافية تعليمية
سبيل فعىل الدرايس؛ اإلعالم ملنافع حدود توجد قد أنه االعتبار يف نضع أن امُلهم ِمن
إىل (٢٠٠٤ ودوكو، وجرينوود وكوزانيك (الينبارجر وزمالؤه الينبارجر ل توصَّ املثال:
من يستفيدوا لم القراءة ملشكالت تعرُُّضهم امُلحتمل األطفال رياض يف األطفال أنَّ
والكتابة القراءة عىل الناشئة القدرة عىل ركَّزت التي التعليمية/املعلوماتية الربامج
بني النتائج من النقيض وعىل أنه كما ليونز)). ذا (بيتوين األسود» «بني برنامج (مثل
رياض مرحلة يف هم ن ممَّ للمدرسة امُلستعدِّين عىل يظهر لم املدرسة، قبل فيما األطفال
فوائد فإن لذا ٢٠٠٢)؛ (فيش، سمسم» «عالم مشاهدة بعد درايس ن تحسُّ أي األطفال
وعند الدراسية للُمشكالت املعرَّضني األطفال عند محدودة أنها تبدو التعليمي اإلعالم

.(١٩٧٣ وبوجاتس، (بول بالفعل جيًدا املعدَّة املهارات ذوي األطفال
املذاع التعليمي اإلعالم أن إىل تشري أبحاث ثمة طة، املتوسِّ الطفولة وخالل وأخريًا
منطقي أمر وهذا املهاراتي. التعلم من أكرب بدرجة املعريف التعلُّم يف يؤثِّر تليفزيونيٍّا
التقليدي اإلعالم يُقدِّمه ال يشء وهو عملية، ممارسة يتطلب املهاراتي التعلم أن إىل نظًرا
مواقف عىل تطبيقها لكن الكفاية، فيه بما صعب املهارات تعلم إن التليفزيون). (أي
عىل تُطبَّق التعليمي اإلعالم من املكتَسبة الدروس أن غريبًا ليس بكثري. أصعب جديدة
فبعكس .(١٩٨٧ وجونزر، وإستي وروكويل (بيل بالغة بصعوبة الجديدة املجاالت
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والسبب؟ التعليمي. لإلعالم التعرض بعد املعريف التعلم تعزيز يسهل املهاراتي، التعلُّم
يُعرَّضون األطفال كان سابًقا املذكورة الدراسات ويف الحقائق، تذكر من التكرار ن يُحسِّ
املعلومات تكرار بأن االعتقاد حديثة دراسة وتؤيد التعليمي. للُمحتوى متكرِّرة بصفة
وشنايدر، وروبرز (مايكل وزمالؤه مايكل ل توصَّ فقد املعريف؛ التعلم إىل يؤدي ما هو
تعليًما يتلقون الذين النشء وكذا مرتنَي فيلًما يُشاِهدون الذين األطفال أن إىل (٢٠٠٧
بالنشء مقارنة للمحتوى)، املزدوج التعرض إىل يؤدِّي ما (وهو الفيلم بجانب مدرسيٍّا
الخاصة االختبارات يف أدائهم مستوى يرتفع واحدة، مرة علميٍّا فيلًما يشاهدون الذين

املعلوماتية. التفاصيل يف الذاكرة استخدام ويف التعليمي باملحتوى
دراسات قيَّمت التجاري، املستوى عىل التليفزيون انتشار من تقريبًا عقد قبل املراهقة:
املرحلتنَي يف النشء عىل يُعرض كان إذ التعلم؛ عىل لألفالم اإلعالمي التأثري عديدة
باملوضوع معرفتهم تُختَرب ثم الدرايس، اليوم خالل تعليمية أفالًما والثانوية اإلعدادية
(«أدوات النشء عىل املعروض الفيلم يُتبع كان األحيان بعض يف شهور. أو أيام بعد
الدرس. هو الفيلم كان األحيان بعض ويف املعلم، من صلة ذي بدرس مثًال) املائدة»
لألفالم تعرضوا الذين املراهقني إن حيث من ُمتطابقة النتائج كانت النظر، وبرصف
التعلم أن كما لها. يتعرَّضوا لم الذين النشء من املوضوع عن أكثر معلومات اكتسبوا
وبعد .(١٩٣٣ (هانسن، لة مكمِّ بدروس األفالم اقرتنت عندما قوته ذروة بلغ املعريف
من أخبار نرشة يُشاهدون الذين املراهقني أن إىل مماثل بحث ل توصَّ عاًما ٦٥ حوايل
الجارية باألحداث أكرب دراية عىل األوىل) القناة (كنرشة الدرايس اليوم خالل دقائق ١٠

.(١٩٩٨ وجونستون، (أندرمان يُشاِهدونها ال الذين النشء من

الحاسوب بمساعدة التعليم (2-2)

تعليمية أداة باعتباره التليفزيوني التعليمي اإلعالم يف الرئيسية القصور مواطن بني من
من يجعل ما وهو الطفل) إىل اإلعالم من (أي الجانب أُحادي فيه التفاُعيل ق التدفُّ أن هو
التعلُّم يتأثر ثَم ومن التعليمية؛ العَملية يف نشطة بصورة يتحكَّم أن امُلشاِهد عىل الصعب
الحاسوب؛ بمساعدة التعليم خالل من املشكلة هذه عىل التغلُّب ويُمكن سلبًا. املهاراتي
واملراهقني األطفال مشاهدة عىل األمر يقترص ال الحاسوب بمساعدة التعليم فخالل
إجاباتهم. عىل بناءً تقييمات ويتلقون األسئلة عىل يجيبون لكنَّهم التعليمي، للمحتوى
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الطفل، لدى الواعد التعلم مجال عىل للرتكيز مصمم الحاسوب بمساعدة فالتعليم إذن
تعقيد درجة وتتفاَوت الوشيك. ر التطوُّ منطقة (١٩٧٨) فيجوتسكي يُسميها كما أو
التي التعليمية الدروس وحتى للمعلومات البسيط العرض من الحاسوب بُمساعدة التعليم
أن للنشء الحاسوب بُمساعدة التعليم يُتيح كذلك مثًال). خنزير (كترشيِح امُلحاكاة تشَمل
وغالبًا سابًقا. امُلدرَّسة املادة تطبيق تتطلَّب التي الصعبة املشكالت حلِّ أنشطة يُمارسوا
«كتابة الكمبيوتر لعبة يف فمثًال األلعاب. سياق يف الحاسوب بمساعدة التعليم يكون ما
عىل تظهر التي الكلمات يكتبوا أن الالعبني من يُطَلب ديد) ذا أوف (تايبنج املوتى»
القضاء رسعة زادت الكتابة رسعة زادت وكلما قتلهم. من يتمكنوا كي الزُّومبي أجسام

املتنوعة. الشيطانية واملخلوقات األحياء املوتى حشود عىل
الدرايس اإلنجاز يف الحاسوب بمساعدة التعليم بخصوصفاعلية األولية األبحاث كانت
قد الحاسوب بمساعدة التعليم أن وجدت الدراسات بعض أن ورغم مختلطة. نتائج ذات
املتوسطة، الطفولة خالل فمثًال أعاقه. قد أنه اآلخر البعض وجد التعلُّم، مستوى رفع
رياضية تدريبات ن يتضمَّ الذي الحاسوب بمساعدة للتعلم امُلستخدمون األطفال ق حقَّ
يَستخِدمون الذين بهؤالء مقاَرنة الرياضيات اختبارات يف أقل درجات مجموع تكرارية
كان وسواء .(١٩٩٨ (وينجلينسكي، بالرياضيات املرتبطة الحاسوبية واأللعاب امُلحاكاة
مدرس (أي التقليدي التدريس أو العلوم أو الرياضيات أو القراءة عىل البحث تركيز
بمساعدة التعليم يف نظريتها من أفضل عادة النتائج كانت فقد النمو مراحل عرب حارض)
العرض سيُبنيِّ وكما العكس، عىل .(١٩٩٧ ولوجينج، وبادجت (كريستمان الحاسوب
أثر له يكون قد الحاسوب بمساعدة التعليم أن إىل بوضوح األخرية األبحاث تشري التايل،

الدرايس. اإلنجاز عىل إيجابي

املبكرة والطفولة الرضاعة مرحلة (أ)

التعليمية للربمجيات املدرسة قبل وفيما امليش وتعلم الرضاعة مرحلة يف األطفال يتعرَّض
أن ورغم .V-Tech Leapster مثل باليد املحمولة واألجهزة الحاسوب أجهزة عىل
املدرسة قبل ما بمرحلة ة املختصَّ الربامج من الكثري يف توجد التعليمية الربمجيات
يف عادًة توجد امليش تعلم مرحلة يف واألطفال ع الرضَّ عند التعليمية» «الربمجيات فإن
التعليمية الربمجيات فإن التعليمية الرقمية الفيديو أقراص سوق حال هو وكما املنزل.
االستعداد مثل املتنوِّعة، اإلدراكية القدرات من عدد يف النشء تُفيد أنها تزعم التجارية
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وتمييز (كاملفردات)، واللغة والجمع)، (كالعد والرياضيات الحروف)، (كتمييز للقراءة
مهارة» ٥٠ من «أكثر امليش مرحلة يف األطفال يعلم أنه الربامج أحد ويزعم األنماط.
«ليحصلوا يَستعملوه أن يَنبغي الخامسة إىل الثالثة سن يف األطفال إن آخر يقول بينما
من واالستنتاج .(٢٠٠٥ وكريستاكيس، (جاريسون املدرسة» قبل فيما املطلوبة املهارات
االبتدائية املرحلة يف يَنَجحوا أن أبنائهم من يريدون الذين اآلباء عىل واضح: اإلعالن هذا
اآلن. التعليمية للربمجيات طفلهم يُعرِّضوا أن سنوات) بضع سوى عنها يفصل ال (التي
التعليمية الربمجيات استخدام أرضار أو فوائد عن الحالية األبحاث تُخربنا ماذا إذن
تجريبية أبحاث توجد ال الحظ لسوء املدرسة؟ قبل ما سنوات وحتى الرضاعة مرحلة يف
الحاسوب بُمساعدة التدريس أن إال النقطة. هذه عن امليش وتعلم الرضاعة مرحلتَي يف
ثم الطفل، ويُجيب سؤاًال الكمبيوتر يسأل حيث تفاعلية؛ صورة يف ِصلة ذات بيانات ر يُوفِّ
تَقرتب أن تحاول والطفل الكمبيوتر بني التفاعالت أن كما الطفل. إجابة الكمبيوتر يقيم
من وبهذا اجتماعيٍّا. ِصلة ذات معلومات ن تتضمَّ التي الواقعية التعامالت طبيعة من
اإلعالم عىل تتفوق لم إن مساوية، الحاسوب بمساعدة التدريس فوائد تكون أن ع املتوقَّ

الرقمية. الفيديو وأقراص التليفزيون عىل املذاع التعليمي
تصدر التي املحددة االدعاءات من مبارش بحثي تحقق وجود عدم من الرغم عىل
تتناول أبحاث ثمة الصغار، واألطفال ع للرضَّ هة املوجَّ التعليمية الربمجيات مورِّدي عن
اإلعالم مع الحال هو فكما املبكرة. الطفولة خالل الحاسوب بُمساعدة التدريس فوائد
رضورية مجاالت يف النشء يفيد الحاسوب بمساعدة التدريس أن يبدو التليفزيوني،
قبل فيما األطفال عىل ظهر القياسية، باملجموعات باملقارنة فمثًال، املدريس. لالستعداد
رئيسيني عنرصين يف أكرب ن تحسُّ الحاسوب بمساعدة بالتدريس احتكوا الذين املدرسة
اللغة)، يف واستخدامها األصوات رصد عىل القدرة (أي الصوتية الحساسية القراءة؛ يف
٢٠٠٣؛ وآخرون، لونيجان وتمييزها؛ الكلمات تكوين عىل القدرة (أي الصوتي والتأليف
الذين النشء أن إىل (٢٠٠١) وكاالو دين وجد الصورة بنفس .(١٩٩٨ وويسلنج، ريتسما
أعىل والقراءة التهجي يف درجات أحرزوا قد الحاسوب بمساعدة التدريس يستخدمون
ما الواضح من ليس أنه إال التجريبي. الحاسوبي لالستخدام يتعرَّضوا لم الذين من
اآلن وحتى ال. أم اللغة قواعد يف يؤثر أن يمكن الحاسوب بمساعدة التدريس كان إذا
من الرضورية االجتماعية املعلومات تقديم من الحاسوب بمساعدة التدريس يتمكن لم
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التدريس يتمكَّن قد املستقبل ويف الطفولة. خالل اللغة قواعد الكتساب الواقعي النوع
عىل قادرين «مدرِّسني» للنشء يوفر أن االفرتايضمن للواقع ن املتضمِّ الحاسوب بمساعدة
املولَّدون املعلمون سيكون فهل الواقعية. من عالية درجة لها اجتماعية مواقف يف التعامل
للنشء اللغة قواعد تدريس يف مفيدين االفرتايض الواقع بيئات يف الحاسوب طريق عن
هذا عن اإلجابة يُمكنه ما هو البحث، من واملزيد وحده، الوقت البرش؟ املدرِّسني بقدر

السؤال.
التدريس نتيجة تتحسن الرياضيات يف القدرات أن وَجد الدراسات من العديد أن رغم
تتوصل لم أخرى دراسات فإن (١٩٩٧ وهال، إيليوت دراسة (مثل الحاسوب بمساعدة
إىل البعض الرياضيات بخصوص املتسقة غري النتائج دفعت وقد نفسها. النتائج إىل
لالستفادة الرضوري اإلدراكي للنُّضج يَفتقرون املبكِّرة الطفولة يف النشء أن القول
وزاكوبولو، وتسيتسكاري وأفريجرينوس (فريناداكيس الحاسوب بمساعدة التدريس من
قد الحاسوب بمساعدة التدريس أن وجدا (١٩٩٥) وجرافات فلني فليترش لكن .(٢٠٠٥
من وبدًال إذن، التقليدي. التدريس من أكرب بصورة الرياضية القدرات من فعًال ن حسَّ
فمثًال الفروق. هذه يف السبب هي الربامج بني االختالفات تكون قد اإلدراكي، النُّضج عدم
وسيلة باختالف تختلف الحاسوب بمساعدة التدريس فاعلية أن (٢٠٠٦) لويك وجد
التعلم، من وحذفها) اإلجابات اختيار (مثل البسيط املبارش التفاُعل عزز بينما إذ التفاُعل؛

أعاقه. قد األسئلة وتجميع املنافسة فإن

املتوسطة الطفولة (ب)

االستعداد عىل األطفال يساعد الحاسوب بمساعدة التدريس أن تبنيَّ سابًقا، ذكرنا كما
بالتدريس االحتكاك ينفكُّ ال العمر، يف النشء تقدُّم ومع املبكِّرة. الطفولة خالل للقراءة
وزمالؤه باوزرمان وجد فمثًال امُلبتدئني. للقارئني مفيًدا يكون أن الحاسوب بُمساعدة
يف النشء تُساعد الكمبيوتر برامج أن (٢٠٠٥ وسرتود، وسميث وكاسادي (باوزرمان
ومفاهيم وتقطيعها)، األصوات (كدمج الفونولوجي َوعيهم تطوير عىل األطفال رياض
باالستماع الفهم ومهارات املطبوعة)، الكلمات عمل كيفية فهم (أي املطبوعة الكتابة

الحاسوب. بُمساعدة للتدريس يتعرَّضوا لم الذين زمالءهم تتجاَوز بدرجة
أواخر يف النشء يخصُّ فيما إذ اختالًطا؛ أكثر النتائج فكانت الرياضيات يف أما
بمساعدة للتدريس التعرض اقرتن بعدها) وما الرابعة السنة (أي طة املتوسِّ الطفولة
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لعبة من جزءًا تكون أن (مثل الحسابية والتطبيقات للمحاكاة ن املتضمِّ الحاسوب
برامج اقرتنَت املقابل يف الرياضيات. مادة يف أعىل درايس إنجاز بُمعدَّالت حسابية)
أقل ريايض درايس إنجاز بدرجات الحسابية املعلومات َرصِّ عىل تُركِّز التي الكمبيوتر
آثار عن كثرية أبحاث توجد ال الدراستنَي هاتني عدا فيما لكن .(١٩٩٨ (وينجلنسكي،

والعلوم. والرياضيات القراءة مجاالت يف الحاسوب بُمساعدة التدريس
الحاسوب بمساعدة التدريس آثار عن األبحاث من كبريًا قدًرا ة ثمَّ أن الالفت من
يف من حتى أو الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي من طة املتوسِّ الطفولة يف النشء عىل
التدريس يفيد واضح: الدليل وهنا الدراسية. سنتهم مستوى عن مستواهم تراُجع خطر
ذوو فالنشء .(٢٠٠٠ وفيلربت، وهيوز (هال والفهم القراءة مهارات الحاسوب بمساعدة
القراءة عىل القائمة املهارات عىل التدريب من لقدر بحاجة الخاصة التعليمية االحتياجات
التدريس يُقدِّمه ما أفضل هو والتدريب الطبيعية»، القراءة «قدرات ذوي أقرانهم ِمن أكرب
معلومات الحاسوب بمساعدة التدريس ر يُوفِّ أن يُمكن ذلك عىل وعالوًة الحاسوب. بُمساَعدة
لديهم التي لتلك إضافة جديدة مهارات تعلُّم عىل النشء يُساعد ثَم ومن التعلُّم؛ بخصوص
الرياضيات يف الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي النشء عن األبحاث بيَّنت كذلك بالفعل.
القياسية باملجموعات مقارنًة — الحاسوب بمساعدة بالتدريس احتكُّوا الذين النشء أن
طة املتوسِّ الطفولة عرب العامة الرياضيات اختبارات يف أكرب ن تحسُّ لديهم يظهر —
رياضية ُقدرات َقيََّمْت أحدث دراسًة أن إال .(١٩٨٨ وبرانسفورد، وجوين (هاسلربنج
ن لتحسُّ أدى الحاسوب بمساعدة التدريس أن وجدت األوىل الدراسية السنة خالل محددة
وآخرون، (فوكس الكالمية الحسابية املسائل يف وال الطرح يف ليس لكن الجمع، مهارة يف

.(٢٠٠٦
ذوي باألطفال الخاصة النتائج تطبيق يُمكن هل ذُكر، كما األبحاث ندرة ضوء يف
من ليس األقل عىل ال، قطًعا واإلجابة الطبيعي؟ النشء عىل الخاصة التعليمية االحتياجات
لخطر املعرَّضني النشء يفيد الحاسوب بمساعدة التدريس أن فلمجرَّد داعمة؛ قرائن دون
وجد فقد الطبيعي؛ النشء عىل ستَنسِحب النتائج أن يضمن ال فذلك املستوى، تراجع
القراءة مهارات ن لتحسُّ أدَّى الحاسوب بمساعدة التدريس أن مثًال (٢٠٠٦) ماكروسو
نفس عىل هم الذين النشء عند ليس ولكن املستوى، امُلنخِفيض األوىل السنة تالميذ عند
بمساعدة التدريس برامج تُساعد ربما القراءة. قدرات يف األوىل للسنة الدرايس املستوى
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الصعوبة من مزيًدا تواجه لكنها املستوى»، «تعويضقصور عىل النشء الحالية الحاسوب
الدراسية. السنة مستوى يتجاوز فيما النشء مستوى تحسني يف

املراهقة (ج)

الحاسوب بمساعدة التدريس بأن االعتقاد تدعم قليلة أبحاث توجد املراهقة، يخصُّ فيما
وتورجرسون، ومايلز (بروكس وزمالؤه بروكس وجد لقد بل ي. التهجِّ أو القراءة ن يُحسِّ
للتدريس تعرضوا الذين عرشة الثانية إىل عرشة الحادية سن يف املراِهقني أن (٢٠٠٦
يؤدُّوا لم الذين النشء من القراءة اختبارات يف أسوأ مستواهم كان الحاسوب بمساعدة
الحاسوب بمساعدة التدريس ن يُحسِّ لم إرسائيل، إىل بريطانيا فمن الحاسوب. عىل واجبات
الرياضيات أما .(٢٠٠٢ واليف، (أنجريست املراهقة خالل ي والتهجِّ القراءة تحسني من
الحاسوب بمساعدة التدريس أن إىل أُجريت التي املحدودة األبحاث فتشري املقابل، يف
ولني، وسونج (تشانج املراَهقة خالل املشكالت حل عىل القدرة تعظيم إىل يؤدِّي أن يُمكن
الذين امُلراِهقني عند أنه حديثة دراسة وجدت وقد .(٢٠٠٦ وسور، هارسكامب ٢٠٠٦؛
ملراعاة املصمم الحاسوب بُمساعدة التدريس فإن الرياضيات، يف مشكالت من يعانون
تأليف عند املراهق اهتمامات االعتبار يف يأخذ ما (وهو شخصيٍّا الشخصية التفضيالت
أكرب بصورة الرياضية املسائل حل اختبارات يف األداء تحسن إىل يؤدي الكالمية) املسائل
.(٢٠٠٧ وتشينج، وتومبسون وليو وهارتر (كو النحو هذا عىل املصمم غري نظريه من

الحاسوب بمساعدة التدريس ن حسَّ حيث إيجابية، العلوم يف النتائج كانت كذلك
أن إىل اإلشارة وتجدر والكيمياء. والفيزياء األحياء علم مثل مجاالت، عدة يف املستوى
التعليمية املادة تطبيق مثل املهاراتي، والتعلُّم املعريف التعلُّم من كل يف ظهر ن التحسُّ
ستُسِعد نتيجة ويف .(٢٠٠٧ أوزمن، ٢٠٠٦؛ وكوزه، وتاش (تشيبني املشكالت وحل
افرتايض ترشيح يف املشاركات الفتيات أحرزت الحيوان، حقوق ونَُشطاء الحيوانات محبي
لقياس استُخدمت التي املهمات واختبارات العملية االختبارات يف أعىل درجات لخنزير
الدراسة تتناول (لم فعليٍّا ترشيًحا أجرين الالتي بالفتيات مقارنة املعلومات، اكتساب
التدريس تقييم عىل القدرة من َحدَّْت التي العوامل بني من أن إال .(٢٠٠٥ مالوني، الفتية؛
املراَهقة يف النشء عىل رئيسية بصفة أُجرَي البحث أن هو العلوم يف الحاسوب بمساعدة
هل الواضح من ليس لذا الثانوية)؛ املرحلة من األخرية والسنة الثانية السنة (أي رة املتأخِّ

طة. املتوسِّ واملراَهقة املراَهقة أوائل يف النشء عند فعال الحاسوب بُمساَعدة التدريس
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حقيقة؟ أم خرافة الدرايس: واإلنجاز املوسيقى (3)

ًفا تقشُّ تَزداد التي امليزانيات ووْضع للنشء الدرايس باألداء الفيدرايل التمويل ربط مع
الفنون تدريس (وبرامج املوسيقى تدريس برامج فإن للمدارس، املالية القدرات عىل لألعباء
استمرار قضية دعم أجل ومن تقليلها. يتمُّ أو الدراسية املناهج من تُلغى إما عامة) بصفة
(SchoolMusicMatters.com موقع (مثل املؤيِّدون اتخذ بالفن لة الصِّ ذات الربامج
االجتماعية الفوائد ليبني العلمي البحث يُستخَدم املذهب هذا ويف النتائج. عىل يُركِّز اتجاًها
فيما وكذلك الدليل؟ ما لكن املدرسة. يف املوسيقى برامج يف للُمشاركة والدراسية والنفسية
االستماع ملجرَّد مصاحبة دراسية فوائد من هل املوسيقية، للموهبة يَفتِقرون من يخصُّ
وبتولينا النمو؟ مراحل عرب مختلًفا تأثريًا النشء عىل املوسيقى تؤثِّر هل املوسيقى؟ إىل

الوفرية: األدلة عىل نظرًة نلِق بنا هيا املسئولية، زمام
الفوائد تتناول بحثية اتجاهات ثالثة توجد الدرايس، اإلنجاز مسألة يخص فيما
املهام. أداء عىل للموسيقى اإلنصات آثار (أ) للموسيقى: املحتملة والدراسية اإلدراكية
يف املوسيقى تشغيل مع الدراسية املهام أداء تأثري (ج) املوسيقى. تدريس فوائد (ب)
ما فيتناول موتسارت»، «تأثري ب عادة يُعرف الذي األول البحثي االتجاه أما الخلفية.
مستوى يرفع أن يمكن مثًال) (اختبار مهمة إنهاء قبل املوسيقى إىل االستماع كان إذا
القدرات فيها زادت مراهقني، مشاركني عىل أُجريت تجريبية أبحاث عىل فبناء فعًال. األداء
مرة ذات اعتُقد ،(١٩٩٣ وكاي، (راورشوشو الكالسيكية للموسيقى التعرض بعد املكانية
يَقترص لم الحقيقة ويف العقلية. قدراتهم من يزيد ع للرضَّ موتسارت موسيقى تشغيل أن
آلباء مبارشًة ق تُسوَّ الرقمية الفيديو وأقراص املدمجة األقراص جعل عىل االعتقاد هذا
جورجيا والية فرضت بل الصغري) وأينشتاين الصغري موتسارت (مثل ع الرضَّ األطفال
لكن موتسارت. ملوسيقى مدمج قرص مع املستشفى إىل الوالدة حديثو يُرسل أن بالفعل
ما مرحلة يف األطفال أن فرغم الرضع. يف بعُد مثبتًا موتسارت تأثري يكن لم تبنيَّ كما
موتسارت، إىل االستماع بعد اإلدراكية القدرات اختبارات يف مستواهم يرتفع املدرسة قبل
املوسيقى من نوع أي إىل االستماع بعد أيًضا ن تتحسَّ االختبارات يف األطفال درجات فإن
عندما النشء فإن وعليه .(٢٠٠٥ (شيلنربج، بوب موسيقى كانت وإن حتى يُحبونه،
قدراتهم يُفيد قد تيمربليك جاستن إىل االستماع فإن الكالسيكية املوسيقى لون يُفضِّ ال
التي اإلدراكية الفوائد نفس أن عن فضًال موتسارت. إىل االستماع من أكثر اإلدراكية
موتسارت عن قصص إىل االستماع بعد تُالحظ موتسارت تسجيالت إىل لالستماع تُنَسب
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ال حيث حقيقة، منه أكثر خرافة موتسارت تأثري فإن لذا (شيلنربج)؛ موسيقى دون من
ثالث سوى تُقيَّم لم اآلن وحتى النمو. مراحل خالل سنٍّ أي يف مؤكَّدة بصفة إثباته يُمكن
املوسيقى تأثري مبارش، بشكل املراِهقني، أو األطفال من دراسة عينة نت تضمَّ دراسات،
موتسارت تأثري فكرة يدعم دليل أي منها أيٌّ تُقدم ولم الالِحقة، املهامِّ أداء عىل الكالسيكية

.(٢٠٠٦ وبرايور، وويلسون (جرنجك
املستوى عىل املوسيقى لتعلم املفرتضة الفوائد عىل ة» مهمَّ «املوسيقى حركة تقوم
إذ بينهما؛ إيجابي ارتباط وجود ارتباطية دراسات عدة بيَّنت حال كل فعىل الدرايس؛
إدارة عىل القدرة (أي املكاني الزماني التفكري ومهارات مثًال القراءة مستوى يَتناَسب
املوسيقى. تعلم مع طرديٍّا تناسبًا والذكاء الفراغ) يف عليها والتعرف رها وتصوُّ األشياء
الذين واإلعدادية االبتدائية املرحلتني طالب أن إىل حديث تجريبي شبه اختبار توصل بل
القياسية االختبارات يف درجات أحرزوا املوسيقى لتعلُّم املستوى عايل برنامج يف يشاركون
مستوى فيها يَنخِفض التي املدارس يف نظرائهم من أعىل والرياضيات اإلنجليزية للغة
وجود احتمال إىل بالنظر أنه إال .(٢٠٠٦ وميموت، (جونوسن يَنعِدم أو املوسيقى تدريس
لها واملادي) االجتماعي واملستوى اآلباء تعليم (كمستوى قياُسها يتمَّ لم ثالثة متغريات
ادعاءات إصدار يُمكن فال واألكاديمي، املوسيقي املستوى بني املالحظة العالقة عىل تأثري
يف املوسيقى دروس أن أُجريت التي التجريبية الدراسات من قليل بنيَّ اآلن وإىل جزافية.
واللغة كالرياضيات التقليدية الدراسية املجاالت يف تقدم إىل تؤدي واملراهقة الطفولة أثناء
يبدو املبكِّرة الطفولة يف وخصوًصا الطفولة أثناء يف املوسيقى دروس أن إال اإلنجليزية.
بعد تختفي امليزة هذه فإن الحظ ولسوء املكاني. الزماني التفكري مهارات تحسن أنها

.(٢٠٠٠ (هيتالند، سنتني
أواخر منذ الخلفية يف املوسيقى لتشغيل امُلحتملة الدراسية املنافع عن البحوث تُجرى
بيئة يف إنه القول يُمكن البحث، من عاًما ٦٠ حوايل وبعد العرشين. القرن أربعينيات
يف الخلفية. يف املوسيقى تشغيل مع يرتفع الدرايس املستوى أن يبدو ال العادية الفصل
إىل يؤدِّي الخاصة التعليمية الربامج يف النشء عند الخلفية يف املوسيقى تشغيل فإن املقابل
جرنجك ويرى العامة. الرتكيز مستويات يف وكذلك الرياضيات يف الدرايس املستوى تحسن
تقليل عىل يساعد أن يمكن الخلفية يف الهادئة املوسيقى تشغيل أن (٢٠٠٦) وزمالؤه
من ن يُحسِّ ثَم ومن الخاصة؛ االحتياجات ذوي النشء عند لالستثارة امُلرتفع األدنى الحد
أن املوسيقى من معينة ألنواع يمكن إذن القريب. املدى عىل األقل عىل الدرايس، مستواهم
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ما أنه الغريب من وليس للتعلم. األنسب االستثارة وضع يف الدخول عىل النشءَ تُساعد
لإلثارة األدنى الحد إن حيث الطبيعي؛ للنشء الخلفية يف املوسيقى تشغيل من فوائد من

للتعلم. فعليٍّا تكفي بدرجة منخفض لديهم

النمو منظور من مهمة نقاط (4)

وأقراص التليفزيون عىل التعليمي باإلعالم النشء يحتك العمر، من األولني العامني يف
من األنواع هذه مىض وقٍت أي من أكثر اآلباء يَشرتي واآلن والربمجيات. الرقمية الفيديو
حجمه يَقرتب التعليمية الرقمية الفيديو أقراص سوق إن بل التعليمية. اإلعالم وسائل
األطفال» «فيديوهات صناعة تزعم التي النتائج بينها من ألسباب دوالر، مليارات ١٠ من
اللغة مهارات «تعليم مثل معيَّنة تعليمية نتائج استهداف مزاعم تظهر إذ قها؛ تُحقِّ أنها
أغلفة عىل اإلدراكي» النمو ز يُحفِّ أن «يُمكن مثل الغاِمضة التعليمية واملزاعم والجغرافيا»
ولسوء امليش. تعلُّم مرحلة يف واألطفال ع للرضَّ هة املوجَّ الرقمية الفيديو أسطوانات معظم
الربمجيات أغلفة عىل املذكورة تلك أو االدعاءات هذه تدعم كثرية أدلة تتوافر ال الحظ
ألمثلة 2-3 جدول (انظر املدرسة. قبل ما مرحلة من األصغر لألطفال صة املخصَّ التعليمية

امُلنتجني) َمزاعم

التعليمية. األسطوانات يف املزعومة التعليمية األهداف عىل نماذج :2-3 جدول

«هذه املزعومة: التعليمية األهداف
«… تُعلم األسطوانة

نِّي السِّ النطاق الربنامج

والتوصيل واأللوان، والنتائج، األسباب … شهًرا ٣–١٨ أصدقاء الصغري: الطفل نيك
فضوليون

الشعر جمال خالل «من املفردات …
والطبيعة» واملوسيقى

أكثر أو شهًرا ١٢ شكسبري الصغري: أينشتاين
الصغري

والرتتيب واألنماط واملنطق اللغة … شهًرا ٦–٣٦ األيرس الدماغ الصغري: أينشتاين
ثانية لغة … سنوات ١–٥ اللغة مزدوج الطفل

والطرح والجمع، والعد، األرقام، … سنوات ٣–٦ التوصيل لعبة الوثاب: الضفدع
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التعليمي اإلعالم من االستفادة عليهم تظهر املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال أن رغم
الدراسية. الربامج من يتعلموه أنه املبكِّرة الطفولة يف للنشء يُمكن ملا حدوًدا ثمة أن إال
مقارنة التعليمي/املعلوماتي اإلعالم مُلشاَهدة النسبية الفوائد أن هو ذلك عىل يزيد ما لكن
الكثري يوجد ال الحقيقة يف معروفة. غري والوالَدين املدرسة قبل ما مدرِّيس يد عىل بالتعلُّم
العنارص أحد فإن لذا امليش؛ تعلُّم سنوات وراء فيما الفيديو عجز بخصوص األبحاث من
إنَّ القول بني فارق ة فثمَّ قليًال. إال تُْستَكَشف لم التعليمي اإلعالم فوائد فهم يف األساسية
تزيد أو تُعاِدل الفوائد هذه إن والقول املعلوماتية التعليمية الربامج من يستفيد النشء
املعلوماتية التعليمية الربامج من ٪٩٠ من أكثر أن ورغم الواقعية. الحياة تجارب عىل
التعليمية الربامج آثار عن امُلجراة األبحاث حجم فإن السادسة، سن فوق لألطفال هة موجَّ
التي الدراسات أن إال نسبيٍّا. ضئيل طة امُلتوسِّ الطفولة يف النَّشء عىل الدراسية املعلوماتية
التليفزيون برامج فإن املهاراتي والتعلُّم املعلوماتي التعلم يخصُّ فيما أنه إىل تشري أُجريت
الربمجيات عىل أُجريَت التي األبحاث دعمت وقد الدرايس. النجاح عىل يُساعد التعليمي

النتائج. هذه التعليمية
التعليمية اإلعالمية املواد تأثري عن وجدت إن األبحاث من الكثري هناك ليس وحاليٍّا
الثانوية؛ والدراسة اإلعدادية الدراسة مرحلة يف املهاراتي التعلُّم عىل والفيلمية التليفزيونية
املراَهقة. خالل التليفزيونية املعلوماتية التعليمية الربامج فاعلية عن الكثري يُعرف فال لذا
الربامج فاعلية تزداد أن امُلمكن فمن للنمو املصاحبة اإلدراكية التطورات ضوء ويف
حال، أي فعىل املهارات؛ تعلم يخصُّ فيما خاصة السن، بتقدُّم املعلوماتية التعليمية
السن يف تقدُّمهم مع أفضل بصورة التليفزيوني املحتوى استيعاب إىل األطفال يَميل
إىل التعليمي اإلعالم يف املعروضة املهارات تَنتِقل هل لكن .(١٩٩٨ ورايت، (هتسون
إجابة إىل الوصول فإن النقطة، هذه حول أبحاث وجود عدم ومع الواقعية؟ الحياة

واضحة. رضورة تجريبية

82



الرابع الفصل

الستخدام واالجتامعية الطبية الفوائد
اإلعالم وسائل

قرار إصدار يف الرغبة حاربُت أن وبعد يخبو، وجهي يف األلم أخذ بينما «ُصفعُت!»
األوىل السنة يف وقتها كان الذي ابني بهدوء سألُت العام، نهاية حتى اللعب من بالحرمان
الهلع.» من شخًصا ليَمنعوا التليفزيون يف يفعلونه ما هذا «أبي، فرد: لتوِّه. صَفعني ملاذا
تكن لم إليه بها نظرُت التي الهزلية وجهي تعبريات فإن ع أتوقَّ ما عكس وعىل يبدو ما عىل
بعد األساس. هذا عىل ف وترصَّ للقلق يَدعو سببًا رآها ابني إن بل ظننت. كما له مسلية
جالًسا كنت وبينما ،٢٠٠٤ إصدار ٣٣٠ إكس آر ليكزس لسيارة إعالن أُذيع املوقف، هذا
باستنتاجني؛ الخروج يُمكننا الطرفة هذه من يَختفي. وجهي يف األلم بدأ التليفزيون أشاهد
عندما إيجابيٍّا اجتماعيٍّا ًفا ترصُّ ف يترصَّ أن امُلهم من أنه ابني علَّم قد التليفزيون أن األول:
ستوتج). (ثري املرح» «الثالثي لربنامج يرجع والفضل نفسية، حاجة يف اآلخرون يكون
الحكايات إن باأللم. اإلحساس يف يؤثر أن يمكن اإلعالم وسائل استخدام أن فهو الثاني: أما
تقول ماذا نرى بنا هيا القول بهذا لألبحاث. بديًال ليست لكنها الظرف، يف غاية الطريفة

اإلعالم: وسائل الستخدام واالجتماعية الطبية الفوائد عن الحقيقية األبحاث

اإلعالم وسائل عىل القائم اإللهاء خالل من األلم تخفيف (1)

يتبعه وما فاأللم، بالنشء. يتعلَّق طبي عالج أي يف ا مهمٍّ عنًرصا األلم مع التعامل يُعد
وامُلراِهقني. األطفال عند والخوف للقلق يؤدي أن يُمكن العمليات خالل لأللم ع توقُّ من
عندما يبكون ثَم ومن واأللم؛ املمرضات بني يربطون أنهم تبنيَّ ع الرضَّ تطعيم بعد فمثًال،
عن الناتج لأللم يُمكن األسنان، أعمال إىل الحقن إبر إدخال فمن زيها. يف ُممرِّضة يرون
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الطبية، اإلجراءات خالل املعاناة أو العالج تجنُّب إىل النشء يدفع أن الطبية اإلجراءات
الطبية اإلجراءات أن عن فضًال املستقبل. أو الحارض يف تهم بصحَّ يُخاطرون ثَم ومن
تقليل فإن لذا نفسية؛ صدمة تسبب األوقات بعض ويف والقلق الخوف تُثري لأللم املسببة
عىل عالوة الطبية. الرعاية من أساسيٍّا جزءًا صار الطبية اإلجراءات خالل املحسوس األلم
األساليب ُوضعت فقد مرغوبة، غري جانبية آثار لها املخدِّرة العقارات ألن ونتيجة ذلك،

لعقود. الدراسة تحت باأللم اإلحساس يف تؤثر التي الدوائية غري
الحواس ملدخالت املوجه االنتباه حجم فيها يتحكَّم ذاتية عملية باأللم اإلحساس إن
وعليه .(٢٠٠٦ وريزو، وجوزيف وكانط وكيم (جولد املحسوس األلم مستوى يف املؤملة
تُلهيهم ثَم ومن النشء، انتباه تجذب التي األنشطة فإن امُلؤملة، الطبية اإلجراءات أثناء ففي
الهواء ونفخ العميق س فالتنفُّ التجربة؛ سوء تقليل عىل القدرة لها األلم، عىل الرتكيز عن
األلم لتقليل بنجاح استُخدمت للتشتيت أساليب كلها لني املفضَّ األشخاص مع واملحاَدثات
الفيديو ألعاب إىل مؤخًرا الباحثون واتجه .(٢٠٠٦ (نوجوتيش، وامُلراهقني األطفال عند

املؤملة. الطبية اإلجراءات أثناء يف النشء إللهاء واملوسيقى والتليفزيون

الرضع عىل األبحاث (1-1)

مقدار عن التعبري أو التقييم أو الكالم ع الرضَّ وسع يف ليس وامُلراِهقني، األطفال عكس عىل
كارتفاع العصبي للضغط والسلوكية النفسية املؤرشات فإن لذا به؛ يَشُعرون الذي األلم
تُستخدم الوجه وتعبريات باألكسجني التشبُّع مستوى وانخفاض القلب نبضات معدل
من عينات عىل قليلة تجارب أُجريَت اآلن وحتى .(٢٠٠٠ وكاالهان، (بو األلم وجود ملعرفة
هذه خالل لة املشغَّ املوسيقى نوع وتراوح موسيقية. ملهيات منها كل وتضمن ع، الرضَّ
الصوتي والغناء الكالسيكية املوسيقى إىل الرضع تعرض فقد ألخرى؛ دراسة من التجارب
من اإليقاعي القلب نبض (مثل الرحم من أصوات عىل املحتوية واملوسيقى اآلالت دون
ثابتة كانت النتائج فإن املستخدمة املوسيقى نوع عن النظر وبرصف رسي). حبل خالل
استجابات من يقلل املؤملة الطبية اإلجراءات خالل للموسيقى فاالستماع عجيبة؛ بصورة
استُخدمت عندما زادت األلم تخفيف يف املوسيقي فاعلية أن كما باأللم. املتعلِّقة الرضع
مصاصة؛ استخدام (أي التغذية لغري املص مثل الدوائي؛ غري للعالج أخرى أساليب مع
تتناول أن املستقبلية لألبحاث ينبغي النتائج، هذه ضوء ويف .(٢٠٠٧ وآخرون، سينياكو
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خالل من األطفال، انتباه لجذب مة املصمَّ األخرى اإللكرتونية اإلعالم وسائل كانت إذا ما
وحدها. املوسيقى من األلم تقليل يف أكرب فاعلية لها والصور، األصوات

املدرسة قبل امليشوما تعلم مرحلتَي يف األطفال عىل األبحاث (2-1)

هذا امليش. تعلم سنوات خالل اإلعالم لوسائل املسكِّنة اآلثار دراسة أي تتناول لم اآلن إىل
بأن االعتقاد دعم عن عجزت املدرسة قبل فيما األطفال عىل امُلجراة األبحاث أن إىل إضافة
أو األسنان عالج خالل باأللم اإلحساس تُقلِّل أن يمكن وحدها اإلعالم وسائل من امُللهيات
.(٢٠٠٦ نوجوتيش، ٢٠٠٢؛ وواجنر، وفيدوك وروبرتو وسميث (أتكني التطعيمات تلقي
أوائل يف النشء عىل اإلعالم لوسائل مسكِّن أثر وجود بيَّنَت التي الدراسات فإن الحظ لسوء
وكوهني، ماكالرين مثًال؛ سنوات ١–٧) واسعة عمرية نطاقات من عيِّنات نت تضمَّ الطفولة
أصغر هم عمن سنٍّا األكرب األطفال عدد زاد الدراسات هذه من كلٍّ يف كذلك .(٢٠٠٥
أكرب بُعرس يَشُعرون سنٍّا األصغر األطفال أن بيَّنت قد السابقة األبحاث ألن ونتيجًة سنٍّا.
االحتمال فإن وكوهني) (ماكالرين سنٍّا األكرب األطفال من املؤملة الطبية اإلجراءات أثناء يف
ما مرحلة يف األطفال أن يبدو بل سنٍّا. األكرب األطفال سببه املالَحظ التأثري أن هو القائم
املناسبة الوسائل يملكون ال أنهم لدرجة باأللم الشعور عند ضيقهم يزداد املدرسة قبل
كوهني أن الرأي هذا يدعم ومما إعالمي. إلهاء مصدر إىل — بأنفسهم — انتباههم لتحويل
يف الكارتون أفالم مشاهدة أن إىل لوا توصَّ (١٩٩٧ وبونوبولوس، وبلونت (كوهني وزمالءه
باأللم املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال إحساس من بالفعل قلَّل الطبية اإلجراءات أثناء
أمامهم التليفزيوني املحتوى عىل بالرتكيز بالغ شخص من مستمر تذكري صاحبها إذا
فإن املبكِّرة، الطفولة أثناء يف أنه إىل مًعا النتائج هذه وتُشري .(١٩٩٧ وآخرون، (كوهني

باأللم. اإلحساس تقليل إىل يؤدِّي قد والتوجيه اإلعالمي اإللهاء مصادر بني الجمع

واملراهقة طة املتوسِّ الطفولة يف النشء عىل األبحاث (3-1)

واالستماع التليفزيون مشاهدة فوائد عديدة دراسات بيَّنت واملراَهقة، الطفولة يخص فيما
كليهما. عنه وامُلعرب املالَحظ باأللم الشعور عىل الفيديو ألعاب وممارسة املوسيقى إىل
الُقنيَّة تركيب عن الناتج باأللم الشعور قلَّ عرشة، الثانية إىل الثامنة سن بني فيما فمثًال،
.(٢٠٠٦ وآخرون، االفرتايض(جولد الواقع عىل تعتمد فيديو لعبة ممارسة نتيجة الوريدية
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للنشء يُتيح االفرتايض الواقع فإن التقليدية، الفيديو ألعاب بعكس أنه بالذكر جدير
التأثري من عالية درجة عىل األبعاد ثالثية غامرة بيئة يف اللعبة شخصيات مع التفاعل
يف الحركة يجرب االفرتايض الواقع يف الالعب فإن لذا مجسمة؛ عروًضا ن تتضمَّ البرصي
دراسة وبينت نفسه. اليشء تفعل حاسوبية شخصية مشاَهدة من بدًال افرتاضية بيئة
الذاتي الشعور فإن عرشة، والثانية السابعة سن بني فيما النشء يخص فيما أنه أخرى
ملصادر أن يبدو .(٢٠٠٦ وآخرون، (بيلييني الكارتون أفالم مشاهدة أثناء يف قل باأللم
الوريدي للحقن املصاحبنَي والقلق األلم تقليل يف خاصة فاعلية اإلعالم عىل املعتمدة اإللهاء
اإلجراءات أثناء يف األلم تقليل يف فعالة غري أنها يبدو اإلعالم وسائل أن إال والتطعيمات.
األنسجة من الجروح تطهري مثل أطول، لوقت مستمرٍّا أو أشد األلم فيها يكون التي الطبية
يف فعاًال ملهيًا اإلعالم وسائل تكون فلكي .(٢٠٠٢ ومويل، ووايدمر ومارتي (الندولد امليِّتة
املوازي الوعي من حالة يف النشء يدخل أن الرضوري من يكون فربما الحاالت، تلك مثل

اإلعالم. وسائل فيها املستخدم

واالستغراق االنهماك خالل من اإللهاء (4-1)

ويُمكن الطبيعية. اليقظة حالة عن تختلف حالة أي بأنها امُلوازي الوعي حالة تُعرَّف
النوم. أو املخدرات تناول أو التأمل أو املغناطييس التنويم خالل من الحاالت تلك إنتاج
الواعية املدركات فإن املوازي الوعي من حالة يف الفرد يدخل عندما فإنه عامة وبصفة
ألعاب وباألخص اإلعالم وسائل الستخدام ويُمكن فعالة. بصورة تجاهلها يمكن كاأللم
فعندما واالستغراق. االنهماك البديل؛ الوعي من مختلفني نوَعني إىل تؤدِّي أن الفيديو
واإلدراك املشاعر بني التقليدي االندماج يتعطَّل النفيس االنهماك من حالة يف اإلنسان يكون
بالصورة اإلحساس أو التفكري أو للمعالجة يخضع ال الواقعي العالم إنَّ أي والتجارب.
يَصري مهمة، يف منهمًكا يكون عندما الفرد أن كما األغلب. يف يُالحظ ال ثَم ومن املعتادة؛
الحاالت يشمل (بما الحالية العاطفية لحاالته إدراًكا أقل ويكون حاد تركيز حالة يف
االنتباه إن حيث من االنهماك فيشبه االستغراق أما للزمن. مدرك وغري بالقلق) امُلرتبطة
لكنه مثًال). البرص بلمح (يمرُّ مشوش بالزمن واإلحساس املبارشة املهمة عىل يرتكَّز فيه
فإن الوعي) إىل ب تترسَّ أن كاإلحباط السلبية للعواطف فيه يمكن (الذي االنهماك بعكس
املسبوق الغري والنجاح بالسعادة غامر بإحساس يَشعرون االستغراق حالة يف األفراد
دائًما إليها يُشار التي االستغراق، حالة يف اإلنسان يكون وعندما مهمة. أداء أثناء يف
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التحديات وتُقابل أقصاها للفرد واإلدراكية البدنية املهارات تبلغ الكامل»، «الرتكيز بحالة
يُعتقد عامة وبصورة .(٢٠٠٦ وكريتس، وبرور وتشان (فونك نسبية بسهولة الصعبة
الطبية اإلجراءات ويف لذا استغراق؛ ال انهماك حالة يف يكونوا أن الناس بني األشيع أن
يكون ربما فيديو لعبة يف ليَنهِمكوا للنشء الكايف الوقت توفري فإن خاص وجه عىل املؤملة

اإلعالم. وسائل استخدام خالل من باأللم اإلحساس تقليل يف فاعلية األكثر السبيل

باأللم. لإلحساس الفيديو ألعاب تخفيف وراء األسباب تفسري :1-4 جدول

االنتباه. تستدعي اللعبة ملمارسة والحركية اإلدراكية • املتطلبات
املستخدم. اهتمام لزيادة الشخيص املستوى عىل اللعبة صعوبة مستوى ضبط • يُمكن

واملراهقني. األطفال معظم تجذب الفيديو • ألعاب
املوازي. الوعي من حالة إحداث عىل • القدرة

للنجاح؟ وصفة أهي الفيديو: وألعاب األلم (5-1)

النشء إلهاء يف تنجح أن اإلعالم وسائل من املختلفة لألنواع يمكن السابق، يف أوضحنا كما
معني نوع يوجد هل لكن باأللم. اإلحساس من تقلل ثَم ومن املؤملة؛ الطبية اإلجراءات خالل
الفيديو أسطوانات يف يستثمروا أن األسنان وأطباء لألطباء ينبغي هل تأثري؟ أعىل يُحقق
كافية أبحاث توجد ال الحايل الوقت يف الفيديو؟ ألعاب أو املدمجة األقراص أو الرقمية
اإلعالم وسائل بني من أن إىل تشري كثرية نظريات توجد لكن التساؤل. هذا عىل لإلجابة
(بسبب االفرتايض الواقع عىل تُبنى التي تلك وخاصة الفيديو، ألعاب فإنَّ حاليٍّا املتاحة
إىل يعود وقت ويف باأللم. اإلحساس عىل األكرب التأثري لها يكون قد امُلستغِرقة) سماته
ألعاب ملمارسة التحسينية اآلثار يُناِقشون الباحثون أَخذ العرشين، القرن ثمانينيات أواخر
والحركية اإلدراكية املتطلبات أن إىل (١٩٨٧) وزمالؤه ريد أشار إذ األلم؛ عىل الفيديو
أن عن فضًال األلم. عىل للرتكيز أقلَّ مساحًة ترتك وبذلك للرتكيز، تحتاج الفيديو أللعاب
وتركيزه. املستخدم اهتمام لزيادة شخيص بوضع ضبطه يُمكن الفيديو ألعاب ممارسة
ألعاب وألن املتمرِّسني. والالعبني املبتدئني لالعبني الصعوبة مستوى تغيري يمكن فمثًال
عىل املبني اإللهاء فاعلية احتمال يُعزِّز فذلك واملراهقني، األطفال معظم تجذب الفيديو
االستغراق، أو االنهماك خالل من الفيديو، ألعاب ممارسة فإن وأخريًا، اإلعالم. وسائل
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بؤرية نقطة األلم يكون ال حيث املوازي؛ الوعي من حالة لدخول الفرصة الالعب تعطي
.(1-4 جدول (انظر االنتباه لقدرات

االفرتايض والواقع الفيديو ألعاب مُلمارسة أخرى طبية فوائد (2)

األطفال لتُساعد الفيديو ألعاب فيها استُخدمت عديدة دراسات (٢٠٠٣) جريفيثس ذكر
األلعاب ممارسة استُخدمت إذ متنوعة؛ ونفسية طبية ظروف مع التعامل عىل واملراهقني
يف إصابٍة من التعايف عىل عرشة الثالثة سن يف مراهق ملساعدة طبيعيٍّا عالًجا باعتبارها
من شهر بعد ت خفَّ قد ُمراِهقني أربعة عند االندفاع حدة أن أخرى أبحاث وبيَّنت الذراع.
(مثل باليد ممسوك الفيديو أللعاب نظام استخدام أن عن فضًال الفيديو. ألعاب ممارسة
هويس نحو عىل بأصابعه العليا شَفِته نتف من صبيٍّا منع أنه تبني إس) دي نينتندو
يف للُمساَعدة النفيس العالج أثناء يف الفيديو ألعاب ممارسة واقُرتحت .(٢٠٠٣ (جريفيثس،
يستخدمها التي االسرتاتيجيات عىل الضوء بعض وإلقاء واملعالج الطفل بني العالقة بناء
قبل فيما األطفال ساعدت الكمبيوتر ألعاب إن بل .(١٩٩١ (جاردنر، املشكالت لحل الطفل
لقياس جهاز (وهو س التنفُّ ملقياس السليم االستخدام تعلُّم عىل بالربو املصابني املدرسة
وزمالؤه بارسونز أوضح أقرب، تاريخ ويف .(٢٠٠٥ وآخرون، فيلزوني الرئتني؛ أداء
اثنني مراهَقنْي مساعدة يف االفرتايض الواقع فعالية (٢٠٠٦ وميتشيل، ولينارد (بارسونز

د. التوحُّ طيف اضطراب عىل التغلب يف
ومتالزمة كالتوحد النفسية، االضطرابات من عدد إىل التوحد طيف اضطراب يُشري
والتواصل التفاعل مستوى يف الكبري بالنقص تتميَّز التي أسربجر، ومتالزمة ريت
يخص وفيما ودورانها). اليد (كقلب تكرارية سلوكيات يُصاحبها ما وغالبًا االجتماعي،
بدء يف صعوبًة التوحد طيف باضطراب املصابون النشء يواجه االجتماعية، املواقف
د التوحُّ طيف باضطراب املصاب النشء أن كما واستمرارها. اآلخرين مع التعامالت
االجتماعية والقواعد والتلميحات العاطفية التعبريات فهم عن متكرِّرة بصفة يعجزون
االجتماعية العزلة إىل العجز هذا يؤدِّي وقد االجتماعية. املواقف يف للنجاح الرضورية
خالل من يمكن أنه التوحد طيف اضطراب مجال يف الباحثني بعض ويعتقد والقلق.
يأتي وهنا لالضطراب، املصاحب االجتماعية املهارات يف القصور تقليل التكراري التعليم
د التوحُّ طيف باضطراب املصاب للنشء االفرتايض الواقع يُتيح إذ االفرتايض؛ الواقع دور
الحياة يف االجتماعية املواقف تُحاكي األبعاد ثالثية بيئة يف افرتاضيني أشخاص مع التفاعل
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أثناء يف أو الغداء أثناء يف محادثة إىل االنضمام يُحاولوا أن للنشء يُمكن فمثًال الواقعية.
التوحد طيف باضطراب املصاب للنشء االفرتاضية املواقف هذه تتيح الحافلة. انتظار
ومن االرتياع لهم تسبب بطبيعتها التي املواقف يف االجتماعية للمهارات املتكررة املمارسة
بجانب يجلسوا أن امليرسين للمعالجني يمكن كذلك الواقع. يف بالرفض املخاطرة دون
املحتَملة السلوكية الخيارات مناقشة أجل افرتايضمن لعالم َغزوهم أثناء يف املصاب النشء

.(٢٠٠٦ وآخرون، (بارسونز لها املصاحبة والنتائج
للعالج فريدة فرًصا تُوفر االفرتايض والواقع الفيديو ألعاب ممارسة أن الواضح من
تطبيق فإن التكنولوجيا تقدم ومع الواقع. عالم يف املتاحة تلك تتجاَوز والنفيس الطبي
الوقت ويف أنه إال سيزداد. والنفسية الطبية الحاالت عىل االفرتايض والواقع الفيديو ألعاب
محدودة. الفيديو ألعاب استخدام عىل املبنية التدخالت هذه تدعم التي األبحاث فإن الحايل
حالة دراسات من مستمدة كانت البيانات فإن املذكورة، املثرية النتائج من الرغم وعىل
من كبريًا قدًرا ر تُوفِّ الحالة دراسات أن من الرغم وعىل التنفس. مقياس بحث باستثناء
من الكافية للدرجة تفتقر النتائج فإن للدراسة، الخاضعني املشاركني عن املعلومات
للواقع يمكن فمثًال، الكلية. الفئة عىل النتائج لتلك الواسع التطبيق تضَمن التي التعميم
الذين أولئك مثل دي، التوحُّ الطيف يف النشء من فقط محدوًدا عدًدا يساعد أن االفرتايض
األساسية. االجتماعية املهارات بعض بالفعل يمتلكون ثَم ومن عاٍل؛ أداء بمعدل يتمتعون
تختلف فربما تقييماتها. يف النمو ملرحلة منها أي ينظر لم املطروحة األبحاث أن عن فضًال

السن. باختالف االفرتايض والواقع الفيديو بألعاب املرتبطة املختلفة األساليب فعالية

السلوك عىل املشجعة اإلعالم لوسائل السلوكية الفوائد (3)
اإليجابي االجتماعي

تناولت ،١٩٩٩ عام الثانوية كولومبني مدرسة يف وقتلهم طالبًا ١٢ عىل النار إطالق بعد
ألعاب اعتُربت ما وملدة املؤسفة. الحادثة هذه وراء املحتملة األسباب البالد عرب الصحف
بعد حافلتهم الثانوية املرحلة يف طالبان أوقف عندما لكن رئيسيٍّا. سببًا العنيفة الفيديو
وعندما ذلك)، أثناء يف الطفيفة اإلصابات ببعض (وأُصيب قلبية بأزمة السائق أُصيب أن
يتناول لم وعيه، الحافلة سائق فقد أن بعد نفسه اليشء االبتدائية باملرحلة تلميذ فعل
تكون أن يُمكن فهل البطولية. األعمال هذه يف اإلعالم لوسائل اإليجابي اإلسهام واحد خرب
النشء هذا ساعدت قد «٤ توريزمو «جراند لعبة مثل القيادة تحاكي التي الفيديو ألعاب
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عىل اإلعالم وسائل تأثري عن األخبار فنرش املتوتِّرة؟ القيادة مواقف مع التعامل تعلم عىل
آخر. يشء األبحاث خالل من التأثري هذا وبيان يشء، اإليجابية االجتماعية السلوكيات

االجتماعي السلوك يرون النشء فإن السابق، الفصل من القارئ أيها تتذكر وكما
ذلك أثناء يف وتتشكل املعلوماتية، التعليمية الربامج خالل من التليفزيون عىل اإليجابي
التي الكارتون أفالم قناة يف فمثًال الغري. ومساعدة الذات واحرتام كاملشاركة سلوكيات
أهمية بيان يجري دوج) سوبر ذا (كريبتو الخارق» الكلب «كريبتو مسلسل تعرض
أما خارقة. بقدرات يتمتع كلب يخوضها ِمَحن خالل من األصدقاء ومساعدة التعاون
ر فتُصوِّ فيوترش) ذا أوف (فيل املستقبل» من و«فيل «توتنشتاين» مثل األخرى الربامج
حالة يف أيًضا (واملومياوات وامُلراِهقون األطفال بها يمرُّ التي اليومية واألزمات املصاعب
وحل التعاون سلوكيات كذلك تعرض الربامج هذه فإن الوقت نفس ويف توتنشتاين).
االجتماعي السلوك عىل املشجع اإلعالم تأثري نَتناول أن قبل لكن الصلة. ذات امُلشكالت
السلوكيات لتعلم الالزمة اإلدراكية املتطلِّبات نفهم أن امُلهم من النمو عرب اإليجابي

اإلعالم). وسائل من غريه (و/أو التليفزيون نماذج من اإليجابية االجتماعية

اإليجابي االجتماعي للتعلم اإلدراكية املتطلبات (1-3)

اإليجابي االجتماعي السلوك عىل املشجعة اإلعالم وسائل من التعلم يبدو النمو، منظور من
سمسم» «عالم مثل التعليمية فالربامج التعليمية؛ اإلعالم وسائل من التعلم عن مختلًفا
تعليمية حلقات ن تتضمَّ مجلة صورة يف الدراسية املواد تقدم العلوم» رجل ناي و«بيل
املقابل يف التعبري. جاز إن وتعلَّم، علِّم مبارش: بأسلوب الدراسية املواد وتُقدم منفصلة.
الخري عن رسالتها اإليجابي االجتماعي السلوك عىل املشجعة اإلعالم وسائل معظم تُقدِّم
«رسالة وجود مع الزمن عرب اإليجابية االجتماعية الرسائل فيها تُنقل رسدية، صيغة يف
وفهمها، الرسائل هذه تفسري أجل ومن لذا الحلقة؛ نهاية يف تظهر مدمجة نهائية»
املتعلقة األساسية املعلومات عىل التعرف (أ) اآلتي: من يتمكنوا أن األطفال عىل يجب
رئاسة تويل أجل من صديقك بسمعة اإلرضار الخطأ من (مثًال: للقصة الجوهرية بالفكرة
منرب (مثًال: ذاته الوقت يف والجانبية التصادفية الربنامج تفاصيل تجاهل مع الفصل)،
صورة يف الجوهرية بالفكرة الصلة ذات املعلومات ترتيب (ب) الفصل). انتخابات حملة
وهو ودوافعها الشخصية مشاعر عىل التعرف (ج) األحداث). تتابع تفصيل (مثًال: نص
الخزي)، عىل عالمة الرأس تنكيس (مثًال: األحداث خالل من منه بعٍض استنتاج يمكن ما
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الرواية بطل ترقية (مثًال: سببية تتابعات يف املنفصلة لكن املرتابطة القصة عنارص دمج
أصدقائه). أعز عن يُبعده ع تورُّ دون لنفسه الرشيرة

بنجاح يتعرفوا أن النشء يستطيع معينة، لسن صة املخصَّ بالربامج يتعلق فيما أما
من السادسة أو الخامسة بلوغ عند املعروض الجوهري املحتوى عىل مبارشة وبصورة
األوىل الدراسيتنَي السنتني يف الطالب معظم أن (١٩٩٩) روزنكوتر وجد فمثًال العمر.
كوزبي» «عائلة مسلسل من حلقة يف األخالقية األفكار من مجموعة استوعبوا والثالثة
األوىل السنة طالب أن إال ومشاركة. وتساُمًحا ورسقًة شجاًرا ن تتضمَّ شو) كوزبي (ذا
الفكرة فهم يف الثالثة السنة يف بنَُظرائهم مقارنًة النجاح من بكثري أقلَّ قدًرا حققوا
عىل يزال ال ربما هاوس). (فول ُممتلئ» «بيت مسلسل من حلقة يف الوحيدة األخالقية
بدرجة اإلعالم تفسري مهارات يكتسبوا أن طة املتوسِّ الطفولة مرحلة عىل املقبلني النشء
حبكة سوى يوجد يكن لم وإن حتى ُمستمرة، بصفة الحبكات كل ليفهموا كافية تعقيد
الصحيحة املالحظة عىل القدرة أن األبحاث من املزيد بني وقد القصة. يف أساسية واحدة
(كولنز، الخامسة إىل الثانية الدراسية السنة من كبرية بدرجة ن تتحسَّ الرئييس للمحتوى
امللحوظ االتساق عدم فإن النتيجة هذه عىل بناءً .(١٩٧٨ وويتسبي، وكينستون وويلمان،
الرتتيب عىل القدرة يف مماثلة تطورات وتحدث تماًما. غريبًا ليس السابقة الدراسة يف
مستقرة تظلُّ التي (وهي والثالثة األوىل السنتني بني الرئيسية القصة ألفكار السليم
الضمني املحتوى عىل التعرف عىل القدرة أن إال املتوسطة). الطفولة مرحلة باقي خالل
كحالة مبارشة)؛ بطريقة يُعرض ال الذي الرئيسية للقصة املرافق املفهوم املحتوى (أي
عىل القدرة فإن النمو ومع لذا العارشة؛ سن عند إال تظهر فال والدوافع، العواطف
عىل القدرة وكذلك ن، تتحسَّ واملبارش الضمني املحتوى من والدوافع العواطف استنتاج

.(٢٠٠٣ وكوتلر، (كالفرت تعقيًدا األكثر الحبكات فهم
السلوك عىل املشجعة التليفزيون بربامج يتأثَّر واملراهقني األطفال سلوك كان إذا
املحتوى ويتذكروا يفهموا أن — سابًقا بينَّا كما — النشء عىل فإن اإليجابي االجتماعي
للتأثري رضورية أنها من الرغم عىل القدرات هذه أن إال اإليجابي. االجتماعي التليفزيوني
إذ السلوك؛ يف تغريًا تسبب أو السلوك تفضيالت يف للتأثري كافية ليست فإنها السلوك يف
اجتماعيٍّا ترصًفا للترصف الدافع لوجود النشء يحتاج للترصف الفرصة تسنح عندما إنه
ترصفات يف االنخراط كيفية معرفة فإن أخرى، بصيغة .(١٩٨٦ (باندورا، إيجابيٍّا
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فضًال إيجابية. اجتماعية بطريقة يترصفون بالرضورة النشء يجعل ال إيجابية اجتماعية
القرار اتخاذ عند االعتبار يف توضع أن يجب ذلك وغري واملشاركة املساعدة تَكِلفة أن عن
البسكويت مشاركة فتكلفة عدمه. من اإليجابية االجتماعية السلوكيات يف االنخراط بشأن
سيكون اإليجابي، االجتماعي الفعل من االنتهاء بعد أنه هي اآلخرين األطفال مع مثًال
املصاحبة واملضار املنافع أن بالذكر جدير بعدها. ليأكله الطعام من أقل كمية الطفل لدى
األفعال يف لالنخراط الطفل دوافع يف مبارشًة تؤثر أنها يُعتقد املكتَسبة للسلوكيات
وسائل يستخدمون عندما فاألطفال إذن .(٢٠٠٦ وآخرون، (سميث اإليجابية االجتماعية
إىل تمتد بل امُلقلَّدة، اإليجابية االجتماعية السلوكيات عىل مالحظتهم تقترص ال اإلعالم

سواء). حد عىل والسيئة (الجيدة عليها املرتتبة النتائج

امليش تعلم مرحلة يف واألطفال الرضع عىل األبحاث (2-3)

مرحلة يف فاألطفال العمر؛ من الثانية السنة بلوغ قبل اإليجابي االجتماعي السلوك يظهر ال
واألفعال القلق، خالل من بالضيق اللعب يف زمالئهم شعور مع يتفاعلون مثًال امليش تعلُّم
أن إال الطفل. تهدئة يف للمساعدة بمدرس االستعانة أو كاالحتضان اإليجابية االجتماعية
لألبحاث النسبية القلة إىل أشاروا (٢٠٠٦ وسبينارد، وفابس (آيزنربج وزمالءه آيزنربج
من فليس وعليه امليش. وتعلم الرضاعة مرحلتَي خالل االجتماعي السلوك عىل املجراة
األفعال عىل اإلعالم وسائل من غريه أو التليفزيون آثار عن أبحاث وجود عدم الغريب
عىل ع املشجِّ اإلعالمي املحتوى مقدار إىل وبالنظر أيًضا. املرحلتنَْي هاتنَْي يف االجتماعية
األبحاث انعدام فإن امليش وتعلم الرضاعة مرحلتَي يف لألطفال املتاح االجتماعي السلوك

ا. جدٍّ غريب املوضوع هذا يف

املدرسة قبل فيما األطفال عىل األبحاث (3-3)

التليفزيون برامج تأثري تقريبًا دراسة ٢٠ َقيََّمت األخرية، الثالثة العقود مدار عىل
أغلب يف سنوات. و٥ ٣ بني فيما لألطفال االجتماعي السلوك عىل اإليجابية االجتماعية
تليفزيونيٍّا برنامًجا األطفال فيها يشاهد تجريبيٍّا تصميًما الدراسات هذه تبنَّت الحال
الحر» «اللعب من مخططة غري بفرتة متبوًعا اإليجابي االجتماعي السلوك عىل يشجع
آلثار تقابلية مقارنة تجري األحيان بعض ويف األطفال. سلوك متابعة فيها يَجري
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املجموعة عند (أي املحتوى غياب أو املحايد امُلحتوى آثار مع اإليجابي االجتماعي اإلعالم
تقابُلية. ألغراض العنيف املحتوى ذو اإلعالم استُخدم أخرى أحيان ويف القياسية).
املحتوى أدى التشابه؛ شديدَة كانت الدراسات هذه نتائج فإن املقارنة عن النظر وبرصف
الذين بالنشء مقارنًة واإليثار واملشاركة اإليجابية التفاعالت زيادة إىل االجتماعي اإلعالمي
(١٩٩٥) وتشيمربز زيلنسكا توصلت إذ ٢٠٠٧)؛ وودارد، (مريس آخر محتًوى يتابعون
«عالم من إيجابية اجتماعية فيديو مقاطع املدرسة قبل فيما األطفال ُمشاهدة بعد أنه إىل
ومساعدتهم معهم األدوار وتبادل اللعب يف زمالئهم مشاركة إىل أميل صاروا سمسم»
ُمقتَطفات يُشاهدون الذين باألطفال مقارنة تجاههم التعاون وإبداء عنهم والتخفيف

الربنامج. نفس من محايدة
املدرسة قبل فيما األطفال سلوك عىل تؤثر أن واضح هو كما اإلعالم لوسائل يُمكن
الطفولة يف اإليجابي االجتماعي اإلعالم آثار أن يعني ال ذلك لكن مبارشة. املشاَهدة بعد
السلوكيات أنواع محاكاة يمكنهم الصغار األطفال أن رغم فمثًال محدودة. غري املبكِّرة
أن إال صديق)، (كمساعدة التليفزيون عىل يشاهدونها التي نفسها اإليجابية االجتماعية
من امُلشاَهدة) (غري األخرى األنواع إىل السلوك هذا يتخطَّى أنه يبدو ال اإلعالمي األثر هذا
.(١٩٧٣ وستاين، فريدريك الخريية؛ لألعمال (كالتربُّع اإليجابية االجتماعية السلوكيات
أساسية بصفة للتقييم خضع األطفال سلوك عىل اإليجابي االجتماعي اإلعالم تأثري أن إال
وودارد، (مريس النتائج وتقييم اإلعالم وسائل مشاهدة بني يوم ِمن أقل فاصل زمن يف
الصغار األطفال عند اإلعالم من النوع لهذا األمد قصري التعرُّض تأثري وألنَّ لذا ٢٠٠٧)؛
أن كما معروفة. غري املذكورة اآلثار تستغرقها التي املدة فإن الوقت بمرور التبدُّد إىل يميل
للدراسة. يخضع لم األطفال عىل االجتماعي اإلعالمي املحتوى مُلشاهدة األمد طويل التأثري
لألطفال مفيدة كلها ليست اإليجابية االجتماعية اإلعالم رسائل أن بالذكر جدير
اإليجابية االجتماعية واألفعال الحلقة نفس يف والرصاع التعاون مظاهر إن بل الصغار.
اإليجابي االجتماعي العدوان يشري املرغوبة. النتيجة عكس منهما كلٌّ يُنتج العدوانية
ما ودائًما العدواني. السلوك استخدام خالل من تتمُّ التي واملشاركة املساَعدة أفعال إىل
جوثام مدينة سكان إنقاذ يف باتمان يستمر فمثًال السلوك. هذا الخارقون األبطال يستخدم
مشاهد رؤية أن األبحاث بينت فقد أركام؛ مصحة من حتًما يَهربون الذين املجرمني من
و/أو العدواني السلوك يف زيادة إىل أدت قد املبكرة الطفولة خالل اإليجابي العدوان
سمسم» «عالم يف والحسم الرصاع مشاهد فرؤية اإليجابية. االجتماعية األفعال تراجع
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(سلفرمان املشاهدة بعد الِبيل لعب أثناء يف التعاوني السلوك يف تراُجع إىل أدَّت قد مثًال
الخارقني الكارتون ألبطال الصغار األطفال مشاهدة بعد وكذلك .(١٩٨٠ وسربافكني،
من أقل واجتماعية أكرب بعدوانية ترصفوا فقد اإليجابي العدوان عرب العالم يُنقذون وهم
أي يصاحبها أن دون إيجابية اجتماعية سلوكيات عَرضت برامج شاهدوا الذين األطفال

.(١٩٨٣ وفريدركسن، وراينهارت (ليس عدوان

واملراهقة املتوسطة الطفولة عىل األبحاث (4-3)

اعتمادهم ويزيد الحر اللعب جلسات عىل الباحثني اعتماد يقلُّ العمر، يف األطفال تقدم مع
نموذج استخدام فعند اإليجابي. االجتماعي السلوك لتقييم محكومة تجريبية مواقف عىل
غري أو تنافسية أو تعاونية كانت سواء اللعب، بطبيعة متأثًِّرا الباحث يكون الحر» «للعب
لعب جلسة من تختلف اإليجابي االجتماعي السلوك اتباع فرص فإن لذلك ونتيجة ذلك.
يتبعون ربما إيجابية اجتماعية بصورة فون يترصَّ ال أنهم املسجل األطفال فبعض ألخرى؛
جعل فعند لهم. يُتِحها لم لعبهم لكن الفرصة، لهم سنَحت إن السلوك من النوع هذا
االجتماعي السلوك قضية يفرض معني بشكل فون) يترصَّ ال (أو فون يترصَّ األطفال كل
لن اإليجابي االجتماعي السلوك أن يَضمن التجارب من النوع وهذا الطفل. عىل اإليجابي
النوع هذا يتطلب ما وعادة الشكل. بهذا ف الترصُّ املالئم من أنه الطفل رأى إن إال يحدث
أجهزة التقييمات هذه وتستخدم آخر. فرد سلوك يثبط أو النشء يشجع أن التجارب من
مهمة صعوبة من يقللوا أو يزيدوا أن للنشء تتيح التي «املساعدة-اإلرضار» آلة مثل

.(١٩٧٦ وجيتز، (كولنز زر عىل الضغط خالل من آخر طفل يؤديها
الحر اللعب تستخدم التي الدراسات بينت واملراَهقة، طة املتوسِّ الطفولة مرحلتَي يف
السلوك يعرض الذي باإلعالم االحتكاك أن املختِرب يضعها آليات تستخدم التي والدراسات
باملحتوى النشء باحتكاك مقارنًة السلوك هذا تعظيم إىل يؤدي اإليجابي االجتماعي
(١٩٧٦) وجيتز كولنز توصل إذ باإلعالم؛ االحتكاك عدم أو الُعدواني أو املحايد اإلعالمي
األطفال فإن الربية الحياة عن وثائقيٍّا يُشاهدون الذين بالنشء باملقارنة أنه إىل مثًال
ًال معدَّ للبالغني برنامًجا يشاهدون الذين والعارشة والسابعة الرابعة الدراسية السنة يف
عندما أكرب بمعدل «املساعدة» زر عىل ضغطوا قد اإليجابي االجتماعي املحتوى عىل لريكز
رة املتأخِّ النمو مراحل يف التجارب نتائج أن إال مهمة. إتمام يحاول طفًال يشاهدون
من أكرب نسبة إنَّ حيث املدرسة؛ قبل ما سنوات يف نظريتها ثبات بنفس ليست تلك
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اإليجابي االجتماعي السلوك عىل إيجابي تأثري لها اإلعالم وسائل أن تظهر لم الدراسات
أُجريَت التي الربط دراسات تظهر لم ُمختلطة، التجارب هذه نتائج أن ومثلما النشء. لدى
اإليجابي االجتماعي السلوك معايري بني ضعيف ارتباط سوى العمرية الفئات هذه عىل
(مريس اإليجابية االجتماعية التليفزيون برامج واستخدام واألقران) املعلِّمني (كرتشيحات
املتوسطة، الطفولة رحلة يف أُجريت التي الدراسات قلة مع أنه والواضح .(٢٠٠٧ وودارد،
تقييم وضع يمكن أن قبل األبحاث من ملزيد حاجة ثمة مراهقني، تتضمن التي األقل وتلك

النمو. منظور من حقيقي

لإلنرتنت النفسية الفوائد (4)

بعضهم اإلنرتنت عىل والدردشة النصية واملراسالت اإلنرتنت تصفح يف املراهقون يقيض
هذه تؤثر فهل .(٢٠٠٥ وهتلني، ومادن (لينهارت البالغني من أطول وقتًا بعض مع
وسالمتهم املراهقني صداقات عىل لوجه) وجًها تواُصل أي من تخلو (التي التفاعالت
الستخدام النفسية املنافع تتفاَوت هل ذلك، بجانب ُهويتهم؟ وتكوين بأنفسهم وثقتهم

األسئلة: هذه عىل اإلجابة ييل فيما النمو؟ عرب اإلنرتنت

الصداقة (1-4)

امُلراِهقون يَستخدم الرتفيه أغراض أو املعلومات عن البحث من أكثر الصداقة أجل من
املراهقني من ٪٧٥ من يقرب ما يستخدم فمثًال الشخيص. التواُصل أجل من اإلنرتنت
نصية رسائل ١٠ كل بني من رسائل ٨ وتتَّجه اإلنرتنت، استخدامهم عند النصية الرسائل
هذا يدعم هل لكن .(٢٠٠٥ وآخرون، لينهارت ٢٠٠٤؛ (جروس، املدرسة أصدقاء إىل
وفًقا يُْضِعفها؟ أم الواقعية الحياة يف األصدقاء مع القائمة العالقات الكثيف التواُصل
يف األصدقاء مع املحسوس التقارب تقليل إىل اإلنرتنت يؤدي الصداقة، تقليل لفرضية
صداقات تكوين عىل ع يُشجِّ اإلنرتنت ألنَّ تحدث النتيجة هذه أن ويُعتَقد الواقعية. الحياة
فرضية ترى املقابل يف الواقعية. للصداقات املتاح الوقت من تأخذ الُغرباء مع شكلية
تمنح ألنها القائمة؛ الواقعية الحياة عالقات يعزز اإلنرتنت استخدام أن الصداقة تحفيز
املشاعر عن التعبري مثل أكرب، بسهولة الصداقة تُقوِّي سلوكيات التباع الفرصة النشء

٢٠٠٧أ). وبيرت، (فالكنربج الخاصة املعلومات ومشاركة
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السؤال هذا عىل اإلجابة تكمن تحفيزها؟ أم الصداقة تقليل صحيح: الفرضيتنَي فأي
التجريبية النتائج أن وبيرت فالكنربج ذكر إذ األبحاث؛ فيه أُجريت الذي الِعقد يف جزئيٍّا
فرضية كفة رجحت البالغني) من عينات استخدمت (التي العرشين القرن تسعينيات من
منتصف منذ أُجريت التي واملراهقني البالغني من كلٍّ عىل األبحاث فإن املقابل يف التقليل.
أن الالفت من التحفيز. فرضية كفة ترجح والعرشين الحادي القرن من األول العقد
للكثري ر يتوفَّ يكن لم ِعقد فقبل باإلنرتنت. االتصال ر توفُّ أنه يبدو األثر هذا يف السبب
األصدقاء مع الشبكي االتصال يحدث لم وبهذا املنزل، يف باإلنرتنت االتصال املراهقني من
األصدقاء مع املراهقون يقضيه الذي الوقت زاد فكلما وعليه متكرِّرة. بصورة الحقيقيِّني
صار فقد اليوم أما اإلنرتنت. خارج األصدقاء مع يقضونه الذي الوقت قلَّ اإلنرتنت عىل
خارج أصدقاء أيًضا هم اإلنرتنت أصدقاء معظم أن لدرجة ا ُمنتِرشً باإلنرتنت االتصال

اإلنرتنت.
(ما املراهقة مرحلة دخول عىل املوشكني األطفال من ٪٦١ أن وبيرت فالكنربج ذكر
عاًما) و١٦ ١٢ بني (ما املراهقني من و٨٨٪ العمر) من عرشة والحادية العارشة بني
أن عن فضًال اإلنرتنت. خارج القائمة الصداقات عىل املحافظة بنية اإلنرتنت يستخدمون
إىل يؤدي دراستهم أصدقاء مع النشء هؤالء عند اإلنرتنت عىل النصية الرسائل تباُدل
خاص نحو عىل قوي املحاكاة أثر أن ويبدو األصدقاء. هؤالء تجاه التقارب مشاعر زيادة
يف كبرية صعوبة يُعانون ثَم (ومن االجتماعي القلق من يُعانون الذين املراهقني عند
فة املخفَّ والعاطفية االجتماعية التلميحات إن إذ لوجه)؛ وجًها الخاصة املعلومات مشاركة
بيئة يف مشاعره عن يعرب أن االجتماعي القلق من يعاني الذي للنشء تُتيح اإلنرتنت عىل
املراهقني يساعد ال أنه يبدو اإلنرتنت عىل التواُصل أن إال بالتهديد. الشعور فيها يقل
يشرتك فعندما واملحدودة. املوجودة صداقاتهم تحسني يف بالوحدة أنفسهم يصفون الذين
غرباء. مع يرتاسلون فهم األحوال أغلب يف الدردشة يف بالوحدة الشاعرون املراهقون
كما يَِقل. املعروفني األشخاص مع التواصل يف املستغرق الوقت مقدار فإن لذلك ونتيجة
من تحسن ال — بالوحدة الشاعرين وغري الشاعرين املراهقني عند — العامة الدردشة أن
يف املحادثات معظم أن إىل األرجح عىل النتيجة هذه وترجع القائمة. العالقات مستوى
تبدو لذا ٢٠٠٧أ)؛ وبيرت، (فالكنربج األصدقاء ال الغرباء مع تتمُّ العامة الدردشة غرف

األصدقاء. مع التفاعالت عىل مقصورة اإلنرتنت عىل التفاعالت فوائد
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بالذات االجتماعية والثقة السالمة (2-4)

عن عامة بصفة وراضون سعداء إنهم (أي حياتهم عن الراضني املراهقني إنَّ يُقال
الثقة أما .(١٩٨٤ (دينر، عافية بحس يتمتَّعون حاليٍّا) األمور بها تجري التي الطريقة
الفرد تقييم إىل فتشري العافية، يف عديدة مؤثرات بني من وهي الذات، يف االجتماعية
بثقة يتمتعون الذين فاألفراد وغريها. األقران مع العالقات ذلك يف بما االجتماعية، لذاته
الثقة امُلنخفضو األفراد أما عالقاتهم، عن بالرضا يَشعرون النفس يف عالية اجتماعية
إىل األخرية الدراسات من العديد نتائج وتشري بالرضا. يَشعرون فال بالنفس االجتماعية
الرابط أن والالفت حالهم. حسن عىل إيجابي تأثري له األصدقاء مع امُلراهقني تَراسل أنَّ
يعزز النيص الرتاسل أن يبدو بل مبارش. غري رابط الحال وحسن النصية املراَسلة بني
فإن املقابل يف الحال. بحسن عام شعور إيجاد يف بدوره يُسهم ما وهو الصداقة، أوارص
(فالكنربج املراهقني سالمة عىل سلبًا تُؤثِّر أنها يبدو الغرباء مع والدردشة النيص الرتاسل
الذين النشء من أكثر — األصدقاء ينقصهم الذين النشء يميل ٢٠٠٧ب). ٢٠٠٧أ، وبيرت،
وتُقلِّل اإلنرتنت. عىل متكرِّرة بصورة الغرباء مع الحديث إىل — األصدقاء من عدد لديهم
املعروفني األشخاص مع للتفاُعل الشبكة خارج الفرص من اإلنرتنت عىل التفاعالت هذه
إىل يؤدِّي الحقيقيِّني األصدقاء غياب فإن ثَم ومن تعزيزها). أو صداقات لتكوين (إما
النيص الرتاُسل تأثري عن أبحاث أي توجد ال أنه بالذكر جدير السالمة. مستويات تقليل
يتلقوا أن يُمكن امُلراِهقني أن إىل وبالنظر لكن بالذات. االجتماعية الثقة عىل والدردشة
منشوراتهم عىل الفعل رد طبيعة فإن رسائلهم عىل سلبية وكذلك إيجابية أفعال ردود

االجتماعية. بذاتهم ترض أو تُعزِّز أن يُمكنها
ركَّزت فقد املذكورة، الرتكيبات عىل والدردشة النيص الرتاسل تأثري دراسة بجانب
فالنشء وفيسبوك. سبيس ماي مثل االجتماعي التواُصل مواقع عىل األخرية األبحاث
اآلخرين ويَدعون اإلنرتنت عىل شخصية صفحات يَنرشون املواقع هذه يف امُلشاركون
للذات وأوصاًفا صوًرا ن تتضمَّ أن الشخصية للصفحات ويُمكن منشوراتهم. عىل للتعليق
ألصدقاء وروابط الفيديو ومقاطع واملوسيقى املفضلة)، واألشياء اإلعجاب وعدم (كاإلعجاب
أو العام الجمهور لرياها مفتوحة تكون أن الشخصية للصفحات ويُمكن شبكتهم. يف
اإليجابية التهاني بني املنشورة التعليقات وترتاوح األصدقاء. من شبكة عىل مقصورة
تعليقات يتلقون (٪٧٨) املراهقني معظم أن إىل ًرا مؤخَّ األبحاث وتُشري السلبية. والرسائل
ون يتلقُّ عندما املراهقني أن غريبًا وليس التواصل. مواقع عىل صفحاتهم عىل إيجابية
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املقابل يف وسالمتهم. بأنفسهم ثقتهم يعزز ذلك فإن منشوراتهم عىل إيجابية تعليقات
األصدقاء عدد أن بالذكر جدير املتغريات. هذه بانخفاضمستويات السلبي التفاعل يرتبط
إذن الذات. يف االجتماعية بالثقة يبدو ما عىل يرتبط ال ما تواصٍل مواقع عىل اإلنرتنت عىل
يف يبدو ما عىل يُؤثر ما هو عددها وليس التفاعل) بأسلوب (امُلقاسة العالقات فنوعية

.(٢٠٠٦ وشوتن، وبيرت (فالكنربج االجتماعية ذواتهم تجاه املراهقني شعور

الهوية استكشاف (3-4)

مجموعة إىل الهوية تُثري حيث الهوية؛ استكشاف املراَهقة مرحلة يف األساسية املهام بني من
وكوبر، ورسوف (ديهارت املحيطة البيئة مع تتفاَعل النفس من املحدَّدة الجوانب من
الوضع عىل اإلجابة تعتمد حيث أنا؟» «من سؤال عىل اإلجابة تقدم فالهوية إذن .(٢٠٠٤
وأختًا املدرسة يف منفتحة مشجعة نفسها تَعتِرب قد مثًال فامُلراِهقة السؤال. فيه ُطرح الذي
من الهوية استكشاف يجري املراَهقة وخالل العمل. يف مسئولة وموظَّفة املنزل يف لطيفة
من مختلفة جوانب يختربوا أن للمراهقني يُتيح ما وهو اآلخرين، مع التفاعالت خالل
غري بوسائل الهويات يستكشفوا أن للنشء اإلنرتنت ويتيح مختلفة. أوضاع يف النفس
أو ذكًرا كبريًا، أو صغريًا النشء يكون قد اإلنرتنت فعىل الواقعي؛ العالم يف عمليٍّا متاحة
بعبارة وهكذا؛ غبيٍّا، أو ذكيٍّا أنانيٍّا، أو متعاونًا مزعًجا، أو لطيًفا فقريًا، أو غنيٍّا أنثى،
كما الوقت). نفس يف هوية من أكثر تجربة (ويمكن تقريبًا هوية أي تجربة يُمكن أخرى
أن للنشء تُتيح مثًال) العامة الدردشة غرف (يف اإلنرتنت شبكة عىل النِّسبية املجهولية أن
منافذ وتشمل الواقع. يف السلبية االجتماعية التبعات من كبري قلق دون الهويات يجربوا
واملدونات. االجتماعي التواصل ومواقع والدردشة النصية املراسلة هذه االستكشاف عملية

النمو منظور من مهمة نقاط (5)

امليش. تعلُّم سنوات خالل اإلعالم خالل من األلم تقليل عن حاليٍّا قليلة أبحاث توجد
مشمولني عادًة كانوا التجريبية الدراسات يف امليش تعلم مرحلة يف األطفال شارك فعندما
املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال عن بالنمو ة مختصَّ غري دراسة من جزءًا باعتبارهم
به، واإلحساس األلم إدراك يف ُمهم عامل النمو لكن .(٢٠٠٥ وكوهني، مكالرين (مثل
تحسنًا سنٍّا األطفال أصغر حتى يسجل املدرسة، قبل وما امليش تعلم سنوات مدار وعىل
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إذن .(٢٠٠٤ وآخرون، (ديهارت إليه واالنتباه املستثري عىل الرتكيز عىل قدرتهم يف ملحوًظا
األكرب األطفال عند متزايدة بكفاءة تتمتَّع قد اإلعالمية اإللهاء عوامل أن قائم فاالحتمال
تقدُّم ومع الوقت. بمرور يتحسن اإلعالمي للُملِهي واملستمر املركز االنتباه إنَّ حيث سنٍّا؛
عن الذاتي للتعبري بأدوات لأللم والسلوكية الفسيولوجية الفحوص تُرَفق العمر يف األطفال
اإلدراكي الشعور عن فكرًة تقدم ألنها بأهمية الفحوصات هذه وتتمتَّع باأللم. اإلحساس
يف الوجه تعبريات نفس طفلني وجه عىل يبدو أن مثًال امُلمكن فِمن باأللم. الذاتية شديد
من املستوى بنفس يشعران باعتبارهما املالِحظ يَُقيِّمهما ثَم (ومن لقاح لحقنة استجابة
اإلحساس أن كما املحسوس. األلم من تماًما مختلفة مستويات عن ثان يتحدَّ لكنهما األلم)
يزال ال للنمو املصاحب التغريُّ هذا أن إال اآلخر. هو النمو مع يختلف قد باأللم الذاتي

التجريبي. لالختبار بحاجة
أن يُحتمل ما هو طفل أي عند األلم عن امُللهيات أفضل يمثل النمو مراحل خالل يف
املهارات ذوي األطفال وكذلك الصغار، واألطفال الرضع فعند الطفل. انتباه عىل يستويل
اختيار أفضل املفضلة واملوسيقى التليفزيون برامج تمثل قد الفيديو ألعاب يف املنخفضة
تليفزيونيٍّا برنامًجا أو عنيفة فيديو لعبة ل املفضَّ اإللهاء مصدر كان إن ماذا لكن لإللهاء.
ببساطة اإلجابة (األلم)؟ آخر برشٍّ العنيف) (السلوك رشٍّ كاستبدال هذا أليس عنيًفا؟
يزيد النشء معظم عند املؤملة الطبية لإلجراءات املصاحبة الصدمة تبعات إن إذ ال؛ هي:
املحتوى كان فسواء العنيف. اإلعالمي للمحتوى التعرُّض عن الرضر يف تسببها احتمال
مصادر تأثري أشمل بصورة تستقيص أن املستقبَلية لألبحاث ينبغي عنيف، غري أم عنيًفا
النمو. مراحل عرب األلم تقليل عىل املفضلة غري املصادر مقابل املفضلة اإلعالمية اإللهاء

من بكثري أقل عدد أُجري املبكرة، الطفولة عىل أُجريت التي األبحاث مع باملقارنة
السلوك عىل اإليجابي االجتماعي اإلعالمي املحتوى تأثري عىل عرشة) من (أقل األبحاث
أبحاث بضعة بينها من العمر، من عرشة والسادسة السادسة بني النشء عند اإليجابي
املعروض املعلوماتي التعليمي املثري عكس فعىل املراهقني؛ من عينات استخدمت فقط
األطفال من عينات عىل اعتمدت التي األبحاث استخدمت الدراسة، قبل فيما األطفال عىل
اإليجابي. االجتماعي السلوك ح لتُوضِّ التليفزيون شبكات عىل تُعَرض برامج واملراهقني
برامج نت تضمَّ الدراسات هذه يف املستخدمة التليفزيون برامج أن إىل اإلشارة وتجدر
أيالند)) (جيلجان جيلجان» و«جزيرة لويس) َلف (آي لويس» «أحب (مثل كوميدية
كانت إذا ما يتَّضح وال و«اليس»). سكواد) مود (ذا الحديثة» «الفرقة (مثل ودرامية
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ال إذ ال؛ أم النشء يف تؤثر اإليجابي االجتماعي للسلوك الدرامية أو الكوميدية العروض
عن فضًال فعالة. مقارنة لعقد واحدة) سن من أطفاًال (تستخدم كثرية دراسات توجد
األفكار التحديد وجه عىل تستهدف الصغار لألطفال صة املخصَّ التليفزيون برامج أن
للجمهور صة املخصَّ الربامج وراء الدافع يتمثل بينما حلقة، كل يف اإليجابية االجتماعية
من مختلفة «جرعات» يتلقون ربما واألكرب األصغر األطفال فإن لذا التسلية؛ يف سنٍّا األكرب
الفعالية املقارنة الصعب من يصبح لذلك ونتيجة حلقة. لكل اإليجابي االجتماعي السلوك

النمو. مراحل عرب اإليجابي االجتماعي لإلعالم النسبية
ركود يف النشء عند اإليجابي االجتماعي لإلعالم املحتملة الفوائد عن األبحاث ظلَّت
ألعاب حتى أو التليفزيون، تتضمن جديدة تجريبية دراسات تُجَر لم إنه بل لعقود.
وللصدفة، العرشين. القرن من الثامن العقد أواخر منذ سن أي يف النشء عىل الفيديو،
االجتماعي السلوك عىل تشجع فيديو لعبة تضمنت التي الوحيدة التجريبية الدراسة عجزت
مساعدة لعبة أن يبدو ما فعىل ملموس؛ أثر أي اكتشاف عن السلوك هذا ونماذج اإليجابي
التربعات مقدار زيادة أو أقالمهم َسنِّ يف الفصل زمالء مساعدة إىل تُرتجم ال السنافر
تأثري الدراسات من القليل تناول وباملثل .(١٩٨٧ وأشوني، (تشيمربز الخريية لألعمال
وكريك، وجينتايل (أوسرتوف تناسبي منظور من النشء عىل اإليجابي االجتماعي اإلعالم

.(١٩٩٩ روزنكوتر، ٢٠٠٦؛
من العديد يظل النطاق هذا يف النمو أبحاث قلة ضوء يف عون، تتوقَّ قد وكما
لوسيلة هل أوًال ييل: ما إليكم سابًقا، املذكورة األسئلة إىل فباإلضافة إجابة. بال األسئلة
امُلحتوى أن من الرغم فعىل تأثري؟ اإليجابية االجتماعية للرسالة يكون بأن عالقة اإلعالم
تُبنيِّ لم السابقة األبحاث فإن السلوك يف يؤثر أن يمكن اإليجابي االجتماعي التليفزيون
األحدث الفيديو أللعاب السلوكي التأثري عن ماذا لكن النشء. عند الفيديو ألعاب فوائد
هل ثانيًا التأثري؟ يف زيادة إىل الواقعية زيادة تُرتَجم هل االفرتايض؟ والواقع واقعية واألكثر
ملحاكاة النشء يميل هل بمعنى اإليجابي؟ االجتماعي للنموذج البدنية الخصائص تُؤثِّر
والنوع والعرق العمر نفس يف شخصيات من اإليجابية االجتماعية السلوكيات وتعلم
بحاجة أننا إىل إضافة امُلختِلف؟ االجتماعي والنوع والعرق العمر ذوي من أم االجتماعي
النمو. مراحل عرب النشء عىل اإلعالمية الخصائص لهذه امُلتغريِّ التأثري تَتناول ألبحاث
باستمرار إيجابية اجتماعية سلوكيات يسلكون الذين واملراهقون األطفال يتأثَّر هل وأخريًا
النظرية أن من الرغم وعىل سواهم؟ من أقل أم أكرب بدرجة اإليجابي االجتماعي باإلعالم
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األجوبة عن تُغني ال النظرية األجوبة فإن سابًقا ورد سؤال لكل ُمحتَملة أجوبة تُقدِّم قد
بال وستظل إجابة، إىل تحتاج التي األخرى األسئلة من الكثري يوجد بالطبع التجريبية.
اإليجابي االجتماعي اإلعالم فوائد دراسة يف اإلعالم مجال يف الباحثون يبدأ أن إىل إجابة

منهجية. بصورة النشء عىل
الصداقة، روابط عىل اإلنرتنت تأثري عن دراسات أي توجد ال الحايل الوقت يف
أو طة املتوسِّ الطفولة يف األطفال عند الهوية واستكشاف بالنفس، والثِّقة والسالمة،
اإلنرتنت األطفال من ٪٦١ حوايل يستخدم املتوسطة، الطفولة مرحلة بنهاية أنه إال أصغر.
أن ا جدٍّ ح املرجَّ فمن لذا ٢٠٠٧أ)؛ وبيرت، (فالكنربج أصدقائهم مع للتواصل باستمرار
حال كل وعىل والغرباء. األصدقاء مع أيًضا هم يتواصلون سنوات ١٠ من األصغر األطفال
Runescapeو Club Penguin مثل — األصغر األطفال تخدم التي الرتفيه مواقع فإن
عىل الشبكي التواصل تأثري فإن الحظ لسوء اللعب. أثناء يف الدردشة لالعبني تتيح —
غري املبكرة العمرية املراحل هذه أثناء يف ذلك وغري والسالمة اإلنرتنت خارج الصداقات

معروف.
أكثر أو سنٍّا أكرب باعتبارهم أنفسهم املراهقون يقدم الُهوية، استكشاف سبيل يف
خياليٍّا. شخًصا أو يعرفونه شخًصا أو اآلخر الجنس من باعتبارهم أو أجمل أو خشونة
عىل للُهوية االستكشاف بهذا ينشغلون (٪٧٢) املراهقة أوائل يف النشء فإن عامة وبصفة
(٪٢٨) املراَهقة أواخر يف أو (٪٥٣) املتوسطة املراهقة يف النشء من أكرب بدرجة اإلنرتنت
وجهة من أنه إىل بالنظر مفاجئة ليست النتيجة هذه .(٢٠٠٥ وبيرت، وشوتني (فالكنربج
مرحلة النشء يدخل وعندما امُلراَهقة. أوائل يف الهوية استكشاف يبدأ النمو مراحل نظر
املجرَّد والتفكري الذاتي التأمل لهم تتيح حديثًا املكتشفة اإلدراكية قدراتهم فإن املراهقة
سن يف عليه كانوا مما أعمق مستوى عىل كيانهم إىل ينظرون ثَم ومن أسهل؛ بصورة
تعريف املراهقة لفرتة املصاحبة واالجتماعية والعاطفية البدنية ات التغريُّ وتُتيح أصغر.
قد النشء يكون االستكشاف من سنوات بعد أنه إال قبل. من ُممكنة تكن لم بطرق الذات
عىل هويتهم تجربة إىل الحاجة من يحد مما الهويات، من أساسية مجموعة عىل استقرَّ
تقديم معدَّل زاد كلما إذ الحد؛ عن يزيد أن الجيد لليشء يُمكن أنه إال غريه. أو اإلنرتنت
بالقلق واإلصابة بالنفس الثقة انخفاض إمكانية زادت اإلنرتنت، عىل مزيفة لهويات النشء
.(٢٠٠٥ ولينزي، وكوكران وهانسن (هارمان االجتماعية املهارات وانخفاض االجتماعي
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لهويتهم تقبُّلهم من بدًال التزييف يف املبالغ النشء أن إىل وزمالؤه هارمان أشار وقد
إليها الوصول يُمكنهم ال صورة للنفس، مثالية صورة يف ينغمسون املستقبلية أو الحالية
عالم يف حقيقتهم من واإلحباط األمل بخيبة النشء هذا يُصاب لذلك ونتيجة الواقع. يف

الواقع.

102



الخامس الفصل

والنشء املستهلك وسلوك التسويق

موسم أثناء يف وهدايا ميالدهم، أعياد بمناسبة هدايا األعمار جميع يف األطفال يتلقى
موقع عىل رسيع بحث ويكشف العام. طوال «أحبك» عبارة عليها وتذكارات اإلجازة
وهو بينها، االختيار يُمكن فيديو ولعبة وكتاب لعبة ألف ٥٠٠ من أكثر وجود عن أمازون
باآلباء يُفرتض كيف عديدة، اختيارات وجود ومع تقريبًا. نهاية بال الخيارات من بحر
تكون بل وحسب، الصغار متلقيهم تُناسب ال هدايا يختاروا أن الحسنة النية ذوي واألجداد
«الهدايا قائمة أراجع أو مبارشة أسألهم أن يمكنني أطفايل، مع كذلك؟ عندهم مرغوبة
اإللكرتوني. الربيد عرب إىل املرسلة اإللكرتونية نسختها أو الثالجة عىل املعلَّقة املقبولة»
فعًال يَعرفوا أن واملراهقني لألطفال يُمكن كيف ذلك مع الكفاية، فيه بما بسيط األمر
بمستوى اإلعالنات تُنتَج فعندما التسويق. دور يأتي وهنا األول؟ املقام يف يريدونه ما
يف ويشرتونها ويرغبونها النشء فيها يفكر التي األشياء يف للتأثري القوى تمتلك فهي جيد

النهاية.
خمسينيات فخالل التليفزيون. إلعالنات هدًفا دائًما واملراهقون األطفال يكن لم
القوة يمتلكون أنهم يُعتَقد الذين األفراد عىل اإلعالنات معظم ركزت العرشين القرن
الستينيات بحلول إذ تغري؛ ما رسعان االعتقاد هذا أن إال البالغني، أي الكربى، الرشائية
املرتبطة االستهالكية املشرتيات يف واملراهقني لألطفال املحتمل التأثري امُلعلنون أدرك
باعتبارهم النشء تصنيف عىل األمر يقترص ولم إليهم. اإلعالنات توجيه يف وبدءوا باألرسة
مؤثِّرين اعتبارهم إىل ذلك تعدَّى بل الخاصة، أموالهم يمتلكون مستقلني ُمستهِلكني
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يستهدفون امُلعلنون يزال وال .(٢٠٠٣ ويونج، (جونسون األرسة مشرتيات يف ُمهمني
أوائل من بدءًا التجارية للعالمة الوالء خ يرتسَّ أن امُلمكن من منطقية: ألسباب النشء،
املشرتيات االعتبار يف األخذ ومع .(١٩٨٢ وموور، (موسكيس البلوغ إىل ويستمر الطفولة
عالمتهم عىل الصغار األطفال يتعرَّف أن املعلنون يريد أن املفاجئ من فليس املستقبلية،
ُمنتجاتها يشرتوا أن من أصغر كانوا وإن حتى التجارية)، بالعالمة الوعي (أي التجارية
لصناعة فورد أرسلترشكة ٢٠٠٣ عام يف فمثًال، الحايل. الوقت يف املشرتيات) يف يؤثروا (أو
تعرضنصائح األبجدية ملصقات تشبه مجانية ُملصقات التمهيدية املدارس إىل السيارات
تعليمية ومواد منتجات التمهيدية املدارس يف عديدة مواقف يف واستُخدمت للسالمة.
(ماير، للقراءة هت بيتزا وبرنامج بري» «كري عمل أوراق مثل راعية، رشكات من ُمقدَّمة
اليوم وامُلراهقني لألطفال الرشائية القوة فإن املستقبيل، االستهالك بخالف لكن .(٢٠٠٣
وحدهم، دوالر مليار ٤٠ حوايل عاًما ١٢ سن تحت األطفال ينفق الواحد العام ففي مذهلة.
دوالر. مليار ١٦٠ يقاربون واملراهقون دوالر، مليار ٣٠ حوايل يُنفقون املراهقني وأنصاف
صورة يف إضافية دوالر مليار ٦٠٠ يف النشء يُؤثِّر املستقلة، املشرتيات هذه دون ومن
واأللعاب؛ والحبوب التسايل مأكوالت عن نتحدَّث ولسنا .(٢٠٠٧ (تشانج، أرسية مشرتيات
العطالت قضاء ووجهات كاإللكرتونيات أيًضا القيمة عالية مشرتيات يف النشء يُؤثر إذ

.(٢٠٠١ وكانتور، (فالكنربج املناسبة املركبة واختيار

النشأة عرب االستهالكي السلوك (1)

الِقَطع مثل املهمة، املستهلك ملفاهيم فهم بأي ع الرضَّ يتمتَّع ال البالغني، عكس عىل
والتسوق مجانًا، الثانية عىل والحصول قطعة رشاء وعروض «التخفيضات»، ل الخاضعة
عملية خالل فمن الصفة؛ تلك يكتسب بل ُمستهِلًكا اإلنسان يُولد ال أخرى بعبارة املقارن.
الرضورية واملواقف واملهارات املعرفة األطفال يكتسب االستهالكي، االجتماعي التواصل
جوانب ثمة (٢٠٠١) وكانتور لفالكنربج وطبًقا العملية. الناحية من ُمستهِلكني ليَكونوا
والتفضيالت. الرغبات (أ) النمو: عرب تتفاوت أن يمكن امُلستهلك سلوك من عديدة
تقييم (د) والرشاء. النهائي القرار (ج) والتفضيالت. الرغبات إشباع عن البحث (ب)
املستهلك؛ لسلوك مراحل أربعة املؤلفان د يحدِّ املهام هذه يف التمكُّن عىل وبناءً املنتج.
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اإلحساس هي: واملراحل املذكورة. املهام من واحدة بظهور جديدة مرحلة كل تتميز حيث
واملطابقة رشاء، عملية وأول واملغامرة واملفاَوضات، واإللحاح والتفضيالت، بالرغبات

.(1-5 جدول (انظر والتدقيق

املستهلك. سلوك مراحل :1-5 جدول

والتفضيالت بالرغبات • اإلحساس

واملفاوضات • اإللحاح

رشاء عملية وأول • املغامرة

والتدقيق • املطابقة

املراهقة • تشكُّك

والتفضيالت بالرغبات اإلحساس (1-1)

أثناء يف والتفضيالت بالرغبات اإلحساس وهي امُلستهِلك سلوك من األوىل املرحلة تتجىل
مراحل يف واللغة اإلدراك جوانب محدودية أن الواضح ومن امليش. وتعلُّم الرضاعة مرحلتَي
األشهر تتعدَّى ال مبكِّرة مرحلة ففي األوىل؛ املهمة عىل امُلستهلك سلوك تقرص هذه النمو
النكهات من معينة ألنواع تفضيالت ويظهرون بالرغبات ع الرضَّ يَشُعر العمر، من األوىل
واأللوان مثًال) العايل الوضوح (ذات والصور مثًال) (املبهجة والروائح (كالسكريات)
عىل التجزئة تجار يحرص وبالطبع مثًال). البرشية (األصوات واألصوات مثًال) (الرباقة
برصف لكن التفضيالت. هذه لتكافئ واأللعاب والدمى لألطعمة متعدِّدة اختيارات وجود
يزالون ال هم قريب، رفٍّ عىل موضوع يشء رؤية عند لألصوات ع الرضَّ إصدار عن النظر
متعلِّقة رغبات أي عن للتعبري الرضورية اإليجابية االجتماعية املهارات الكتساب بحاجة
يقترص ال شهًرا و٢٤ ١٨ سن فبني الحال، هذا يتغري ما ورسعان لديهم. تكون قد باملنتج
املنتجات طلب عىل القدرة عىل (٪٤٠) امليش تعلُّم مرحلة يف األطفال من بالعديد الحال
بل املتجر. يف التليفزيون شاشة عىل رأوها التي املنتجات عىل التعرف يُمكنهم بل باالسم،
مطلوبًا منتًجا ١٨ متوسط عن عربوا قد سنتني سن يف األطفال أن إىل توصلت دراسة إن
األحوال أغلب ففي ذلك مع .(٢٠٠٣ (هولدرين، التسوق من فقط دقيقة ٢٥ خالل يف
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يشء لرؤية استجابة امليش تعلم مرحلة يف واألطفال الرضع عند امُلنتَجات طلبات تكون
أن يُمكن الطلبات هذه أن إال امُلنتج. غياب يف معني هدف يُوجهه واعيًا طلبًا وليس أمامهم
الطفل رغبة يُعزز اآلباء من فالعديد الرشائية؛ الوالَدين قرارات عىل كبري تأثري لها يكون

يرغبه الذي اليشء برشائهم البقالة متجر يف الصاخبة

واملفاوضات اإللحاح (2-1)

املدرسة. قبل ما سنوات يف امُلستهلك، سلوك من الثانية املرحلة واملفاوضات، اإللحاح يبدأ
املحبوبة وغري املحبوبة باألشياء ا عامٍّ ا حسٍّ اكتَسبوا قد األطفال يكون ال السن هذه وعند
التفضيالت هذه قوة وتصل معينة. تجارية عالمات ملنتجات تفضيالت يظهرون بل فقط،
روبنسون َ بنَيَّ فمثًال الصلة، ذي للُمؤثِّر املدرسة قبل فيما األطفال تقييم عىل التأثري لدرجة
الصحية األغذية أن (٢٠٠٧ وكريمر، وماثيسون وبورزيكوفسكي (روبنسون وزمالؤه
بغالف ُغلِّفت عندما املدرسة قبل فيما األطفال عند أفضل طعمها كان واللبن) (كالجزر

امُلغلفة. غري بنظريتها مقارنة ماكدونالدز من
الخاصة، وتفضيالتهم برغباتهم املدرسة قبل فيما األطفال وعي إىل وباإلضافة
وسيلة أي يستخدمون أنهم عن فضًال إلشباعها. املرحلة هذه يف بنشاط يسعون فهم
اإللحاح وبالطبع والبكاء غضب نوبة يف والدخول النحيب ذلك يف بما ذلك، لفعل رضورية
يف املتاجر زيارة خالل ذروته والطفل الوالَدين بني الرصاع يبلغ الواقع يف واملفاوضات.
الخامسة يف ألطفال اآلباء من ٪٧٠ يبلغ حيث املستهلك؛ سلوك مراحل من املرحلة هذه
و٥٨٪ الثانية يف ألطفال اآلباء من فقط ٪٤١ يبلغ املقابل يف التسوق. أثناء يف خالفات عن
األسباب من جزءًا الخالفات هذه وتُمثِّل املواقف. هذه مثل عن الثامنة يف ألطفال اآلباء من
وهو املرحلة، تلك يف املستهلك سلوك يف رئييس منعطف أول الصغار األطفال بلوغ وراء
من الرابعة البالغني األطفال نصف اشرتى األبوين أحد وجود ففي املستقل». شبه «الرشاء
ينجز وبذلك .(٢٠٠١ وكانتور، (فالكنربج متنوع متجر أو للبقالة متجر يف سلعًة العمر

والرشاء. القرار اتخاذ املستهلك: سلوك من الثالثة املهمة األطفال
صاروا الرابعة سن يف األطفال من ٪٨٥) األطفال ذاكرة يف هائلة تطورات وتحدث
قبل ما سنوات خالل اإليجابية االجتماعية والقدرات املتاجر) يف املنتجات عىل يتعرفون
اإلدراكية املحدوديات من العديد أن إىل أشارا (٢٠٠١) وكانتور فالكنربج أن إال املدرسة.
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من املدرسة قبل فيما األطفال يحاول عنيف سلوك عنها ينتج املبكِّرة الطفولة يف والعاطفية
املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال يدرك فأوًال: املحسوسة؛ احتياجاتهم يُشبعوا أن خالله
مفيدة مصادر أو قصرية ترفيهية برامج إما باعتبارها التليفزيونية اإلعالنات الغالب يف
غري لإلعالنات اإلقناعي فاملقصد ذلك؛ شابه وما الحبوب ووجبات األلعاب عن للمعلومات
أن املدرسة، قبل فيما الطفل منظور فمن لذا الصغار؛ األطفال هؤالء عند عامة مفهوم
حتًما تَجلب النجوم» «حرب فيلم شخصيات ونماذج الشيا نبات زراعة دمى مثل منتجات
تلك أن إدراك عن األطفال ويعجز اإلعالنات. له تروج ما هذا ألن للجميع؛ واللذة املتعة
أقل نسبة إن بل .(٢٠٠١ (كونكل، عينها نصب مصلحتهم بالرضورة تضع ال اإلعالنات
األطفال إقناع تُحاول اإلعالنات أن يفهمون املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال ثلث من

.(١٩٩٢ ووايس، (ويلسون عنها امُلعَلن املنتجات برشاء
بسبب َمحدودين ُمستهِلكني باعتبارهم املدرسة قبل فيما األطفال نضج يظلُّ ثانيًا:
بني سليمة مقارنات و/أو تقييمات عمل عىل قدرتهم يُقيِّد ما وهو الرتكيز، وحدانية
ما ليشء غالبة واحدة سمة إىل الفرد تركيز لتوجيه امليل الرتكيز وحدانية وتُعدُّ املنتجات.
مثًال أكوف توصل فقد ٢٠٠٤)؛ وكوبر، ورسوف (ديهارت األخرى السمات حساب عىل
من واحدة اختيار عليهن يُعرض عندما املدرسة قبل ما سن يف الفتيات أن إىل (١٩٩٧)
برصيٍّا بارزة مفردة خاصية غياب أو وجود عىل اختيارهن يبنني فهن عرائس ثالث بني
والواقعية كالتكلفة للعرائس املهمة الجوانب من غريها ويتجاهلن مثًال)، املطرز (كالقلب
مرحلة يف األطفال عند املنتجات عالم تحكم الجوهر عىل املظهر فغلبة والجودة؛ والجمال
من عدمها) (أو ومنفعته امُلنتَج جودة بخصوص اآلباء توبيخات أما املدرسة، قبل ما

والطفل. الوالدين بني للرصاع مناسبة املرحلة فإن لذا صماء؛ آذانًا تلقى أن امُلحتَمل
اإلشباع تأجيل عىل القدرة ومحدودية النزوات يف للتحكُّم العام الغياب فإن وأخريًا،
هذا!» «أريد والد: أي يسمعهما أن يخاف اللتان الصغريتان الكلمتان هاتان عنها ينتج
مكافأة عن باالمتناع أفضل مكافأة سبيل يف الصرب عىل القدرة إىل اإلشباع تأجيل يشري
(كُدمية جذابًا غرًضا املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال يرى فعندما قيمة. أقل فورية
له؛ يتعرَّضون الذي اإلغراء مقاومة يف كبرية صعوبة يُواِجهون فإنهم كتاب) أو كعكة أو
املرغوب. اليشء عىل للحصول جهودهم كل ويُكرسون ألهوائهم وفًقا األطفال يترصف إذ
(كالتوقف اآلن السلوك حسن مقابل كريم) (كاآليس الالحقة باالمتيازات الوعود أن كما
ما ونادًرا الوالدان. يرغبها التي النتائج إىل تؤدِّي أن الرضوري من ليس الغضب) عن
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عندما ثَم ومن اإلشباع؛ تأجيل عىل تساعدهم آلية بأي املدرسة قبل فيما األطفال يبادر
باملقاومة. املقاومة ليُواجهوا يندفعون فهم الوالَدين من بمقاومة يُواَجهون

رشاء عملية وأول املغامرة (3-1)

االبتدائية للدراسة األوىل السنوات خالل تتمُّ التي — رشاء عملية وأول املغامرة تُمثِّل
شأنهم فاألطفال ُمستهِلًكا. باعتباره الطفل تطور يف الثالثة املرحلة — سنوات) ٥–٨)
من يُعانون يزالون وال الرتكيز، وحدانية عليهم تظهر يزال ال سنٍّا األصغر نظرائهم شأن
النية فهم يف صعوبات من يُعانون يزالون وال اإلشباع، وتأجيل باألهواء التحكم يف مشكالت
لألطفال املئوية النسبة تزيد فمثًال قبل. ذي من أقل بدرجة كان وإن لإلعالنات اإلقناعية
املدرسة قبل ما سنوات يف عف الضِّ من بأكثر لإلعالنات اإلقناعي الغرض يدركون الذين
أدوات الحقيقة يف اإلعالنات أن النشء أرباع ثالثة من أكثر فيه يدرك الذي الثامنة سن إىل
انتقال يحدث املرحلة، هذه يف األطفال تقدُّم ومع .(١٩٩٢ ووايس، (ويلسون لإلقناع
إىل بارني) (مثل مألوفة شخصيات عىل وتحتوي األبطأ اإليقاع ذات الربامج من تفضييل
أن الغريب ِمن وليس دو). سكوبي (مثل تعقيًدا أكثر وحبكات أرسع إيقاع ذات برامج
اآلخر هو ذلك يُواكب الثامنة إىل الخامسة سن يف األطفال إىل هة املوجَّ اإلعالنات إيقاع

.(٢٠٠٧ ووارتيال، (جيننجز
لفالكنربج فوفًقا لهم. فعًال ُمستقلة رشاء عملية بأول األطفال يقوم املرحلة هذه خالل
بمفردهم متجر إىل الدخول عىل الخامسة سن يف األطفال من ٪٢١ أقدم (٢٠٠١) وكانتور
رشاء بعملية قاموا الذين األطفال نسبة تبلغ الثامنة، سن ويف اثنني. أو سلعة ورشاء
األكرب النجاح يكون حيث سائًدا، يزال ال الوالَدين عىل اإللحاح فإن ذلك مع .٪٥٠ مستقلة
أيًضا. هنا دوًرا النمو ويؤدي البقالة). ومنتجات (كاملطاعم باألغذية املتعلِّقة الطلبات يف
سنٍّا، األكرب األطفال من أكثر املنتجات أجل من اآلباء عىل الخامسة يف األطفال يلح فبينما
وبريش، (بريدجز طلباتهم تنفيذ إمكانية معهم تزيد العمر من السابعة يف األطفال فإن
باإللحاح املستقلة الرشاء عمليات إجراء اقرتان فإن مًعا العوامل هذه وضع ومع .(٢٠٠٦
األصغر األطفال يجعل أنه يبدو اإلقناعي بالغرض املحدود والوعي الوالَدين عىل الفعال
(٢٠٠٠) وفالكربج بجوزين أن إال التسويق. بحمالت للتأثُّر ُعرضة أكثر املرحلة هذه يف
من أكرب بدرجة الثامنة سن تحت األطفال يف تؤثر أنها فعًال يبدو اإلعالنات أن أوَضحا

املراهقني. أو سنٍّا األكرب األطفال
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والتدقيق املطابقة (4-1)

سلوك لتطور (٢٠٠١) وكانتور فالكنربج نظرية يف األخرية املرحلة والتدقيق املطابقة تُمثل
ويُتيح مشرتياتهم. قيمة إىل النظر يف يبدءون عاًما و١٢ ٨ بني فيما فالنشء امُلستهلك.
يف واحدة تفصيلة من أكثر يف يفكر أن النشء لهذا الرتكيز وحدانية يف حادٌّ انخفاٌض
نة املتحسِّ مالحظتهم أن عن فضًال املنتجات. لجودة تقدير عنه ينتج ما وهو الوقت، نفس
يَشرتون حيث الحقيقيِّني؛ الجاِمعني مثل قطع تجميع للنشء تُتيح للتفاصيل باستمرار
املقابل يف أو. يوجي معارك يف الحاسمة كالبطاقات الفريدة، سماتها عىل بناءً املنتجات
ذاته. الجمع أجل من يجمعونها حيث املنتجات؛ تكديس إىل سنٍّا األصغر األطفال يَميل
عالوًة املجموعات». من «مجموعة جمع عىل ا مرصٍّ كان الخامسة يف ابني كان عندما فمثًال
بني واملفاَضلة املقارنة من تُمكنهم النشء لهؤالء املتزايدة اإلدراكية القدرات فإن ذلك، عىل
من واألخرية الرابعة املهمة يَتمون بذلك وهم رشاؤها. املتاح املختلفة املنتجات خصائص

املستهلك. تطور
خالل سلبية بنظرة إليها يُنظر أنه إال مسلية تُعتَرب اإلعالنات أن من الرغم عىل
املراهقون يفهم سنٍّا األصغر األطفال عكس فعىل ١٩٩٩)؛ (جون، النمو من املرحلة هذه
ليست املعرفة أن إال معيَّنة. منتجات برشاء املشاهد إقناع تحاول اإلعالنات أن الصغار
امُلمكن من يزال ال إلقناعهم محاولة ثمة أن يُدركون عندما حتى فالنشء قوة؛ دائًما
يف الصغار املراهقني رغبة من تزيد اإلعالنات مشاهدة أن األبحاث بيَّنت وقد إقناعهم.
بدرجة الرغبة هذه من يزيد اإلعالن بنفس املتكرِّر االحتكاك وأن لها املروج املنتجات
العدد يُشاهدون الذين واملراهقون األطفال يميل كذلك .(١٩٧٨ وجولدبرج، (جورن أكرب
النشء من سواهم من أكثر الوالدين من املعروضة املنتجات طلب إىل اإلعالنات من األكرب

.(٢٠٠٣ وفالكنربج، (بجوزين

األقران دور (أ)

األهمية متزايد دوًرا األقران يؤدي يليها، وما االبتدائية للمرحلة املتأخرة السنوات من بداية
السائد العرف التِّباع يسعون «للتأقلم» منهم محاولة يف األطفال فمعظم النشء. حياة يف
بريًدا تلقت التاسعة يف ابنتي كانت عندما فمثًال .(٢٠٠٤ وآخرون، (ديهارت أقرانهم بني
الفتيات كل أن «السخيفة» الحقيقة من فيها تَشُكو أخرى والية من صديقة من إلكرتونيٍّا

109



والنشء اإلعالم

ابنتي صديقة ذكرت بالنفور، شعورها ورغم صدر. حماالت يرتدين الرابعة السنة يف
عىل التعود يف املرحلة هذه يف النشء يبدأ ثَم ومن صدر؛ حمالة ترتدي األخرى هي أنها
الصيحات». إحدى «يواكب أو «مميًزا» أقرانهم يعتربه مما سواها وما واملنتجات املالبس
أقرانهم أمام املنتجات بهذه التباهي إىل األوائل املراهقون يسعى أن الشائع غري من وليس
احتياجات تُواكب منتجاٍت يُقدموا أن املسوِّقون يُحاول وعليه .(٢٠٠٣ (ليندسرتوم،
بربامج خاص نحو عىل ون ُمهتمُّ الصغار امُلراِهقني أن بالذكر وجدير املعروفة. املراهقني
الشعبية مؤخًرا ذلك عىل برهن وقد منهم. أكرب مراهقني تُقدم التي واإلعالنات التليفزيون
سكول (هاي الغنائية» الثانوية «مرسحية ديزني لفيلم الصغار املراهقني بني الهائلة
ومشكالتهم النشء محاوالت عىل يعتمد منهما وكل مونتانا» «هانا ومسلسل ميوزيكال)
سنٍّا؛ األصغر للَجماهري صة املخصَّ العروض تجنب يف النشء يبدأ كما الثانوية. املدرسة يف
من أقران عند «جذابًا» شيئًا بيلدر» ذا «بوب البناء بوب مشاهدة تُعترب ال يبدو ما فعىل

العارشة. يف هم

املراهقة خالل املستهلك سلوك (5-1)

عند تنتهي امُلستهلك تطور ملراحل (٢٠٠١) وكانتور فالكنربج نظرية أن من الرغم عىل
يظهر إذ املراَهقة؛ عرب التطور يف يستمر امُلستهِلك سلوك فإن تقريبًا، عرشة الثانية سن
اإلدراكية القدرات وتتيح املذكورة. األربعة املراحل جميع يف واضحة تطورات امُلراِهقون
أكرب بصورة يميزوا أن للمراهقني املنهجي) واملنطق االستبطان (مثل حديثًا املكتسبة
جودة يُقيموا وأن املادية، َلع السِّ عىل أكرب بفاعلية يتفاَوضوا وأن وتفضيالتهم، رغباتهم
االنتقال يف الوالدين عىل النشء اعتماد تناقص ومع رشائها. يف يُفكِّرون التي املنتجات
بصفة مستقلني مستهِلكني يُصِبحون الخاص) دخلهم يكسبوا أن مثًال (يُمكنهم واملال
االستهالكية مهاراتهم إىل يُضيِّفون أنهم إال الخاصة. نقودهم لديهم تتوافر متزايدة
(١٩٩٩) جون بني وقد .(٢٠٠٧ ووارتيال، (جيننجز التشكُّك من صحية جرعة القائمة
من يتمكَّنون بل اإلعالنات، مصداقية يف التشكُّك عىل األمر بهم يقترص ال امُلراِهقني أن
استخدام مثل املستهلكني، لخداع املسوقون يستخدمها التي دة املحدَّ األساليب عىل التعرف
عىل املنتجات مع الشخصية الخربة تؤثر اإلعالنات، فبجانب املسئولية. وإخالء املبالغات
تحديد يف مهم دور أداء يف يستمرون األقران أن كما ُمتزايدة. بصورة املستهلك سلوك
للمعلومات مصدًرا باعتبارها اإلعالنات تُستخدم حيث امُلراِهقون، يَشرتيها التي املنتجات
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(جونرت أصدقائهم مع ليُناقشوها وغريها واملوسيقى األناقة عالم يف الحالية الصيحات عن
.(٢٠٠٥ وبليدز، وأوتس

الوسيط املادية وأثر املستهلك سلوك (6-1)

بل واإلعالنات. األقران مجرد من بأكثر املستهلك سلوك يتأثر واملراَهقة، الطفولة خالل يف
اإلعالنات أثر مع) العالقة قوة يف تُؤثِّر (أي ط تتوسَّ التي الرئيسية العوامل بني من إن
ملقتنياتهم، الناس يوليها التي األهمية إىل املادية تُشري املادية. هو املستهلك سلوك عىل
إلحدى وطبًقا .(٢٠٠٧ وجون، (تشابلن أنفسهم لتعريف سعيًا أو الذات لتعزيز إما
(جولدبرج األصدقاء عىل األلعاب لون يُفضِّ املادية يف امُلنغِمس النشء فإن الدراسات،
السلع يَشرتون ال فهم ق. ُمسوِّ لكل حلم هو املادية يف املفرط والنشء .(١٩٧٨ وجورن،

وجون). (تشابلن التسويق بحمالت للتأثُّر أكثر يَميلون بل فقط املادية
مقصود غري أثًرا أيًضا تُعدُّ فهي امُلستهلك، لسلوك وسيًطا املادية كون بخالف
بما التجارية بالعالمة الوعي ِمن تزيد اإلعالن من املقصودة فاآلثار اإلعالنات؛ ملشاهدة
منهما (وكل وسلوكه الرشاء طلبات يف ويؤثِّر التجارية العالمة من إيجابية مواقف يَخلُق
(السلبية النتائج إىل املقصودة غري اآلثار تُشري ثَم ومن الحًقا). أكرب بتفصيل سنتناوله
النشأة، خالل فمثًال باألعىل. املذكورة املقصودة اآلثار من أي عىل وقع لها ليس التي عادة)
التليفزيونية لإلعالنات التعرض بعد قليًال يزيد والطفل الوالَدين بني الرصاع أن يبدو

.(٢٠٠٣ وفالكنربج، (بجوزين
بُمشاَهدة مادية يَزدادون النشء أن والتجريبية االرتباطية الدراسات من العديد بنيَّ
الذين املراهقني أن إىل (١٩٩٣) وبراند جرينربج توصل إذ اإلعالنات؛ من واملزيد املزيد
أكثر كانوا األمريكية األوىل القناة مشاهدة التالميذ من فيها يُطلب التي للمدارس يذهبون
مقاطع األوىل القناة وتُقدم الربنامج. هذا من خالية بمدارس امُللتِحقني التالميذ من مادية
القناة املدارس وتُذيع اإلعالنات. ذلك يف بما النشء، تستهدف إخبارية وبرامج فيديو
ومشغالت تليفزيون أجهزة عىل تحصل املشاركة فاملدارس الخاصة؛ مصلحتها أجل من
عىل اإلعالنات آثار وتستمر مجانًا. للفيديو مكتبة يف واشرتاكات رقمية فيديو أقراص
لة املكمِّ التعليمية الخدمات مثل املهمة، الوسيط متغريات تأثري إزالة بعد حتى املادية،
لإلعالنات املتكررة املشاَهدة فإن لذا االستهالك؛ بخصوص واألقران الوالَدين مع والتواُصل
أن املمكن من يكن لم أشياء يف واملراهقون األطفال يرغب أن إمكانية من تزيد أنها يبدو
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األهمية من كبري قدر عىل املادية املقتنيات تعترب عقلية خلق عىل وتُساعد عادًة، يرغبوها
للنفس.

ثم .(١٩٧٥ (أتكني، السادسة سن منذ األطفال يف املادية تُالحظ النشأة، سياق يف
املادية أن من الرغم وعىل عاًما. و١٣ ١٢ بني ذروتها وتبلغ املتوسطة الطفولة خالل تزداد
موجودة تزال ال واملتأخرة طة املتوسِّ املراهقة يف املادية ُمستويات فإن ذلك بعد ترتاَجع
إذن .(٢٠٠٧ وجون، (تشابلن سنوات ١٠ من األصغر األطفال عند منها أكرب بمستويات
باملنتجات؟ شغوفني ماديِّني أطفال إىل عطوفني مشاركني تالميذ من األطفال ل يتحوَّ كيف
ماديني أبوين وجود املاديِّني واملراهقني األطفال عىل يغلب مادية األقل بالنشء مقارنة
كذلك األقران. مع التواصل مستوى وارتفاع والوالَدين الطفل بني ناجح غري وتواُصل
أكرب بصورة لإلعالنات التعرُّض ثَم ومن أكرب؛ بدرجة التليفزيون مشاهدة عليهم يَغِلب

وجون). (تشابلن مادية األقل أقرانهم من

بالنفس والثقة واملادية التسويق (أ)

مع تتزامن النشأة يف املادية ذروة أن مؤخًرا بينَّا قد (٢٠٠٧) وجون تشابلن أن وامُلثري
أن الباحثني من العديد ويعتقد املراهقة. أوائل يف يكون وكالهما الثقة، مستويات أدنى
يشرتون بالذات اإلحساس وضعف بالنقص شعورهم لتعويض منهم محاولة يف النشء
يف الكبرية القيمة ذات األغراض يَقتَنون الجوهرية الناحية من فالنشء املادية. البضائع
ألن كبرية «قيمتي القول: يشبه فهذا كبرية. قيمة ذات أنفسهم ليَعتربوا ُمسترتة محاولة
عىل بالنفس، الثقة يف املادية السلع تؤثر فلكي كبرية.» قيمتهم وحذائي وحقيبتي ِمعطفي
هذه يدمجوا (ب) ثم معينة، ومقتنيات ملنتجات االجتماعي املدلول يفهموا (أ) أن األطفال
لهم أقرانهم نظرة يف ُمقتنياتهم تُؤثِّر كيف يُدِركوا و(ج) بالذات، إحساسهم يف األشياء
تنشآن والثانية األوىل النقطة أن من الرغم وعىل اآلخرين. عند يرتكونها التي واالنطباعات
من ليس لذا املراهقة؛ أوائل يف سوى الثالثة النقطة تظهر ال طة، املتوسِّ الطفولة عرب
النشأة من املرحلة هذه يف إنه حيث ني؛ السِّ النطاق هذا يف ذروتها تبلغ املادية أن الغريب
مرحلتَي عرب األطفال تقدم ومع مرة. ألول بالنفس للثقة املادية السلع أهمية تُكتشف
املادية للسلع استخدامهم ويقلُّ بذاتهم إحساسهم ن يتحسَّ رة، واملتأخِّ طة املتوسِّ املراهقة
بالرشاء» «العالج خالل من بالنفس الثقة تعزيز من فبدًال للتأقلم. اسرتاتيجية باعتباره
كتقدير بالذات، املرتبطة القضايا مع التعامل يف فاعلية أكثر وسائل امُلراِهقون يتعلَّم
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النتائج هذه وبتجميع وجون). (تشابلن القائمة األصدقاء وشبكة واإلنجازات األنشطة
فرتة تكون قد بالنفس الثقة منخفض النشء عند املراهقة أوائل أن إىل تشري أنها نجد

اإلعالن. آثار تجاه الحساسية فيها تزيد

النشء تستهدف التي اإلعالنات (2)

اإلنرتنت
٧٧ دوالر

الجوائز التشجيعية
٦٧ دوالر

يف ا0درسة
١٨٦ دوالر

التغليف/يف ا0تاجر
١٩٥ دوالر

التلفزيون والراديو
وا0طبوعات
٨٥٣ دوالر

٭أخرى

٢٤١ دوالر

دوالر). (باملليون للنشء واملرشوبات األغذية عن اإلعالن تَكلفة :1-5 شكل
السينمائي العرض دور يف والدعاية املنتجات، توزيع عىل املنفقة األموال ن تتضمَّ ⋆ األخرى
والرعاية املشرتكة، الدعاية أو شخصيات طريق عن والدعاية الفيديو، وألعاب الفيديو ومقاطع

املتنوعة. النفقات من ذلك وغري املشاهري، ودعاية الرياضية،
.(٢٠٠٨) للتجارة الفيدرالية اللجنة من املأخوذة البيانات املصدر:
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وامُلراهقني. لألطفال ُمنتَجات تسويق عىل الدوالرات مليارات عام كل الرشكات تُنفق
يف دوالر مليار ١٫٦ الرشكات وحدها واملرشوبات لألغذية الدعاية حمالت كلَّفت فمثًال
عىل تكون النشء يُشاهدها التي اإلعالنات نصف يُقارب فما .(1-5 شكل (انظر ٢٠٠٦
التي لإلعالنات الدقيق الرقم تحديد أن إال .(٢٠٠٨ للتجارة، الفدرالية (اللجنة التليفزيون
عمليات عىل تقوم التقديرات معظم إن إذ صعبة؛ مهمة واملراهقون األطفال لها يتعرض
يف الواحدة الساعة يف املذاعة اإلعالنات عدد متوسط رضب فيها يجري بسيطة رضب
(جيننجز أسبوع كل التليفزيون مشاهدة يف النشء يقضيها التي الساعات عدد متوسط
الجمهور يشاهده أن بالرضورة تضمن ال تليفزيوني إعالن إذاعة أن إال .(٢٠٠٧ ووارتيال،
أصدقائهم مع ويتحدَّثون املحطات النشء يغري اإلعالنات فقرة أثناء ففي املستهدف.
يف التنبيه هذا ضع ورجاءً ذلك. وغري للمرحاض ويذهبون التسايل بعض ويُحرضون
التي التليفزيون برامج من ٪٣٠ ألن نتيجًة إذ اآلتية؛ البيانات يف النظر عند االعتبار
بني فيما النشء فإن إس) بي بي قناة يف (كما اإلعالنات من خالية األطفال يُشاهدها
األطفال تقدم ومع عام. كل تليفزيوني إعالن ألف ١٤ حوايل يرون سنوات و٧ سنتني
يصل وبذلك منها. الخالية الربامج محل اإلعالنات تدعمها التي الربامج تحلُّ السن يف
و١٧ ١٣ بني واملراهقون سنة و١٢ ٨ بني األطفال سنويٍّا يُشاهدها التي اإلعالنات عدد
إىل (تزيد سنٍّا األصغر األطفال يُشاهدها التي اإلعالنات عدد ضعف من أكثر إىل سنة
دقيقة ١٧ يساوي ما الصغار األطفال يرى يوم وكل الرتتيب). عىل و٣٠١٥٥ ٢٨٦٥٥
دقيقة ٣٥–٣٧ ملدة اإلعالنات واملراهقون األكرب األطفال يشاهد بينما اإلعالنات، من
وكما .(٢٠٠٧ ورايداوت، وأنجليني وشوارتس جانتس ٢٠٠٧؛ وهولت، (درسوتشريز
والحبوب، الغازية)، واملرشوبات والتسايل (الحلوى الصحي غري الطعام فإن ع متوقَّ هو
(جيننجز لألطفال عنه يُعلن ما أكثر هي الرسيعة الوجبات ومطاعم واأللعاب، والدمى
املوسيقى بإعالنات املراهقني أساسية بصفة امُلعلنون يَستهدف املقابل يف ووارتيال).
.(٢٠٠٢ وفالكنربج، (بجوزين اإللكرتونية اإلعالم وسائل من وغريها الفيديو ومقاطع

النشء تستهدف التي اإلعالنات سمات (1-2)

األساليب من متنوعة مجموعة اإلعالنات تستخدم املنتجات، بابتياع النشء إقناع سبيل يف
والتسويق بالتغليف، والتسويق واملبالغة، التشجيعية، والجوائز املشاهري، دعاية بينها من

الدعائية. واأللعاب امُلشرتَك،
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املشاهري دعاية (أ)

من وغريهم امُلحرتفني والرياضيني والغناء والتليفزيون السينما بنجوم االستعانة تجري
فريد مثل الكارتون شخصيات قبل من الدعاية وتَندرج مادية. مُلنتَجات للرتويج املشاهري
اإليجابية املواقف أن املعلنون يَعتقد إذ أيًضا؛ الفئة هذه ضمن ماوس وميكي فلينتستون
والشخصية امُلنتج أن كذلك ويُعتَقد لها. يروجون التي املنتجات إىل ستَنتِقل املشاهري من
عندما امُلنتَجات لتلك رشائهم إمكانية يَزيد مما األطفال، ذهن يف مًعا ترتبطان املشهورة
العبارة يستخدموا أن امُلعلنون اعتاد مثًال العرشين القرن تسعينيات ففي الفرصة. تَسنح
مايكل هو «مايك» وكان الرياضية. جاتوريد ملرشوبات للرتويج مايك!» مثل «كن الشهرية
يروج التي امُلنتجات تحظى النشأة وعرب عرصه. يف ربما األعظم سلة كرة العب جوردان،
املشاهري دون من لها الرتويج عند ذاتها املنتجات من أكثر تفضيلية بتقييمات املشاهري لها
يتأثَّرون الصغار واملراهقني سنٍّا األكرب األطفال أن كذلك ويبدو .(١٩٨٤ وآخرون، (روس
(ديزموند سنٍّا األكرب واملراهقني سنٍّا األصغر األطفال من أكرب بدرجة املشاهري بدعاية

.(٢٠٠٧ وكارفيث،

التشجيعية الجوائز (ب)

ما عادة فمثًال محدد. منتج رشاء عند مجانًا تُمنح التي األشياء التشجيعية الجوائز تمثل
كنت وعندما تشجيعية. جائزة باعتبارها لعبة ماكدونالدز يف ميل هابي وجبة ن تتضمَّ
ملجرَّد استطعُت كلما جاك كراكر عبوة أشرتي كنُت العرشين القرن سبعينيات يف صغريًا
تجربتي األبحاث نتائج أكَّدت وقد الصندوق. أسفل يف توجد التي الجائزة عىل الحصول
يزيد النشأة عرب التشجيعية الجوائز ر تَوفُّ أنَّ إىل عديدة دراسات لت توصَّ إذ الشخصية؛
والالفت .(١٩٧٥ أتكني، (مثال: له ج املروَّ املنتج عىل وطلبهم واملراهقني األطفال رغبة من
«ألعاب توجد حيث االجتماعي؛ النوع عىل قائمة ألنماط تخضع الجوائز من العديد أن
و«ألعاب األزرق) أو األخرض أو األحمر باللون (غالبًا واإلثارة الحركة ناحية تميل لألوالد»

زاهية). (بألوان ما نوٍع من ُدمية تكون حيث للبنات»
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املبالغة (ج)

مخلوقات لإلعالنات وفًقا كانت التي البحر» «قرود ب مفتونًا كنُت صبيٍّا كنُت عندما
املاء، إضافة وبمجرَّد رءوسها. عىل تيجانًا وترتدي البحر حصان تُشبه ُمبتسمة وردية
املوجودين الحظ سعداء عىل الرسور وتُدخل البيات حالة من تخرج البحر قرود كانت
قرود من عائلة البنتي اشرتيُت االعتبار، يف اإلعالن وبوضع سنة، ٣٠ حوايل وبعد حولها.
ولم ُمبتِسمة، وال وردية البحر قرود تكن لم حيث لآلمال مخيبة التَّجربة وكانت البحر.
اإلعالنية الخدعة فريسة وقعت أنني الواضح من َغر. الصِّ بالغة رءوسها عىل تيجانًا تَرتِد
(مثل املضلِّلة والعبارات الخاصة واملؤثِّرات املتحرِّكة الرسوم خالل فِمن املبالغة. وهي
من قدًرا يُوفر عنه املعَلن املنتج أن ليظن الطفل املستهلك امُلعلنون ضلَّل «األفضل»)،
النشأة وخالل الحقيقة. يف يوفر مما أكرب ذلك، وغري اللعب، وطرق واملتعة التشويق
أن إىل (١٩٩٢) ووايس ويلسون لت توصَّ فمثًال املبالغة. مالحظة عىل القدرة ن تتحسَّ
لكن الحقيقة» «تقول ما دائًما اإلعالنات أن يَعتقدون املدرسة قبل فيما األطفال من ٪٨٠
أقل يؤمن التاسعة ويف ٪٣٠ من ألقل النسبة تلك تَنخِفض العمر من السابعة بحلول
مسئولية إخالء اإلعالنات تتضمن املبالغة، هذه ولتعويض اإلعالنات. بمصداقية ٪١٠ من
سنوات ٨ من األقل األطفال أن إال حدة»). عىل جزء كل و«يُباع للتجميع» «تحتاج (مثل
وسبارفكني، (ليربت املسئولية إخالء لعبارات الحقيقي املعنى فهم يف صعوبة يعانون
األطفال فهم عن األبحاث من الكثري يوجد ال أنه والغريب .(١٩٧٧ وروبنستاين، وليربت

النشأة. عرب الفروق لقياس املسئولية إخالء لعبارات واملراهقني

بالتغليف التسويق (د)

يُغري «مظهر» خلق ذلك يف بما مُلنتجاتهم، لرُيوِّجوا يعرفونها حيلة كل املعلنون يستخدم
املبهرج املبهج التغليف أن يُعتَقد إذ بالتغليف؛ بالتسويق إليها يُشار عملية وهي األطفال،
ألجلهم املنتج رشاء والديهم من يطلبوا أن إمكانية من يزيد مما األطفال، انتباه يجذب
— للشخصيات رة املصغَّ والنماذج املعروفة الشخصيات أن عن فضًال البيع. مرحلة عند
للتأثري محاَولة يف األغلفة عىل ظهورها يتكرَّر — رابيت) (تريكس تريكس أرنب مثل
يُخاطب تغليف عمل عىل دوالر مليارات ٣ إنفاق يَجري عام وكل األطفال. اختيارات عىل
امُلنتَج لتغليف تنظر اإلعالنات صناعة أن مؤكَّد .(٢٠٠٦ وكاربنرت، (باملر مبارشة النشء

األهمية. يف غاية تسويقية أداًة باعتباره
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املشرتك التسويق (ه)

للدعاية امُلعلنني استخدام يزيد رة، املصغَّ ونماذجها املشهورة الشخصيات إىل باإلضافة
إعالنية آلية هو املشرتك والتسويق النشء. بني وغريها واألغذية لأللعاب للرتويج املشرتكة
املشرتك التسويق وسائل بني ومن وخدماتهما. منتجاتهما لتُسوِّقا مًعا رشكتان فيها تعمل
األمثلة بني ومن واألفالم. الكارتون لشخصيات برسوم األغذية ُمنتَجات غالف تزيني
التسويق يهدف حيث فيجي، حكايات وفواكه تارتس وبوب العنكبوت الرجل الحديثة
نيكيلوديون رشكة وسمحت املنتج، ومبيعات التليفزيونية التقييمات تحسني إىل املشرتك
بالجبنة سبونجبوب مكرونة مثل املنتجات أغلفة عىل شخصياتها من عدد بظهور

.(٢٠٠٧ ووتان، (باتادا املستكشفة دورا وبسكويت

اإلنرتنت. عىل الدعائية األلعاب عىل أمثلة :2-5 جدول

املوقع املنتج

www.kraftfoods.com/caprisun/ سان كابري عصائر
chuckecheese.com تشيز آند تشاك مطاعم

kelloggsfunktown.com كيلوجز من الحبوب وجبات
www.lego.com الليجو ألعاب
wonka.com وونكا حلوى

الدعائية األلعاب (و)

ألعاب هي — والرتفيه اإلعالن بني الفاصل الخط عىل تُشوِّش التي — الدعائية األلعاب
نفسها. اللعبة يف تجارية عالمة شخصية و/أو تجارية عالمة ن تتضمَّ شبكية مواقع عىل
األلعاب من تشكيلة يُمارسوا أن CatoonNetwork.com موقع عىل لألطفال يُمكن فمثًال
مستقلة، ألعاب تقديم من فبدًال القناة. عىل املذاعة الربامج من شخصيات تتضمن التي
املواقع هذه أحد ويتيح ليستكشفوه. األطفال أمام افرتاضيٍّا عاَلًما املواقع بعض تصنع
أن لألطفال — الحبوب) لوجبات ميلز جنرال رشكة تديره (الذي Millsberry.com —
ويُشاِهدوا األلعاب ويمارسوا افرتاضية أمواًال ويَجنوا املتاجر يف ويتسوقوا الكتب يقرءوا
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ويُعتقد االفرتايض. املجتمع هذا يف ميلز جنرال منتجات تنترش وبالطبع الفيديو. مقاطع
واملراهقني؛ األطفال بني مرتفعة وانتباه اهتمام مستويات تخلق االفرتاضية األلعاب أن
ثانية. ٣٠ مدته تليفزيوني إعالن يف تحقيُقه يُمكن مما أبعد لدرجة النشء انتباه تُثري حيث
التسويق ويُمثِّل للمنتجات. للرتويج الفريويس التسويق تستخدم الدعائية األلعاب أن كما
مسبًقا املوجودة االجتماعية الشبكات عىل املعلنون فيها يَعتمد تسويقية آلية الفريويس
املستخدمني تشجيع خالل من للمنتجات للرتويج وغريهما) اإللكرتوني والربيد (كاملدونات
ال أنه إال طواعية. وغريها الفالش وألعاب الفيديو ومقاطع اإللكرتونية الروابط نرش عىل
األلعاب مواقع لبعض لقائمة 2-5 جدول انظر هذا. النشء يفعل مًدى أيِّ إىل يتَّضح

الدعائية.

األغلب يف إليه تصل لكنها النشء تستهدف ال التي اإلعالنات (3)

ديزني وقناة نتورك وكارتون نيكيلوديون عىل امُلذاعة لإلعالنات رسيعة عينة تكشف
النشء. بني معنيَّ بسن خاصة ملنتجات الرتويج مبارشة تَستهِدف التي اإلعالنات عن
ويشاهدونها للبالغني، محتًوى تقدم قنوات كذلك يُشاهدون وامُلراهقني األطفال أن إال
مادية وخدمات لسلع إعالنات يشاهد النشء فإن وبهذا والليل. النهار ساعات جميع يف
فيما األطفال يحتاج ال فمثًال للسن. مناسبة ليست ثَم ومن البالغني املستهلكني تستهدف
من أنه إال السيارات. عىل «جيكو» تأمني وال «آفالك» من املكمل التأمني إىل املدرسة قبل
تمثل التي والسحلية «آفالك» رمز تُمثل التي البطة يعرفون األطفال هؤالء أن املرجح
تمكنوا سنوات ٢-٣ سن يف األطفال أن إىل حديثة دراسة لت توصَّ لقد بل «جيكو». رمز
للبرتول وشيل ومرسيدس ماكدونالدز (مثل تجاريٍّا شعاًرا ١٢ بني من ٨ تمييز من
الثامنة وبحلول باملنتج. الشعار توصيل لعبة خالل من عليهم ُعرض وتشيتوس) ونايكي
من ٪٥٠ أن بالذكر الجدير من .٪١٠٠ إىل الشعارات هذه تمييز نسبة تصل العمر من
وبوزجني، (فالكنربج البالغني عادة إعالناتها تستهدف مادية مُلنتجات كانت الشعارات

.(٢٠٠٥
تجذب بحيث مة مصمَّ أنها يبدو للبالغني» «املوجهة اإلعالنات فإن يتَّضح، وكما
الوعي أن وتذكَّر سنٍّا. األكرب املستهدف الجمهور بجانب سنٍّا األصغر الجمهور انتباه
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الحًقا. استهالكي سلوك إىل ل يتحوَّ أن عىل القدرة له الطفولة خالل التجارية بالعالمة
كرة تلعب وخيول نقيقها تُصدر وضفادع متكلمة سحايل من فيها (بما الجعة فإعالنات
الكحول لرشب القانوني السن من األصغر النشء لتُبقي كافية بدرجة ُمسلِّية القدم)
اإلعالنات هذه عن الناتج التجارية بالعالمة الوعي أن ويبدو لها. ُمتابعني عاًما ١٠–١٥ ب
يف األطفال أن إىل (١٩٩٦) ليرب توصل فمثًال، الِحقة. وأشهر أسابيع مرور بعد ثابتًا يظلُّ
.(٪٥٧) النمر توني من (٪٧٣) أفضل بنسبة بدويزر ضفادع يُميزون سنة ٩–١١ سن
من ٪٦٦ أن إىل (٢٠٠٥) حديثًا وهامبارسوميانز وماكافري وإلكسون كولنز وتوصل
نموذج عىل صحيح بشكل يتعرَّفون التاسعة السنة تالميذ من و٩٢٪ الرابعة السنة تالميذ

بدويزر. جعة شعار مقرض ابن حيوان
فمثًال ماضية. عقود مدار عىل النشء تُسيلِّ التي البالغني منتجات إعالنات بُثت
«آل ملسلسل ونستون سجائر رعاية عىل األمر يقترص لم العرشين القرن ستينيات يف
نان يُدخِّ وهما فلنتستون وويلما فريد شخصيتا ظهرت بل فلينتستونز) (ذا فلنتستون»
هي اإلعالنات تلك مثل أن (١٩٩٠) جريبنر ورأى اإلعالنات. خالل ونستون سجائر
بالبالغني، الخاصة للمنتجات جدد زبائن الجتذاب امُلعِلن جانب من واعية ُمحاولة نتيجة
التبغ صناعة إعالنات تُمثِّل أخرى مرًة القانونية. السن تحت املستهلكون كان وإن حتى
نصف فإن للتبغ، رينولدز جي آر رشكة من داخلية ملذكرة فطبًقا النقطة. هذه عىل مثاًال
التجارية العالمة تُختار حيث عرشة، الثامنة سن قبل التدخني يبدءون النساء وثلث الرجال
الرئيسية األهداف بني من فإن إذن .(١٩٧٤ (تريدنيك، أيًضا عرشة الثامنة سن من بالقرب
عن التليفزيونية اإلعالنات وألنَّ التدخني، يبدءوا أن قبل نني املدخِّ جذب السجائر إلعالنات
التليفزيون من اإلعالنات أموال رينولدز جي آر رشكة حولت ،١٩٧١ عام ُمنَعت السجائر
الكبري الجمل جو الكارتونية شبه الشخصية قيادة تحت اإلعالنية، واللوحات املجالت إىل
و٩١٪ الثالثة سن يف األطفال من ٪٣٠ أصاب ،١٩٩١ عام وبحلول كاميل). جو (أولد
ورتشاردز وشوارت (فيرش بالسجائر الكبري الجمل جو ربط يف السادسة يف األطفال من
السجائر إعالنات عدد إجمايل نصف حوايل يُوضع واآلن .(١٩٩١ وروجاس، وجولدستاين
وسيجل (كينج إلسرتاتيت وسبورتز بيبول مجلة مثل املراهقني، بني منترشة مجالت يف

.(١٩٩٨ وكونويل، وزيليبوكي
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اإلعالنات من املستهدفة واآلثار النشأة

بالعالمة الوعي زيادة (أ) اإلعالنات: من مقصودة ثالثة رئيسية آثار ثمة باألعىل، ذكرنا كما
الرشاء طلبات يف التأثري و(ج) التجارية، العالمة من إيجابية مواقف خلق و(ب) التجارية،
تزيد التي التجريبية النتائج الباحثون قسم املستهدفة، اآلثار هذه دراسة وخالل وسلوكه.

والسلوكيات. والَعواطف اإلدراك واسعة: مجاالت ثالثة إىل ٥٠ عىل

املستهدف اإلدراك عىل األبحاث (1-3)

التجارية؛ بالعالمة الوعي عىل رئيسية بصفة اإلدراك يف اإلعالنات تأثري عن األبحاث ركَّزت
العالمة تمييز يشمل فبينما وتمييزها. التجارية العالمة بتذكُّر خاصٌّ اهتمام أُوِيلَ إذ
وسط (املقدَّم املناسب املنتج وبني شخصيتها أو العالمة شعار بني الربط التجارية
اسم تحديد ن يتضمَّ التجارية العالمة تذكُّر فإن صحيحة)، غري لكن صلة ذات منتجات
تجارب من ويُقصد إضايف. ز محفِّ أي دون شخصيتها أو العالمة شعار رؤية عند املنتج
يف وامُلراِهقون األطفال بها يمرُّ التي الواقعية التجربة محاكاة التجارية العالمة تمييز
بعض بجانب بعضها عديدة بدائل مع املستهدفة التجارية العالمة تُوضع حيث متجر؛
األطفال قدرة قياس منها فيُقصد التجارية العالمة تذكر تجارب أما واحد. رفٍّ عىل
ما دائًما نويل، لبابا خطاب كتابة عند فمثًال زات. محفِّ أي غياب يف ُمنتَج تذكر عىل
صور تكون أن دون من يَرغبونها التي باأللعاب قائمًة يعدُّوا أن األطفال من يُطَلب
سلوك من ني مهمَّ جانبنَي وتذكُّرها العالمة تمييز من كلٌّ ويُعتَرب حارضة. األلعاب هذه

.(٢٠٠٤ (فالكنربج، املستهلك
مجموعة تمييز األطفال فيستطيع رسيًعا، التجارية العالمة تمييز عىل القدرة تُكتسب
بطبيعتها. للكبار موجهة املنتجات كانت إن حتى الثامنة سنِّ عند عالية بدقة املنتجات من
التليفزيون، عىل تظهر التي وشخصياتها العالمات شعارات كل األطفال يُميِّز ال بالطبع
كلما عامة وبصفة املقدَّم. الشعار شعبية حسب التجريبية االختبارات يف أداؤهم ويختلف
دوبو ل تَوصَّ إذ األداء؛ مستوى قلَّ االختبار، أثناء يف لألطفال املقدمة الشعارات عدد زاد
ُقدِّم شعاًرا ٨٠ بني من ٪٥٢ سوى يُميِّزوا لم عاًما ١٨ سن تحت امُلراهقني أن إىل (١٩٩٥)
العقد منتصف يف البالغني أن نجد الصحيح، اإلطار يف النتيجة هذه لوضع أنه إال إليهم.
ميزوا الرابع العقد منتَصف يف والبالغني الشعارات، من ٪٤٢ ميزوا العمر من الثالث
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لم املراهقني أن رغم لذا العمر؛ تقدُّم مع االنخفاض يف املئوية النسبة وتستمر منها، ٪٣٨
البالغني. عىل األداء يف ُمتفوِّقني يزالون ال فهم تقريبًا، الشعارات نصف سوى يُميزوا

وهذا العالمة. تمييز من أبطأ بدرجة التجارية العالمة تذكر عىل القدرة وتُكتسب
أن النشء من تتطلَّب حيث مرحلتني؛ من عملية العالمة تذكر أن إىل بالنظر منطقي
منها يَختارون ثم املواَفقة واملنتجات الشعارات من الخاصة قائمتهم أذهانهم يف يُكوِّنوا
املبكِّرة الطفولة عرب يَحدث العالمات تذكُّر يف ن التحسُّ أن ورغم الصحيحة. الشعارات
لم الثامنة سن يف األطفال أن إىل (٢٠٠٥) وبجوزين فالكنربج ل توصَّ فقد طة، واملتوسِّ
أن إىل وبالنظر إليهم. املقدمة والشخصيات الشعارات من ٪٤٢ سوى تذكر يستطيعوا
فإن فوًرا، عليهم عرضها بعد والشخصيات الشعارات تمييز منهم ُطلب قد األطفال
من ٪٧٠ حوايل يتذكَّرون أنهم املراهقني عىل إضافية أبحاث وبيَّنت ضعيًفا. كان تذكُّرهم
إىل يَنخِفض للشعارات تذكرهم أن إال مبارشة. ُمشاهدتها بعد إليهم املقدمة اإلعالنات
املراهقني قدرة أن والالفت .(١٩٩٥ (دوبو، التايل اليوم يف االختبار يتمُّ عندما ٪٣٤ حوايل

البالغني. ِمن أفضل يَزل لم وشخصياتها العالمات شعارات تذكُّر عىل
من يوم بعد التذكر عىل كبرية قدرة يُظهرون ال وامُلراهقني األطفال أن ورغم
ملرة النشء عىل اإلعالنات عرض تتطلَّب الدراسات هذه أن تذكر امُلهم من أنه إال االختبار،
ومع متعدِّدة. مواقف يف اإلعالنات نفس يََرْون وامُلراهقون فاألطفال الواقع؛ يف أما واحدة.
أنه عديدة دراسات بينت الواقع يف والتمييز. التذكُّر عىل قدرتهم ن تتحسَّ مشاهدة، كل
التجارية، بالعالمات وعيهم زاد األطفال يُشاهدها التي التليفزيونية اإلعالنات زادت كلما
وبوجزين، (فالكنربج التجارية العالمة تمييز اختبارات خالل من قياسه عند األقل عىل
تقدم تجارية لعالمات وشخصيات شعارات يتذكَّرون النشء أن كذلك ح يَُرجَّ .(٢٠٠٥
الصبية أن فالكنربج وجدت فمثًال يرغبونها. ال التي املنتجات من أكثر يرغبونها منتجات
ا خاصٍّ تفضيًال النتيجة هذه تعكس وقد الفتيات. من أكثر وِشل مرسيدس شعارات ميَّزوا
الفتية عند التجارية بالعالمة الوعي من يحسن مما بالسيارات، امُلرتبطة لأللعاب بالنوع
قد األطفال إن حيث من محدودة التجارية العالمة أبحاث أن عن فضًال الفتيات. من أكثر
تُقدَّم لم لكنها تجارية لعالمات خصيات والشَّ الشعارات من كبريًا عدًدا ويتذكَّرون يُميِّزون
إىل التجارية بالعالمة الوعي ل يتحوَّ أن الرضوري من ليس وأخريًا التجربة. أثناء يف لهم
إىل رسائل كتابة عند أنه (٢٠٠٢) وناش باين وجد فمثًال املعروضة. امُلنتجات عىل طلبات
بل التجاري. باسمها قليلة ألعابًا العمر من والسابعة الثالثة بني األطفال طلب نويل، بابا
الرسائل. يف ذُكرت امليالد لعيد االستعداد قبل التليفزيون يف عنها امُلعَلن من فقط ٪١٠ إن
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امُلستهدفة العواطف عىل األبحاث (2-3)

«أبي، قائًال: يَصيح سنوات الخمس ذو ابني ُسمع سنوات، بضع قبل سبت يوم ظهرية يف
النبيذ!» قنينة تهتزَّ أن دون الرسير عىل تقفز أن يُمكنك … هذا ترى أن عليك برسعة، تعاَل
التليفزيون. عىل ناسا لها تروج التي املرتبة يشاهد وهو عريضة ابني ابتسامة وكانت
بالعالمة وعي تكوين فبجانب الفضاء. برواد وارتباطه باإلعالن استمتع أنه الواضح من
إال التجارية. بالعالمة باإلعجاب شعور خلق اإلعالنات من الثاني الغرض يُمثل التجارية،
نموِّهم مع األطفال إن إذ العمر؛ يف التقدم مع صعوبتها تزداد مهمة يبدو ذلك عمل أن
السنة تالميذ من ٪٦٩ شعر بينما أنه دراسة ووجدت باستمرار. باإلعالنات إعجابهم يقلُّ
أُعجبوا الخامسة السنة يف األطفال من فقط ٪٢٥ فإنَّ اإلعالنات، ناحية باإلعجاب األوىل
مواقف يتبنُّون األطفال أن إىل (١٩٩٩) جون وأشار .(١٩٧٤ وروبرتسون، (روسيرت بها
يف املرحلة هذه عند يبدءون ثم فقط. العمر من السابعة حتى اإلعالنات من إيجابية
مع إنه بل فيها. تشكُّكهم يزيد عرشة الحادية وببلوغ سلبية، بنظرة اإلعالنات إىل النظر
وُمزعجة مملَّة بأنها لإلعالنات وصفهم يزيد طة املتوسِّ الطفولة مرحلة يف األطفال تقدُّم
لتفضيل يَميلون واملراهقني األطفال إن إذ مكروهة؛ اإلعالنات كل ليست بالتأكيد وُمستفزَّة.
ووارتيال، (جيننجز األطفال بني اجتماعية تعرضمواقف التي واملضحكة امُلسلية اإلعالنات
التجارية بالعالمة لإلعجاب يَميلون باإلعالن يُعَجبون عندما األطفال أن املهم ومن .(٢٠٠٧

.(٢٠٠٤ (فالكنربج، السابعة سن تحت األطفال خاصة األخرى، هي
اإلعالنات، من العام ضيقهم عن يعربون وامُلراهقني األطفال أن من الرغم وعىل
ومن التجارية العالمة من إيجابية مواقف تخلق أن الواقع يف يُمكنها اإلعالنات فإن
يف ٠,١٥ = ر (الثابت ا جدٍّ صغريًا لإلعالنات العام التأثري كان وإن النشأة، عرب املنتج
حياتهم، يف اإلعالنات آالف يرون األطفال لكن .(٢٠٠٧ وكارفث، ديسموند املتوسط؛
إعجاب عىل تؤثر أخرى عوامل ثمة اإلعالنات بجانب ا؟ جدٍّ صغريًا التأثري يكون فلماذا
إال امُلنتجات. مع الشخصية وتجاربهم والعائلة، األقران تفضيالت مثل باملنتجات، األطفال
وجولدبرج، (جورن باملنتج األطفال إعجاب من يزيد أن يمكن مرة ولو إعالن مشاهدة أن
طلب من النشء تنفر املنتجات من سلبية مواقف اإلعالنات تخلق ال األقل عىل .(١٩٧٨
العالمة ذات املنتجات طلب إىل يميلون واملراهقني األطفال إن بل عنها. امُلعَلن املنتجات
دمية (مثل تجاري اسم لها ألعاب بني املدرسة قبل فيما األطفال يُخريَّ فعندما التجارية.
املنتجات يَختارون فهم «بيتي») دمية (مثل تجاري اسم دون من ُمماثلة وألعاب باربي)
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الذين األطفال عدد زاد وكلما املرات). عدد من ٪٦٨) متكررة بصفة التجارية العالمة ذات
األثر هذا أنَّ إال التجاري. االسم ذات املنتجات ناحية ميلهم زاد التليفزيون يُشاهدون
بها يُويص التي التجارية العالمات محله تحل وربما املراهقة خالل يَخفت أنه يبدو األخري

.(٢٠٠٧ ووارتيال، (جيننجز األقران

املستهدفة السلوكيات عىل األبحاث (3-3)

تان مهمَّ نتيجتان هما املنتجات ناحية اإليجابية واملواقف التجارية العالمات تمييز أن رغم
التأثري هي التليفزيونية اإلعالنات رسائل من النهائي الهدف أن إال اإلعالنات، تستهدفهما
التجارية العالمة تمييز مستويات ارتفاع يضمن ال حال كل فعىل املنتجات؛ مشرتيات عىل
التجارية للعالمة الوالء خلق أن عن فضًال للنشء. مبيعات تحقيق الجذابة واإلعالنات
الحالية املبيعات ضمان عىل يساعد ما فذلك لإلعالن، النهائي الهدف هو وتفضيلها
األطفال لدى منه ر املتوفِّ القدر فإن النمو، مع يزيد املايل االستقالل أن ومع واملستقبلية.
آبائهم عىل يَعتمدوا أن النشء عىل يجب وبهذا البالغني. عند منه بكثري أقل واملراهقني
عىل اإلعالنات تأثري قياس عند ثَم ومن يرغبونها. التي املنتجات معظم لرشاء وغريهم
الرشاء وطلبات الرشائي السلوك من كالٍّ الباحثون يُقيِّم النشأة، عرب االستهالكي السلوك

أطفالهم). يُريده ما سيَشَرتُون اآلباء أنَّ افرتاض (مع اآلباء من

التجريبية األبحاث (أ)

لإلعالنات نًا ُمتضمِّ لسنِّهم مناسبًا تليفزيونيٍّا برنامًجا النشء يشاهد نموذجية، تَجربة يف
وبعضها اإلعالنات يف ظَهر بعُضها املنتجات من مجموعة لألطفال يُقدَّم بعدها وسطه. يف
أن إىل التجارب هذه ل تتوصَّ عامة بصفة واحًدا. يختاروا أن منهم ويُطلب يظهر، لم
إحدى يف فمثًال، عنها. يُعلن لم التي تلك من أكثر عنها امُلعَلن املنتجات يختارون النشء
طة املتوسِّ الطفولة يف األطفال أن إىل (١٩٨٠) وجولدبرج جورن ل توصَّ املعملية، التجارب
تليفزيوني برنامج خالل عنها أُعلن ما تجاريٍة عالمة من كريم أيس يأكلوا أن اختاروا
متنوِّعة تشكيلة مع النتائج هذه تكرَّرت إعالناتها. ترد لم التي العالمات من بعدد مقارنة
حضورهم أثناء يف والثامنة الخامسة سن يف األطفال من عينة يف واملرشوبات األغذية من
شارك التي الدراسات بعض وجود ورغم .(١٩٨٢ وجولدبرج، (جورن صيفي ملعسكر
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النوع هذا يف تحديدها ينبغي يزال ال النمو مراحل حسب االختالفات أن إال ُمراِهقون، فيها
أكثر عنها امُلعلن املنتجات اختيار إىل النشء يَميل السن، عن النظر وبرصف األبحاث. من

عنها. يُعَلن لم التي امُلنتجات من
منتجات الختيار األطفال يدفع اإلعالن أن نستنتج أن يُمكننا الدراسات، هذه عىل بناءً
اإلعالنات أن نستنتج أن املناسب غري من لكن مجانية. تكون عندما األقل عىل بعينها،
السلوك منها أيٌّ يَُقيِّم لم املذكورة الدراسات إن إذ بعينها؛ منتجات لرشاء األطفال تدفع
وليس املنتَج اختيار تَقيس ألنها محدودة التجارب هذه تقييمات فإن لذا الفعيل؛ الرشائي
امُلعَلن املجانية املنتجات تجربة يف رغبة أكثر واملراهقون األطفال يكون ربما امُلنتج. رشاء
أبويهم؛ أموال (أو الخاصة بأموالهم متجر من املنتج رشاء وليس معملية بيئة يف عنها
البحث ضد األخرى االنتقادات من عدد وزمالؤه جونرت أثار وقد .(٢٠٠٥ وآخرون، جونرت
من تطلب املعملية التجارب أنَّ أولها: الدراسات؛ بيئة مصداقية يف تتشكك وكلها املعميل،
يحدث ال ما وهو مبارشة، التليفزيون برنامج ُمشاهدة بعد شيئًا يختاروا أن األطفال
عن تختلف املنزل يف للتليفزيون األطفال مشاهدة أن وثانيها: العملية. الحياة يف عادة
املنزل يف النشء يَتفاعل التجريبية، الدراسات عكس عىل فمثًال، املعمل يف له مشاهدتهم
الدراسات فإن وأخريًا التليفزيون. مشاهدة أثناء يف متعدِّدة مهامَّ وينفذون اآلخرين مع
األبَوين فإنَّ الواقع يف أما املعروضة. اإلعالنات عىل املنتجات اختيار تأثري تُقرصِّ التجريبية
لألطفال الرشائي السلوك يف تؤثر عوامل كلها امُلتناِفسة املنتجات عن واإلعالنات واألقران

واملراهقني.

االرتباطية األبحاث (ب)

لها يتعرَّض التي اإلعالنات مقدار بني العالقة عىل العادة يف االرتباطية األبحاث ركَّزت
يُقاس (وال عنها املعَلن املنتجات عىل للحصول يُقدمونها التي الطلبات وعدد النشء
الصغار وامُلراهقني األطفال عىل الدراسات فإن عامة وبصفة الفعيل). الرشائي السلوك
ر معظمها يف (الثابت ين املتغريِّ هذين بني القوة) (متوسطة إيجابية تناسبات تكشف
سيَطلُبون بكثافة لإلعالنات املشاهدين بأن البيانات هذه فالكنربج ت فرسَّ وقد .(٠٫٣٠ =
لإلعالنات املشاِهدين عن ٪٣٠ نسبتها بزيادة عنها املعَلن املنتجات رشاء املتوسط يف
إىل اإلعالنات تؤدِّي النمو، منظور ومن الرتتيب). عىل ٪٣٥ مقابل ٪٦٥) قليلة بمعدالت
األكرب األطفال إىل نسبة سنٍّا األصغر األطفال من الصادرة املنتجات رشاء طلبات يف زيادة
رة. املتأخِّ وال طة املتوسِّ املراَهقة يف النشء عن أبحاث توجد وال الصغار. وامُلراهقني سنٍّا
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النمو منظور من مهمة نقاط (4)

أن إال االرتباطي، بالتحليل معرفتها يُمكن ال والنتيجة السبب عالقات أن من الرغم عىل
وجه عىل وهو الدعاية، عن التجريبية األبحاث تقدمه ال شيئًا تُقدم التحليالت هذه مثل
األخرى. البيئية العوامل من سياق يف الرشاء طلبات يف للدعاية النسبية املساَهمة التحديد
بل التليفزيون عىل شاَهدوها التي اإلعالنات عن الحديث عند األقران ف يتوقَّ ال فمثًال
يُربي كذلك مثًال). الجيد اإلعالن (عنارص نفسها الدعاية طبيعة مناقشة إىل ذلك يتعدون
وآخرون، (جونرت اإلعالنات تَبعثها التي الرسائل من الحذر ُمراعاة عىل أطفالهم اآلباء
بأي منها نخرج أن من أقل املجال هذا يف أُجريت التي الدراسات فإنَّ الحظ لسوء .(٢٠٠٥
لت توصَّ (١٩٩٢) وفاندنرباون بينز دو أجراها ُمثرية دراسة لكن ُمتماسكة. اسِتنتاجات
والتجربة باألقران للتأثُّر ميًال أكثر كانت وُمشرتياتهم للُمنتجات األطفال تفضيالت أن إىل
ات التغريُّ أن إال التليفزيونية. باإلعالنات التأثُّر من اء الرشِّ مرحلة عند اللعبة مع املبارشة

االستقصاء. من َمزيًدا تتطلَّب العوامل لهذه النسبية األهمية يف النمو عرب
عىل التليفزيونية اإلعالنات تأثري عىل الدعاية عن األبحاث أغلبية ركَّزت اللحظة، إىل
للُمعلنني يُوفر قد اإلنرتنت أن إىل تشري الدعاية مجال يف األخرية ات التغريُّ أن إال النشء.
إيجابية مواقف وخلق التجارية بالعالمة وامُلراهقني األطفال وعي لزيادة املثىل الطريقة
(موور، الرشائي وسلوكهم للرشاء طلباتهم يف التأثري هو النهائي الهدف يكون حيث منها؛
أو امُلزعجة الظهور تلقائية اإلعالنات تلك عن أتحدث ال أنني بالذكر جدير .(٢٠٠٦
إىل أُشري بل تَجاُهلها. يَسُهل التي وأسفلها املواقع صفحات أعىل يف امُلتناثرة الالفتات

تعقيًدا. األكثر الدعائية األلعاب
اإلنرتنت عىل يدخلون عاًما ١٥ سن تحت األطفال من ٪٦٤ حوايل أن إىل بالنظر
سوًقا تستغل الدعائية األلعاب فإنَّ ،(٢٠٠٣ األمريكية، التعليم (وزارة األلعاب مُلمارسة
١٢ من أكثر زار أشهر ثالثة مدة خالل أنه ذكرت (٢٠٠٦) موور إن بل تماًما. مفتوحة
يف تناولتها بُمنتجات مرتبًطا موقًعا ١٠٧ بني من واحًدا عاًما) ١٢ سن (تحت طفل مليون
عىل امُلذاعة لإلعالنات يَنتِبهون النشء كان إذا ما معرفة صعوبة من الرغم وعىل دراستها.
مواقع إىل األفراد فيها يدخل التي املرات عدد رصد يُمكنهم ال امُلعلنني فإن التليفزيون،
معظم أن إىل ونظًرا زيارة. لكل يَقضونها التي املدة قياس يُمكنهم بل فحسب معينة
للمعلنني يُمكن وسنَّهم، االجتماعي نوعهم لوا يُسجِّ أن األطفال من تتطلب الدعائية األلعاب
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يتعرَّضون ثَم (ومن اللعبة يمارس املستهدف جمهورهم كان إذا ما بسهولة يعرفوا أن
األلعاب فعالية عن العامة األبحاث من َمحدود عدد يوجد الحايل الوقت ويف ال. أم للُمنتج)
األطفال عند ومشرتياتها منها وامَلواقف التجارية بالعالمة الوعي يف التأثري يف الدعائية
القطاع يف كثريًا أكرب بدرجة األبحاث هذه تتوافر أن امُلمكن من كان (وإن واملراهقني
كانت إذا ما اآلن حتى أُجريت التي العامة األبحاث تُبنيِّ لم إذ التسويق)؛ الخاصكرشكات
لت توصَّ الدراسات إحدى أن إال األطفال. عند املنتجات طلب نية يف تؤثر الدعائية األلعاب
تفضيًال عليهم يظهر الدعائية األلعاب يُمارسون الذين الثامنة سن يف األطفال أن إىل
للُمعدالت وبالنظر .(٢٠٠٧ وميزرسكي، (مالينكروت اللعبة يف له املروج للمنتج أكثر
األلعاب وممارسة تجارية بُمنتجات الصلة ذات املواقع عىل النشء بها يدخل التي املتزايدة

املجال. هذا يف الدراسات من املزيد إجراء بالتأكيد يَقتيض ذلك فإن الدعائية،
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السادس الفصل

النمطية والصور اإلعالم وسائل

التليفزيونية اإلعالنات من العديد شهدُت العرشين، القرن سبعينيات يف صغريًا كنت بينما
إعالنات تزال ال ُمشاهدتها، عىل عقود ثالثة مرور وبعد الكالسيكيات. من اآلن تُعترب التي
يأكلها، لن — ملايكي («أعطها اليف حبوب ووجبات اللحم؟») («أين وينديز إعالن مثل
بقوة تتمتَّع («… كله للعالم الكوال أشرتي أن («أود الكوال وإعالن يشء»)، كل يكره فهو
مؤسسة تُموله العامة الخدمة إعالنات من إعالن لة املفضَّ إعالناتي بني من وكان فريدة.
يظهر، للتلوُّث املكافح اإلعالن هذا ويف للربح. الهادفة غري جميلة» أمريكا عىل «حافظوا
وسط بقارب يجدِّف وهو التقليدي) الزي (ُمرتديًا الكبار األصليني السكان أحُد وقاٍر، يف
قدمي تحت املخلفات بإلقاء لذروته اإلعالن ويصل ا. سامٍّ هواءً ويستنشق ملوَّثة بُحرية
أن ومع وجهه. عىل تجري دمعة ويذرف حزينًا، صار الذي األصيل األمريكي املواطن
إال التلوث، تقليل منه يُقصد كان يُسمى) كان (كما الباكي» «الهندي العامة الخدمة إعالن
وَضحايا الطبيعة مع متَّحدين باعتبارهم الحمر للهنود النمطية الصورة وعزَّز ج روَّ أنه

الكالسيكية.) اإلعالنات بعض لروابط 1-6 جدول (انظر استخدامها. إساءة

النمطية الصور طبيعة (1)

وسواء األفراد. من مجموعة عن ُمفرتضة و/أو مة ُمعمَّ تصورات النمطية الصور تُمثِّل
عدد حول عادًة تتمحَور لآلخرين طة مبسَّ صورة تَطرح فهي كانت، سلبية أم إيجابية
مجموعة بني تجانس بوجود انطباًعا تُعطي النَمطية الصور أن عن فضًال السمات. من
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وتخلق الخصائص. نفس يحملون أنهم يُعتَربون املجموعة يف األفراد فمعظم األفراد. من
وال فون. ويترصَّ ويشعرون يفكرون وكيف اآلخرين ملظهر متحيِّزة عات توقُّ النمطية الصور
يتعدَّى بل معهم، التعامل وطريقة الناس تجاه النظرة عىل النمطية الصور تأثري يتوقف
.(٢٠٠٤ وأكريت، وويلسون (أرونسون معها تعاملنا وطريقة أنفسنا إىل نظرتنا إىل ذلك
بالنوع املرتبطة الشائعة النمطية الصور بني من التايل: املثال إليك الرأي، هذا ولدعم
يَحملون الذين اآلباء يَعتقد إذ الفتيات؛ من الرياضيات يف أفضل بية الصِّ أن هي االجتماعي
الالتي الفتيات وتنظر أبنائهم، من الرياضيات يف أسوأ بناتهم أن النمطية الصورة هذه
الرياضيات، يف ُمنخِفض مستًوى ذوات باعتبارهن ألنفسهن النمطية الصورة هذه يتبنَّني
.(٢٠٠٧ وفيجانز، وميسرتي وكورتس-كوستس (رويل صحيًحا هذا يكن لم إن حتى
واألقران الوالدين أن ورغم للتغري. مضادة أنها يُعتقد النمطية الصور تكون وبمجرَّد
يركز الفصل هذا فإن النمطية، الصور تشكُّل يف يُؤثِّروا أن يُمكن واألشقاء واألصدقاء
االجتماعي بالنوع املتعلقة النمطية الصور تكون يف اإلعالم لوسائل الفريدة املساهمة عىل
عادة ترتبط التي الشخصية خصائص 2-6 جدول ويقدم والبلوغ. النشأة عرب وبالعرق
بالعرق. امُلرتبطة الشائعة النمطية الصور بعض 3-6 جدول ح ويُوضِّ واألنوثة، بالذكورة

العرشين. القرن وثمانينيات سبعينيات يف امُلنتِرشة لإلعالنات روابط :1-6 جدول

http://www.youtube.com/
watch?v=Ug75diEyiA0

(وينديز) اللحم؟» «أين

http://www.youtube.com/
watch?v=vYEXzx-TINc

اليف) حبوب (وجبات ملايكي» «أعطها

http://www.youtube.com/
watch?v=Q8H5263jCGg

(كوكاكوال) كله» للعالم الكوال أشرتي أن «أريد

http://www.youtube.com/
watch?v=JpwamoXgb3U

العامة) الخدمة (إعالنات اليهودي» صديقي «جيمي

http://www.youtube.com/
watch?v=X3QKvEy0AIk

العامة) الخدمة (إعالنات الباكي الهندي
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واألنوثة. للذكورة عادة املميزة السمات :2-6 جدول

األنوثة الذكورة

الحنان املغامرة
العواطف عن التعبري العدوانية

الطيش املجادلة
الرعاية الجزم
الجزع التنافسية
السلبية الحسم
الرقة املخاطرة
التفهم النفس عىل االعتماد

الشائعة. العرقية النمطية الصور بعض :3-6 جدول

األصليون السكان الالتيني اآلسيوي أفريقية أصول من األمريكي

كحول مدمن مخدرات تاجر ملتزم ريايض
شجاع رشعي غري مهاجر متواضع مجرم
كسول دنيا بوظائف يعمل املثالية األقلية فقري

روحاني متعلم غري ذكي وموسيقي إيقاعي
جامح التدين شديد ثري ذكي غري

النشء يستهلكها التي اإلعالمية املواد يف النمطية الصور (2)

ولدراسة النمطية؟ الصور وامُلراهقون األطفال به يحتك الذي اإلعالم يتبنَّى مًدى أي إىل
الهدف تفصيل من فبدًال املحتوى؛ تحليل يُسمى إجراءً الباحثون استخدم املسألة هذه
املحتوى تحليل يُمثِّل امُلشاِهدين، عىل املحتوى هذا أثر حتى أو اإلعالمي املحتوى من
تصف األبعاد، من مجموعة عىل وباالعتماد .(١٩٧٧ (كاسارجيان، نفسها للرسالة دراسة
اإلعالم. يف الواردة واألصوات والصور للكلمات والكمية الكيفية الجوانب املحتوى تحليالت
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وثماني ذكورية سمات ثماني معرفة عىل (٢٠٠٠) ودافيز بإيفانز األمر يَقتِرص لم فمثًال
التي النسبة عىل تعرَّفا بل كيفية) صفة (أي االبتدائية املدرسية الكتب يف أنثوية سمات
تحليل يُنظِّم والتصنيف اإلحصاء خالل ومن كمية). صفة (أي سمة كل بها ظهرت
هذا نتائج أنَّ إال الخصائص. من مشرتكة مجموعة يف واألصوات والصور الكلمات املحتوى
الدراسة يف املختارة اإلعالمية املادة كانت إن لها فائدة ال الجهد كثيف التقييم من النوع
تحليل أن عن فضًال واملراهقون. األطفال عادة يَستهِلكها التي اإلعالمية املواد تَعكس ال
عند صلة ذات غري النتائج يجعل قد ما وهو رسيًعا، صالحيته تنتهي أن يُمكن املحتوى

اليوم. النشء

األدب يف النمطية الصور (1-2)

الرضاعة مراحل يف األطفال كتب محتوى تحليل (أ)
املبكرة امليشوالطفولة وتعلم

كتب صورة يف باألدب يحتكُّون فهم القراءة، الصغار واألطفال ع الرضَّ يعرف أن قبل
يليه. الذي الجيل إىل جيل من تُقرأ أنها لدرجة البقاء بسمة منها العديد يتمتَّع مصورة
تزال وال ١٩٠٢ عام مرة ألول األرنب» بيرت «حكاية بوتر بياتريكس كتاب نُرش فمثًال،
جميع يف نسخة مليون ١٥٠ الكتاب من ِبيع عام مائة مدار وعىل اليوم. بشعبية تتمتع
املصورة، الكتب بقاء طول إىل وبالنظر .(٢٠٠٨ امللكية، حقوق (جماعات العالم أنحاء
حيث الصحيح؛ التاريخي سياقها يف والعرق االجتماعي النوع تمثيل نضع أن املهم فمن
مائة من أكثر بعد املدرسية واملكتبات املتاجر يف متاحة تزال ال نفسها املصورة الكتب إن

عام.
املصورة الكتب كانت العرشين، القرن سبعينيات قبل فيما االجتماعي: النوع تمثيل
بالنوع الخاصة السلوكيات دائًما واإلناث الذكور رسومات ح تُوضِّ حيث النمطية؛ شديدة
املستقلِّني (كالذكور الشخصية وخصائص الراعيات)، واإلناث العدوانيِّني الذكور (مثل
أن عن فضًال اإلناث). وامُلمرضات الذكور (كاألطباء والوظائف املستقالت)، غري واإلناث
والفرعية الرئيسية الشخصيات من كلٍّ مستوى عىل اإلناث من أكثر ظهروا قد الذكور
واإلناث الذكور املعارصة رة املصوَّ الكتب تُقدِّم املقابل يف .(١٩٩٩ وكاسيدي، (تيرب
وولرتبيك، وكاوفمان (أوسكامب املتنوِّعة الشخصية الخصائص يف املساواة قدم عىل
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إمكانية يف يستويان واإلناث الذكور أنَّ (٢٠٠١) وجودين جودين وجد فمثًال، .(١٩٩٦
(١٩٩٩) وكاسيدي تيرب سجل وكذلك واإلرصار. والتناُفس والتقليد بالتعاون وصفهما
ارتباطها يف وخجول) غاضب (مثل العاطفية الكلمات نوعية يف اختالفات من ما أنه
(نُرشت مصور كتاب ٢٠٠ من أكثر تقييم ويف األنثوية. أو الذكورية بالخصائص
ويونج، وبرودوس وأندرسون (هاملتون وزمالؤه هاملتون وجد و٢٠٠١) ١٩٩٥ بني
هي إنقاذها جرى إنقاذ، أعمال نفذت التي واألنثوية الذكورية الشخصيات أن (٢٠٠٦

الدرجة. بنفس وجزم وسلبية بعدوانية فت وترصَّ نفسها،
تزال ال االجتماعي النوع أساس عىل االختالفات فإنَّ املساواة، هذه من الرغم وعىل
القصص أن (٢٠٠١) وجودين جودين وجد إذ الحديثة؛ رة املصوَّ الكتب يف واضحة
وكذلك األنثوية. الشخصيات من أكثر وحدها الذكورية الشخصيات صورت األحدث
اإلناث عن الذكور رسوم يف زيادة ٪٥٣ ثمة أن (٢٠٠٦) وزمالؤه هاملتون أوضح
الرئيسية الشخصيات من أكثر الذكور من الرئيسية الشخصيات من الضعَفني وحوايل
واملبدعني امُلستقلِّني بصورة تصويرهم إمكانية تزيد الذكور أن عن فضًال اإلناث. من
املنزلية باألعمال يَضطلعون وهم الذكور ر يُصوِّ ما نادًرا ذاته الوقت يف بينما اإلناث، عن
كما الذكور. من والخضوع باالعتمادية نعتًا أكثر اإلناث كانت املقابل يف األبناء. رعاية أو
رة؛ املصوَّ الكتب يف االجتماعي النوع عىل القائمة الوظائف عىل النمطية الصور طغت
الوظائف أضعاف ١٠ أو ٩ ِمن بأكثر تقليدية وظائف يف واإلناث الذكور يظهر حيث
واملربيات املعلِّمات وظائف يف األنثوية خصيات الشَّ ظهور تكرر فمثًال التقليدية. غري
يَمتلْكن لئال ميًال أكثر كذلك اإلناث وكانت والراقصات. واملمرضات املكتبة وأمينات
وآخرون، أوسكامب وآخرون؛ هاملتون وجودين؛ (جودين بالذكور مقارنة وظيفة

.(١٩٩٦
يف األقليات ظهرت ما نادًرا العرشين، القرن ستينيات ُمنتَصف قبل الِعرقي: التمثيل
كان فمثًال البيض. من إيجابية أقلَّ بدرجة تُصور كانت ظهرت وعندما رة، املصوَّ الكتب
الالتينيِّني أو اآلسيويِّني أو أفريقية أصول من األمريكيِّني من البيض ظهور األرَجح من
دور يف عمومية شبه بصفة تظهر البيض غري من الشخصيات وكانت أذكياء. صورة يف
العرشين القرن تسعينيات أوائل بحلول أنه إال .(١٩٨٦ (إدموندز، القصة يف ثانوي
املحتوية رة املصوَّ الكتب من و٣٠–٥٠٪ املصورة الكتب إجمايل من ٪٢٠–٣٠ نت تضمَّ
كان حيث أفريقية؛ أصول من األقل عىل واحدة أمريكية شخصية برشية شخصيات عىل

131



والنشء اإلعالم

أفريقية أصول من أمريكية رئيسية شخصيات متضمنًا القصص هذه من كبري عدد
.(١٩٩٧ وميلكي، وجرويرهولز (بيسكوسوليدو

واعدة، زيادة رة املصوَّ الكتب يف التنوع مستوى يف الزيادة أنَّ من الرغم وعىل
األمريكيِّني ظهور فيه يزيد الذي الوقت نْفس ففي الجهود. من ملزيد بحاجة زلنا فال
كاآلسيويِّني األخرى العرقية الجماعات فإن املصورة، الكتب يف أفريقية أصول من
من ٪١٠ من بأقل الرئيسية الشخصيات موقع يف تظهر األصليني والسكان والالتينيني
عىل القرائن من الكثري موزيل يجد لم امَلرشق الجانب عىل لكن .(١٩٩٧ (موزيل، الحاالت
االبتدائية املدارس إحدى يف حديثًا مصوًرا كتابًا ١٤٠ من أكثر يف عنرصي تنميط وجود
إدموندز بنَيَّ إذ املصورة؛ الكتب عن غابت النمطية الصور أن يعني ال وهذا املحلية.
شعبيٍّا تراثًا نمطية بصفة نت تضمَّ األصليِّني السكان عن القصص أن (١٩٨٦) مثًال
يف نمطية صورة يف اآلسيويون ظهر وكذلك الرئيسية. الشخصيات شجاعة عىل يؤكد
الكتب رشاء عن ببساطة املدارس امتنعت فربما ظني. متحفِّ باعتبارهم رة املصوَّ الكتُب

ملكتباتها. النمطية الصور هذه بمثل لة املحمَّ املصورة
جوائز عىل الحائزة الكتب بني اختلف املصورة الكتب يف العرق ظهور أن والالفت
(تُمنح كالديكوت جائزة عىل الحائزة الكتب أوردت فمثًال عليها. الحائزة غري وتلك
مرتني األقل عىل أفريقية أصول من أمريكية شخصية املميزة) املصورة للكتب سنويٍّا
عن فضًال بوكس). جولدن ليتل (كسلسلة الجائزة عىل الحائزة غري الكتب من أكثر
من كاملة مجموعة تضمنت كالديكوت جائزة عىل الحائزة الكتب من تقريبًا ٪٢٠ أن
وظهر أفريقيا). من سوًدا األوىل بالدرجة أوردوا كانوا (وإن السود من الشخصيات
من مرات ١٠ بحوايل أكثر بالجائزة الفائزة الكتب يف واآلسيويون الالتينيُّون كذلك

.(١٩٩٧ وآخرون، بيسكوسوليدو ٢٠٠٥؛ (نلسون، الفائزة غري الكتب
من قليًال عدًدا تاريخها مدار عىل نت تضمَّ املصورة الكتب أن بالذِّكر جدير
أشبه شكًال العالقة هذه اتخذت بل مختلفة. أعراق من أفراد بني الحميمة العالقات
املدرسية والفصول الرياضة ممارسة ساحات يف العالقات مثل املعارف، بني باالتصال
البالغون يحتلُّ حيث جدٍّا قليلة قصص كذلك وتوجد .(١٩٩٧ وآخرون، (بيسكوسوليدو
الدراسات هذه عدا فيما أما محورية. شخصية مركز أفريقية أصول من األمريكيني من
وأخريًا املصورة. الكتب يف غيابها أو الِعرقية النمطية الصور وجود عن الكثري يُعرف فال
بعد املصورة الكتب يف العرقي التمثيل وال االجتماعي النوع تمثيل دراسة أي تتناول لم
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شيوع مدى بدقة لنعرف األبحاث من املزيد إجراء وري الرضَّ ِمن ثَم ومن .٢٠٠١ عام
اليوم. املصورة الكتب يف والعرقية النوعية النمطية الصور

املتوسطة الطفولة يف لألطفال املخصصة الكتب محتوى تحليل (ب)

الكتب محل الحلول يف القصصية الكتب تبدأ املتوسطة، الطفولة مرحلة األطفال بلوغ مع
كذلك منهم يُطلب األطفال إن إذ األطفال؛ أدب عىل مقصورة ليست القراءة لكن رة. املصوَّ
وتحتوي املدرسة. يف ومهاراتها القراءة لتعليم باسال وكتب الدراسية الكتب يقرءوا أن
قصرية قصص عىل — لألطفال القراءة مهارات تعليم يف تُساعد التي — باسال كتب
موضوعات تقدم للمعلم بكتيبات مرفقة باسال كتب تأتي كذلك رئيسية. بفكرة تَرتبط
الكتب تلك مراجعات أن ورغم الفصل. وأنشطة امُلناقشة أجل من الدرس بفكرة متعلِّقة
والِعرقية النوعية النمطية الصور تناَوَل قد الدراسات من العديد فإن عددها يف محدودة

االبتدائية. املرحلة يف القراءة مواد يف
النشء، أمام املتاحة الَقصصية الكتب عدد لضخامة نتيجة االجتماعي: النوع تمثيل
— أنه إال بعد. وافيًا تقييًما تلَق لم اإلناث ومن الذكور من الشخصيات نسبة فإن
بحر من عينة تناولت عديدة دراسات تشري — املصوَّرة الكتب مع الحال هو وكما
الشخصيات تاريخها مدار عىل قدمت القصصية الكتب أن إىل األسواق يف املتاحة الكتب
بعض ويف .(١٩٩٣ وديماريست، (كورتنهاوس نمطية بطريقة واألنثوية الذكورية
يتَّسم الجنس أساس عىل حميد تمييز صورة يف النمطية الصورة هذه تظهر األحيان
التقليدية األنثوية األدوار يف النساء تُقدم (أ) التالية: النقاط من األقل عىل واحدة بوجود
للحماية. تحتاج رقيقة» «كائنات باعتبارهن للنساء يُنظر (ب) مثالية. صورة يف
ومورنني، (ديكمان الرومانسية مفرطة شخصيات باعتبارهن النساء تُصور (ج)
من العديد بني املشرتكة الفكرة الجنس أساس عىل الحميد التمييز ويُمثل .(٢٠٠٤
بأعمال تضطلع أن يُسعدها جميلة امرأة حب يف األمري يقع حيث الخيالية؛ القصص
هؤالء من ويُنقذها للشخصية)، تقليدية (مثالية وغريها والحياكة والتنظيف الطهو
ب امللهَّ الغزل من مرحلة وبعد للحماية)، يحتاج رقيق (كائن إيذاءها يقصدون الذين
النتائج هذه وتدفع املفرطة). الرومانسية (الشخصية عروسه مع أبدية سعادة يعيشيف
بني ومن األطفال. يقرأها لكي التمييزية غري بالكتب قائمة إلعداد والباحثني النارشين
العجائب» بالد يف «أليس تمييزية غري باعتبارها بقراءتها يُوىص التي القصصية الكتب
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.(٢٠٠٤ ومورنني، (ديكمان الجاسوسة» و«هارييت السوسن» زهور تتفتَّح و«حيث
تمييزية»؟ «غري الكتب هذه تُعد مدى أي إىل لكن

بناءً التنميط إىل الطريق فإن الحسنة» بالنوايا مفروش الجحيم إىل «الطريق أن كما
االجتماعي. النوع حيادية ترسيخ تُحاول التي بالكتب مفروش االجتماعي النوع عىل
ومورنني ديكمان وجد االبتدائية املرحلة من املتوسطة السنوات لروايات تقييم ففي
من الشخصيات تصور تزل لم الجنس» أساس عىل املميِّزة «غري الكتب أن (٢٠٠٤)
منزلية وواجبات ترفيهية أنشطة يف تَنخِرط أُنثوية نمطية شخصيات صورة يف اإلناث
الكتب يف التنميط مقدار أن عن فضًال األخرى. هي النمطية الناحية من باإلناث خاصة
الكتب أن إال الجنس. أساس عىل مميِّزة اعتربت التي للكتب ُمساويًا كان املميِّزة غري
واألدوار الخصائص من نصيب ولهنَّ اإلناث صوَّرت الجنس أساس عىل املميزة غري
دليل من ما أنه والالفت الجنس. أساس عىل امُلميزة الكتب من أكرب الذكورية النمطية
املميزة وغري املميزة الكتب من كالٍّ إن حيث الذكور جانب من الجنَسني بني املساواة عىل
الخصائص من بالعديد تتمتَّع وهي الذكور من الشخصيات تُظهر الجنس أساس عىل

األنثوية. النمطية واألدوار
مهارات تعليم وكتب املدرسية الكتب يف االجتماعي النوع تمثيل تقييم جرى لقد
ظهورهم. وكيفية واإلناث الذكور من الشخصيات ظهور تكرُّر حيث من القراءة
سبعينيات بني فيما القراءة مهارات تعليم كتب تناولت التي الدراسات وجدت وقد
عىل العدد يف دائًما زادت الذكورية الشخصيات أن العرشين القرن وتسعينيات
وأن اإلناث، من الوظائف يف أكرب بتنوع تمتَّعوا الذكور وأن األنثوية، الشخصيات
الشخصية صورة يف الذكور ظهر فمثًال سائدة؛ كانت واإلناث للذكور النمطية الصور
السلبية الشخصية صورة يف اإلناث ظهرت بينما والنشيطة، واملجتهدة والذكية الشجاعة

.(٢٠٠٥ وتشيك، (هانرت املنزلية للحياة نفسها تُكرِّس التي العقل، الفارغة
ألكثر تقييم ففي التايل. العقد يف كثريًا يتغريَّ لم الوضع أن إىل دراسة أشارت وقد
كانوا الذكور أن (٢٠٠٥) وتشيك هانرت وجد القراءة تعليم كتب يف قصة ٧٠٠ من
الذكور من الشخصيات وأن رة، املصوَّ الرسوم يف الظهور إمكانية يف اإلناث من أكثر
من أضعاف أربعة من بأكثر القصص يف الرئيسية الشخصية بصفتها ظهرت البالغني
النوع تمثيل يف االختالفات هذه من أي تظهر لم املقابل يف البالغات. اإلناث شخصيات
إضافية إيجابية تطورات ُوجدت كذلك والحيوانات. األطفال شخصيات يف االجتماعي
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الذكور شغل حيث االجتماعي، بالنوع املرتبط الدَّور عرض مجال يف السابق العقد عن
صورة يف الظهور يف الذكور من عرضة أكثر كن اإلناث أن إال الوظائف. نفس واإلناث
راعي وظائف يف شاسع بفارق الذكور وظهر أجًرا، يتقاىض ال الذي املنزيل الشخص
بدرجة الذكور أن (٢٠٠٠) ودافيز إيفانز ووجد الفضاء. ورائد والعامل واملزارع املاشية
تعليم كتب يف الذكور إن بل والتنافسية. والجدال بالعدوانية اتسموا اإلناث من أكرب
والحنان واالهتمام العواطف عن كالتعبري أنثوية سمات عليهم ظهرت ما نادًرا القراءة
القرن تسعينيات منذ كليهما واألنثوية الذكورية بالصفات فاتصفن اإلناث أما والتفهم.

.(١٩٩٦ (ويت، العرشين
ومواد القصصية الكتب يف العرقي التمثيل كثرية قيمة أبحاث تتناول لم العرقي: التمثيل
املصورة الكتب حال هو وكما — املتوفرة األدبيات وتشري االبتدائية. املدرسة يف القراءة
ترتبط قصصها االبتدائية الدراسة سنوات يف املدرسية والكتب األدب محتوى أن إىل —
تضمن مثًال العرشين القرن ثمانينيات ففي البيض. من بالشخصيات رئيسية بصفة
وتضمنت بل أفريقية، أصول من أمريكية شخصيات األطفال كتب من ٪١ من أقل
عام وبحلول األصليني. أمريكا وسكان واآلسيويني الالتينيني من شخصيات أقل نسبة
أصول من أمريكية رئيسية شخصيات عىل تحتوي التي الكتب عدد تضاعف ١٩٩٠
أعىل لألقليات املئوية النسبة كانت أخرى، مرة .(١٩٩٢ (رايمر، ٪٢ إىل ليصل أفريقية
١٩٢٢ بني ففيما جوائز. عىل الحائزة غري الكتب يف منها جوائز عىل الحائزة الكتب يف
الرشفية نيوبريي ميدالية ُمنحت كتب يف الالتينية الشخصيات ظهرت مثًال و١٩٩٤
إال الحاالت. من ٪١٠ يف ألفها) التي املميزة األطفال لكتب تقديًرا للمؤلف (املمنوحة
تقييم ففي إيجابيٍّا. األقليات عرض يكون أن بالرضورة يضمن لم بالجائزة الفوز أن
(١٩٨٤) جاري وجدت و١٩٨٣ ١٩٦٣ بني فيما جوائز عىل الحائزة األطفال لكتب
النمطية الصورة كلها تبنت االجتماعية والحالة واللغة للشخصيات البدني الوصف أن

أفريقية. أصول من لألمريكيني السلبية
القرن تسعينيات يف القراءة تعليم كتب يف األقليات تمثيل عىل األبحاث نتائج تماثل
تميل كانت الرئيسية الشخصيات إن حيث من القصصية الكتب يف نظريتها العرشين
أكرب كانت االبتدائية املدرسية الكتب يف األقليات نسبة أن إال البيض. من تكون ألن
الشخصيات من ٪٤٠ حوايل أن (١٩٩٢) رايمر وذكرت القصصية. الكتب يف منها بكثري
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بكتب املرفقة املعلم كتيبات أن والالفت أقليات. من كانت القراءة تعليم كتب يف الرئيسية
وتجلت والثقافية. العرقية الفروق عن املناقشات من قليًال عدًدا وفرت القراءة تعليم
موضوعات تتضمن التي القراءة دروس حاالت يف خاص نحو عىل هذه النقص مواطن
الحظ ولسوء .(١٩٩٧ (ماكديرموت، العرقي التحيز أو التوافق عدم أو اإلقصاء مثل
القصصية الكتب يف النمطية والصور العرقي التمثيل عىل جديدة دراسات أي تُْجَر لم

األخرية. التغريات قياس يمكن ال لذا األخري؛ العقد يف القراءة تعليم كتب أو

املراهقة خالل لألطفال الكتب محتوى تحليل (ج)

والتنميط االجتماعي النوع تمثيل عن تماًما الطرف ُغض لقد االجتماعي: النوع تمثيل
هذا عن أبحاث أي أجد لم إذ للمراهقني؛ املخصصة الدراسية والكتب األدبيات يف
وجود عن تكشف املراهقني بني املنترشة الكتب عىل رسيعة نظرة لكن املوضوع.
يستهدف الذي الكتاب إىل مثًال انظر واملراهقات. املراهقني من لكل النمطية الصور
حيث ،(٢٠٠٦ وكاليس، (كينج الفتاة» يخص ما لكل الكبري «الكتاب الصغار املراهقات
مع تتعاملني و«كيف كريهة» الفتيان رائحة و«ملاذا التسوق» «كيفية الفتيات تتعلم
«األصدقاء مثل مهمة» «موضوعات الكتاب يغطي كما الفتيان». بأحد شديد إعجاب
ويف و«الجمال». اللياقة» و«فنون و«الرقص» والنميمة» واألرسار املغلقة واملجموعات
أن عمره من عرشة الثالثة يف فتًى عىل يجب (٢٠٠٧ (بولسن، الصغرية» «الفأس رواية
فأسصغرية إال معه وليس يوًما ٥٤ طوال الربية يف تاه أن بعد املادية املصاعب يتحمل
تشيع فهل والديه، لطالق العاطفية التداعيات من الوقت نفس يف يعاني بينما تعينه،
إجابة. بال السؤال هذا يظل الحايل الوقت يف املراهقني؟ أدب يف النمطية الصور هذه

ويف املراهقني. كتب يف العرقي التمثيل الدراسات من محدود عدد تناول العرقي: التمثيل
يف الثقافة متعددة الشخصيات وجود (١٩٩٨) كالين َراجع شموًال، الدراسات هذه أكثر
وليس و١٩٩٥. ١٩٦٤ عامي يف الثانوية املدرسة لتالميذ به يُنصح كتاب ٦٠٠ من أكثر
انخفضت قد نسبتها كانت وإن األغلبية، كانت البيض من الشخصيات أن الغريب من
يف بها امُلوىص الكتب من ٪١٧ حوايل وتضمن .١٩٩٥ يف ٪٦٨ إىل ١٩٦٤ يف ٪٨٥ من
.١٩٦٤ يف مستوياتها أضعاف أربعة من أكثر وهو أفريقية، أصول من أمريكيني ١٩٩٥
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كل يف ٪٦ بنسبة الكتب يف فظهروا األصليني السكان ومن اآلسيوية الشخصيات أما
والرياضيني املحرتفني (مثل األقلية أدتها التي األدوار أن من الرغم وعىل الفرتتني. من
عدد أن إال مبارشة بصورة نمطية تكن لم الكتب هذه يف الرومانسية) والشخصيات

البيض. شخصيات تنوع بنفس تكن لم األقليات شخصيات أدتها التي األدوار

الصحف يف الهزلية الرسوم يف النمطية الصور (2-2)

يف الهزلية الرسوم قراءة كان طفولتي يف املفضلة اإللكرتونية غري أنشطتي بني من
الخالدة والرائعة وهوبز» و«كالفن األقىص» «الجانب رسوم وكانت اليومية. الصحيفة
عدد عن الكثري نعرف ال أننا ورغم عندي. املفضلة بني من السوداني» الفول «حبات
النشء يقرأ عندما أنه الواضح فإن اليوم، الهزلية الرسوم يقرءون الذين واملراهقني األطفال
بالصور يحتكون ما ودائًما لألقليات يتعرضون ما نادًرا فهم الصحف يف الهزلية الرسوم
تحسن يحدث لم املاضيني، العقدين خالل أنه والواقع االجتماعي. بالنوع املرتبطة النمطية
الرسوم يف االجتماعي بالنوع املرتبطة النمطية والصور العرقي التنوع صعيد عىل كبري

الصحف. يف الهزلية

االجتماعي النوع تمثيل (أ)

من أكثر تتضمن شعبية ذات صحيفة يف هزلية رسوم سلسلة ٥٠ من ألكثر تقييم يف
فاقت الذكور شخصيات أن (٢٠٠٤) وبريستون-رشيك جالسكوك وجد شخصية، ١٠٧٠
ظهور إمكانية زادت النمطية الصور يخص وفيما .١:٦ بنسبة اإلناث شخصيات العدد يف
الرسوم تناولت وعندما الذكور. عن بضعفني أنجبن الالتي أو املتزوجات اإلناث شخصيات
أكرب بمعدل األنشطة بهذه اإلناث اضطلعت الطعام وتقديم املنزل وواجبات األطفال رعاية
نسبة كانت حيث الذكور، عن اللفظية للعدوانية ميًال أكثر اإلناث كانت كذلك الذكور. من
يف النمطية). الشكاءة» «الزوجة صورة (مثل أزواجهن نحو موجهة األفعال هذه من كبرية
بالحديقة االعتناء مهام وتويل بالوظيفة لالرتباط اإلناث من ميًال أكثر الذكور كان املقابل

بدنية. بعدوانية ف والترصُّ
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العرقي التمثيل (ب)

سالسل يف الِعرقي التنوع عىل كثرية أدلة (٢٠٠٤) وبريستون-رشيك جالسكوك يجد لم
من األمريكيِّني من و٢,٥٪ البيض، من شخصياتها من ٪٩٦ كان بل الهزلية. الرسوم
األصليني. والسكان والالتينيني اآلسيويني كانت ٪١,٥ الباقية والنسبة أفريقية، أصول
لوظائف األقليات شغل إمكانية لكن عامة، بصفة لألقليات يح الرصَّ السلبي التنميط وغاب

العمال. وظائف لشغل ميًال أكثر األقليات وكانت البيض من أقل كانت احرتافية

الكارتون أفالم يف النمطية الصور (3-2)

صارت املدرسة، وبعد السبت يوم صباح يف خاصة مناسبة تُعد الكارتون أفالم كانت بعدما
كذلك مثًال). نيتورك كارتونز قناة (عىل يوميٍّا ساعة وعرشين ألربع للُمشاَهدة ُمتاحة اآلن
وما العرشين القرن ستينيات من الكالسيكية» الكارتون «أفالم مشاهدة للنشء يُمكن
والرسوم الكارتون أفالم الرقمية الفيديو أقراص عىل ويُشاهدون بومريانج، قناة عىل يليها
يحتكُّ وبذلك الثالثينيات. يف املتحركة الرسوم ألفالم األوىل البدايات عرص من املتحرِّكة
التي العرقية والتمثيالت االجتماعي النوع بتمثيالت املتحركة والرسوم الكارتون مشاهدو

عاًما. سبعني من أكثر منذ سائدة كانت

االجتماعي النوع تمثيل (أ)

أفالم يف االجتماعي النوع تمثيل مستوى عىل الكثري يتغريَّ لم الظاهرية الناحية من
عديدة دراسات وجدت عقود، مدار وعىل املاضية. السبعني األعوام مدار عىل الكارتون
أكثر كان — كبرية بدرجة اإلناث شخصيات عدًدا فاقت التي — الذكور شخصيات أن
العدوانيني أو األبطال أو عواطفهم يكبحون من أو القادة صورة يف للظهور إمكانية
غالب يف كانت التي اإلناث شخصيات ظهرت املقابل يف اإلناث. شخصيات من بدنيٍّا
١٩٧٤؛ (سرتايترش، الجنس أساس عىل الحميد التمييز بأسلوب فرعية شخصيات األمر
أن إال .(٢٠٠٣ وتانر، ولوند وزيمرمان هادوك توبني ١٩٩٥؛ وزربينوز، وطومسون
النوع عىل القائم التنميط أن حديثة دراسات وجدت إذ تبدو؛ كما دائًما ليست املظاهر

الكارتونية. الرسوم نوع باختالف يختلف االجتماعي
عدًدا تتفوق لم الذكور أن (٢٠٠٢ وبريملان، وهوفمان وبريد (ليرب وزمالؤه ليرب ذكر
رئيسية شخصيات ن تتضمَّ (التي التقليدية الكارتونية املغامرات رسوم يف إال اإلناث عىل
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ليس لكن الكوميدية، والرسوم كويست)) (جوني جوني» «مغامرات مثل الذكور؛ من
األقل عىل ن (تتضمَّ التقليدية الغري األنواع أو العائلية املغامرات أو التعليمية الرسوم يف
كذلك جريلز)). (باوربف الخارقات» «الفتيات مثل اإلناث؛ من واحدة رئيسية شخصية
يظهر لم التقليدية، املغامرة رسوم يف اإلناث من بدنيٍّا عدوانية أكثر الذكور كان بينما
أن (٢٠٠٧) وريني بيكر وجد كذلك التقليدية. غري الكارتونية الرسوم يف االختالف ذلك
تقليديٍّا ارتبطت ًا متغريِّ ٥١ بني من ٤٤ يف تشابَها واإلناث الذكور من الكارتون أبطال
أن بالذكر الجديرة االختالفات بني ومن االجتماعي. النوع أساس عىل النمطية بالصور
البطالت وأن واحد، إىل اثننَي بنسبة اإلناث عىل عدًدا تفوَّقوا الذكور من الخارقني األبطال
من الخارجي باملظهر واالهتمام والجاذبية العاطفية من أعىل بمعدل تميَّزت الخارقات
أنه وجدوا الذين (٢٠٠٢) وزمالئه ليرب نتائج مع النتائج هذه تتَّفق الخارقني. األبطال
إلظهار الذكور من ميًال أكثر اإلناث كانت الكارتون رسوم صنف عن النظر برصف

املساندة. وعرض وأدب برومانسية ف والترصُّ الخوف

العرقي التمثيل (ب)

دقيقة ٢٠) القصرية الكارتونية األفالم يف األقليات ظهرت ما نادًرا التاريخية، الناحية من
عام بني ففيما .(٢٠٠٦ وشيفمان، (كالين فرعية أو رئيسية بشخصيات سواء أقل) أو
٪١٦ من القصرية األفالم يف األقليات من الشخصيات نسبة قلَّت الستينيات وأواخر ١٩٣٠
زادت املدنية، الحقوق لحركة التالية الثالثني السنوات خالل أنه إال .٪٤ من بقليل أكثر إىل
التسعينيات منتصف وبحلول ذلك مع .٪٢٠–٣٠ إىل األقليات لشخصيات العامة النسبة
جانبية. أدوار يف إال القصرية الكارتون أفالم يف األقليات من الشخصيات أغلبية تظهر لم
ومن (٪٢٫٤) والالتينية (٪١٫٧) اآلسيوية الكارتونية الشخصيات ظهرت عامة وبصفة
أفريقية أصول من األمريكيِّني شخصيات من قليًال أقل بنسب (٪١٫٥) األصليني السكان
غري من الشعوب من باعتبارها ُقدِّمت (٪١٠) األقليات شخصيات معظم أن إال .(٪٣)

للعرق. تمييز أي دون البيض،
استخدام (مثل القصرية الكارتونية األفالم يف الظاهرة العنرصية أن من رغم عىل
الكارتونية األفالم من ٪١٠ حوايل يف وقعت «هاو!») النمطية األصليِّني السكان تحية
بني فيما وقعت التي الظاهرة العنرصية حاالت فإن و١٩٦٠، ١٩٣٠ بني فيما القصرية
متشابهة بطريقة ُقدِّموا البيض غري من الشعوب إنَّ بل وجدت. إن قليلة و١٩٩٦ ١٩٦٥
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املتعلِّقة اإليجابية الخصائص بعض وظهر والنفسية. واالجتماعية املادية األبعاد جميع من
يف انخرطوا األفريقية األصول ذوي األمريكيِّني أن بينها من بالذِّكر واألجدر بالعرق.
أن إال األخرى. األعراق أفراد من أقل اجتماعية غري وأفعال أكثر إيجابية اجتماعية أفعال
من ميًال أكثر األفريقية األصول ذوو كان فأوًال: حارضة؛ كانت النمطية الصور بعض
انخرط ثانيًا: ذلك. بخالف حولهم من اآلخرين تسلية أو الرقص أو للغناء آخر عرق أي
األعراق أفراد فيها انخرط التي الرتفيهية األنشطة ضعف حوايل يف األفريقية األصول ذوو
وشيفمان، (كالين يعملون وهم ظهوًرا األقل العرق الالتينيون كان وأخريًا: األخرى.

.(٢٠٠٦
تلك مثل الطويلة، األفالم يف األقليات لظهور املئوية النسبة عن الكثري يُعرف ال
أفالم من ٢٦ تناولت دراسة يف أنه إال ووركس. ودريم ديزني ستوديوهات أنتجتها التي
إىل (٢٠٠٣) وزمالؤه توبني ل توصَّ السبعة، واألقزام وايت سنو فيلم من بدءًا ديزني
يف الضباع انتُقدت فمثًال ونمطية. سلبية بصورة ظهرت شة املهمَّ العرقية الجماعات أن
بينما املدينة، داخل لألقليات النمطية الصور لتقليدها كينج) ليون (ذا امللك» «األسد فيلم
نظرة يمثلون بوك) جنجل (ذا األدغال» «كتاب يف والقردة «دامبو» يف النسور أن اعتُقد
فإن األقدم، ديزني بأفالم وباملقارنة األفريقية. األصول ذوي األمريكيني تجاه عنرصية
النمطية. الصور من أقل قدًرا ن تتضمَّ و«بوكاهنتاس» «موالن» مثل األحدث األفالم بعض
الطويلة املتحرِّكة الرسوم أفالم يف العرقي التمثيل لقياس األبحاث من ملزيد بحاجة أننا إال

نشأتهم. عرب باستمرار األطفال يُشاهدها التي

التعليمية والربمجيات التليفزيون برامج يف النمطية الصور (4-2)

األبحاث أن إال النشء. لتعليم م املصمَّ اإلعالم يف التنميَط الدراساِت من قليل عدد تناول
التليفزيون برامج يف عدًدا اإلناث يَفوقون الذكور أن دائًما أظهرت أُجريت التي
وكوتلر (كالفرت األعمار جميع يف التعليمية الربمجيات ويف التعليمية/املعلوماتية
الربمجة تناولت التي األبحاث تشري كذلك .(٢٠٠٤ شيلدون، ٢٠٠٣؛ وشوكي، وزيندر
اإلناث شخصيات من ميًال أكثر كانت الذكور شخصيات أن إىل التعليمية/املعلوماتية
أحداث يف مركزي موقع واحتالل السلوكيات من واسع نطاق يف واالنخراط للتحدُّث
الجنسني كال مال التعليمية/املعلوماتية التليفزيونية الربامج ويف .(١٩٩٩ (بارنر، القصة
والسيطرة العدوانية مثل سمات الذكور عىل ظهر حيث نمطية؛ صورة يف الظهور نحو
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برمجيات يف الظهور حاالت وردت كذلك وداعم. اعتمادي بسلوك اإلناث فت وترصَّ
للصور املعارض السلوك نحو الذكور من ميًال أكثر كن اإلناث أنَّ إال التعليمية. الكمبيوتر
التقليدية عات التوقُّ مع تتعاَرض التي والعواِطف واملواقف السلوكيات (مثل النمطية
من املظهر يف نوعية نمطية أكثر اإلناث كانت مميز؛ واحد استثناء ة ثمَّ وكان لإلناث).
العرقية النَمطية والصور التمثيل بحث أي يتناول لم اآلن وإىل .(٢٠٠٤ (شيلدون، الذكور

التعليمية. الكمبيوتر برمجيات أو التعليمية/املعلوماتية الربامج يف

التليفزيون إعالنات يف النمطية الصور (5-2)

االجتماعي النوع تمثيل (أ)

عاًما. ٣٠ من ألكثر اإلناث من أعىل بقدر الذكور ظَهر لألطفال، املنتجات تسويق عند
يف رئييس دور عىل االستحواذ عىل الذكور عند األمر يقترص لم اإلناث، مع فباملقارنة
.(٢٠٠٤ وماسرتو، سترين ٢٠٠٣؛ (دافيس، متنوعة أدوار يف ظهروا إنهم بل اإلعالنات
(سترين متساوية بنَِسب مؤخًرا واإلناث الذكور ظهر للمراهقني املسوَّقة املنتجات يف لكن
(جيننجز املنتجات من مختلفة ألنواع واإلناث الذكور ق سوَّ كذلك .(٢٠٠٤ وماسرتو،
باالستقاللية املرتبطة لأللعاب إعالنات يف باستمرار الصبية ظهر فمثًال .(٢٠٠٧ ووارتيال،
إىل الفتيات مالت املقابل يف والسيوف). اللعب (كبنادق الحرب ألعاب مثل والتناُفس،
والرتتيبات (كالدُّمى) وبالعالقات اليوميات) (كدفاتر بالعواطف متعلقة إعالنات يف الظهور
ومستوى األنشطة أن املفاجئ من فليس الحقيقة هذه إىل وبالنظر (كاملطابخ). املنزلية
أنه دافيس وجد إذ أيًضا؛ النوع باختالف اختلفت قد اإلعالنات يف املعروض النشاط
الذكور ظهر منزلية، أو والتحدث) (كالجلوس سلبية إما أنشطة يف اإلناث انخرطت بينما
دها جسَّ التي الشخصية سمات ومالت املحيطة. بيئتهم يف نشطني مشاركني صورة يف
إذ النمطية؛ الصور مع لالتفاق واملراهقني لألطفال صة املخصَّ اإلعالنات يف واإلناث الذكور
تكوين اختلف بل اإلعالنات، يف مختلف بشكل واإلناث الذكور تقديم عىل األمر يقترص لم
للصبية املروِّجة املنتجات إعالنات نت فتضمَّ املستهَدف. امُلستهِلك نوع باختالف اإلعالنات
املقابل، ويف آلخر. مشَهد من الرسيع واالنتقال الحيوية واألنشطة الصاخبة املوسيقى عىل
(جونرت واللطيف الهادئ واإليقاع الرقيقة املوسيقى لإلناث املوجهة اإلعالنات استخدمت

.(٢٠٠٥ وبليدز، وأوتس
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تَُسوَّق التي املنتجات أنواع فعًال يعكس اللعب يف األطفال سلوك أن بالذكر جدير
ل يفضِّ حيث امليش، تعلم سنوات يف للجنس املميزة املنتجات تفضيل يبدأ إذ إليهم؛
دمى البنات وتفضل رة، املصغَّ الشخصيات والنماذج والبنادق والسيوف السيارات األوالد
وسنجر، (سنجر رعايتها يُمكن التي األشياء من وغريها والعرائس املحشوَّة الحيوانات
واألنشطة األلعاب تفضيل إىل الطفولة سنوات يف األوالد يميل عامة، وبصفة .(١٩٩٠
هدوءًا. أكثر أنشطة اختيار إىل الفتيات وتميل النشط، اللعب من أكرب قدًرا تُتيح التي
من ممثلني عىل اعتمدت والفتيات للفتية ق تُسوَّ التي األلعاب عن اإلعالنات أن والالفت
ممثلون عنها يُعِلن التي املنتجات يشرتين الفتيات أن من الرغم عىل والسبب؟ الفتية.
الفتيات من ممثالت لها ج يروِّ التي األلعاب مع املثل يفعلون ال الفتيان فإن الفتيان، من

.(٢٠٠٥ وآخرون، (جونرت

العرقي التمثيل (ب)

اإلعالنات يف متزايدة بصفة العرقية األقليات ظهرت املاضية، الثالثني األعوام مدار عىل
األفريقية األصول ذوي األمريكيني أن (٢٠٠٢) يل-فوملر اكتشف بل لألطفال. هة املوجَّ
يَتجاوز ما وهو للتقييم، خضع تليفزيوني إعالن ١٥٠٠ حوايل من ٪١٩ بنسبة ظهروا
.(٢٠٠٤ اآلن، األطفال (منظمة (٪١٣) املتحدة الواليات يف األفريقية األصول ذوي نسبة
أقل بنسب ظهروا (٪٠٫٢) األصليني والسكان (٪٢٫٤) والالتينيني (٪٢) اآلسيويني أنَّ إال
الرتتيب). عىل و١٫٥٪ و١٢٫٥٪ ٪٤) املتحدة الواليات سكان من ِنَسبهم من اإلعالنات يف
رة املتوفِّ امُلنتجات عن اإلعالنات يف العرقية األقليات ظهور من امَلحدود العدد عكس وعىل
شخصيات نت تضمَّ الحكومة تُموِّلها التي العامة الخدمات إعالنات من ٪٦٥ فإن تجاريٍّا،

األخرى). األعراق من و٢٠٪ أفريقية أصول من ٪٤٥) أقليات من
الخدمات إعالنات نة متضمِّ (غري اإلعالنات يف العرقي ع التنوُّ غياب من إزعاًجا واألشد
الِبيض كان مثًال عرقيٍّا امُلختلطة اإلعالنات ففي األعراق. تصوير طريقة هو العامة)
مجتمعًة، األخرى العرقية األقليات جميع من أكرب بقدٍر الرئيسيني املتحدثني هم (٪٨٦)
من مجموعة يف ثانويني أعضاءً رئيسية بصفة البيض غري من الشخصيات واعتُربت
أكرب امُلنتَج باسم املتحدث موقع يف البيض ظهور إمكانية كانت كذلك البيض. شخصيات
الجماعات من فرد أي حتى يُقدَّم ولم األفريقية، األصول ذوي األمريكيني من مرة ٥٥
أكثر أدوار يف البيض ظهور إىل وإضافًة امُلنتَج. باسم متحدثًا باعتباِره األخرى العرقية
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وُمضطلعني ُمبادرين باعتبارهم تقديمهم إمكانية كانت فقد العرقية، األقليات من تنوًعا
إمكانية كانت العكس فعىل األفريقية األصول ذوو األمريكيون أما أكرب. املشكالت بحل
ظهر ما ونادًرا األخرى. البيضواألقليات من أكرب واملوسيقيني الرياضيِّني دور يف ظهورهم
التكنولوجية املنتجات إعالنات إىل ظهورهم مال ظهروا وعندما اإلعالنات، يف اآلسيويون
إعالنات عىل تقريبًا كله الالتينيِّني ظهور واقترص الفيديو. وألعاب الكمبيوتر أجهزة مثل
األصول ذوو أيًضا وغاب اإلعالنات. تلك يف كان الالتينيني ظهور من ٪٩٥ إن بل املطاعم،

الشخصية. النظافة ُمنتجات إعالنات عن تقريبًا والالتينييون األفريقية

الحية التليفزيون برامج يف النمطية الصور (6-2)

العرقي والتمثيل االجتماعي النوع تمثيل أبحاث أي تَتناول لم األخرية، الثالثني األعوام يف
وليست برشية شخصيات (أي حية شخصيات ن تتضمَّ التي لألطفال الرتفيهية الربامج يف
العرقي والتمثيل االجتماعي النوع تمثيل عن أبحاثًا ة ثمَّ أن إال عرائس). أو كارتونية
التي املسائية الفرتة أنه يَتصادف الذي مساءً) ١١ إىل مساءً ٨) الذروة» «وقت خالل

أرسهم. مع الحيَّة الربامج عادة األطفال فيها يُشاهد

االجتماعي النوع تمثيل (أ)

٢٠٠٣ خريف يف املعروضة الربامج تناول الذي — الذروة وقت لربامج تقييم أحدث أشار
أكثر كان (٪٥٩) الرئيسية الذكور وشخصيات (٪٦٥) الذكور شخصيات وجود أن إىل —
النتيجتان هاتان وتُمثِّل .(٪٤١) الرئيسية اإلناث وشخصيات (٪٣٥) اإلناث شخصيات من
بكثري: أقلَّ التليفزيون يف اإلناث نسبة كانت حيث الدراسة عىل السابقني العقدين عن زيادًة
أكثر وكانت أكثر الذكور شخصيات تحدَّثت السابقة األبحاث نتائج يف الحال هو وكما
شخصيات ظهرت السابقة، النتائج عكس وعىل اإلناث. شخصيات من جسمانيٍّا عدوانية
موقع عىل استحواذًا أكثر كانوا الذكور أن إال الوظائف. من واسع نطاق يف واإلناث الذكور
واملديرين القانون تطبيق وضباط اإلطفاء ورجال امُلنتَخبني واملسئولني واملحامني األطباء
الدنيا، الوظائف يف العمل عىل اإلناث شخصيات استحوذت بالذكور ومقارنًة التنفيذيني.
عامة وبصفة اللفظية. العدوانية من أكرب قدر وإبداء املنزلية، باملسئوليات واالضطالع
األطفال (منظمة الذكور من ونَمطية تقليدية أدوار يف للظهور ميًال أكثر النساء كانت

.(٢٠٠١ سينيورييل، ٢٠٠٤؛ اآلن،
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الذكورية الشخصيات عىل الضوء يُلقى ما غالبًا الذروة، وقت برامج إىل باإلضافة
من مرات بخمس ميًال أكثر كانوا الصبية أن دراسة وجدت إذ الرياضية؛ الربامج يف
الربامج مستهلكو يتلقاها التي الرسائل أن عن فضًال الرياضية. الربامج مُلشاَهدة الفتيات
الذروة. وقت برامج يف املعروضة النمطية الصور من تطرًفا أكثر نسًخا كانت الرياضية
إظهار عدم ويجب وعدواني. وقاٍس قوي الحقيقي الرجل فإن الرياضية للربامج فوفًقا
اآلن، األطفال (منظمة فائز رجل الحقيقي الرجل يشء، كل وفوق األلم، وتجاهل عف الضَّ

.(١٩٩٩

العرقي التمثيل (ب)

العرقي ن املكوِّ (٢٠٠٤) اآلن األطفال منظمة قيَّمت االجتماعي، النوع تمثيل إىل باإلضافة
البيض ظلَّ السابقة، الدراسات نتائج مع واتفاًقا الذروة. وقت التليفزيونية للربامج
ذوو ظهر األخرى، األعراق ُقدِّمت وعندما األخرى. األعراق عىل عدديٍّا متفوقني (٪٧٤)
غريهم أو (٪٦) الالتينيني أو (٪١) اآلسيويني من أكرب بصورة (٪١٨) األفريقية األصول
(٪٣٣) األفريقية األصول وذوي (٪٣٤) البيض شخصيات من ُمتماثلة نسبًا أن إال .(٪١)
كان املقابل ويف القصة. أحداث يف محورية أدواًرا أدَّت (٪٣٨) الالتينية والشخصيات
رئييس دور أداء احتمال أضعاف أربعة (٪٣٩) فرعية ألدوار اآلسيويني أداء احتمال

.(٪١١)
مساءً، عرشة الحادية حتى كثرية أحيان يف يستيقظون امُلراهقني أن من الرغم وعىل
األطفال يخلد فمثًال الذروة؛ وقت منتصف يف ما وقٍت يف النوم إىل يَخلدون األطفال فإن
الوطنية (الشبكة مساءً التاسعة الساعة حواَيل يف عادًة الفراش إىل العمر من الثامنة يف
وقت برامج ملشاهدة ميًال أكثر األطفال أن الغريب من وليس .(٢٠٠٧ األطفال، لرعاية
تقدم لم الحظ ولسوء أخرى. زمنية فرتة أي من مساءً والتاسعة الثامنة بني الذروة
من قليٍل قدٍر سوى التاسعة، الساعة يف وكذلك الزمنية، الفرتة هذه يف املعروضة الربامج
من قدر أكرب مساءً عرشة الحادية إىل العارشة من املذاعة الربامج قدمت املقابل يف التنوع.

.(٢٠٠٤ اآلن، األطفال (منظمة العرقي التنوع
فمثًال الذروة؛ فرتة يف البيض من سلبية أكثر بصورة البيض غري ظَهر عامة، بصفة
الجنائية العدالة بمنظومة ارتباط ويف إثارًة، أكثر أزياء يف األفريقية األصول ذوو ظهر
كضباط بالجريمة متعلقة أدوار يف أكرب بصورة الالتينيون ظهر وكذلك البيض. من أكرب
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جرينربج ٢٠٠٤؛ اآلن، األطفال (منظمة منزليِّني خدًما بصفتهم أو امُلجرمني، أو الرشطة
ظهورهم إمكانية يف األقل كانوا األعراق بباقي باملقارنة الالتينيني إن بل .(٢٠٠٢ وآخرون،
أنه إىل اإلشارة تَجدر لكن .(٢٠٠٤ اآلن، األطفال (منظمة املكانة رفيعة ِمَهنية وظائف يف
اآلسيويِّني من و٣٧٪ األفريقية األصول ذوي من ٪٢٦ فإن السابقة العقود عكس عىل

.(٪٣٢) البيض ملعدالت مقاربة بمعدالت املستوى رفيعة وظائف يف ظهروا

الفيديو ألعاب يف النمطية الصور (7-2)

االجتماعي النوع تمثيل (أ)

دون الفيديو، ألعاب يف العرقي والتمثيل االجتماعي النوع تمثيل عديدة دراسات تناولت
يد عىل أُجريت التي — الدراسات هذه وأُوىل للعبة. العمرية املالءمة االعتبار يف أخذ
أواخر خالل املشهورة الفيديو ألعاب ات منصَّ محتوى تناولت — (١٩٨٩) وجريو براون
اإلناث شخصيات عدًدا فاقت الذكور شخصيات أن إىل النتائج وأشارت الثمانينيات.
فاق حيث مماثلة؛ نتائج إىل التصنيفات تناولت التي الدراسات وتوصلت .١ إىل ٣٠ بنسبة
تجدر لكن .(٢٠٠٦ (سميث، والفرعية الرئيسية الشخصيات من كل يف عدًدا اإلناث الذكور
القرن ثمانينيات منذ رهيبة بصورة زاد الفيديو ألعاب يف اإلناث تمثيل أن إىل اإلشارة
نت تضمَّ الفيديو ألعاب من ٪٨٩ أن مثًال (٢٠٠٤) وطومسون هاننجر ذكر إذ العرشين؛
يُمكن إناث شخصيات نت تضمَّ الفيديو ألعاب من و٥٢٪ صها تقمُّ يمكن ذكور شخصيات
من ٪٢٠ ِمن أقل مثلن حيث أقلية؛ اإلناث ظلت اللعبة أحداث خالل أنه إال صها. تقمُّ
اآلن، األطفال منظمة ٢٠٠٢؛ وستانديل، (بيزيل اللعبة أحداث يف املتاحة الشخصيات كل
جانبية شخصيات صورة يف الظهور إىل الدراسات يف اإلناث شخصيات ومالت .(٢٠٠١
.(٢٠٠٦ (سميث، للعنف وضحايا ورطة يف فتيات وشخصيات األحداث يف ُمشاركة وغري
للمشاركة الضعف بمقدار ميًال أكثر كانت اإلناث شخصيات أن أخرى أبحاث بيَّنت كذلك
اآلن، األطفال (منظمة الذكور شخصيات من الرعاية لتقديم أضعاف أربعة وبمقدار
استحَوذَت التي هي اإلناث كانت الجنسني شخصيات بني سلوك يَِرد وعندما .(٢٠٠١
بالعدوانية االتصاف إىل الذكور شخصيات وماَلت العكس، وليس الذكورية الصفات عىل

(سميث). الخالصني والعنف
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العرقي التمثيل (ب)

ألعاب يف تظهر التي الشخصيات من الكاسحة الغالبية فإنَّ باألعراق، يتعلق فيما أما
.(٢٠٠٧ ومارتيس، يانس ٢٠٠١؛ اآلن، األطفال منظمة (٦٠–٧٠٪؛ البيض من الفيديو
من ٪٢٠ عىل بالكاد تزيد نسبة مثلوا األفريقية األصول ذوي أن أخرى دراسات وبيَّنت
التينية. أصول من و٢-٣٪ اآلسيويني، من الشخصيات من و٩٪ ٪٧ بني وما الشخصيات،
كانوا األقليات األلعاب نت تضمَّ وعندما الفيديو. ألعاب عن تقريبًا األصليون السكان وغاب
أبطال معظم كان املقابل يف واملجرمني. والضحايا الطرق وُقطَّاع الرياضيني من األغلب يف

ومارتيس). يانس ٢٠٠١؛ اآلن، األطفال (منظمة البيض من الفيديو ألعاب

اإلنرتنت عىل النمطية الصور (8-2)

املواقع تصفح يف اإلنرتنت عىل تَنتهي ال ساعات يَقضون وامُلراِهقني األطفال أن مع
رة املتوفِّ النمطية الصورة انتشار عن الكثري نعرف ال فإننا الدردشة، وغرف واملدوَّنات
يُبلغون عاًما و١٨ ١٣ بني املراهقني أن املعروف لكن للشبكة. امُلستخِدمني القارصين أمام
عىل اآلخرين مع يتواَصلون عندما عنرصي وتحيُّز سلبية نمطية بصور احتكاكهم عن
الثقافية واملعتقدات املمارسات عىل التعرف عن أيًضا ثوا تحدَّ املراهقني أن إال اإلنرتنت.
(تاينز، اإلنرتنت عىل واألصدقاء املعارف من املسبق العنرصي التحيُّز تبعات وكذلك
عنرصية مواقع أو الجنس أساس عىل تمييز مواقع عن النشء بحث فإن ذلك مع .(٢٠٠٧
٧٠٠٠ من أكثر يوجد حيث عليها؛ العثور السهل من الكراهية، بث مواقع من غريها أو
الوصول يُمكن متطرِّف إلكرتوني ومنتدى دردشة وغرفة ومدوَّنة أخبار ومجموعة موقع

.(٢٠٠٧ ويزنثال، سايمون (مركز بسهولة إليها

النشء عىل اإلعالم يف النمطية الصور تأثري (3)

وميلء تنوُّعه يف َمحدود واملراهقني لألطفال املوجه اإلعالم فإن املذكورة، املراجعة بيَّنت كما
مواقف يف فعًال النمطية الصور هذه تُؤثر هل لكن والِعرقية. النوعية النمطية بالصور

النشء؟
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االجتماعي والنوع النمطي اإلعالم (1-3)

الباحثون تناول النشء، عىل االجتماعي بالنوع املرتبط اإلعالمي التنميط تأثري دراسة عند
واملواقف االجتماعي، النوع تنميط االجتماعي؛ بالنوع مرتبطتني مفهومني رئيسية بصفة
التي عات التوقُّ إىل االجتماعي النوع تنميط يشري فبينما االجتماعي. النوع بوظيفة املرتبطة
وتفكريهم فهم ترصُّ وطريقة واإلناث الذكور بمظهر يتعلَّق فيما وامُلراِهقون األطفال يَتبناها
النشء معتقدات إىل االجتماعي النوع بوظيفة املرتبطة املواقف تُشري ذلك، وغري وشعورهم
ملستويات املتعرِّض النشء ع يتوقَّ إذ واإلناث؛ للذكور النمطية الصور مالءمة بخصوص
التقليدية، واألنثوية الذكورية الخصائص واإلناث الذكور يعتنق أن التنميط من عالية
النوع وظيفة من التقليدية املواقف وتعكس نوع. بكل الخاصة الوظائف ويَشغلون
تُعتَرب التي والسلوكيات واملظهر العمل يخص فيما النَمطية الصور قبول مدى االجتماعي
النوع وظيفة من تقليدية ملواقف امُلعتنقون النشء يتفق فمثًال واإلناث. بالذكور الئقة
وأن األرسة، عىل «القوامني» يكونوا أن ينبغي الذكور أن ترى التي النظرة مع االجتماعي

األطفال. رعاية وأنشطة املنزل بأعمال يَضطلعن أن ينبغي اإلناث

االجتماعي النوع تنميط (أ)

بها يَدفع التي الدرجة بالدراسة االجتماعي النوع تنميط تطور عىل األبحاث تناولت
الدراسات لت توصَّ وقد النمطية. الصور إطار يف واإلناث الذكور لرؤية النشء التليفزيون
ارتفاع أن إىل منهما كل توصل إذ النتائج؛ نفس واملراهقني األطفال َشِملت التي االرتباطية
والسمات والوظائف لألنشطة التقليدية عات بالتوقُّ يرتبط التليفزيون مشاهدة ِنَسب

.(٢٠٠٥ وهاريسون، وارد ٢٠٠٧؛ (أوبليجر، االجتماعي بالنوع امُلرتبطة
قيَّمت االرتباطية األبحاث أن عن ستَكِشف بعناية السابقة الفقرة قراءة إعادة أن إال
النمطي. املحتوى استخدام وليس النشء عىل العام التليفزيوني املحتوى استخدام تأثري
املضادة النمطية الصور فإن واملرأة، للرجل نمطية صوًرا تُقدم التليفزيون برامج أن فرغم
نُقدم أال فعلينا الحدس، وليس الحقائق إىل يستندون العلماء وألنَّ األخرى. هي ُمنترشة
بمشاهدة التليفزيوني امُلحتوى استخدام مستويات ارتفاع ارتباط عن مسبقة افرتاضات
املرتبطة الثالث املتغريِّ ومشكالت االتجاهية إىل وبالنظر النمطية. الربامج من كبرية كميات
عىل ضعيف دليل بأنها األحوال أحسن يف ستُوَصف املذكورة النتائج فإن بالتناُسب،
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التليفزيون مشاهدة بني مثًال فالتناُسب النشء. عىل تُؤثِّر اإلعالم يف النمطية الصور أن
عن استخدامهم يزيد ط امُلنمَّ النشء ألن نتيجة يكون ربما التنميط مستويات وارتفاع
الصور خ يُرسِّ الذي التليفزيوني للمحتوى (اتجاهية) طني املنمَّ غري وامُلراِهقني األطفال

ثالث). (متغري الوالدان إليهم يقدمها التي النمطية
واملراهقني األطفال عىل أُجريَت التي امَلعملية التجارب من محدود عدد َ بنَيَّ لكن
أوبراينت (مثًال: االجتماعي للنوع النمطية الصور من يُعزِّز قد املنمطة املواد تمثيل أنَّ
أنه ُوجد التقليدية غري الربامج مشاهدة فإن بالعكس؛ والعكس .(١٩٧٨ وكوردر-بولز،
فإن لذا ٢٠٠٢)؛ وسيباستيان، وماكجي وويلسون ناثانسون (مثًال: التنميط من يُقلِّل
االجتماعي النوع تنميط يف التأثري عىل القدرة الواقع يف يَمتلك قد النَمطي اإلعالمي املحتوى
ن تضمَّ منها وقليٌل املاضية، العرشين األعوام يف أُجريت األبحاث غالبية أن إال النشء. عند
أن فكرة تدعم ُمقنعة ُحجة لتقديم األبحاث من ملزيد بحاجة ونحن تجريبية. نماذج

املعارص. النشء يف يُؤثِّر النَمطي اإلعالمي املحتوى

االجتماعي النوع وظيفة من املواقف (ب)

التليفزيون برامج مشاهدة مستويات ارتفاع أن إىل االرتباطية الدراسات من العديد أشار
الطفولة عرب االجتماعي النوع وظيفة من التقليدية املواقف مستوى بزيادة تَرتبط العامة
وال .(١٩٨٧ مورجان، (مثل املراهقة وعرب (١٩٧٥ وماكجي، فرويه (مثًال: طة املتوسِّ
األبحاث ألن لكن .(٢٠٠٥ ووارد، (ريفادينريا املدرسة قبل فيما األطفال عىل أبحاث توجد
فإن طة، املنمَّ الربامج استخدام وليس العامة التليفزيون برامج مشاهدة درَست السابقة
قائًما. يظلُّ املرصودة النتائج إىل يؤدِّي النمطي املحتوى بخالف آخر يشء وجود احتمال
دراسة تناَولت اآلخر، الجانب عىل بحذر. تأويله ينبغي األبحاث من النوع هذا فإن وعليه،
الكارتون أفالم يف النمطي املحتوى بني االرتباط (٢٠٠٤) وهاريسون ألوبري حديثة
األوىل املدرسة سنوات يف االجتماعي النوع وظيفة من واملواقف األطفال عند املفضلة
تَرتِبط لم وحدهم، األوالد عند إذ اإلبهار؛ عن يكون ما أبعد كانت النتائج أن إال والثانية.
من مواقف ٨ من باثنني إال الذكورية النمطية بالصور امُلشبعة الكارتون أفالم ُمشاهدة
«إلقاء — الداللة ذاتا يَّتان الخاصِّ ظَهرت ما ونادًرا بالذكور. مرتبطة االجتماعي النوع
النمطية بالصورة املرتبطة الخصائص قوائم يف — العمل» يف و«الجد املضحكة» النكات
ولسوء البنات. عند ملموسة آثار أي إىل ل تتوصَّ لم الدراسة أن عن فضًال الذكور. عند
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إن حيث املشوشة؛ النتائج هذه عن الضباب تزيل أن التجريبية لألبحاث يُمكن ال الحظ
وهاريسون، (وارد متضاربة نتائج إىل أدَّت قد املجال هذا يف امُلجراة القليلة الدراسات

.(٢٠٠٥
وظيفة من امَلواقف عىل اإلعالمية النَمطية الصور تأثري يف التفاوت يَقتِرص ال وقد
امُلرتبطة والخصائص السلوكيات ُمستوى يف التفاوت عىل النشأة عرب االجتماعي النوع
النوع وظيفة من األوالد فمواقف الطفل. نوع إىل ذلك يَتعدى بل واألطفال، بالبالغني
نة املتضمِّ االجتماعي النوع عن النمطية بالصور األكرب بالدرجة تتأثَّر قد االجتماعي
بالصور أساًسا االجتماعي النوع وظيفة من البنات مواقف تتأثَّر بينما اإلعالم، يف لألطفال
هذا التالية النتائج وتَدعم اإلعالم. يف للبالغني نة املتضمِّ االجتماعي النوع عن النمطية
البالغات تجاه نمطية أقل َمواقف إىل للبالغني التقليدية غري الصور تُؤدِّي بينما إذ الرأي:
فإنَّ ،(١٩٨٤ وبورتر، ووالستيت وبراون جيس الفتيان؛ عند ليس (لكن الفتيات عند
تقبًُّال أكثر يكونوا أن إىل الفتيات) من (أكثر الِفتيان تدفع األلعاب عن املنمطة اإلعالنات
(بايك الواقع يف الفتيان إال يستخدمها أن ينبغي ال للفتيان املسوقة األلعاب أن لفكرة
ن يتضمَّ بما املطروح التفاعل لتقييم األبحاث من ملزيد بحاجة لكننا .(٢٠٠٥ وجيننجز،

األطفال. أو بالبالغني اختصاصها حيث من النمطية الصورة وطبيعة الطفل نوع

العرقية النمطية الصور (2-3)

العرقي التنميط عىل سلبًا اإلعالم عن التنوع غياب يُؤثِّر أن من املخاوف من الرغم عىل
النقطة. هذه عن أبحاث ثمة فليس ،(٢٠٠٤ اآلن، األطفال (منظمة وامُلراهقني األطفال عن
ما أبعد بل تجاهله، جرى التليفزيون عىل العرقي االختالف تأثري أن هذا يَعني ال لكن
إيجابي بشعور عامة يَشُعرون األقليات من األطفال أن األبحاث بينت إذ ذلك؛ عن يكون
العرق. نفس من شخصيات فيها تظهر وإعالنات كارتون أفالم رؤية بعد عرقهم تجاه
أن يمكن سمسم، عالم مثل التليفزيون، برامج يف لألقليات اإليجابي العرض فإن وكذلك
.(١٩٧١ وبول، (بوجاتس البيض أطفال عند األقليات عن إيجابية آراء تكوين إىل يُؤدِّي
أفضل بصورة تليفزيوني برنامج رسالة يَستَوِعبون األطفال أن إىل أخرى دراسات وتُشري
النمطية الصور دور لكن .(١٩٩٩ (جريفز، العرقية مجموعتهم أفراد أحد يُلقيها عندما
ماسة بحاجة النشأة خالل العرقي والتحيُّز النمطية الصور ن تكوُّ يف اإلعالم يف العرقية

للدراسة.
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النمو منظور من مهمة نقاط (4)

يُشري وغريهما والتليفزيون الكتب يف األقليات شخصيات عدد زيادة إنَّ البعض يقول قد
متعدِّدة أسبابًا ثمة أنَّ إال للنشء. املوجه لإلعالم العرقي التنويع مجال يف حقيقي تقدم إىل
أشار قد الباحثني بعض أن من الرغم عىل فبدايًة الحال؛ هو ليس هذا بأن لالعتقاد تدفع
أفراد نسبة مع تتَّسق أن ينبغي اإلعالم يف األقليات لشخصيات املئوية النسبة أن إىل ضمنًا
النتيجة فإن ،(٢٠٠٢ يل-فوملر، ٢٠٠٤؛ اآلن، األطفال (منظمة السكان عدد يف األقلية
فمثًال املتاحة. اإلعالمية الفرص من ضئيًال عدًدا تظل الِعرقية األقليات من للكثري النهائية
األحيان من و٢٪ ٪٥ من أقل يف اإلعالم يف عرقهم األصليون والسكان اآلسيويُّون سريى
اإلعالم. يف العادل التمثيل مجرد من أكثر ن يتضمَّ العرقي التنوع فإنَّ ثانيًا: الرتتيب. عىل
املعروضة األدوار فإن لألسف مختلفة. أدوار يف األقليات تمثيل العرقي التنوع يشمل بل
تقليل يف التقدم بعض تحقيق أن من الرغم وعىل وأخريًا، النطاق. محدودة الوقت هذا يف
األقليات عرض حاالت من الكثري فإن األطفال، إعالم يف العرقية النمطية الصور ظهور

النمطية. صورها مع يتماىش بأسلوب تتمُّ
أطفال يحتكُّ العرشين، القرن من والثمانينيات السبعينات يف باألطفال باملقارنة
األمثلة من والعديد العمل، يف وهنَّ واألمهات املنزل مهام يؤدُّون وهم باآلباء أكثر اليوم
الصور لتجاوز الالزمة القوة اإلعالم يمتلك فهل املضادة. النمطية الصور عىل األخرى
من األول العقد يف شخصية بصفة وامُلراِهقون األطفال شهدها التي ة املضادَّ النمطية
األبحاث بيَّنت إذ السؤال؛ هذا إجابة عىل القادرة هي األبحاث وحدها الجديدة؟ األلفية
امُلرتبطة والخصائص لألدوار النمطية الصور يف تراجًعا يُظهرون النشء أن السابقة
فعىل لذا ٢٠٠٤)؛ وكوبر، ورسوف (ديهارت السن نفس من باألقران مقارنًة بالبالغني
األطفال نظرة عىل اإلعالم يف النمطية الصور تأثري وتميز توضح أن املستقبَلية األبحاث
من للتَّوبيخ عرضًة أكثر خاص وجه عىل الفتية وألن النشأة. عرب لآلخرين وامُلراهقني
الفتيات من اتساًقا أكثر يَكونون فقد اآلخر، الجنس سلوك التِّباع نتيجًة واألقران الوالَدين
.(٢٠٠٥ وجيننجز، (بايك مبارش بشكل حياتهم يف تُؤثِّر قد التي النمطية الصور مع
فإنَّ وعليه اآلخر. الجنس سلوكيات يف االنخراط عىل الفتيات ع تُشجَّ ما دائًما املقابل ويف
الَخصائص يَتجاوز ال بما لكن الفتيات، من أكثر الفتيان يف تُؤثِّر قد النمطية الصور
تأثري أن عن فضًال االجتماعي. النوع عىل واملبنيَّة األطفال حول امُلتمحورة والسلوكيات
عن الكثري يُعَرف وال التليفزيوني. املحتوى عىل رئيسية بصورة اقترص النشء عىل اإلعالم
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عرب النمطية الصور عىل واإلنرتنت الفيديو وألعاب كالكتب األخرى اإلعالم وسائل تأثري
النشأة.

التواُصل ُممارسات تَعِكس بطريقة واإلناث الذكور اإلعالم قدم التاريخية، الناحية من
بالسلوك يَتميَّز تنفيذي، دور تبنِّي أجل من يَتواَصلون األوالد كان إذ وقتها؛ يف االجتماعي
تتواَصل البنات كانت املقابل يف واملستقل. الهدف عىل واملركز وامُلهيمن والتناُفيس الجازم
اآلخرين الحتياجات املراعي الداعم الطيب التعاوني السلوك يعكس تعبرييٍّا، دوًرا لتتبنَّى
أطفال يَزال ال حيث األخرية؛ الخمسني األعوام يف الكثري يتغريَّ ولم .(١٩٥٥ (بارسونز،
وآخرون، (ديهارت الحسبان يف والتعبريية التنفيذية األدوار وضع مع يتواَصلون اليوم
وبوجه االجتماعي. النوع بوظيفة املتعلِّقة السلوكيات يف واحد تغريُّ حدث أنه إال .(٢٠٠٤
سلوك تبنِّي مثل التنفيذية، الخصائص من العديد صعيد عىل اإلناث تواُصل يزيد خاص،
وسائل من الرئييس التيار ويَعِكس .(٢٠٠٣ وديكمان، (إيجيل الهدف عىل مركز مستقل
الصور من وفرًة والتليفزيون الفيديو وألعاب الكتب تقدم حيث الواقعية؛ الحياة اإلعالم
وهم الذكور يُصور اإلعالم نجد أن النادر من أنه إال لإلناث. نة املتضمِّ ة املضادَّ النمطية
يَتواصل إذ الواقعية؛ الحياة يعكس أيًضا وهذا تعبريية. خصائص ذات أدواًرا يتبنون
يف لالنخراط ميًال أقلُّ فهم ثَم ومن الذكورية؛ مات السِّ إظهار أجل من أجل من األوالد
أخرى مرًة السبب يكون وربما البنات. من االجتماعي النوع لحاجز عابرة سلوكيات
بطبيعتها أنثوية أنشطة يف امُلنخِرطون األوالد يتعرض ما دائًما إذ النفس؛ بحفظ متعلًِّقا

.(٢٠٠٧ وفريدمان، (ليرب والوالدين واألشقاء األقران لِعقاب
النوع تمثيل يف التعليمي/املعلوماتي اإلعالم برامج تأثري عن األبحاث اقترصت
الجمهور أن من الرغم فعىل والنشأة؛ النمو نطاق عىل الِعرقي والتمثيل االجتماعي
تعلُّم مرحلة يف األطفال بني تَراَوح التعليمي/املعلوماتي اإلعالم برامج من املستهدف
الجمهور إىل بالنسبة التنميط تتناَول لم دائمة بصفة األبحاث فإن وامُلراهقني، امليش
من معينة لفرتات املوجهة الربامج يف الظهور إىل التنميط يميل ربما للربامج. امُلستهَدف
من مختلفة أصناف استخدام نموهم عرب النشء ل يُفضِّ كذلك غريها. من أكثر النشأة
مرحلة يف النشء عند أقلَّ بجاذبية التعليمية الربامج تتَّسم فمثًال اإلعالمية. املنتجات
قد اإلعالم يف النمطية الصور تأثري فإن لذا ٢٠٠٣)؛ وكوتلر، (كالفرت طة املتوسِّ الطفولة
اإلعالمي الصنف لهذا فيها النشء استخدام يبلغ التي النشأة مراحل يف ذروته تأثريه يبلغ
التي التعليمية/املعلوماتية الربامج بني تُميِّز لم السابقة األبحاث أن عن فضًال أقصاه.
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عكس فعىل الدرايس؛ املحتوى عىل تؤكِّد التي وتلك اإليجابي االجتماعي التطور عىل تُركِّز
االجتماعية التعليمية/املعلوماتية الربامج تُؤكِّد الدراسية، التعليمية/املعلوماتية الربامج
االجتماعي النوع تمثيل فإن وعليه االختالف. وتقبُّل االجتماعية السلوكيات عىل اإليجابية
النشء يف تُؤثِّر قد اإليجابية االجتماعية التعليمية/املعلوماتية الربامج يف العرقي والتمثيل
وعىل الدراسية. التعليمية/املعلوماتية الربامج يف املقدَّم املشابه املحتوى من أبعد لدرجة
صنف لكل االجتماعي النوع عىل القائم التنميط أوضح بشكل تُميِّز أن املستقبلية األبحاث
النشأة. عرب النمطي لإلعالم التفاُضلية اآلثار قياس أجل من املستهدف والجمهور إعالمي
النوعي التنميط ِمن أيٍّ عىل اإلعالم تأثري تتناَول التي امُلستقبلية للدراسات ينبغي
النشء يف يُؤثِّر أيهما التايل: التساؤل تتناَول أن واملراهقني األطفال ومواقف العرقي أو
(١٩٨٩ ودامربوت، ريب «التكرار»؛ فرضية (أي النمطية للصور املتكرِّرة املشاهدة أكثر،
«التشبُّع»؛ فرضية (أي نمطية بطريقة ف تترصَّ التي للشخصيات امَلحسوسة األهمية أم
ومعتقداته. امُلشاِهد مواقف ببطء اإلعالم يُشكِّل التكرار، لفرضية فطبًقا ودامربوت)؟ ريب
يف النمطية الصور ُمشاهدة بتكرار الوقت بمرور النمطية الصور ن تتكوَّ لذلك ونتيجة
فرضية ترى املقابل، يف التنميط. ُمستويات أعىل بكثافة املشاهدين عىل يَظهر حيث اإلعالم؛
النمطية. الصور تشكُّل يف نسبيٍّا ُمهم غري النمطية للصور التعرض مرات عدد أن التشبُّع
الحاد بالتأثري تتَّسم التي الشخصيات فإن وعليه املهمة. هي املقدمة الصور طبيعة إن بل
الرغم وعىل األكرب. بالدرجة النشء عند التنميط يف تؤثر أنها يُعتقد املشاهد عىل والقوي
مراحل باختالف يختلف قد تأثريهما فإن النشء، يف تُؤثِّران قد الفرضيتنَي كال أن من
ممن (أكثر املراهقني فإن املراهقة، أوائل يف مهم عنرص الهوية ن تكوُّ وألن فمثًال، النشأة.
التشبُّع. فرضية يدعم مما ليُقلِّدوها، أكثر أو بشخصية يرتبطون قد النشء) من سواهم
رئيسية بصفة النشء بعض يتأثَّر أن امُلمكن من فبينما الفردية. الفروق تؤثر وربما
يف محدَّدة بشخصيات أساًسا اآلخر البعض يتأثر قد النمطية، للصور الرتاكمية باملشاهدة

البحث. لنبدأ اإلعالم.
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السابع الفصل

وصورة السمنة عىل اإلعالم آثار
واضطراباتاألكل اجلسم

قوامه. وجمال ووزنه طوله األنثى: لجسم املثىل الصورة وتخيَّل عينَيك أغلق تَستعد، عندما
لنفعل واآلن ذهنك؟ يف املثالية الصورة شكله يف يُقارب شخص اسم تذكر أن يُمكنك هل
يف تصوَّرت هل وقوامها. العضالت حجم االعتبار يف الوضع مع الذكور، مع نفَسه اليشء
اإلناث من العظمى الغالبية إنَّ حيث ال؛ األرجح عىل املثايل؟ الجسم تمتلك أنك لحظة أي
امتالك يف يرغبون الذكور ومعظم أصغر، جسًما يمتلكن وأن الوزن يفقدن أن يتمنَّني
ر تتصوَّ لم إن لذا ٢٠٠٧)؛ وسوبال، (نيبورز رشاقة أكثر يكونوا وأن إضافية عضلية كتلة
رأيتَه شخص جسم هو رتَه تصوَّ الذي «املثايل» الجسم األغلب عىل تصوَّرت؟ فمن نفسك،

مجلة. يف أو اإلنرتنت عىل أو فيلم يف أو التليفزيون يف
فخالل النساء؛ عند املثايل» «الجسم صورة يف اإلعالم وسائل أثرت ُقرون مدار عىل
١٤ املقاس ذي جسِمها بهيئة مونرو مارلني الرشيقة مثَّلت العرشين القرن خمسينيات
قبل لكن مثالية. النحيفة بهيئتها تويجي العارضة اعتُربت بعقد، وبعدها املثايل. الجسم
يف املرسومة الجميالت صور أثَّرت واألفالم والتليفزيون املجالت ظهور من طويل وقت
البدنية اللياقة من فبدًال املثايل. للجسد الثقافية املعايري يف ورافائيل ورينوا روبنز لوحات
ُمستديرة. ممتلئة هيئة يف يُرسمن عرش والتاسع عرش السابع القرنني بني فيما النساء كانت
موس) كيت (مثل النحيف عدة؛ أشكاًال النساء عند «املثايل» الجسم صورة تتَّخذ قد واليوم
الجمع إنَّ بل جونز). لو لو (مثل الريايض أو سيمسون) جيسيكا (مثل املستدير أو
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واألرداف النحيف الوسط املثايل؛ اليشء هو النساء من كثري عند والنحافة الرشاقة بني
الجسم أشكال كل فيه تشرتك واحًدا شيئًا ثمة لكنَّ الحجم. املتوسط والصدر الصغرية

.(٢٠٠٦ وبرييسني، (ديرين روبنز رسوم عن بالكلية تَختِلف أنها املعارصة: «املثايل»
يؤثر أن لإلعالم يمكن هل املثايل، للجسم الثقافية املعايري يف التأثري عدا فيما لكن
الجسدية النشء صحة يف اآلراء تلك تؤثر هل ألجسامهم؟ واملراهقني األطفال نظرة يف
استخدام استعراضتأثري علينا أوًال لكن ييل. فيما سنتناولها الهامة األسئلة تلك والنفسية؟
العالم. أنحاء جميع من النشء عىل تؤثر التي الصحية األزمة السمنة، عىل اإلعالم وسائل

الوزن. وفئات الجسم كتلة يخيف وقد معتدل، كوميدي عنف :1-7 جدول

الوزن فئة املئوية الرشيحة مؤرشكتلة قيمة
الجسم

الوزن من أقل باملائة خمسة من أقل ١٨٫٤ ≥
صحي وزن باملائة ٨٥ إىل ٥ من ١٨٫٥–٢٤٫٩
زائد وزن باملائة ٩٥ إىل ٨٥ ٢٥–٢٩٫٩

سمنة باملائة ١٠٠ إىل ٩٥ ٣٠ ≤

الجسم ووزن اإلعالم وسائل استخدام (1)

تحت والوزن الجلد تحت الدهون سماكة ذلك يف بما عدة، بُطرق منة السِّ قياس يُمكن
أنه إال الطاقة. ثنائية السينية ة باألشعَّ االمتصاص وقياس الهيدروستاتيكي) (الوزن املاء
مؤرش يُسمى قياس بمنهج يُقاس الوزن كان استعراضها سريد التي الدراسات معظم يف
والنوع والوزن الطول عىل وامُلراهقني األطفال عند الجسم كتلة مؤرش ويُبنى الجسم. كتلة
ضمن الجسم كتلة مؤرش قيمة تكون عندما السمنة نطاق ضمن النشء ويُعد والعمر.
ويف .(1-7 جدول (انظر وعمرهم لنوعهم باملائة ٩٥ عىل تزيد أو تُساوي التي الرشيحة
مؤرشِّ قيَم أشارت ،(٢٠٠٦ وآخرون، (أوجدن املتَّحدة الواليات يف منة للسِّ حديثة دراسة

عمر يف النشء من و١٩٪ سنوات ٢–٥ عمر يف النشء من ٪١٤ أن إىل الجسم كتلة
وعىل منة. بالسِّ مصابني يُعتربون سنة ١٢–١٩ عمر يف النشء من و١٧٪ سنة ٦–١١
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٥ بني فيما عرشة) كل بني من واحد (أو سمني طفل مليون ١٥٥ يوجد العالم مستوى
نطاق ضمن األوروبي االتحاد يف األطفال من ٪٢٥ حوايل ويدخل العمر. من عاًما ١٧ إىل
النامية الدول يف وحتى الجسم. كتلة مؤرشِّ يف ٪٩٥ لنسبة املتجاوزة أو امُلساوية الرشيحة
٪٣,٣ إن بل االرتفاع. إىل األطفال بني السمنة معدالت تتَّجه والهند) والصني (كالربازيل
االتحاد (منظمة اآلن منة السِّ من يُعانون النامية الدول يف الخامسة سن تحت األطفال من
الثاني النوع من السكَّري (كمرض بدنية صحية مخاطر ثمة وألن .(٢٠٠٧ للقلب، العاملي
إىل ل (كالتحوُّ نفسية صحية ومخاطر الدموية)، واألوعية القلب وأمراض األيض وُمتالزمة
عكف فقد الطفولة يف بالسمنة ُمرتبطة بالنفس) الثقة وانخفاض والحرج الضحية موقع
استخدام ظلَّ الوراثية، والجينات الغذائي النظام وبجانب أسبابها. دراسة عىل العلماء
يَحتوي ال اإلعالم لكن النشأة. عرب منة السِّ عن لألبحاث متكرِّرة تركيز نقطة اإلعالم وسائل
وسائل استخدام يؤثر أن امُلمكن من فكيف دهون. وال بروتني وال حرارية سعرات عىل

الجسم؟ وزن يف اإلعالم

الوزن زيادة لإلعالم يمكن كيف تفسري (1-1)

أن اإلعالمية املواد الستخدام يمكن كيف لتفسري محتَملة آليات ثالث ُطرحت لقد
البدني. النشاط محلَّ املفرط الجلوس عىل القائم السلوك يحل أن (أ) الوزن: يف يؤثر
وسائل استخدام أثناء يف أساسية بصورة الغذائية الناحية من رديئة أطعمة تناول (ب)
وكلٌّ واملراهقني. األطفال عند سيئة غذائية عادات إىل الطعام إعالنات تؤدِّي (ج) اإلعالم.

بالرتتيب. سنَتناوله منها

البدني النشاط محل املفرط الجلوس عىل القائم السلوك يحلَّ أن (أ)

— «وي» بمنصة الخاصة الفيديو ألعاب من وتشكيلة الرقص» «ثورة لعبة باستثناء
فالكساىل جلوسيٍّا؛ نشاًطا الفيديو ألعاب ممارسة تُعد — للياقة فيت وي منصة وخاصة
حرارية سعرات يحرقون سواء حدٍّ عىل الكمبيوتر ومستخدمي األريكة عىل الجالسني من
وقال الفيديو. ألعاب ممارسة أو التليفزيون مشاهدة أو اإلنرتنت ح تصفُّ أثناء يف قليلة
الحركة محلَّ تحلُّ بدنيٍّا نشاًطا تتطلب ال التي اإلعالم وسائل استخدام عملية إن البعض
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أو القفز أو للعدو يخرجون األطفال فإن اإلعالم وسائل تُتاح ال وعندما الطاقة، عالية
أنه إىل النظريات بعض تشري كذلك الحرارية. للسعرات امُلستهِلكة األنشطة من غريهما
يف الدهون تزيد بدنيٍّا النَِّشطة األعمال محل بدنيٍّا النشطة غري السلوكيات لحلول نتيجة
اإلنسان جسم عن القائمة األبحاث أن إال .(١٩٩٠ وشونج، وديتز (جورتميكر الجسم
النشاط بني يَربطوا أن (٢٠٠٢) وزمالؤه يانس يستطع لم فمثًال االعتقاد. هذا تدعم ال
وأوضح سنوات. ٤–٦ عمر يف األطفال عند التليفزيون وُمشاهدة بالحيوية املفعم البدني
وسائل أمام «لالسرتخاء» كثرية فرص لديهم اليوم خالل النشء أن (٢٠٠٧) جوردان
يبدو ال إذًا ُمتعارَضني. نشاَطني ليسا وهما بالحركة، امُلفَعمة األنشطة يف واالنخراط اإلعالم

النشأة. عرب بدنيٍّا النشط السلوك محلَّ يحلُّ اإلعالم وسائل استخدام أن
يزال ال بالحيوية، امُلفعمة األنشطة يف امُلستغَرق الوقت مقدار عن النظر برصف
نسبيٍّا قليًال يتحرَّكون الوقت هذا وخالل اإلعالم، وسائل مع يوميٍّا ساعات يَقضون النشء
أن (١٩٩٨) وزمالؤه أور بار ذكر مىض، عقد وقبل قليلة. حرارية سعرات ويحرقون
ح مرجَّ سبب مجرد ليس التليفزيون، كُمشاهدة بالجلوس، املرتبط اإلعالم وسائل استخدام
منطقي وهذا أيًضا. الرسيرية باملقاييس كبري ارتفاع يف بل الجسم، دهون نسبة ارتفاع يف
قوام أو مشدودة بطن عضالت عىل الحصول تصور يصعب حال كل فعىل بالبديهة؛
لوزر) بيجست (ذا األكرب» «الخارس برنامج ومشاهدة مريح كريس عىل باالتكاء َممشوق
عىل باإلعالم املرتبط البدني النشاط عدم فرتات طول يؤثر هل لكن التليفزيون. عىل

صحيحة. دائًما ليست البديهة تلك أن إىل األبحاث من كامل عقد يُشري منة؟ السِّ
بني سببيٍّا ربًطا الربط املراَهقة أواخر إىل املبكِّرة الطفولة من عديدة دراسات حاولت
من الفيديو ألعاب وممارسة الكمبيوتر واستخدام التليفزيون ومشاهدة ناحية من منة السِّ
وسائل استخدام بني ملموس ارتباط إىل لت توصَّ عديدة دراسات أن ورغم أخرى. ناحية
مارشال ٢٠٠٧؛ (جينفي، ضعيفة قوَّته كانت ما دائًما االرتباط هذا فإن والسمنة، اإلعالم
وهيكيث (ويك مثًال وزمالؤه ويك َل توصَّ إذ ٢٠٠٤)؛ وموردي، وكامريون وجوريل وبيدل
فقط ٪١ يف سببًا كان للتليفزيون أبنائهم الستخدام اآلباء ذكر أن إىل (٢٠٠٣ ووالرتز،
الدراسات تتمكَّن ولم املراهقة. وأوائل املتوسطة الطفولة يف الجسم كتلة مؤرشِّ قيم من
(جينفي). األساس من الجسم كتلة ومؤرشِّ اإلعالم وسائل استخدام بني الربط من األخرى
إىل — الشائع الرأي بعكس — (٢٠٠٤) وزمالءه مارشال امُلتضاربة النتائج هذه ودفعت

طبية». أهمية له يكون أن من «أصغر السمنة عىل اإلعالم استخدام تأثري أن استنتاج
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أساسية بصورة الغذائية الناحية من رديئة أطعمة تناول (ب)
اإلعالم وسائل استخدام أثناء يف

(٢٠٠٨ ،SwasonMeals.com) ١٩٥٤ عام التحضري رسيعة عشاء وجبة أول طرح مع
االجتماعي. القبول التليفزيون أمام العشاء تناول فكرة لألغذية سوانسون رشكة أكسبت
مشاهدة أثناء يف الطعام تناول أن من قلقهم عن الباحثون يُعربِّ أن قبل عقود ومرَّت
املشكلة ليست النشء. بني السمنة من يزيد شابه وما الفيديو ألعاب وممارسة التليفزيون
استخدام أن يف بل اإلعالم، وسائل استخدام أثناء يف صحيٍّا طعاًما يَستهِلكون األطفال أن
ودعًما غذائيٍّا. الرديئة األغذية من الحرارية السعرات جرعة لزيادة يؤدي اإلعالم وسائل
أكثر أو وجبتنَي تتناول التي األُرس أن (٢٠٠١) وزمالؤه كوون أوضح االعتقاد، لهذا
قدًرا وتناَولت والصودا والتَّسايل البيتزا من أكرب قدًرا استهلكت التليفزيون أمام يوميٍّا
مشاهدة تتسبَّب أن من بدًال لكن األُرس. من بغريها مقارنة والخرضوات الفواكه من أقل
تتناول التي العائالت أن األمر يتعدَّى ال ربما الرديئة، األطعمة النشء تناول يف التليفزيون
تناول أثناء ذلك يف بما كثريًا، التليفزيون ملشاَهدة كذلك تَميل الصحي الطعام من القليل

الطعام.
أطعمة دورية بصفة واملراهقون األطفال يَتناول التقليدية، الوجبات إىل باإلضافة
التسايل إن بل اإلعالم. وسائل تُستخدم ما غالبًا التسايل أطعمة تناول أثناء ويف تسايل،
ووانج وكيلني (ماثيسون أخرى وجبة أي من التليفزيون أمام تُستهلك ألن عرضة أكثر
بطالب يتعلَّق فيما أنه وجدوا وزمالءه ماثيسون أن إال .(٢٠٠٤ وروبنسون، وفارادي
محتوى إجمايل عىل عدمه من التليفزيون استخدام يُؤثِّر لم والخامس الثالث الصف
لم التليفزيون أمام الطعام تناول فإن وباملثل، امُلستهلك. الطعام يف والسعرات الدهون
،(٢٠٠٦ وبريش، (فرانسيس املدرسة قبل ما مرحلة يف الطاقة جرعة إجمايل عىل يؤثر
السنة يف النشء عند أنه (١٩٩١ وسكينر، وجولدبريج، (كاروث، وزمالؤه كاروث ووجد
الغذائية التليفزيونية اإلعالنات ُمشاهدة تؤدِّ لم عرشة الثانية حتى العارشة من الدراسية
الوجبات تناول فإن ثَم من املشاهدة؛ أثناء يف الخفيفة الوجبات من تناولهم زيادة إىل
الغذائية الناحية من الرديئة األطعمة تناول يستبدل ال أنه يبدو التليفزيون أمام الخفيفة
اكتشف فقد جدل؛ محلَّ التقييمات تلك تكون قد ذلك، عىل وعالوًة الغنية. األغذية بتناول
الوجبات تناول فإن اإلعالم، وسائل استخدام عن النظر برصف أنه (٢٠٠٤) وزمالؤه فيلد

سنة. ١٤ إىل ٩ سن من األطفال لدى الجسم كتلة مؤرشِّ عىل تأثري له ليس الخفيفة
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سيئة غذائية عادات إىل الطعام إعالنات تؤدي (ج)
املشاهدة بعد واملراهقني األطفال عند

الرسيعة» «الوجبات عن التليفزيونية اإلعالنات املتَّحدة اململكة حظرت األخرية، اآلونة يف
تحت األطفال تستهدف التي والسكر) وامللح بالدهون الغنية األطعمة بأنها تُعرف (التي
تتسبَّب التليفزيونية اإلعالنات أن من الخوف أدى فقد ٢٠٠٨)؛ ،BBC.com) عاًما ١٦ سن
هل ولكن السياسة. هذه اتباع إىل العرض) (بعد سيئة أكل لعادات األطفال اكتساب يف

ُمربَّر؟ اإلعالنية الرقابة من النوع هذا
عن باإلعالنات وامُلراهقون األطفال يُغمر يوم كل يف الغذائية: اإلعالنات انتشار
تَستهِدف التي التليفزيونية اإلعالنات إجمايل من ٪٥٠ من يقرب فما الغذائية. املنتجات
املرتبطة امُلنتجات أو والحلوى) والحبوب الخفيفة الوجبات (مثل لألطعمة ج تُروِّ النشء
(جانتز وزمالؤه جانتز وجد إذ كريم)؛ اآليس صناعة وماكينات املطاعم (مثل باألغذية
اإلعالنات فإن الغذائية، املنتجات عن اإلعالن عند أنه (٢٠٠٧ ورايداوت، وأنجليني وشوارتز
لحبوب و٢٨٪ والتسايل، للحلوى ٪٣٤ غذائيٍّا: رديئة ملنتجات ج تُروِّ حاالت ١٠ كل من ٩ يف
ولكن الفاكهة، لعصائر و١٪ األلبان، ملنتجات و٤٪ الرسيعة، للوجبات و١٠٪ اإلفطار،
من ٪٨٨ فإن نيكلوديون، لألطفال األوىل الشبكة عىل حتى والخضار. للفاكهة يشء ال
وهذه .(٢٠٠٧ وووتان، (باتادا غذائيٍّا رديئة ألطعمة ج تروِّ بالتغذية املتعلِّقة اإلعالنات
تهدف العامة للخدمة إعالنات عدة ترعى نيكلوديون أن إىل نظًرا خاص، وجٍه عىل ُمفارقة
اللوحات عىل بالظهور الربامج من لشخصيات وتسَمح الطفولة مرحلة يف السمنة ملعالجة

والخرضوات. للفواكه للرتويج اإلعالنية
خالل من صحية غري غذائية ملواد واملراهقون األطفال يتعرَّض ذلك، إىل باإلضافة
أن الصدفة من وليس الفيديو. وألعاب التليفزيونية والربامج األفالم يف املنتجات وضع
ويُمكن كوكاكوال. بشعار مزينة كبرية أكواب من يرشبون أيدول أمريكان برنامج حكام
العرشين القرن من الثمانينيات عقد أوائل ففي األساسية. الفكرة عىل املنتج وضع يُؤثِّر أن
املنتَج ظهور بعد ٪٦٥ بنسبة بيسيس ريزيز حلوى مبيعات ارتفَعت املثال، سبيل عىل
مكان، كل يف األطعمة إعالنات وتوجد .(٢٠٠٦ وكاربنرت، (باملر تي» «إي الرائع الفيلم يف
املدرسية الشبكة عىل تُبث تجارية إعالنات ١٠ أصل من ٧ إنَّ إذ املدرسة؛ حرم يف حتى
هورجن، والصودا؛ الرسيعة والوجبات (كالحلوى غذائيٍّا رديئة أطعمة هي األوىل القناة يف
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األطفال ى يتلقَّ حيث خاصٍّ بوجٍه خرية للسُّ ُمثري أمر وهذا .(٢٠٠١ وبراونيل، وتشوت،
الدراسة. خالل صحية غذائية خيارات باتباع يويص تعليًما

سبيل (عىل الغذائية باملواد الصلة ذات املواقع من مئات يُتيح اإلنرتنت، شبكة عىل
عىل (يوجوس املروَّجة املنتجات مع التفاُعل لألطفال تاون) كيه فان كيلوجز املثال،
اإلعالنات مشاهدة يُمكنهم كذلك النمر). توني (مثل املعروضة والشخصيات املثال) سبيل
كذلك اإلعالنية. األلعاب ممارسة خالل موضوعة مُلنتجات والتعرُّض لألطعمة التجارية
باإلعالنات األطفال تَستهِدف التي الرائدة التجارية العالمات من ٪٨٥ من أكثر يَمتلك
اإلعالنات تَستخدم املواقع هذه من و٦٤٪ لها، تروج تفاُعلية إلكرتونية مواقع التليفزيونية
أصدقائهم إىل اإللكرتوني الربيد طريق عن للموقع رابط بإرسال النشء إلقناع الفريوسية
بُمنتجات ة الخاصَّ تاون كيه فان مثل اإلعالنية، األلعاب بعض أن والالفت .(٢٠٠٦ (مور،
قبل دقيقة ١٥ ملدة واللعب الخروج عىل األطفال تحثُّ لحظية رسائل لديها كيلوجز،
النصيحة هذه يتبع النشء من أي كان إذا وأتساءل للموقع. التفاُعيل املحتوى إىل الوصول

فعًال.
اإلعالم وسائل يف األغذية إعالنات النشء يواجه اإللكرتونية، اإلعالم وسائل عن بعيًدا
ألطعمة اإلعالنات تلك تروج األحيان، أغلب ويف املنتجات. أغلفة وعىل كاملجالت، املطبوعة،
مجلة يف عنها امُلعَلن الغذائية املنتَجات من ٪٧٦ أن ما دراسة وجدت فمثًال، صحية. غري
ذلك، إىل باإلضافة .(٢٠٠٧ وووتان، (باتادا غذائيٍّا رديئة أطعمة عن كانت نيكلوديون
املوجودة األطعمة كانت الغذائية، املنتجات عبوات عىل نيكلوديون شخصيات ظهرت عندما
عن القراءة أيًضا لألطفال ويُمكن صحية. غري الحاالت من ١٠ أصل من ٦ يف بالداخل
موجهة كتب يف كوكيز وأوريو لوبس وفروت سكيتلز مثل باألغذية، الصلة ذات املنتجات
للعدِّ كتابًا له قرأُت صغريًا، ابني كان وعندما .(٢٠٠٦ وكاربنرت، (باملر الصغار للقراء
ابني أكل الحال، بطبيعة صفحة. كل يف خاصة مواقع يف شرييوس حبوب وضع يمكن

الكتاب. قراءة بعد الشرييوس حبوب
املاضية، الثالثني السنوات مدى عىل منة: السِّ والبحوثعن األطعمة اإلعالناتعن
املدرسة قبل ما مرحلة يف األطفال بني املتحدة الواليات يف السمنة معدالت تضاَعَفت
(ديرسوشريز طة املتوسِّ الطفولة مرحلة خالل لألطفال أضعاف بثالثة وزاَدت واملراهقني،
التعرُّض نتيجة هي الزيادة هذه أن إىل الباحثني من العديد أشار وقد .(٢٠٠٧ وهولت،
والرشاء، الطلب إىل األطفال يَدفع مما التليفزيون)، شاشة عىل (وخاصة األغذية إلعالنات
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ذلك مع .(٢٠٠٣ العاَلمية، الصحة (منظمة غذائيٍّا الرديئة األطعمة تناول النهاية ويف
قد تليفزيون عىل املذاعة األطعمة إلعالنات األطفال تعرض أن األخرية األبحاث أثبتت فقد
الرديئة لألطعمة التعرُّض ظلَّ حني يف املاضية، الثالثة العقود مدى عىل بالفعل انخفض

وهولت). (ديرسوشريز املستوى نفس عند غذائيٍّا
تتطلَّب ألنها إشكالية تُمثِّل الكيل املستوى ذات الدراسات هذه مثل فإن ذلك، ومع
يكونوا أن يمكن النشء لكن املساواة. قدم عىل األطفال جميع فيها يُعامل واسعة تعميمات
من كبري أو قليل لعدد يتعرَّضون ثَم ومن للتليفزيون؛ كثيف أو قليل بمقدار ُمشاهدين
عرب النشء عىل اإلعالنات تأثري يختلف وقد الغذائية. املنتجات عن التجارية اإلعالنات
قد واملراَهقة املدرسة قبل ما مرحلة يف منة السِّ معدَّالت أن من الرغم عىل فمثًال: النشأة.
لألغذية تليفزيونية إعالنات يشاهدون املدرسة قبل فيما النشء فإن الضعَفني، إىل زادت
الطفولة مرحلة يف النشء أن إال املراهقني، من بالثلُث أقل بمقدار اليوم يف الغذائية
(جانتز املراِهقني من فقط إعالنات بأربعة أكثر عدًدا اليوم يف يشاهدون الذين املتوسطة،
البيانات هذه وتُشري أضعاف. ثالثة إىل منة السِّ معدالت يف زيادة شهدوا (٢٠٠٧ وآخرون،

النشأة. عرب األغذية بإعالنات التأثر من مختلفة درجات إىل
إىل واملتوسطة املبكِّرة الطفولة يف النشء عىل والتجريبية االرتباطية البحوث تُشري
إعالناتها شاهدوا التي الغذائية املنتجات لون يُفضِّ فهم االختيار، النشء يُعَطى عندما أنه
.(١٩٨٢ ،١٩٨٠ وجولدبرج، (جورن يُشاِهدوها لم بالتي مقارنة التليفزيون شاشة عىل
امُلعارصة البحوث تزال ال عاًما، ٢٠ من أكثر منذ أجري قد األبحاث هذه معظم أن ورغم
وروبنسون بورزيكوسكي وجد فمثًال، الغذاء. تفضيالت يف يُؤثر اإلعالن أن فكرة تدعم
والعصري السوداني الفول زبدة يُفضلون املدرسة قبل فيما النشء أنَّ (٢٠٠١) مؤخًرا
املعلن غري تلك من أكثر متحركة رسوم برنامج خالل عنها املعلن التجارية العالمات من
مشرتياتهم أو سنٍّا األكرب امُلراِهقني طلبات عىل اإلعالن تأثري حول أبحاث توجد وال عنها.

باألطعمة. يتعلق فيما
مستمرة بصفة الحًقا الغذاء تناول عىل اإلعالنات تأثري حول األبحاث وثقت لقد
الفصول أو (كاملختربات السيطرة تحت بيئات ن تتضمَّ التي التجريبية الدراسات يف
أثبت فمثًال املراهقني). عن بحوث توجد (ال واملتوسطة املبكِّرة الطفولة عرب الدراسية)
املشكوك األغذية عن اإلعالنات أن (١٩٨٢ وفوكس، وماكليالرن، (جيفري، وزمالؤه جيفري
سنوات و٩ ٤ بني أعمارهم ترتاَوح الذين األطفال يف الطاقة جرعات زيادة إىل أدَّى فيها
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وجد عاًما، ٢٢ حوايل وبعد األلعاب. أو الصحية األغذية عن اإلعالنات فعَلت مما أكثر
فيما النشء أن (٢٠٠٤ ودويف، وبونتني، وبراون، وجيليسبي، (هالفورد، وزمالؤه هالفورد
الصلة ذات اإلعالنات ُمشاهدة بعد الخفيفة الوجبات من املزيد تناولوا سنة ٩–١١ بني
األطفال يف وضوًحا أكثر التأثري هذا كان كذلك، الصلة. ذات غري اإلعالنات من باألغذية
الطبيعي. الوزن ذوي باألطفال مقارنًة الوزن وزيادة املفرطة السمنة من يُعانون الذين
وهيوز، وبويالند، (هالفورد، وزمالؤه هالفورد وجد قليًال، سنٍّا أصغر عيِّنة وباستخدام
يف كبرية زيادة إىل أدى باألغذية الصلة ذات اإلعالنات عرض أن (٢٠٠٧ ودويف، وأوليفريا،
الوزن من لكل التليفزيون مشاهدة تلت خفيفة وجبات تناول فرتة خالل الطعام تناول
واملهم سنوات. ٥–٧ سن يف زيادة) ٪١٤) بالسمنة واملصابني (٪١٧ (زيادة الطبيعي
الربنامج خالل عنها امُلعلن تلك تكن لم الدراسة هذه يف املتناَولة الرسيعة األطعمة أن
األطعمة تناول فقط وليس عام، بشكل األكل حَفزت األغذية إعالنات فإن لذا، التليفزيوني.
التليفزيون، إغالق بعد الغذاء استهالك كان فقد ذلك، عىل عالوًة التليفزيون. يف املرئية

النشء. شهية عىل نسبيٍّا األمد طويل تأثري ذات كانت اإلعالنات أن إىل يُشري مما

والسمنة اإلعالم ووسائل اآلباء (2-1)

األكرب التأثري له من هم اإلعالم، وسائل وليس واألمهات، اآلباء أن نتذكر أن املهم من
األطفال يف اآلباء يؤثر عام، بشكل الطفولة. مرحلة خالل والتفضيالت األكل أنماط عىل
األطعمة رشاء خالل من الصحية، وغري الصحية الغذائية العادات تشكيل طريق عن
الوجبات أثناء يف صحية وغري صحية غذائية خيارات وتقديم الصحية، وغري الصحية
تؤكل التي األغذية كمية أن أيًضا األبحاث أظهرت وقد .(٢٠٠٧ (جينفي، بينها وفيما
يأكلون الذين اآلباء فإن لذا والطفل؛ الوالد بني تَتشابه املستهَلكة الغذائية املواد وجودة
وهوانج، ومنسينجر، (جرير، نفسه اليشء أطفالهم يفعل غذائيٍّا الرديئة األطعمة من الكثري
األغذية. بإعالنات يتأثَّرون األطفال شأن شأنُهم أيًضا واآلباء .(٢٠٠٧ وستيتلر، وكومانيكا،
آلباء تقييم يف فمثًال، اآلباء. يَشرتيها التي األطعمة إىل يصل أن يُمِكن بدوره التأثري وهذا
(٢٠٠٧) وزمالؤه جرير وجد طة، واملتوسِّ املبكِّرة الطفولة مرحلتَي يف امَلحرومني النشء
الطعام تناول بأن االعتقاد مع طرديٍّا يرتبط الرسيعة الوجبات إلعالنات األكرب التعرُّض أن
لإلعالنات اآلباء ُمشاهدة زادت كلما أنه بمكان، األهمية ومن املعياري. السلوك كان الرسيع

الرسيعة. للوَجبات أطفالهم تناول زاد ذلك، شابه وما كينج وبرجر ملاكدونالدز
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بالسمنة والوصم اإلعالم وسائل (3-1)

هة املوجَّ السلبية التمييزية والسلوكيات النَمطية والصور املواقف إىل بالسمنة الوصم يُشري
الوزن ذوي أقرانهم النشء يرى النمو، فخالل الوزن. زيادة من يُعانون الذين النشء إىل
املعارف من اإلعجاب إلثارة قابلية وأقلَّ وقذارة، وُقبًحا وغباءً وكسًال أنانية أكثر الزائد
اللعب، يف لني مفضَّ رفاًقا البدناء األطفال كون احتمالية تقلُّ كذلك الطبيعي. الوزن ذوي
منة، بالسِّ والوصم والتخويف. واإلغاظة االجتماعي الرفض من عالية بُمستويات ويمرُّون
وال النشأة، َمراحل بامتداد سوءًا يزداد سنوات، ٣ سن من بداية األطفال يف ُسجل الذي
الوصم حدة زادت الطفل، وزن زاد فكلما ذلك، إىل باإلضافة الكلية. سنوات خالل إال يقلُّ
أيًضا وامُلعلمني للوالدين يُمكن املجحف). والسلوك النمطية، والصور به، املرتبط (والتحيُّز
عىل ون يَقتِرصُ ال اآلباء أن تبنيَّ وقد السمنة. وصمة من تُعزِّز بطرٍق والترصف عبارات نقل
يَغيُظون بل (كالكسل) السمنة من يُعانون الذين األطفال عن السلبية النمطية الصور نقل
من يُعانون الذين النشء املعلمون يرى الفصل ويف وزنهم. بخصوص الخاصة ذريتهم
النشء من عاطفية وأكثر النجاح، احتمالية يف وأقل ترتيبًا، أقل أشخاًصا املفرطة السمنة
بالوزن يتعلَّق فيما سلبًا متحيِّزون البدنية الرتبية مدرِّيس أن تبنيَّ وباملثل الوزن. ط املتوسِّ

.(٢٠٠٧ والتنر، (بول
انتشار يف أيًضا اإلعالم وسائل تُسهم أن امُلمكن من واملعلمني، واآلباء األقران بخالف
وأغسطس بوتر» «هاري أفالم سلسلة من درسيل داديل إىل مثًال انظر منة. بالسِّ الوصم
فاكتوري) تشوكليت ذا آند وانكا (وييل الشوكوالتة» ومصنع وونكا «وييل فيلم من جلوب
فكالهما الوزن. بخصوص التحيز تَنرش التي اإلعالمية النماذج عىل مثاَلني باعتبارهما
السلوك بشأن البالغني تحذيرات يتجاهل وكالهما نَِهم، وكالهما املفرطة السمنة من يعاني
باستمرار األطفال يشاهده فقط واحد وسيط يف الوزن األبحاث تناولت وقد الالئق. غري
كالين وجد الكارتون أفالم من عاًما ٦٠ من ألكثر تحليل ففي الكارتون. أفالم وهو
ذكاءً األقل الشخص موضع يف ظهرت الوزن زائدة الشخصيات أن (٢٠٠٥) وشيفمان
إىل باإلضافة األنحف. الكرتونية الشخصيات إىل نسبة املحبوب وغري تعاسة واألكثر
الرسيعة الوجبات من املزيد تتناول وهي الزائد الوزن صاحبة الشخصيات ظهرت ذلك،
تقييم ففي باملثل، وزنًا. األخف الشخصيات من ولفظيٍّا جسديٍّا أكثر بعدوانية وتترصف
كارتونية)، كانت (ومعظمها Amazon.com موقع عىل مبيًعا لألطفال فيديو ٢٥ ألكثر
(٢٠٠٤ وطومسون، وجوكي-الروس، وتانتليف-دون، (هريبوزو، وزمالؤه هريبوزو وجد

األحيان. من ٪٦٤ يف سلبية بسمات ارتبطت السمنة أن
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املوجهة التليفزيونية الربامج يشاهدون الذين النشء يواجه ذلك، إىل باإلضافة
يف التليفزيون برامج تميل فمثًال، الوزن. عىل بناء التحيز األحيان من كثري يف للبالغني
أقل صورة يف والسمنة الوزن زيادة من يعانني الالتي النساء تصوير إىل الذروة وقت
األنحف األنثوية الشخصيات من الرومانسية العالقات يف للمشاركة عرضة وأقل جاذبية
هذه مثل أن من الرغم وعىل .(٢٠٠٣ وبراونيل، والكالن، وهوفشري، وإيستني، (جرينربج،
البحوث تشري النشء؟ عند الوزن تحيز يف فعًال تؤثر فهل بالسمنة، الوصم تعزز العروض
واملراهقني. األطفال لدى بالسمنة الوصم يف تؤثر قد اإلعالم وسائل أن الواقع يف املحدودة
الوزن ذوات الفتيات الثالث الصف يف النشء رأى مثًال، التليفزيون مشاهدة زيادة فمع
صادقات وغري وقذرات، ذكيات، وغري جشًعا، أكثر الزائد) الوزن ذوي األوالد (ال الزائد
(٢٠٠٧ وسيموندز، وروزوال، (التنر، مؤخًرا وزمالؤه التنر ووجد .(٢٠٠٠ (هاريسون،
بكراهية تنبأ عاًما و١٣ ١٠ بني أعمارهم ترتاوح من يد عىل اإلعالم وسائل استخدام أن
بصفة أكثر سلبية مواقف بوجود وكذلك البدانة، من يعانون الذين والفتيات للفتية أكرب
هذه قيمتها التي اإلعالم وسائل بني ومن السمنة. من يعانون الذين األطفال تجاه عامة
املبني بالتحيز للتنبؤ مؤرش أقوى كان الفيديو)، وألعاب والتليفزيون (املجالت الدراسة
نتيجة هي النتيجة هذه أن (٢٠٠٧) وزمالؤه التنر ورأى املجالت. قراءة من الوزن عىل
الصورة من للكمال ميًال أكثر للجسم عرًضا تقدم التي املجالت يف واملعدلة املنمقة الصور
املجالت، قراءة أن كذلك املمكن ومن الفيديو. ألعاب يف أو التليفزيون شاشة عىل املوجودة
بشكل تُمارس التليفزيون، مشاهدة أو الفيديو ألعاب ممارسة من بكثري شيوًعا أقل وهي
الذين النشء فإن بالتايل املهتمني. غري من جسمهم بصورة املهتمني النشء بني أكرب
الوزن زيادة من يعانون الذين األطفال عن سلبية آراء يعكسون قد النحافة يفضلون

.(٢٠٠٤ وبريتش، (دافيسون والبدانة

اإلعالم ووسائل الجسم صورة (2)

(يونج الفرد جسم بمظهر املتعلقة واألفكار واملشاعر املواقف إىل الجسم صورة تُشري
جسمهم مظهر عن راض غري أو راٍض إما النشء يكون أن ويُمكن .(٢٠٠٧ وبيرتسون،
كبريًا عدًدا أن اتضح وقد العضالت. وشكل والطول، والشكل، الكيل، الوزن حيث من
مبكِّرة مرحلة يف تبدأ مشكلة وهي أجسامهم، كلِّ عن راضني غري وامُلراهقني األطفال من
السادسة، أو الخامسة سن يف تظهر النَّحافة يف الرغبة أن يبدو الواقع، يف العمر. من
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٪٤٢ أن (١٩٩١) مثًال كولينز وجد إذ ٢٠٠٣)؛ وتيجيمان، (لوس ذلك بعد أكثر لتتَّضح
ِبنيًة لون يُفضِّ السن نفس من الفتيان من و٣٠٪ سنوات ٧ إىل ٦ سن من الفتيات من
بني يرتاَوح ما يَرغب فصاعًدا، طة املتوسِّ الطفولة ومن أجسامهم. من أنحف جسمانية
دونت ٢٠٠٦؛ وتيجيمان، (كالرك أنحف يكون أن يف النشء إجمايل من و٥٠٪ ٪٤٠
الرضا عدم تُعادل ال ٨ سن قبل النحافة يف الرغبة فإن ذلك، مع .(٢٠٠٦ وتيجيمان،
وطومسون، وبيكر، (وود، وزمالؤه وود وجد فقد هذا، يتغريَّ ما ورسعان الجسم. عن
كانوا السن نفس يف األوالد من و٣٥٪ سنوات ١٠ إىل ٨ بعمر الفتيات من ٪٥٥ أن (١٩٩٦
وحتى طة املتوسِّ الطفولة مرحلة يف النشء تقدُّم ومع أجسامهم. مقاس عن راضني غري
وسربينراد، وفيبس، (أيزنربج، امُلنخِفض اتجاِهه يف الجسم عن الرضا يَزال ال املراَهقة،

.(٢٠٠٦
عىل العمر) عن النظر (برصف الفتيات عند الجسم عن رضا عدم يرتكَّز عام، بشكل
السيئة الصورة وراء شيوًعا األكثر السبب هو العضالت كتلة غياب أن حني يف الوزن،
أكثر الفتيات تميل واملراَهقة، الطفولة وعرب لذلك نتيجة املراهقني. األوالد عند للجسم
من ميًال أكثر الفتيان فإن ذلك، من النقيض عىل النَّحافة. يف الرغبة المتالك الفتيان من
العضيل». للبناء «اتجاًها يَعكسون أي وتحديدها، العضالت كتلة زيادة إىل للسعي الفتيات
أنحَف يكون أن يف الزائد الوزن ذوي الِفتيان يرغب الطفولة، مرحلة وخالل ذلك، مع
عدم أن يبدو النشأة، وعرب .(٢٠٠٧ وبيرتسون، (يونج عضالت أكثر بالرضورة وليس
ذلك، مع منة. للسِّ امِلعيارية الزيادة من جزئية بصفة ناتج اإلناث لدى الجسم عن الرضا
يُمكن ال الفتيات، عند وامُلراَهقة الطفولة فرتة طوال املالحظة السلبية الجسم صورة فإن
يكتسبون فإنهم الفتيان، بلوغ ومع باملثل، وحده. الجسم كتلة تغري بمؤرشِّ عنها التعبري
العضلية الكتلة عن راضني غري أيًضا فهم ذلك، ومع طبيعي. بشكل أكرب عضلية كتلة
عند الجسم صورة يف تؤثر إضافية عوامل ثمة أن الواضح من طبيعية. بطريقة املكتَسبة

واإلناث. الذكور من كل
عن الرضا عدم إىل تُؤدي التي العوامل من العديد عىل البحوث من كبري قدر ركز وقد
واألشقاء، واآلباء واألقران البيولوجية النزعات فبخالف واملراهقني. األطفال لدى الجسم
إيجابية صورة تعزيز من فبدًال املتكرِّر. للتدقيق خاضًعا أصبح الجماعي اإلعالم دور فإن
املجالت، يف واإلناث الذكور أجسام صورة أن اإلعالم نُقاد يرى النشء، بني للجسم
ينتج ثم ومن الحقيقي؛ العالم يف نَيلها يُمكن ال وغريها الفيديو، وألعاب والتليفزيون،

فعًال. ُممكن ذلك فإن يتَّضح وكما الجسم. عن الرضا عدم
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اإلعالم وسائل يف الجسم صورة تمثيل (1-2)

املصغرة والنماذج الدمى (أ)

١٨ – ٣٩ ب القوام رشيقة باربي دمية مقاسات ُقدِّرت عاًما، ٤٠ من يَقرب ما منذ
و٧ ٦ بني طولها ويرتاوح كيلو، ٥٠ حوايل فستزن حقيقية، باربي كانت وإن .٣٣ –
تجميلية لجراحة باربي خضعت التسعينيات، عقد يف املشاهري من العديد ومثل أقدام.
القليل سوى يعرف ال باربي، بخالف .٣٠ – ١٧ – ٣٣ لتصبح اآلن مقاساتها وأصلحت
البالع العضالت مفتول الصغري جو آي جي جسم أما الدمى. يف األنثوي الجسد تمثيل عن
و٦٥ بوصة ٣٤ والرقبة بوصة ٨٥ الصدر عرض فيبلغ بوصات و١٠ أقدام ٥ طوله
تقريبًا األرقام هذه وتبلغ .(٢٠٠٧ ووايت، ووود، وكارلستون، للخرص(باجورست، بوصة
الرقم صاحب نيرس، إسحاق مقاسات بسهولة وتتجاَوز الذكوري الجسم مقاييس ضعَفي
بوصة و٤٤ للرقبة بوصة و٢٣٫٥ للصدر بوصة ٧٤ (ب صدر ألكرب العاملي القيايس
خصيات الشَّ نماذج فإن جو، آي جي بخالف .(٢٠٠٨ ،TrulyHuge.com انظر للخرص؛
وأكثر حجًما أصغر أصبحت األخرض، والرجل وباتمان سوبرمان مثل األخرى، رة املصغَّ
حجم زاد ،١٩٨٠ عام ومنذ املاضية. والعرشين الخمسة السنوات مدى عىل عضالت
الشخصيات نماذج يف الربلة وعضلتي والفخذين، والساعَدين، والرقبة، والصدر، الذراَعني

.(٢٠٠٧ وآخرون، (باجورست و٦٠٪ ٪٥٠ بني أعاله املذكورة

املجالت (ب)

الجسدي؛ الكمال إىل أقرب بصورة اإلناث املراَهقات الفتيات تستهدف التي تعرضاملجالت
شكل إىل تُعدل أو تقريبًا مشكالت» من تُعاني التي و«األجزاء العيوب جميع تُزال حيث
األنثوي الجسم املجالت صوَّرت عقود، وطوال .(٢٠٠٣ ووالش-تشيلدرز، (البر مثايل
شديد جسم وهو — كيلو ٥٠ ووزن بوصات و١٠ أقدام ٥ بطول ونحيًفا، القامة طويل
،١٥٫٨ الجسم كتلة مؤرشِّ ط متوسِّ لديها املعروضة النماذج أن لدرجة الواقع، يف النحافة
من ٪٩٨ من أنحف ويجعلها الوزن نقص من يعانون من فئة ضمن يُصنفها ما وهو
يف ت تغريَّ قد األنثوي الجسم صور أنَّ إال .(١٩٩٦ وسموالك، (ليفني األمريكيات النساء
أن من الرغم عىل أنه (٢٠٠٧) بريور وديل بيسنوف وجد إذ املاضية؛ القليلة السنوات
إم وواي وسفينتني جالمور مثل مجالت يف العارضات يف الجسم كتلة مؤرش تقديرات
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الجسم كتلة (مؤرش النموذجي القارئ عند نظريتها من أقلَّ (٢٠٫٧ الجسم كتلة (مؤرش
للوزن. الطبيعي املعدَّل ضمن تَزال ال فإنها ،(٢٤٫٣ =

املثايل. األنثوي الجسم حول رسائل تنقل أن املجالت ملقاالت يُمكن الصور، بخالف
عناوين من ٪١٥ أن (٢٠٠٧ واليتون، ودافالوس (دافالوس، وزمالؤه دافالوس وجد فمثًال
الغذائي النظام عىل ركََّزت فوج») و«تني «سفينتني» (مثل الفتيات قرأنها التي املجالت
تصف «سفينتني» مجلة يف املقاالت أن (٢٠٠٥) وأوجل بالنتني ووجد الجسم. وصورة
وسيقان ذراع بعضالت ونحيف ورشيق ُمتناِسق بأنه املثايل) الجسم (أي النموذجي الجسم
تسيطر فتاة ويَعكس جيد»، بشكل «ُمدار بأنه النحيف الجسم ويُوَصف حديد». «من
تخزين مناطق وهي الكريه»: «املواضع من للتقليل النصائح القراء يتلقى حياتها. عىل
الوقت يف املراهقات). تَمتِلكها أن الطبيعي من (والتي الجسم أنحاء جميع يف الدهون
بمقاومة القارئات تُخرب كانت املثايل، الجسد بصورة «سفينتنَي» فيه احتَفت الذي نفسه
من اإللكرتونية النسخ تقدم وأحيانًا عليه. هنَّ بما سعداء يكنَّ وأن املثالية» «النحافة فكرة
عن «يخرج أن الفتاة لجسم يمكن (أ) التالية: الرسائل املراهقة لسن املخصصة املجالت
يستلزم الجمال (ج) مثاليٍّا. يكون يجب الفتاة جسم من جزء كل (ب) بسهولة. السيطرة»
.(٢٠٠٣ ووالش-تشيلدرز، (البر أنفسهن عن راضيات غري الفتيات (د) البدني. الكمال
األطفال يقرؤها التي املجالت يف الرجال أجسام تمثيل عن القليل سوى يُعرف وال
عضالت وأكثر حجًما أصغر الذكور أجسام صور أصبَحت عام، بشكل لكن وامُلراِهقون.
املثايل والصدر البطن عضالت الرجال مجالت تُعزِّز إذ املاضية؛ الثالثة العقود مدى عىل
ونادًرا املثايل. الجسم عىل دليًال باعتبارها امُلنخِفضة والدهون امُلنتفخة الذراع وعضالت
مجالت يف األساسية فالرسالة العضالت. من محدوًدا نموٍّا تُبدي صحية أجسام تظَهر ما
.(٢٠٠٥ (البر، قصوى. أهمية له العضالت مفتولة الرشيقة الهيئة امتالك أن هي الرجال

الفيديو ألعاب (ج)

الخرص. وصغر الثدي بكرب يتميَّز رشيق بجسٍم الفيديو ألعاب يف اإلناث تُصور ما عادًة
عىل أمثلة راين بلود سلسلة من وراين القبور نابش ألعاب سلسلة من كروفت الرا وتُعدُّ
املصنَّفة األلعاب يف نساء ١٠ أصل من ٧ أن (٢٠٠٢) وستانديل بيسيل ووجد الهيئة. هذه
املصنَّفة األلعاب يف النساء نصف من يقرب وما عرشة السابعة سن من بدءًا لألفراد
عرشة) الثالثة سن من بدءًا للنشء بها املوىص األلعاب (أي للمراهقني ُمناسبة باعتبارها
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الشخصيات ثلث من يقرب ما أن للدهشة وامُلثري واقعي. غري بشكل كبرية أثداء لديها كان
٦ سن من بدءً للنشء بها املوىص األلعاب (أي األعمار لجميع املصنَّفة األلعاب يف النسائية
النحافة، الشديد الجسم هيئة ما نوًعا الظهور يف األقل وكان مثرية. بأنها ُوصفت سنوات)
كانت املقابل، يف .«٣ هريو «جيتار لعبة يف القليلة املالبس ذات لينش كييس شخصية مثل
من أكثر صور ذلك مع الصحي. الجسم مع اتساًقا أكثر الذكور الشخصيات جسم هيئة

.(٢٠٠١ اآلن، األطفال (منظمة العضالت ُمفرطة جسم بهيئة الذكور شخصيات ثلث

واألفالم التليفزيون (د)

األطفال عادًة يُشاهدها التي الربامج خالل األنثوي الجسم تمثيل عن قليلة دراسات ة ثمَّ
التسعينيات عقد إىل ١٩٣٠ من الكارتون أفالم عىل املجراة األبحاث وتوصلت وامُلراهقون.
وشيفمان، (كلني طبيعي وزن ذات كانت املتحركة الرسوم شخصيات من ٪٨٨ أن إىل
أمازون موقع عىل الزوار اشرتاها التي الشعبية ذات لألفالم تقييم كشف ذلك، مع .(٢٠٠٥
أوردت العادية) واألفالم املتحركة (الرسوم األفالم من ٪٦٠ أن عن ٢٠٠٣ عام خالل
املقابل، يف .(٢٠٠٤ وآخرون، (هربوزو نحيلة أجسام ذات رئيسية نسائية شخصيات
املذاعة املواقف كوميديا مسلسالت يف الرئيسية النسائية الشخصيات من فقط ٪٣٣ فإن
إمربوفمنت)) (هوم منزلية» و«إصالحات (فريندز) «األصدقاء» مسلسل (مثل تليفزيونيٍّا
من أقل عاًما) ١٦ إىل ١٠ من أعمارهم ترتاَوح (الذين النشء بني بشعبية تَحظى التي
باملقارنة، .(١٩٩٩ وبورجراف، فوتس متوسطة؛ أوزانهم كانت ٪٦٠) الوزن يف ط املتوسِّ
١٩٨٦ يف «نحيفة» بأنها التليفزيون شاشة عىل النسائية الشخصيات من ٪٦٩ ُصنف
عرضت التاريخية، الناحية من أما .(١٩٨٦ وكييل، وبيرتسون، وبريدو، (سيلفرشتاين،
النسائية الشخصيات االجتماعية واملسلسالت الذروة وقت يف التليفزيونية والربامج األفالم
أحدث فإن ذلك، مع .(١٩٩٦ وبيكريينغ، (تيجيمان املتوسط الشخص من أنَحف وهي
يقرب ما منذ أُجري النشء يُشاهدها التي واألفالم التليفزيونية الربامج عىل محتوى تحليل
ط متوسِّ زاد فقد (١٩٩٩) وبورجراف فوتس دراسة أشارت وكما الزمان. من عقد من
يف االتجاه هذا استمرَّ فهل و١٩٩٠. ١٩٨٠ عامي بني التليفزيونية الشخصيات وزن

اإلجابة. يُمكنها ما هي األبحاث وحدها الجديدة؟ األلفية
عادة جذابة بأنها املصنفة الذكور شخصيات تَظهر الشعبية، ذات األطفال أفالم يف
الدراسة هذه بخالف لكن .(٢٠٠٤ وآخرون، (هريبوزو العضالت مفتولة و/أو نحيفة إما
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أو التليفزيون شاشة عىل الذكور جسم تمثيل عن القليل سوى يعرف ال املحدودة،
ثابت اتجاه ثمة ظل عقد من وألكثر ذلك، مع النشء. جمهور إىل هة املوجَّ األفالم يف
بجسم الذروة وقت برامج يف أو اإلعالنات يف التليفزيون يف الذكور امُلمثلني ظهور ناحية
.(١٩٩٦ وسموالك، ليفني ٢٠٠٥؛ وبالديز، وأوتس، (جونرت، العضالت وَمفتول رشيق
عريضة، أكتاف لديهم ٧ رقم أجسادهم من العليا األجزاء تُشبه الذي الرجال هؤالء مثل
الرياضيِّني من ذلك عىل أدل وليس نحيف. وخرص التكوين جيدة وصدر ذراع وعضالت
إتش). تريبل (مثل الرياضيِّني غري امُلحرتفني امُلصارعني ويف برادي) توم (مثل امُلحِرتفني
العضالت املفتولة النحيفة الهيئة حد تتجاَوز امُلحرتفني امُلصارعني أجسام فإن الواقع، يف
الشبيهة األجسام هذه املثايل. الجسد باعتباره الذكورة املفرط الجسم تمثيل خالل من
يُمكن ال هيئة باملصادفة وهي وقوية، العضالت ومفتولة كبرية تكون أدونيس بجسم

بها. يحلموا أن الذكور من ا جدٍّ للقليل سوى
الوزن ذوات للنساء أيًضا معرضون واملراهقني األطفال أن إىل اإلشارة وتجدر
عن التليفزيون وإعالنات املجالت إعالنات يف الضخمة العضالت ذوي والرجال املنخفض
٤٠ السنوية قيمته تبلغ الذي السوق هذا دفع عىل يُساعد ومما الوزن. فقدان منتجات
منهم وكلٌّ املتناسقة، األجسام ذوي النحفاء امُلمثلون (٢٠٠٣ (دولسون، دوالر مليار
واترشز)، وايت (مثل الوجبات بدائل عن الناتجة الوزن فقدان لفوائد يروجوا أن يُسعدهم
كريم)، سيليوليت سكالب بدي (مثل والكريمات ،(٨٥٠ هوديا (مثل الغذائية واملكمالت
ميتش ويذ أوف أت ميلت (مثل التمرينات وُمعدات سليم)، يورسيلف راب (مثل واألحزمة
«الجمال واحدة: الرسالة فإن عنه، اإلعالن يجري الذي امُلنتَج عن النظر برصف جيلورد).
فقدان إلعالنات عموًما واملراهقني األطفال تعرض عن حاليٍّا الكثري يعرف وال النحافة». يف
وسائل يف واإلناث الذكور ألجسام املثالية الصور أن هو معروف هو ما لكن هذه. الوزن

.(٢٠٠١ ومورنن، وليفني، (جروز، النشء لدى الجسم صورة عىل فعًال تُؤثِّر اإلعالم

الجسم صورة حول األبحاث (2-2)

إىل تؤدي قد اإلعالم وسائل يف امِلثالية الصور أن يف السبب لتفسري نظريات ثالث ُطرحت
العضيل، أو النحيف الجسم مثالية استيعاب وامُلراِهقني: األطفال لدى الجسم عن رًضا عدم
اإلناث استيعاب مدى أن افرتض لقد أوًال: املرشوطة. الذات وقيمة االجتماعية، واملقارنة
إىل يؤدي العَضيل الجسم ملعايري الذكور واستيعاب النحافة عن املجتمع لعقيدة إدراكيٍّا
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وسائل أن يُعتقد إذ املعايري؛ بتلك النشء وفاء عدم حالة يف الجسم عن الرضا عدم تزايد
ثانيًا: النشء. يَستوِعبها التي املثالية» الجسم «هيئة وتعزيز خلق عىل تُساعد اإلعالم
بتلك أجسامهم فيها يقيمون التي االجتماعية املقارنة بعمليات وامُلراهقون األطفال ينشغل
األجسام مقاييس مع التمايش عن العاجز النشء ويُصبح اإلعالم. وسائل يف املعروضة
نظرية ترى وأخريًا: أجسامهم. عن راضني غري اإلعالم وسائل يف العضلية أو النحيفة
تتحدد قيمتهم بأن النشء تُشعر للمظهر االجتماعية املعايري أن املرشوطة الذات قيمة
النحيفة الجسم معايري مع االتفاق عىل القادر غري النشء فإن وعليه مظهرهم. حسب
عن الرضا عدم إىل بدوره يؤدي ما وهو أنفسهم، عن سيئة مشاعر تنتابهم العضلية أو

.(٢٠٠٨ وآخرون، (سرتاهان ألجسامهم اآلخرين نظرة من والقلق الجسم

املبكرة الطفولة مرحلة خالل األبحاث (أ)

بشأن والديهم من رسائل ي تلقِّ بالفعل بدءوا قد يكونون الثالثة، سن األطفال بلوغ مع
وال للِفتيان. العضلية والكتلة للفتيات النحافة عىل األمهات تُؤكِّد حيث املثايل؛ الجسم
َشعرهم مظهر عىل املدرسة قبل ما مرحلة يف والبنات الِفتيان من العديد وعي يقترص
النتائج، هذه من الرغم وعىل كذلك. أجسامهم مقاس إىل ذلك يتعدى بل ومالبسهم،
الرضا يف اإلعالم وسائل تأثري عن كثرية أبحاث توجد ال املبكِّرة الطفولة مرحلة فخالل
العضيل الجسم اكتساب نحو والدافع النحيفة، املثالية الصورة واستيعاب الجسم، عن

.(٢٠٠٧ وآخرون، (مكابي

املتوسطة الطفولة مرحلة خالل البحث (ب)

أن بيان يف إشكالية وجود تبنيَّ لقد الفتيات: بني الجسم وصورة اإلعالم وسائل
لم إذ االبتدائية؛ املدرسة سنوات خالل الجسم صورة يف يؤثر اإلعالم لوسائل التعرُّض
أو التليفزيون يف النحيفات النساء ُمشاهدة أن املايض العقد يف أجريت دراسة أي تجد
٥ سن من الفتيات بني الجسم عن الرضا لعدم الحالية املستويات يف يُؤثِّر املجالت يف
٢٠٠٦؛ وتيجيمان، دوهنت ٢٠٠٦؛ وتيجيمان، كالرك املثال، سبيل (عىل سنة ١٢ إىل
أن وجدت واحدة دراسًة أن والالفت، .(٢٠٠٣ وواردل، وساندز ،٢٠٠٠ هاريسون،
ذكرت الذي الجسم بشكل تنبأت البلوغ سن قبل الفتيات عند التليفزيون مشاهدة
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لسوء .(٢٠٠٦ وهرينر، (هاريسون «يَكُربن» أن بعد املستقبل، يف يُِردنه أنهن الفتيات
ُمشاهدة تكرار وليس التليفزيون الستخدام اإلجمايل املقدار الدراسة هذه قيََّمت الحظ،
كانت إذا ما معرفة الصعب من ثَم ومن نحيفات؛ ممثِّالت فيها يَظهر التي الربامج
القليل الوزن ذوات النساء رؤية من ا حقٍّ تنبع مستقبًال النحافة يف امُلعَلنة الفتيات رغبة
استيعاب يف واملجالت للتليفزيون التعرض تأثري يخصُّ فيما أما التليفزيون. شاشة عىل
نتائج إىل املحدودة األبحاث لت توصَّ فقد الطفولة، مرحلة خالل النَّحيفة املثالية الصورة
التليفزيون ُمشاَهدة أن وهي واحدة والنتيجة فقط، دراستان أجريت فقد ُمتفاوتة؛
هاريسون، ٢٠٠٦؛ وتيجيمان، (كالرك النَّحيفة املثالية الصورة باستيعاب ارتبطت

.(٢٠٠٠
الفتيات لدى الجسم صورة عىل فعليٍّا كثريًا لة املعدَّ باربي دمية تُؤثِّر هل
التي الوحيدة التجريبية الدراسة ففي جدارة. عن باإليجاب هو الجواب الصغريات؟
لُدمية سنوات ٥–٨ سن يف الفتيات نظرة أن (٢٠٠٦) وهاليويل ديتمار بنيَّ أُجريَت،
عارضة من ُمستوحاة إنها حيث واقعية؛ أكثر بشكل تتمتَّع (التي إيمي دمية أو باربي
دون باربي صور رؤية فبعد الجحم). املتوسط الجسم ذات واملحبوبة هرية الشَّ األزياء
الرضا عدم من ُمتزايدة ُمستويات سنوات و٧ ٥ سن بني الفتيات أظهرت إيمي، صور
تتأثَّر لم املقابل، يف بالغات. وهنَّ أنحف يُصبحَن أن يف أكرب ورغبة الحايل الجسم عن
بباربي. سنوات ٨ العمر من البالغة الفتيات عند وامُلستقبيل الحايل املثايل الجسم صورة
أن يف رغبتهن إىل سنٍّا األكرب الفتيات بني إيمي لصور التعرُّض أدَّى عات، للتوقُّ وخالًفا
الجسم عن الرضا عدم من الحالية املستويات أن (أي يكربن عندما نحيفات يصبحن
صورة يف ات التغريُّ أن وزمالؤه ديتمار رأى فقد سنٍّا، األصغر الفتيات أما تتأثَّر). لم
الصورة استيعاب من بدًال باربي)، (مثل البيئية للُمؤثرات للتعرُّض نتيجة هي الجسم
تكون قد الثامنة سن ببلوغهنَّ الفتيات أن إىل املؤلِّفون أشار كذلك النحيفة. املثالية
الفتيات بني القلق إيمي دمية أثارت ربما لذا النحيف؛ املثايل الجسم مفهوم لديهن
العمر، من سنوات ٨ ببلوغ أخرى، بعبارة البلوغ. بعد مظهرهنَّ بخصوص سنٍّا األكرب
خالل سمينات) يَُكن أن دون (لكن وزنًا أثقل يكنَّ أن املقبول من أنه الفتيات ترى
هذا مع تتواَفق التي الصور مع لذلك وفًقا ويتعاملن البلوغ، مرحلة من أكثر الطفولة

االعتقاد.

170



األكل واضطرابات الجسم وصورة السمنة عىل اإلعالم آثار

سعي عىل اإلعالم وسائل بتأثري يتعلَّق فيما الفتيان: بني الجسم وصورة اإلعالم وسائل
دراستنَي سوى يُجر لم طة، املتوسِّ الطفولة مرحلة خالل رشيقة عضالت المتالك الفتيان
واللياقة الصحة مجالت ملختلف املتكرر التعرُّض بني الربط عن كلتاهما وعجزت اثنتني.
(هاريسون أخرى ناحية من الفتيان جسم وصورة ناحية من والرياضة واألزياء البدنية
وبوند هاريسون وجدت ذلك، مع .(٢٠٠٢ وكالوزني، ورايت، مورنني، ٢٠٠٧؛ وبوند،
يف الرغبة بتعاُظم ارتبط الدراسة بداية يف الفيديو ألعاب مجالت قراءة تكرار أن
ذوي الفتيان بني ليس ولكن الِبيض، الفتيان بني وتحديدها العضالت كتلة زيادة
لتقليد ميًال األكثر هم الِفتيان أن إىل الباحثان وأشار واحد. عام بعد األفريقية، األصول
بيضاء الفيديو ألعاب يف الشخصيات معظم أن وبما العرق، نفس من الشخصيات
املفرطة بالصور يتأثَّروا لم أفريقي أصل من األمريكيِّني الِفتيان فإن األول، املقام يف
البيئية للعوامل الباحثني تناول لعدم ونتيجًة ذلك، مع األلعاب. مجالت يف العضالت
امُلمكن فمن ،(٢٠٠٢ وواردل، (ساندز الجسم صورة عىل تُؤثِّر أنها ثبَت التي اإلضافية
النشء يَميل فمثًال األلعاب. ملجالت التعرض غري آخر يشء سببها املذكورة العالقة أن
أفريقية أصول من األمريكي النشء من أكثر بسلبية أجسامهم إىل النظر إىل األبيض
من أكثر — الِبيض األطفال فإن لذلك، نتيجة .(٢٠٠٧ ودانيش، وفرايز، (جونز،
املرتبطة االرتياح عدم مشاعر تجنُّب يُحاولون قد — األفريقية األصول ذوي األطفال
مجالت قراءة يشمل الذي اإلعالم فضاء إىل الهروب خالل من السلبية رات التصوُّ بهذه

الفيديو. ألعاب

املراهقة مرحلة عن األبحاث (ج)

أواخرها، وحتى املراهقة أوائل مرحلة من الفتيات: عند الجسم وصورة اإلعالم وسائل
تعزيز إىل التليفزيون شاشة عىل أو املجالت يف النحيفات للنساء املعميل التعرض أدَّى
هارجريفز ٢٠٠٥؛ وديتمار، وفيجنوليس، (كالي، الفتيات بني السلبية الجسم صورة
عدم أن (٢٠٠٧ وديتمار، ولوتون، (بيل، وزمالؤه بيل وجد فمثًال .(٢٠٠٤ وتيجيمان،
الخاصة األغاني فيديوهات مشاهدة بعد زاد املراهقة أواخر خالل الجسم عن الرضا
أكثر وقبل وشوجاربيبس. دولز بوسيكات مثل نحيفات، إناث من مكونة غنائية بفرق
وامُلراهقات البالغات األزياء عارضات لصور السلبي التأثري (١٩٩٥) شو وثَّق عقد، من
عاًما. ١٤ سن يف الفتيات عند الجسم عن الرضا عدم مستوى عىل النحافة الشديدات
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لعارضات صور ُمشاهدة بعد أكرب بدرجة زاد الجسم عن الرضا عدم أن والالفت،
يَعتِربن املراهقات أن إىل السبب يرجع ربما منهن. بامُلراهقات مقارنة البالغات، األزياء
(وقت البلوغ بعد وما املراهقة بعد فيما املثايل الجسم يَمتِلكن البالغات العارضات أن
يف املثايل والجسم الحايل جسمهن بني املراهقات مقارنة وخالل السمنة). فيه تزيد
يف النهائية املثالية هيئتهنَّ إىل الوصول إمكانية بشأن بالقلق يَشعرن قد املستقبل
تؤثر النحيفات امُلراِهقات من العارضات مشاهدة أن من الرغم وعىل النُّضج. مرحلة
هي التي نفسها، أجسامهنَّ أن املراهقات تُدرك فقد الحايل، الجسم عن الرضا يف سلبًا
تماًما) يستبعد (وال يُقلِّل ما وهو النهائي، شكلها إىل بعد تصل لم حاليٍّا، تغريُّ حالة يف

العمر. نفس من عارضات رؤية تأثري
نظرة يف تؤثِّر أن يمكن اإلعالم وسائل أن إىل التجريبية الدراسات نتائج تُشري
تَستغِرقها التي املدة أن غري القصري. املدى يف األقل عىل ألجسامهم، الحالية املراهقني
اإلعالم وسائل للتعرضيف األجل طويل األثر لتقييم محاولة ويف بعد. تُحدد لم اآلثار هذه
كثري تَضمن ارتباطية دراسات عىل الباحثون اعتمد املثالية، النحيفة الجسم صورة إىل
وترية ربط تُحاول التي الدراسات، هذه نتائج فإن ذلك، مع طولية. تصميمات عىل منها
الدراسات لت توصَّ إذ متضاربة؛ كانت الجسم، بصورة املنزل يف التليفزيون مشاهدة
عن الرضا ُمستويات مع املحتوى) عن النظر (برصف املشاَهدة وقت إجمايل تربط التي
وكيلني، وروبنسون، توماس، بورزيكوسكي، (مثل، عموًما ة مهمَّ غري روابط إىل الجسم
نظًرا امُلستغَرب من هذا ليس .(٢٠٠٥ تيجيمان، ٢٠٠٣؛ وريتشيارديل، مكابي ٢٠٠٠؛
الجسم أشكال مشاهدة زيادة بالرضورة تُساوي ال التليفزيون مشاهدة زيادة ألن
اإلعالم وسائل محتوى نعرف أن ا جدٍّ املهم فمن الجسم، بصورة يتعلق فيما أما املثالية.
أمام امُلستغرق الوقت كم معرفة مجرد من أكثر لالستخدام املراهقني ودافع املستخدمة

التليفزيون.
غريها؛ من أكرب بدرجة الجسم صورة يف التليفزيون برامج أنواع بعض تُؤثر ربما
مع متكرِّر بشكل طرديٍّا ارتبطت مثًال االجتماعية الدرامية املسلسالت مشاهدة إن إذ
.(١٩٩٦ وبيكرينغ، تيجيمان ٢٠٠٥؛ تيجيمان، (مثًال، املراَهقات بني للنحافة االتجاه
ليُكوِّنوا للمراهقني الوقت تُتيح املسلسالت يف البطيء الحبكة وتطور املسلسل فطبيعة
املراِهقات الفتيات من العديد وألن الشاشة. عىل الشخصيات مع عاطفية ارتباطات
أن للمرء ينبغي الذي الشكل ذلك يف بما الحياة، عن ليعرفن التليفزيون يستخدمن
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قد املسلسالت هذه شخصيات بها تمرُّ التي وامِلَحن املواقف فإن (تيجيمان)، عليه يبدو
فإن ذلك، عىل عالوًة األخرى. اإلعالم وسائل من أبعد حد إىل الجسم صورة عىل تُؤثر
اجتماعية. شبه روابط ن تكوُّ إىل تؤدي أن يمكن للمسلسالت املراِهقات مشاهدة كثافة
اتجاه عالقات يف هي االجتماعية شبه العالقات فإن األول، الفصل من تذكرون وكما
ًرا ومؤخَّ اإلعالم. وسائل يف شخصية مع حميمي بل عاطفي، باتصال فيها يَشعر واحد
يف الفتيات أن (٢٠٠٥ ومككوتشون، وباربر، وجايلز، (مالتبي، وزمالؤه مالتبي وجد
رسية عىل (ويحافظون املشاهري تجاه شديد بانجذاب يَشعرن الالتي طة املتوسِّ املراَهقة
الفتيات من سلبية أكثر للجسم صورة يَمتلكن األصدقاء) من االجتماعية شبه عالقاتهم

خيالية. عالقات يَمتلكن ال الالتي
للتنبؤ ثابت غري عامل املوسيقية الفيديو مقاطع مشاهدة أن ثبت املقابل، يف
وجدت حيث ٢٠٠٥)؛ تيجيمان، ٢٠٠٠؛ وآخرون، (بورزيكوسكي الجسم بصورة
يعكس وقد .(١٩٩٦ وبيكريينج، (تيجيمان بينهما ة مهمَّ عالقة فقط واحدة دراسة
تقييمات أن حقيقة الجسم وصورة املوسيقية الفيديو مقاطع بني ارتباط وجود عدم
النحيفة املثالية ألجسام الفتيات تعرض معدَّل قياس عن تَعجز املشاهدة وقت إجمايل
يُساوي ال املوسيقية الفيديو مقاطع من املزيد فُمشاهدة املوسيقية؛ الفيديو مقاطع يف

النحيفة. املثالية الصور من املزيد مشاَهدة بالرضورة
أن فكرة إىل الجسم صورة عىل للتليفزيون السلبي التأثري يستند تَذكرون، كما
الربامج فإن ذلك، مع التليفزيون. موجات عىل النحيف املثايل للجسم يتعرَّضون النشء
شو» ماك «بريني (مثل أفريقية أصول من األمريكيون ُممثِّليها عليها يَغلب التي
من أوسع األنثى جسم أنواع من نطاق تقديم إىل تَميل (جريلفريندز)) و«الصديقات»
أظهرت وقد .(٢٠٠٣ وجني، (تريودكار البيضاء الشخصيات عليها تَغِلب التي العروض
بشأن املهمة النتائج من اثنني الجماعية الدراسة سن يف النساء عىل أجريَت التي األبحاث
البيض اإلناث يف العرق نفس من التليفزيونية الشخصيات تُؤثر (أ) الجسم: صورة
مشاهدة و(ب) مختلفة. أعراق من الشخصيات من أكثر أفريقية أصول من واألمريكيات
البيض من كلٍّ لدى عكسية نتائج عن يُسِفر العرق نفس من التليفزيونية الشخصيات
عند التليفزيون يف البيضاء الشخصيات فُمشاهدة أفريقية. أصول من واألمريكيني
األمريكيات مشاهدة فإن املقابل، يف للجسم. سلبية بصورة ارتبط البيض النساء
بصورة ارتبط أفريقية أصول من أمريكية شخصيات فيها لربامج أفريقية أصول من
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إجراء إىل حاجة وهناك .(٢٠٠٤ وكاروثرز، ومرييويذر، ووارد، (سكولر، للجسم صحية
فالصورة واملراهقني. لألطفال تَحُدث النتائج نفس كانت إذا ما ملعرفة األبحاث من مزيد
مشاهدة تكرار أن حني ففي الالتيني. العرق ذوي املراهقني عند تعقيًدا أكثر تكون قد
بزيادة ارتبط الجسم) من مختلفة أنواع (مع البيضاء غري النساء تعرض التي الربامج
األشُهر، التليفزيونية الربامج مشاهدة أن إال سنتني، فرتة مدى عىل الجسم عن الرضا
ارتبَطت األوىل)، بالدرجة نحيفة جسم (بأنواع البيض من يعرضشخصيات ومعظمها
تُشري مجتمعة النتائج هذه .(٢٠٠٨ (سكولر، الوقت مرور مع الجسم صورة بتدهور
وسائل استخدام وأسباب (كالعرق، للفرد الذاتية بالعوامل تتأثَّر الجسم صورة أن إىل
للشخصيات املادي واملظهر (كالعرق املستهَلكة اإلعالم وسائل وبخصائص اإلعالم)

اإلعالم). وسائل يف تظهر التي

األجسام صور تأثري مدى يتَّضح ال الفتيان: بني الجسم وصورة اإلعالم وسائل
الدراسات من كل نتائج إنَّ إذ امُلراهقني؛ بني الجسم صورة عىل العضلية الرشيقة
صور أن (٢٠٠٧) مثًال وواسيلكيو فاركوهار وجد إذ مختلطة؛ والتجريبية االرتباطية
نظرة يف سلبًا أثرت إلسرتاتيد سربوتز مجلة يف العضالت ذوي الذكور من العارضني
ذلك، عىل عالوًة أجسادهم. إىل التاسع الصف وحتى السادس الصف من الِفتيان
الفيديو وأرشطة االجتماعية الدرامية املسلسالت مشاهدة أن (٢٠٠٥) تيجيمان وجدت
إال عاًما. ١٤ سن يف الِفتيان عند العضالت امتالك نحو بامليل تُنبئ واملوسيقى
مستوى عىل تُؤثِّر لم للعضالت مثالية صورة تورد التي التليفزيونية اإلعالنات أن
استخدام أن أخرى دراسة ووجدت .(٢٠٠٤ وتيجيمان، (هارجريفز الجسم عن الرضا
وسائل استخدام بمقدار عالقة له يكن لم للعضالت ة املكربِّ للمنتجات الذكور املراهقني

.(٢٠٠٥ وآخرون، (فيلد اإلعالم
بصورة يتعلق فيما اإلعالم لوسائل املحسوسة األهمية الباحثون تناول كذلك
من مزيًدا اإلعالم وسائل يُولون الذين املراهقني أن املنطقي من املراهقني. عند الجسم
وقد األهمية؛ تلك يُولونها ال الذين النشء من العضالت المتالك أكرب دافع لديهم األهمية
التأثري عجز ذلك، مع .(٢٠٠٦ وستاين، (سموالك الرأي هذا األخرية األبحاث مت دعَّ
العضالت حجم عن الرضا أو الجسم عن بالرضا التنبؤ عن اإلعالم لوسائل املحسوس
ضوء ويف .(٢٠٠٥ ومكابي، (ستانفورد العمر من سنة ١٤ إىل ١٢ من امُلراهقني بني
صورة عىل اإلعالم وسائل تأثري بشأن شامل باستنتاج الخروج يُمكن ال البيانات، هذه

املراهقني. الِفتيان بني الجسم
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اإلناث بني األكل واضطرابات اإلعالم وسائل يف النحيف املثايل الجسم (3)

عىل سلبًا يؤثر أن اإلعالم وسائل يف النحيف املثايل الجسم لتمثيل يمكن سابًقا، بينَّا كما
خطر عامل يكون أنه دوًما ثبَت الجسم عن الرضا عدم وألن املراهقات. بني الجسم صورة
السؤال الباحثون طرح فقد ،(٢٠٠٦ زتينر، ونيومارك (هينز األكل اضطرابات يُسبب كبري
حدوث يف يؤثر أن اإلعالم وسائل تجاه يشبع ال يكاد الذي املراهقني لنهم يُمكن هل التايل:
الشهية فقدان يُعرف العصبي؟ املريض والرشه العصبي الشهية كفقدان األكل اضطرابات
مستويات عىل الحفاظ تقنيات بني ومن امللحوظ. الوزن وفقدان الذات بتجويع العصبي
الت املسهِّ واستخدام اإلجبارية التمارين ممارسة الجسم يف الدهون من للغاية ُمنخِفضة
النَِّهم التناول بتكرار فيتميَّز العصبي املريض ه َ الرشَّ أما الرشجية. والُحقن البول ومدرات
املشرتكة والسمة وغريها. واملسهالت د املتعمَّ التقيُّؤ خالل من منه التخلُّص ثم للطعام،
اضطرابات تُعدُّ للجسم. مشوَّهة صورة وجود هو األكل اضطرابات من النوَعني لكال
عىل مطوًال تقييًما وتتطلَّب املراهقني، من ٪٥ من أقل يف تحدث حيث نسبيٍّا؛ نادرة األكل
وسائل آثار مجال يف الباحثون ركز لهذا، الرسمي. التشخيص أجل من طبي طاقم يد
تتَّفق التي السلوكيات تَشمل والتي األكل، اضطرابات أعراض من األوسع الفئة عىل اإلعالم
ليست ولكنها وغريها) املسهالت واستخدام التطهري (مثل األكل اضطراب تصنيف مع

.(٢٠٠٦ (البينسكي، معنيَّ الضطراب تشخيًصا
يف املثالية النحيفة الجسم لصورة التعرُّض زيادة أن الدراسات من العديد أظهر وقد
وآخرون، زتينر (نيومارك املراِهقات عند األكل اضطراب أعراض بزيادة ُمرتبطة املجالت
الكثريات تُطالع املجالت، يف املعروضة الصور وبخالف .(٢٠٠٣ وفوتس، فوغن ٢٠٠٧؛
زاد فعلن، وكلما الوزن. فقدان كيفية حول «مفيدة» معلومات عىل للحصول املجالت
الحمية أقراص تناول مثل الوزن، عىل للسيطرة صحية غري لسلوكيات ممارستهن احتمال
وهانان زتينر، ونيومارك بريج، دن (فان القيء وتحفيز املسهالت، واستخدام الغذائية،
ال عام بشكل التليفزيون مشاهدة أن برغم أنه إىل األخرية األبحاث وتشري .(٢٠٠٧ وهينز،
لربامج التعرض فإن وآخرون)، زتينر (نيومارك املراهقات يف األكل اضطراب مع ترتبط
(هاريسون، العادات بهذه ترتبط املثالية النحيفة الجسم صورة تعرض التي التليفزيون
بالتحديد النشء يُشاهده ما نعرف أن أهمية الدراسات هذه تُوضح أخرى، مرة .(٢٠٠١

التليفزيون. مشاهدة مقدار تسجيل مجرد وليس
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أو املشاهري يُشبهن أن يُردن الالتي املراهقات أن إضافية دراسات أظهرت كذلك
ممارسة إىل يَِملن نحيفات ليُكنَّ عليهنَّ تضغط اإلعالم وسائل بأن شعورهنَّ ذكرن الالتي
وزنهن بخصوص قلًقا أكثر وهنَّ ،(٢٠٠٤ وآخرون، (تافرياس أكرب بمعدَّل التمارين
ممن أكثر الوزن يف للتحكُّم صحية غري سلوكيات يف وينخرطن ،(٢٠٠١ وآخرون، (فيلد
األكل اضطرابات أن ورغم .(٢٠٠٧ وويليامز، وبولسون، (بيرتسون، النشء من سواهن
اضطراب بأعراض اإلعالم لوسائل التعرض ربط تم فقد املراهقة، قبل عادًة ص تُشخَّ ال
النتيجة مع البيانات هذه وتتَّفق .(٢٠٠٦ وهيفنر، (هاريسون املراهقة قبل النشء يف األكل
قد بل املراهقة؛ فرتة خالل سبب بال فجأة تظهر ال األكل اضطرابات أن مفادها التي
.(٢٠٠٦ زيتنر، ونيومارك (هينس البلوغ سن قبل حارضة منبئة عالمات هناك تكون

املثالية النحيف الجسم صورة تَتسبب هل أوًال: يأتي أيهما بخصوص السؤال ويربز
اختالل من يعانون الذين أولئك أن أم النشء؟ بني الطعام تناول اختالل يف اإلعالم بوسائل
تعزيز أجل من اإلعالم وسائل يف املثالية النحيف الجسم صورة عن يبحثون الطعام تناول
الواقع، يف الوزن؟ عىل والسيطرة األكل سلوكيات من بالفعل الراسخة املرضية األنماط
يف املثالية النحيف الجسم صورة عن األكل املضطرب النشء يبحث حارض، األثرين كال
وسائل يف املثالية النحيف الجسم بصورة نفسه الوقت يف يتأثَّر حني يف اإلعالم وسائل
التدهور)؛ من (دوامة امُلرتدَّة االستجابة من حلقة تنشأ املقابل، يف تُستهَلك. التي اإلعالم
تناول اختالل أعراض وتَعظم املثالية النحيف الجسم صورة اإلعالم وسائل تعزز حيث
اإلعالم. وسائل يف املثالية النحيف الجسم بصورة االهتمام يزيد األكل واضطراب الطعام،
الرأي هذا اإلنرتنت شبكة عىل األكل الضطرابات تروج موقع ٥٠٠ من أكثر انتشار ويدعم

.(٢٠٠٦ وهاردي، وبيبلز، (ويلسون،
تعزز التي النحافية نوعني؛ إىل األكل الضطرابات املعززة املواقع تُصنف ما عادًة
املواقع فهذه العصبية. النهمة الحياة نمط تعزز التي والنهامية العصبي؛ الشهية فقدان
األكل اضطرابات تشجع فهي مرًضا، باعتبارها األكل اضطرابات إىل تنظر أن من بدًال
املواقع هذه تقدم إذ الحياة؛ لنمط مقبولة خيارات باعتبارها بالوزن التحكم وممارسات
ورشب (كالصيام الوزن لفقدان نصائح واملدونات الرسائل لوحات خالل من للمستخدمني
واألهل الصحية الرعاية مجال يف العاملون يَكتشف أن تجنب وطرق املاء)، من الكثري
و«عبارات يراك)، أن ألحد يُمكن ال عندما ليًال تدرب املثال: سبيل (عىل امُلمارسات هذه
يف ص٢٥٠). ،٢٠٠٦ البينسكي، آخر»؛ شخص أي من أفضل وستكون قويٍّا («كن داعمة»
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تحفيزي، محتًوى لديها األكل الضطرابات املعززة املواقع من ١٠ أصل من ٩ فإن الواقع،
النحافة. شديدات لنساء صوًرا يعرض الذي النحافة» «إلهام ب استفزازيًة أكثرها يُسمى
جويل أنجلينا مثل والعارضات، املمثالت لضلوع كاشفة صوًرا النحافة إلهام صور وتشمل
املواقع مجتمع أعضاء صور عن فضًال بارتون، وميشا موس وكيت أولسن كيت وماري
ويلسون ٢٠٠٨؛ وتومبسون، وسبريي، (هاربر، اإلنرتنت عىل األكل الضطرابات امُلعزِّزة
املواقع حن يتصفَّ الالتي املراهقات عدد عن بيانات حاليٍّا توجد وال .(٢٠٠٦ وآخرون،
تشخيص تم الالتي للمراهقات حديثة دراسة كشفت ذلك، مع األكل. الضطرابات املعزِّزة
املواقع زيارة خالل من تعلَّمن الفتيات هؤالء أن عن األكل باضطراب فعليٍّا إصابتهن
الصحي غري وزنهن عىل للحفاظ جديدة أساليب األكل الضطرابات املعززة اإللكرتونية
دوامة يف تسهم أن يمكن املواقع هذه مثل أن الواضح من .(٢٠٠٦ وآخرون، (ويلسون

األكل. باضطرابات املرتبطة التدهور

الذكور بني العضالت بنية وشذوذ العضالت رشاقة (4)

وسائل يف أدونيس اإلغريقي لإلله املشابهة الصور ُمشاهدة بني االرتباط أن من الرغم عىل
أن امُلمكن فمن ضعيف، املراهقني الذكور بني العضالت امتالك نحو والدافع اإلعالم
ِبنْية شذوذ لخطر املعرَّضني النشء بني خاص بشكل قوي بتأثري الصور هذه تتمتع
كتلة بامتالك باالنشغال يتميز نفسيٍّا اضطرابًا العضالت بنية شذوذ ويُعد العضالت.
وجود إىل العضالت بنية أعراضشذوذ حول األخرية األبحاث وتشري إليه. والسعي عضلية
التي الطريقة بنفس العضالت امتالك نحو املراهقني دافع يف يؤثر قد التدهور من نموذج
يف يؤثر اإلعالم أن يدركون الذين فاملراهقون النحافة. نحو املراهقات دافع يف بها يؤثر
الذين املراهقني من الغذائية املكمالت الستخدام عرضة أكثر هم العضالت بناء يف رغبتهم
العضالت. بنية شذوذ بأعراض لإلصابة عرضة أكثر أنهم كما التصور، هذا يمتلكون ال
تم للرجال املوضة مجالت أو البدنية واللياقة الصحة مجالت قراءة فإن ذلك، عىل عالوة
وتومبسون، بريغ، دن وفان (كافري، القوة زيادة منتجات باستخدام األخرى هي ربطها
حبوب يستخدم مراهق ٢٥ كل بني واحد وجود فمع .(٢٠٠٥ وآخرون، فيلد ٢٠٠٦؛
أو واحدة مرة العضالت تكبري عقارات استخدام يسجلون املراهقني من و١٠٪ الحمية
عن البحث يمثل ،(٢٠٠٨ وآخرون، تشاو ٢٠٠٦؛ وآخرون، (كافري حياتهم يف أكثر
نشوئها، يف اإلعالم لوسائل املحدد والدور العضالت بنية بشذوذ املرتبطة الخطر عوامل

األهمية. بالغ أمر
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النمو منظور من مهمة نقاط (5)

الخرص حجم عىل اإلعالم وسائل استخدام تأثري إمكانية حول القلق من الرغم عىل
السلوك محل يحل اإلعالم وسائل استخدام أن عىل كثرية أدلة ثمة فليس النشأة، عرب
كميات النشء يستهلك أن التليفزيون أمام الطعام تناول يضمن ال وكذلك بدنيٍّا. النشط
بعد يزيد الطعام تناول أن يبدو ذلك، مع ذاته. الوقت يف الحرارية السعرات من وفرية
اإلفراط تحفز اإلعالنات يف الغذائية اإلشارات أن املمكن ومن اإلعالم. وسائل استخدام
يف الشديدة الرغبة أن إىل األخرية األبحاث تشري إذ املشاهدة؛ بعد الطعام تناول يف
(سوبيك، الغذائية لإلشارات التعرض خالل من تُثار أن الواقع يف يمكن الطعام تناول
الصلة ذات التليفزيونية اإلعالنات أن يُستغرب وال .(٢٠٠٥ كريجهيد، وهتشيسون،
قوية إشارات توفر حية، صور من فيها ما بكل وغريها) املجالت إعالنات (أو باألغذية
بدورها تحفز التي الشديدة، الرغبة إىل تؤدي التليفزيونية اإلعالنات أن فيبدو للطعام.
أولئك عند الطعام تناول يف اإلفراط إىل اآلخر هو يُؤدي أن يمكن الذي الطعام، تناول
وتانجي، إيجس، وفان وبريت، (نيدركورن، نزواتهم عىل كبرية سيطرة يمتلكون ال الذين
استهالك زيادة كانت إذا ما تحديد املستقبلية األبحاث عىل وينبغي .(٢٠٠٦ ويانسن،
الذين األطفال فإن صحيًحا، هذا كان إن املنزل. إىل تمتد املخترب يف املرصودة األطعمة
لخطر عرضة أكثر هم غذائيٍّا الفقرية األطعمة عىل للحصول محدود غري بسبيل يتمتعون
تحدد أن املستقبلية األبحاث عىل كذلك األطعمة. إلعالنات املتكررة للمشاهدة نتيجة السمنة
النشأة. عرب األطعمة إعالنات عرض بعد الطعام تناول يف الرغبة تستمر الوقت من كم
الرغبة كبح عىل النشء ملساعد الالزمة التدخالت تطوير يف تساعد سوف املعلومات فتلك
بمنع املتحدة اململكة قرار أن إذن يبدو لإلعالنات. التعرض بعد الطعام يف اإلفراط يف
استعرضناها التي النتائج تكشف كما لكن، حكيًما. قراًرا كان للنشء املوجهة اإلعالنات
تناول عادات عىل التأثري يف تستمر ثم ومن تُبث لآلباء املوجهة اإلعالنات تزال ال سابًقا،

األطفال. لدى الطعام
األطفال مؤكد: يشء ثمة السمنة، يف اإلعالم وسائل تأثري مدى عن النظر برصف
واملعلمون الوالدان يسهم قد ذلك، بجانب شديد. وصم من يعانون البدينون واملراهقون
أفالم تصور فمثًال، الوزن. عىل القائمة التحيزات ظهور يف اإلعالم ووسائل واألقران
مثل فهل بالسمنة. الوصم مع متسقة بطريقة الوزن الثقيلة الشخصيات املتحركة الرسوم
السؤال هذا يزال ال لألطفال؟ املخصصة اإلعالم وسائل جميع يف شائعة التمثيالت هذه
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أو الواقعية التليفزيونية الربامج يف الوزن توصيف دراسة أي تتناول لم إذ إجابة؛ دون
منظور من املوضوع ذلك يُدرس لم كذلك النشء. تستهدف التي املجالت أو الفيديو ألعاب
املراهقة سن يف الوزن زائدة الشخصيات تُوصم هل املثال، سبيل فعىل النمو؛ دراسات
يبدو ال اإلعالم وسائل استخدام فإن ذلك، مع األطفال؟ شخصيات من نظريتها من أكثر

بالسمنة. الوصم مع تتسق ملواقف النشء تبنِّي مدى عىل يؤثر أنه
الجسم صورة (استيعاب النشء بني الجسم عن الرضا عدم تفرس التي النظريات إن
األخرى، إحداها تستبعد ال الذات) وقيمة االجتماعية، واملقارنة العضيل، أو النحيف املثايل
بلوغ قبل يحدث املجتمعية املعايري فاستيعاب النشأة. عرب دور منها لكل يكون قد بل
الدراسة سنوات خالل جدي بشكل االجتماعية املقارنة عملية وتبدأ سنوات. ٣ سن األطفال
تقدير من فعليٍّا عنًرصا البدني املظهر يصبح األوىل، السنة األطفال فببلوغ االبتدائية.
خالل تدريجيٍّا ينخفض ثم املدرسة، قبل ما سنوات خالل قمته الذات تقدير ويبلغ الذات.
بني (وخاصة االنخفاض يف الذات تقدير يستمر املراهقة، مرحلة وخالل الطفولة. مرحلة
الذات تقدير إىل بالنسبة الجسم صورة أهمية تزداد حيث تمايًزا، أكثر ويصبح الفتيات)
صورة أن إىل تشري إجماًال البيانات هذه .(٢٠٠٥ وترزيسنيوسكي، (روبينز النشء عند
املراحل أكرب أنها يبدو املراهقة أن إال سن؛ أي يف اإلعالم بوسائل تتأثر أن يمكن الجسم

للتأثر. قابلية
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الثامن الفصل

الكحوليات تعاطي يف اإلعالم دور
واملخدراتوالتبغ

هيز» و«بريبل كاندي» «كرونيك مثل باملخدرات ترتبط أسماء تحمل التي الحلوى أنواع
املاريجوانا نكهة عىل تحتوي التي املنتجات تلك أن إىل بصفاقة تشري ساكرز»، و«بوت
السيجار يدخنون الذين أولئك بني «مفضلة وأنها الحقيقي!» اليشء مذاق «نفس لها
املاريجوانا نكهة عىل تحتوي التي املنتجات أن من وبالرغم الحشيش». يتعاطون أو
مثل جورجيا والية من مرشعون عربَّ األمريكية، والدواء الغذاء إدارة جانب من بها مرصح
املنتجات تلك تزيد أن من البالغ قلقهم عن سمرينا) مدينة (عن ستونر دوج السيناتور
بيع ٢٠٠٨ صيف يف جورجيا والية حظرت الواقع، يف النشء. بني املخدرات تعاطي من
ومن .(٢٠٠٨ ،WSBTV.com) الُقرصَّ عىل املاريجوانا نكهة عىل تحتوي التي الحلوى
و٢٠٠ ١٠٠ بني ترتاوح للتبغ سنوية مبيعات تحقق (التي جورجيا والية أن العجيب
عىل حلوى ببيع بالفعل تسمح ((٢٠٠٨ ،UGA.edu) متحفظ؛ رقم وهو دوالر مليون
سؤاًال ثمة فإن جانبًا، املتسقة غري السياسة بتنحية واملراهقني. لألطفال سجائر شكل
أو سجائر هيئة عىل التي الحلوى كانت إذا ما يبحث وهو بعد، فيما عنه نُجيب تجريبيٍّا
النشء. لدى التدخني أو املخدرات تعاطي نسب من تزيد املاريجوانا نكهة عىل تحتوي التي
لتصوير نطاًقا األوسع التأثري تقييم سيجري التالية، الصفحات يف فإنه ذلك، عىل وعالوة
وسلوكيات توجهات عىل قانونًا املحظورة واملخدرات والكحوليات للسجائر اإلعالم وسائل



والنشء اإلعالم

والتبغ واملخدرات الكحوليات تعاطي انتشار عىل البداية يف الضوء سنسلط لكن النشء.
املختلفة. النشأة مراحل عرب

عرب واملخدرات والكحوليات السجائر تعاطي انتشار (1)
املختلفة النشأة مراحل

عرش الثمانية سن قبل التدخني السجائر مدخني من ٪٦١ يبدأ حديثة، إلحصائيات وفًقا
لتناول القانونية السن دون كانوا مؤخًرا الكحوليات تعاطي يف بدءوا ممن و٨٩٪ عاًما،
كانوا قانونًا املحظورة للمخدرات الجدد املستخدمني من و٥٨٪ عاًما، ٢١ وهو الكحوليات
من يقرب ما يُدخن يوم، كل ويف التصويت. يف الحق تمنحهم التي القانونية السن دون
كحويل، مرشوب أول مراهق ألف ١١ نحو ويتناول حشيش، سيجارة أول مراهق ٣٨٠٠
الصحة خدمات (إدارة التدخني عرشة والسابعة عرشة الثانية سن بني شاب ١٣٠٠ ويبدأ

.(٢٠٠٦ لإلدمان، املسببة واملواد العقلية
للسجائر النطاق واسع التجريبي االستخدام إىل تشري حديثة أبحاثًا أن من الرغم عىل
املعهد ،1-8 شكل (انظر املراهقني بني تأثريًا األقوى واملخدرات واملاريجوانا والكحوليات
الكحوليات تعاطي يف النشء من كبري عدد يبدأ ،(٢٠٠٧ املخدرات، لتعاطي الوطني
الرابع، الصف بحلول املثال، سبيل فعىل البلوغ؛ سن بدء قبل والسجائر واملخدرات
رشفة ارتشفوا قد يكونون منهم و١٠٪ سيجارة دخنوا قد األطفال من ٪١٠ يكون
وقت هي املراهقة ألن نظًرا بالطبع، .(٢٠٠٨ ماجي، ٢٠٠٧؛ (دونوفان، الكحوليات من
النمو. مع لإلدمان املسببة املواد تلك استخدام ازدياد فسيستمر الجديدة، األشياء تجريب
الثانوية، املدرسة من للتخرج استعداد عىل املراهقون فيه يصبح الذي الوقت وبحلول
منهم ٪٤٦ ويشري الكحوليات، تعاطيهم من أكثر أو حالة إىل الطالب من ٪٧٢ يشري
جربوا أنهم ٪٤٢ ويزعم حياتهم، خالل واحدة مرة األقل عىل سجائر دخنوا أنهم إىل
استخدموا أنهم إىل منهم ٪٢٦ ويذكر حياتهم، خالل واحدة مرة األقل عىل املاريجوانا
واملستنشقات األمفيتامينات (مثل آلخر وقت من التأثري وقوية قانونًا محظورة مخدرات
طالب من و٤٢٪ الثامن الصف طالب من ٪١٨ نحو يشري ذلك، إىل وإضافة والكوكايني).
األقل عىل مخمورين أصبحوا أنهم إىل عرش الثاني الصف طالب من و٥٥٪ العارش الصف
يستجيبون النشء معظم أن إىل البيانات هذه تُشري عام، وبوجه حياتهم. يف واحدة مرة

لها. رفضهم من أكثر (والكحوليات) املخدرات إلغراء األرجح عىل
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١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

الصف الثامن
الصف العارش

الصف الثاني عرش

الكحوليات السجائر ا;اريجوانا ا;خدرات القوية

الدرايس للصف وفًقا الحياة خالل والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي :1-8 شكل
.((٢٠٠٧) املخدرات لتعاطي الوطني املعهد من مأخوذة البيانات (املصدر:

مرة واملخدرات والكحوليات السجائر استخدام يجربون املراهقني معظم أن ومع
يوًما الثالثني خالل (يف حايل تعاٍط إىل أقل عدد يشري حياتهم، خالل األقل عىل واحدة
الكحوليات حاليٍّا يتعاطون الذين النشء عدد ولكن لإلدمان. املسببة للمواد السابقة)
فنحو بعد. تنته لم املخدرات عىل الحرب أن إىل بوضوح يشري والسجائر واملخدرات
عرشة كل بني من وواحد الحايل، الوقت يف يدخنون عرش الثاني الصف طالب ُخْمس
الكحوليات يتعاطون الطالب خمَيس من وأكثر محظوًرا، عقاًرا حاليٍّا يتعاطى طالب
(كأن ب الرشُّ يف كثريًا ينغمسون الكحوليات، املراهقون يتعاطى عندما الحايل. الوقت يف
طالب من ٪١٠ الواقع، يف أكثر). أو متتالية كحولية مرشوبات خمسة مثًال يتناولوا
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١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

الصف الثامن
الصف العارش

الصف الثاني عرش

الكحوليات السجائر ا;اريجوانا ا;خدرات القوية

(املصدر: الدرايس للصف وفًقا والسجائر واملخدرات للكحوليات الحايل التعاطي :2-8 شكل
.((٢٠٠٧) املخدرات لتعاطي الوطني املعهد من مأخوذة البيانات

عرش الثاني الصف طالب من و٢٦٪ العارش، الصف طالب من و٢٢٪ الثامن، الصف
وكما .(2-8 شكل (انظر مؤخًرا. النحو هذا عىل الكحوليات تناولوا أنهم إىل يشريون
عىل املراهقون يشري لإلدمان، املسببة املواد بتجريب املتعلقة البيانات إىل بالنسبة الحال
(املعهد قانونًا محظور آخر عقار أي من أكثر للماريجوانا الحايل استخدامهم إىل األرجح

.(٢٠٠٧ املخدرات، لتعاطي الوطني
البيانات تفسري عند االعتبار يف تُؤخذ أن بد ال التحذيرية املالحظات من عدد ثمة
عىل وليس أنفسهم املراهقون يذكره ما أساس عىل النتائج جميع تقوم أوًال: الذكر؛ سابقة
واملخدرات الكحوليات تعاطي بيانات تعكس ال قد عليه، وبناءً السلوك. مراقبة أساس
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الفعلية). املعدالت عن النقصان أو للزيادة نتيجة (سواء لها الفعيل االستخدام والسجائر
لم شاب، ألف ٥٠ نحو عىل أُجريت أعاله املذكورة االستبيانات أن من بالرغم وثانيًا:
الطالب االعتبار يف يؤخذ فلم باملدارس؛ حاليٍّا مسجلني طالب من إال البيانات تُجمع
فيما أكرب خطًرا تواجه الفرعية املجموعة هذه أن يبدو ذلك، ومع التعليم. من املترسبون
للعقاقري الحايل استخدامهم أو تعاطيهم واحتماالت لإلدمان، املسببة املواد بإدمان يتعلق
يف يبقون الذين النشء من مرات ٦ إىل مرة ١٫٢ من يرتاوح بمعدل أعىل قانونًا املحظورة
املراهقني من ٪١٠ نحو ألن ونظًرا .(١٩٩٧ وأوتينج، وتشافيز وبوفيه (سويم املدرسة.
الوطني املعهد جمعها التي االستبيان بيانات تكون قد الثانوية، املدرسة من يترسبون
الكحوليات بتعاطي الخاصة الفعلية األرقام من بكثري أقل (٢٠٠٧) املخدرات لتعاطي
النشء عدد أن إىل تشري التي للتقديرات وفًقا لكن املراهقني. بني والسجائر واملخدرات
عدد وأن مليونًا ٢١ يبلغ عاًما و١٤ ١٠ بني أعمارهم ترتاوح الذين املتحدة الواليات يف
تعداد (مكتب أيًضا مليونًا ٢١ يبلغ عاًما و١٩ ١٥ بني أعمارهم ترتاوح الذين املراهقني
الستخدام الكبري االنتشار تبني التقديرات أكثر حتى فإنه ،(٢٠٠٨ املتحدة، الواليات
املاليني عرشات وينخرط املختلفة. النمو مراحل خالل واملخدرات والكحوليات السجائر
تبعاته. االستخدام لهذا يكون وبالتأكيد للهالوس، املسببة املواد استخدام يف املراهقني من

واملخدرات والكحوليات للسجائر املراهقني استخدام عىل املرتتبة النتائج (2)

الصحية املخاطر (1-2)

الكحوليات (أ)

نتيجة والوفاة النسبي الكحول صداع بني الكحوليات تعاطي عىل املرتتبة النتائج ترتاوح
يسبب الكحول تعاطي أن يُعتقد العمرية، املرحلة عن النظر وبرصف الكحويل. التسمم
احتماالت زادت للكحول، املراهقني تعاطي زاد وكلما سنويٍّا. وفاة حالة ألف ٨٥ نحو
والسكتات البنكرياس والتهاب الكبد تليف مثل األمد طويلة الصحية للمخاطر التعرض
والتنسيق، القرار اتخاذ عمليات عىل سلبًا الكحويل التسمم يؤثر كذلك النزفية. الدماغية
املرشوبات تعاطي ويؤدي للحوادث. عرضة يكونون الثملني األشخاص فإن ثم ومن
مرتبطة وفاة حالة آالف خمسة إىل عاًما، ٢١ ل سن دون األشخاص بني الكحولية
جنسية بممارسات للكحوليات املراهقني تعاطي يرتبط ذلك، إىل إضافة عام. كل بإصابات
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من قرسي جنيس لنشاط التعرض وزيادة آمنة غري بطرق الجنس ممارسة مثل خطرية
بالذاكرة تتعلق مشكالت إىل للكحوليات املفرط التعاطي يؤدي أن ويمكن اآلخرين. جانب
الالحقة اآلثار هذه وتحدث الطويل. املدى عىل التعلم عىل القدرة وتراجع القصري املدى عىل
(مقداد النمو. مرحلة يف يزال ال الذي املخ يف عضوية تغيريات يسبب الكحول ألن جزئيٍّا؛

.(٢٠٠٧ األمريكية، الصحة وزارة ٢٠٠٤؛ وجريبيدرينج، وسرتوب وماركس

التبغ (ب)

الرئوي االنسداد ومرض التاجي الرشيان داء نتيجة للوفاة املدخنني تعرض مخاطر تزداد
األمراض بسبب أمريكي ألف ٤٤٠ نحو عام كل يموت الواقع، يف والرسطان. املزمن
يف حاالت ست كل أصل من واحدة وفاة حالة تُعزى أخرى، وبعبارة بالتدخني. املرتبطة
الكحول عن الناجمة للوفيات اإلجمايل العدد عن هذا يزيد التدخني. إىل املتحدة الواليات
التقديرات، ووفق واإليدز. السيارات وحوادث والقتل واالنتحار قانونًا املحظورة والعقاقري
كل التبغ تدخني يدمنون مراهًقا ١٠٧٠ كل بني من مراهًقا ٥٣٥ نحو األوان قبل سيموت
قانونًا، املحظورة والعقاقري الكحوليات بتعاطي املرتبطة السلبية العواقب عكس وعىل يوم.

.(٢٠٠٣ (جالنتز، لتظهر سنوات بالتدخني املرتبطة النتائج معظم تستغرق ما غالبًا

قانونًا املحظورة العقاقري (ج)

الزائدة والجرعات عام. كل وفاة حالة ألف ١٧ إىل يؤدي قانونًا املحظورة العقاقري تعاطي
االنخراط تحظر التي الداخلية اللوائح رصامة عدم أو غياب إىل إضافة واملتعمدة العرضية
(مقداد النتيجة هذه يُفرسان املخدر) تأثري تحت القيادة (مثل آمنة غري سلوكيات يف
وسوء العدوانية من أعىل بمستويات يرتبط للمخدرات املبكر والتعاطي .(٢٠٠٤ وآخرون،
واستمرار املراهقة مرحلة خالل واإلجرامية املنحرفة والسلوكيات الدرايس التحصيل
تعاطي عىل املرتتبة والعقلية العضوية الصحية واملخاطر البلوغ. عند املخدرات تعاطي
املثال تأمل املستخدم. العقار نوع وفق يتنوع معظمها كثرية، قانونًا املحظورة العقاقري
العقاقري تعاطي عىل املرتتبة الهائلة الصحية املخاطر من عينة مجرد باعتباره التايل
الجهاز يف ومضاعفات للذاكرة تلًفا يسبب أن يمكن املاريجوانا تدخني قانونًا: املحظورة
العظام، ونخاع والكلية الكبد تلف إىل تؤدي أن يمكن واملستنشقات والرسطان، التنفيس
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واضطرابات الدماغية والسكتات املرضية النوبات إىل يؤدي أن يمكن الكوكاكيني وتعاطي
العقاقري يتعاطون الذين واملراهقون (البارانويا). االضطهاد وجنون القلبي النظم يف
االضطرابات من يعانوا ألن النشء من غريهم من أيًضا عرضة أكثر قانونًا املحظورة
األشخاص أن نتذكر أن بمكان األهمية من لكن واالكتئاب. القلق اضطرابات مثل النفسية
عىل للتغلب محاولة يف قانونًا املحظورة العقاقري إىل يلجئون قد نفسيٍّا املضطربني

.(٢٠٠٧ املخدرات، لتعاطي الوطني (املعهد النفسية مشكالتهم

املخدرات تعاطي يف التصعيد فرضية (2-2)

يسبقان الكحوليات وتعاطي التبغ تدخني أن املراهقني عىل أُجريت التي األبحاث أظهرت
املواد مثل قانونًا املحظورة العقاقري تعاطي قبل بدوره يحدث الذي املاريجوانا تدخني
والكحوليات التبغ أن البعض أوضح وقد والكوكايني. والهريوين للهالوس املسببة
من غريها إدمان إىل إدمانها يؤدي التي تلك (أي التصعيد» «عقاقري من تُعد واملاريجوانا
واملخدرات والكحوليات السجائر تجربة أن إىل ضمنيٍّا يشريون فإنهم ثم وِمن املخدرات)؛
يف التصعيد فرضية عىل األدلة بني ومن النمو. مراحل خالل متسلسل نحو عىل تَحدث
الكحول تعاطي تربط والتي املراهقني عىل تُجرى التي االرتباط دراسات املخدرات تعاطي
وتعاطي املاريجوانا تدخني بني االرتباط فإن كذلك الحًقا. املاريجوانا بتدخني والتبغ
وتعاطي التبغ أو الكحوليات تعاطي بني االرتباط من أقوى قانونًا املحظورة العقاقري
واملاريجوانا والكحوليات التبغ يؤثر البيولوجية، الناحية من قانونًا. املحظورة العقاقري
الدوبامني، العصبي الناقل عىل سابًقا إليها املشار قانونًا املحظورة العقاقري إىل إضافة
من بدًال أنه بيْد التصعيد. لفرضية محتملة فسيولوجية آلية يوفران فإنهما ثم ومن
ملخدرات الحق تعاٍط إىل والسجائر والكحوليات للمخدرات املبكر التعاطي يؤدي أن
واملاريجوانا والتبغ الكحوليات يتعاطون من يشرتك أن إىل يؤدي قد فإنه تأثريًا، أقوى
الشخصية السمات (مثل الخصائص نفس من الكثري يف قانونًا املحظورة والعقاقري
مخدرات لتعاطي استعداد عىل تجعلهم التي النفسية) واألمراض العاطفية والسمات
يف املاريجوانا يدخنون الذين هؤالء يبدأ املراهقة، مرحلة خالل ذلك، عىل وعالوة متنوعة.
تعاطي وثقافة العالقات، هذه فإن ثَم، وِمن املخدرات؛ يتعاطون الذين أقرانهم مصاحبة
تأثريًا أقوى مخدرات لتعاطي أكثر فرص إتاحة إىل تؤديان عنها، تتمخض التي املخدرات

.(٢٠٠٥ ولينسكي، هول ٢٠٠٢؛ وجونسون، (جوالب
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اإلدمان (3-2)

يُشكِّل أن يمكن قانونًا املحظورة وغري املحظورة املواد تعاطي أن فيه شك ال مما
املتاعب إىل فباإلضافة سواء. حد عىل والبالغني املراهقني إىل بالنسبة جسيمة مشكلة
والكحوليات املخدرات تعاطي يؤدي أن يمكن سابًقا، املذكورة النفسية واملشكالت الصحية
لتلك السيطرة نطاق عن والخارج القهري بالتعاطي يتسم الذي اإلدمان، إىل والسجائر
تعاطي مشكلة املثال، سبيل فعىل سلبية؛ واجتماعية صحية نتائج إىل يؤدي ما وهو املواد؛
التعليم. من والترسب الدرايس التحصيل بسوء مرتبطة املراهقة مرحلة خالل الكحوليات
استعمال فرط باآلخر: أحدهما مرتبطني شقني من يتألف اإلدمان أن إىل اإلشارة وتجدر
املسببة املواد استعمال فرط أن حني ويف االعتماد. أو واالتكال لإلدمان املسببة املواد
والكحوليات املخدرات تعاطي عىل املرتتبة واالجتماعية السلوكية العواقب إىل يشري لإلدمان
اآلثار إىل االتكال يُشري املخدرات)، عن البحث وسلوك األصدقاء فقدان (مثل والسجائر
ولسوء وأعراضاالنسحاب. عالية جرعات ل تحمُّ مثل املصاحبة األمد الطويلة الفسيولوجية
لإلدمان. الخصوص وجه عىل عرضة أكثر املراهقني أن الحيوانية النماذج أظهرت الحظ،
الكبار إدمان احتماالت أضعاف ثالثة املراهقني جانب من املاريجوانا إدمان فاحتماالت
١٥ ال سن قبل الكحوليات تعاطي يف يبدءون الذين املراهقون يصبح أن واحتماالت لها،
حتى ينتظرون الذين أولئك يصبح أن احتماالت أضعاف أربعة للكحوليات مدمنني عاًما
ظاهرة النمو مراحل إىل استناًدا لإلدمان التعرض وقابلية لها. مدمنني عاًما ٢١ ال سن
إىل بالنسبة درجاتها أعىل يف تصبح الحياة مراحل خالل اإلدمان احتماالت إن حيث أيًضا،
املراهقة مرحلة خالل والسجائر والكحوليات املخدرات تعاطي يبدءون الذين املراهقني

.(٢٠٠٧ املخدرات، لتعاطي الوطني (املعهد املبكرة

والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي لخطر املراهقني إدراك مدى (3)

املرتبط الكبري الخطر املراهقني معظم يدرك فال سلبية، آثار حدوث إمكانية من بالرغم
إىل وصوًال الثامن الصف فمن بانتظام. والسجائر والكحوليات املخدرات باستعمال
ترتبط كبرية مشكالت ثمة أن يرون الذين املراهقني عدد يقل عرش، الثاني الصف
املنتظم والتدخني األسبوعية العطالت خالل الرشاب يف واالنغماس الكحوليات بتعاطي
أخرى، جهة من يتزايد، السجائر بتدخني املرتبط والرضر .(3-8 شكل (انظر للماريجوانا
يحتوي املاريجوانا دخان أن من بالرغم حتى أنه لالهتمام املثري ومن املراهقني. بني
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١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

الصف الثامن
الصف العارش

الصف الثاني عرش

١-٢
مرشوب يف اليوم

االنغماس يف الرشاب
خالل العطالت

األسبوعية

تدخ@
اEاريجوانا

بانتظام

التدخ@ اEستمر

والكحوليات للمخدرات املنتظم التعاطي من بالغ» «رضر حدوث احتمالية :3-8 شكل
الوطني املعهد من بترصف مأخوذة البيانات (املصدر: الدرايس للصف وفًقا والسجائر

.((٢٠٠٧) املخدرات لتعاطي

الهيدروجني)، سيانيد (مثل التبغ بدخان مقارنة سامة مركبات عدة من أعىل نسب عىل
بكثري خطًرا أقل املاريجوانا تدخني املراهقون يعترب عرش، الثاني الصف ببلوغ فإنه
عىل املرتتبة الصحية للمخاطر املراهقني إدراك إن السجائر. بتدخني مقارنة الصحة عىل
جزئيٍّا يُفرس ربما املختلفة النمو مراحل عرب والسجائر والكحوليات املخدرات تعاطي
يف للكحوليات تعاطيًا األكثر هم الثانوية املرحلة يف النهائية السنة طالب كون أسباب
السجائر. تدخني ثم املاريجوانا ذلك بعد تأتي ثم التقارير، تُشري حسبما الحايل الوقت
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الكحوليات تعاطي يشيع (أ) السابق: العرض من رئيسيتني نتيجتني استخالص يمكن
باآلثار ا ُمْستَِخفٍّ سلوًكا املراهقني من الكثري يملك و(ب) املراهقني بني والسجائر واملخدرات

قانونًا. ومحظورة لسنهم مالئمة غري كونها رغم املواد تلك تعاطي عىل املرتتبة

اإلعالم وسائل يف والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي شيوع (4)

اإلعالنات (1-4)

بني والتبغ الكحول منتجات ترويج عىل األمريكية الدوالرات من مليارات تُنفق عام كل يف
أولئك حتى املستهلكني من ممكن عدد ألكرب الوصول إىل الدعاية هذه تهدف املستهلكني.
العمرية. فئتهم عىل قانونًا حظرها بسبب عنها املعلن السلعة رشاء يستطيعون ال الذين
يوجد ال تايمز»، «هاي مجلة مثل الحشيش، متعاطي تستهدف مجالت بضع وباستثناء
تُعلن أو تروج للنشء متاحة — األساس من ُوجدت إن — وطنية مطبوعات بضع سوى
املجالت هذه ملثل النشء القراء عن بيانات حاليٍّا تتوافر وال قانونًا. املحظورة املخدرات عن
مجالت يف والتبغ الكحوليات عن باإلعالن املتعلقة البيانات من وفري كم يوجد لكن الوقحة.
إيجابي سلوك بأنه التدخني املجالت يف للتبغ املؤيدة اإلعالنات تصور النشء. يقرؤها
أُجري تقييم ويف واملرحني. واملستقلني الجذابني الجنسني من النشء إىل بالنسبة وطبيعي
(كروجمان وزمالؤه كروجمان توصل السجائر، عن باإلعالن املتعلقة للنفقات مؤخًرا
عىل أُنفق (١٩٩٣–٢٠٠٢) سنوات عرش مدار عىل أنه إىل (٢٠٠٦ وسانج، وموريسون
املراهقني بني وتفضيًال شيوًعا األكثر للسجائر الثالث التجارية العالمات عن اإلعالن
يقرؤها مجالت يف وذلك أمريكي دوالر مليون ٨٠٠ قرابة ونيوبورت) وكاميل (مارلبورو
مطبوعات أو للكبار موجهة مجالت تُعد إما مجالت التقييم هذا شمل كثريًا. املراهقون
املراهقني من مليونان األقل عىل يقرؤها التي املجالت النشئية باملطبوعة ويُقصد شبابية.
قرائها. من أكثر أو ٪١٥ نحو عاًما و١٧ ١٢ بني أعمارهم ترتاوح الذين القراء يشكل أو
(مثل املوضة يشمل بما مختلفة موضوعات عىل تركز الرشط بهذا تفي التي املجالت إن
إالسرتاتيد») و«سبورتس إن» بي إس «إي (مثل األسماك وصيد والرياضة و«فوج») «إل»
يف و«تي «بيبول» (مثل والرتفيه دريفر») آند و«كار تريند»، («موتور مثل والسيارات
انخفاض إىل تشري (٢٠٠٦) وزمالئه كروجمان دراسة من املستقاة والبيانات جايد»).
املراهقون. يراها التي السجائر إلعالنات التقديري العدد يف و٢٠٠٢ ١٩٩٣ عامي بني كبري
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٪٩٣ نحو وبلغ شبابية مطبوعات يف السجائر إعالنات من ٪٦٢ نُرش ،١٩٩٣ عام ففي
املطلوب العدد (وهو عام كل الثالثة (املشاهدة) التعرض مرات حد املراهقني القراء من
.٪٩ الثالثة التعرض مرات حد يتجاوز فلم ،٢٠٠٢ عام يف أما فعالة). الحملة تُعد كي

الوفاة، عرب لها املوالني (املدمنني) عمالئها من لآلالف التبغ رشكات فقدان ومع
الرشكات تلك ملقاضاة نتيجة لكن جدد. مدخنني اجتذاب عىل الرشكات تلك أرباح تعتمد
واتفاقية الكربى، األمريكية التبغ رشكات ضد والية ٤٦ يف العموميني املدعني جانب من
تلك تُعلن أن حاليٍّا القانوني غري من ،١٩٩٨ عام ذلك أعقبت التي الرئيسية التسوية
ذلك، عىل وعالوة لهم. جاذبة بطريقة و/أو للنشء مباًرشا إعالنًا منتجها عن الرشكات
منتجها عن اإلعالن تستطيع التبغ رشكات تعد لم الرئيسية، التسوية اتفاقية نتيجة فإنه
الكرتونية الشخصيات تستخدم أن تستطيع ال كما النشئية. املطبوعات يف قانونية بطريقة
باتفاقية االلتزام عدم يؤدي أن ويمكن التبغ. ملنتجات الرتويج أجل من جو الجمل مثل
املرحلة، هذه يف بالفعل. أدى وقد الدوالرات، بماليني تقدر غرامات إىل الرئيسية التسوية
للغرامات، التعرض لخطر التبغ رشكات وإدراك الرئيسية، التسوية اتفاقية رسيان ومع
إن — ضئيًال السجائر إلعالنات العادي املراهق أو الطفل مطالعة احتمال سيكون
يقرءون الذين املراهقني من ٪٤٤ ولكن النشئية. املطبوعات يف — األساس من ذلك حدث
يطالعون ميكانكس» و«بوبيولر «ريدبوك» و«ماكسيم» «تايم» مثل للكبار املوجهة املجالت
تعرُّض مرات ٩ نحو بإجمايل سنويٍّا، مرات ثالث من أكثر السجائر إعالنات الغالب يف

.(٢٠٠٦ وآخرون، (كروجمان عام كل
املجالت. يف اإلعالنات عىل دوالر مليون ٣٣٠ قرابة عام كل الكحوليات صناعة تُنفق
ويف وحياتهم. بأوقاتهم يستمتعون جذابني بالغني شبابًا املجالت تلك تعرض ما وعادًة
يف للكحوليات والرتويج بالحفالت، االستمتاع سياق يف الكحوليات تُعرض األحيان، أغلب
قررت و٢٠٠٣، ٢٠٠٠ عامي بني وما .٪٣ نسبته تتجاوز ال بمسئولية تناولها سياق
أن الكحولية واملرشوبات والنبيذ الجعة بصناعات يتصل فيما املختلفة املهنية االتحادات
تلك نرش حظر ثم ومن الكبار، مجالت عىل قارصة الكحولية املرشوبات إعالنات تجعل
عىل االتحادات تلك فرضتها التي املعايري هذه ولكن النشئية. املطبوعات يف اإلعالنات
الذين قرائها نسبة تبلغ التي املطبوعة بأنها النشئية للمطبوعة تعريًفا أعطت نفسها
نسبة ترتاوح التي املطبوعات فإن ثَم وِمن ٣٠٪؛ عاًما و٢٠ ١٢ بني أعمارهم ترتاوح
ولكنها بالكحول يتعلق فيما للكبار مطبوعات تُعترب ٪١٥–٣٠ بني النشء من قرائها
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٢٠٠٧أ، والنشء، الكحوليات تسويق (مركز بالتبغ يتعلق فيما شبابية مطبوعات تعترب
بأنها املجالت إحدى تصنيف عند ثَم، وِمن ٢٠٠٧)؛ املخدرات، لتعاطي الوطني املعهد
رشكات من رصامة أكثر معايري استخدام إىل التبغ رشكات تُضطر شبابية»، «مطبوعة
إعالنات من ٪١٠ نحو ظهر و٢٠٠٢، ٢٠٠١ عامي يف الكحولية. املرشوبات صناعة
عام بحلول ٪٤ دون ما إىل الرقم هذا وتراجع شبابية. مطبوعات يف الكحولية املرشوبات
عام يف ٪٥٠ بنحو الكحولية املرشوبات عن أقل إعالنات النشء طالع الواقع، يف .٢٠٠٦
بمعايريها تلتزم الكحولية املرشوبات صناعة أن إذن ويبدو .٢٠٠١ بعام مقارنة ٢٠٠٦
عليه. تبدو عما إيثارية أقل الكحولية املرشوبات عن اإلعالن اسرتاتيجية لكن الخاصة.
مجالت يف يحدث الكحولية املرشوبات إلعالنات النشء تعرض إجمايل من ٪٨٠ فقرابة
عدد يرتاوح التي املجالت (أي إعالنات فيها تنرش أن قانونًا التبغ رشكات عىل يُحظر
دون النشء طالع ،٢٠٠٦ عام يف األمر، حقيقة يف .(٪١٥–٣٠ بني النشء من قرائها
تسويق (مركز مجالت يف بالكحول صلة لها منتجات عن إعالنًا ٩٠ نحو القانونية السن

٢٠٠٧أ). والنشء، الكحوليات
شاشات عىل أو اإلذاعة أثري عرب التبغ إعالنات ظهور محظوًرا أصبح ،١٩٧١ عام منذ
فقد الكحولية، املرشوبات إعالنات عىل حكومية قيود تُطبق ال أنه من وبالرغم التليفزيون.
التي املذاعة الربامج عىل والتليفزيون اإلذاعة إعالنات طواعية املهنية االتحادات قرصت
عام، كل ويف الكحوليات. ملعاقرة القانونية السن جمهورها من ٪٧٠ عن يقل ال ما يبلغ
بالكحول املرتبطة املنتجات عن اإلعالن يف أمريكي دوالر مليون ٩٠ قرابة املعلنون يُنفق
أُجري تقييم توصل وقد اإلذاعة. أثري عرب لها املنتجني برعاية تُنظَّم التي الفعاليات أو
مستوى عىل أنه، إىل املتحدة الواليات يف اإلذاعة أسواق أكرب من سوًقا ٢٨ عىل مؤخًرا
الربامج خالل الكحولية املرشوبات عن (٪٨) إعالن ألف ٢٨ نحو أُذيع بأكمله، القطاع
اإلذاعية اإلعالنات من ٪٣٦ ولكن مستمعيها. قاعدة من ٪٣٠ من أكثر النشء يمثل التي
غري نحو عىل ضخم بعدد تتمتع التي الربامج خالل أُذيعت الكحولية املرشوبات عن
لم الذين — األشخاص استماع احتماالت أن حد إىل النشء، من املستمعني من متناسب
عن إعالنات إىل — املرشوبات تلك بتناول عندها لهم يُسمح التي القانونية السن يبلغوا
تسويق (مركز يزيد. أو عاًما ٢١ ال سن يف بالكبار مقارنة أعىل كانت الكحولية املرشوبات

٢٠٠٧ب). والنشء، الكحوليات
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عىل الكحوليات عن اإلعالن عىل أمريكي دوالر مليار قرابة أُنفق ،٢٠٠٦ عام يف
اإلعالنات أن من وبالرغم .(٢٠٠١ بعام مقارنة ٪٢٧ ب تُقدر (بزيادة التليفزيون شاشات
القانونية السن بلغوا الذين املستهلكني استهداف بها يُفرتض الكحوليات عن التجارية
أفراد لجذب أيًضا مصممة اإلعالنات هذه أن يبدو تجاوزوها، أو الكحوليات لتناول
الجميلة الكالب تخطف يشء، كل فرغم بعد. القانونية السن يبلغوا لم الذين الجمهور
النشء أنظار الكحولية املرشوبات إعالنات يف القدم كرة تلعب التي الرشيقة والخيول
تُعرض التي اإلعالنات نسبة تراجعت ،٢٠٠٦ عام إىل ٢٠٠٣ عام من الفرتة يف بسهولة.
من النصف بمقدار النشء من ٪٣٠ من أكثر يشاهدها التي التليفزيونية الربامج خالل
١٤ خالل الكحولية املرشوبات إعالنات ُعرضت ،٢٠٠٦ عام يف ذلك، ومع .٪٦ إىل ٪١٢
أغلبية املراهقون ويمثل املشاهدة ذروة أوقات يف تُذاع تليفزيونيٍّا برنامًجا ١٥ من برنامًجا
و٩ ٨ الساعة بني وتُبث آي») إس و«يس ديل» نو أور و«ديل «لوست» (مثل مشاهديها
قناة شاشة عىل تُعرض لم الكحولية املرشوبات إعالنات أن من بالرغم ثم، ومن مساءً.
بشعبية تحظى التي التليفزيونية العروض خالل اإلعالنات تلك بُثت نكلوديون، أو ديزني
نحو عام كل واملراهقون األطفال يشاهد لذلك، ونتيجة القانونية. السن دون النشء بني
الكحوليات تسويق (مركز الكحول عىل تحتوي ملنتجات تليفزيونيٍّا تجاريٍّا إعالنًا ٢٨٥

٢٠٠٧ب). والنشء،

حبكات يف والسجائر واملخدرات الكحوليات إعالنات دمج (2-4)
والتليفزيونية السينمائية األعمال

الكحولية واملرشوبات املخدرات ق تُسوَّ سابًقا، املذكورة اإلعالن أساليب إىل باإلضافة
أحيانًا سينمائي. فيلم أو تليفزيوني عرض يف دمجها جرى متى للشباب والسجائر
عىل التعاقد يجري حيث معني ملنتج األجر مدفوع إعالن دمج التسويق هذا يتضمن
عىل الشاشة. عىل تظهر كي السجائر أو الكحولية املرشوبات من معينة تجارية عالمة
كوكب من القادم الخارق البطل يُشاهد الثاني»، «سوبرمان-الجزء فيلم يف املثال، سبيل
كلمة مزركشة كبرية بأحرف جوانبها أحد عىل مكتوب شاحنة من يقفز وهو كريبتون
األفالم قصد عن تستهدفان كلتاهما والتبغ الكحوليات صناعتا تعد لم وحاليٍّا، مارلبورو.
تفعالن كانتا كما للنشء موجهة باعتبارها املصنفة التليفزيونية والعروض السينمائية
منتجات سعادة يف تستخدم وهي الرئيسية الشخصيات تُعرض ذلك، ومع السابق. يف
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واملخدرات الكحوليات تعاطي مزايا رؤية فرصة النشء أمام يتيح ما والتبغ، الكحول
املشاهد من العديد تُصور مثًال، باي) (أمريكان أمريكية» «فطرية فيلم ويف والسجائر.
الخمر معاقرة يف وتكراًرا مراًرا ينغمسون وهم الثانوية املرحلة من النهائية السنة طالب
يعدل الشاشة عىل والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي الواقع، يف الكثرية. حفالتهم يف

عنه. املعلن املنتج داعًما املشاهري أحد فيه يظهر األجر مدفوع إعالنًا
خالل اإليرادات حيث من األعىل األفالم من معاًرصا فيلًما ٥٣٤ لعدد تقييم يف
مشهًدا ٣٨٣٠ (٢٠٠٧) وزمالؤه سارجنت حدد ،٢٠٠٢ عام إىل ١٩٩٨ عام من الفرتة
يفوق ما وهو مقيد تصنيف تحمل أفالم يف املشاهد تلك من ٪٦٠ وظهرت للتدخني.
الجمهور لعموم متاحة باعتبارها مصنفة أفالم يف تلك التدخني مشاهد ظهور عدد بكثري
املصنفة واألفالم (٪٤) األبوين توجيه تتطلب باعتبارها املصنفة واألفالم (٪١ من (أقل
احتماالت ألن نظًرا ولكن .(٪٣٦) عاًما ١٣ سن تحت األطفال تناسب ال باعتبارها
لألفالم مشاهدتهم احتماالت من أقل «مقيَّد» تصنيف تحمل التي لألفالم النشء مشاهدة
التدخني ملشاهد واملراهقني األطفال مشاهدة احتماالت تصبح األخرى، التصنيفات ذات
تتبع وعند األعىل. هي عاًما ١٣ ال دون أعمارهم من تناسب ال بأنها املصنفة األفالم يف
الفرتة ففي وضوًحا. أكثر منهما كل انتشار يصبح األفالم، يف والتبغ الكحوليات ظهور
مصنًفا املتحركة للرسوم طويًال فيلًما ٢٤ ديزني أصدرت و٢٠٠٠ ١٩٣٧ عامي بني
كحوليات ترشب شخصية فقط ثالثة تصور لم األفالم، هذه بني ومن الجمهور. لعموم
سريى فإنه والعرشين، األربعة األفالم هذه جميع طفل شاهد فإذا التبغ. تستخدم و/أو
سيجار أو غليون تدخني من إضافية حالة و١٠٦ الكحول استهالك من حالة ٢٧٥ إجماًال
ديزني، رشكة تقدمه الذي املفيد الرتفيه عن بعيًدا .(٢٠٠٤ وهورنر، (ريان سجائر أو
توجيه واملتطلبة الجمهور لعموم املصنفة األفالم من ٪٥٠ نحو أن أخرية دراسة وجدت
(بوالنسكي الكحول استخدام و/أو التدخني من واحدة حالة األقل عىل ر تصوِّ الوالدين،
ال باعتبارها املصنفة لألفالم بالنسبة أما .(٢٠٠٤ ويوكوتا، تومبسون ٢٠٠٤؛ وجالنتز،
الغالبية إظهار مع أكثر، والتبغ الكحول استخدام فيحدث ،١٣ سن تحت األطفال تناسب
األقل عىل الكحولية املرشوبات ترشب و/أو تدخن شخصيات (٪٨٠ < األفالم من العظمى
أجل من 1-8 الجدول انظر .(١٩٩٩ وكريستنسون، وهنريكسن (روبرتس واحدة مرة

األمريكي. الفيلم جمعية عن الصادر األفالم تصنيف لنظام رشح عىل الحصول
والدرامية الكوميدية األفالم يف املخدرات تعاطي من كبريًا قدًرا أن بالذكر جدير
الشخصيات من ٪٣٥ أن مؤخًرا (٢٠٠٥) سترين اكتشف فقد مراهقة؛ شخصيات يتضمن
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الرئيسية الشخصيات من و٦١٪ ،١٣ سن فوق مَلن املصنفة األفالم يف املراهقة الرئيسية
عن النظر فبرصف الكحوليات. ترشب كانت فقط، للكبار املصنفة األفالم يف املراهقة
الشخصيات من و٣٠٪ الرئيسية، األدوار يف املراهقني من ٪١٧ يدخن الفيلم، تصنيف
هذه مثل تكون محظورة. مخدرات يتعاطون فقط الكبار أفالم يف املراهقة الرئيسية
وجه عىل مزعجة واملخدرات والكحوليات للتبغ املراهقني تعاطي من املرتفعة املستويات
يف لهم املماثلني للشخصيات واملراهقني األطفال رؤية احتمال لزيادة نظًرا الخصوص

بها. يُحتذى جذابة نماذج أنهم عىل سنٍّا، األكرب بالشخصيات مقارنة السن،

األمريكي. الفيلم جمعية تصنيفات :1-8 جدول

مسيئًا. محتًوى يتضمن ال األعمار، لجميع به مسموح (جي): عام لجمهور • مناسب

لألطفال. مناسبة غري املواد بعض تكون ربما جي): (بي الوالدين بتوجيه • يُنصح

مناسبة غري املواد بعض تكون ربما جي-١٣): (بي عاًما ١٣ من ألقل مناسب غري • محتوى
فظة. لغة أو حسية مشاهد أو العري أو العنف، بعض يحتوي وربما عرشة، الثالثة سن تحت لألطفال

لهم يُسمح كي ١٧ سن دون هم ملن البالغني أحد أو الوالدين أحد مرافقة من البد (آر): • مقيد
ومشاهد فظة ولغة وعري عنف عىل تحتوي وربما بالبالغني خاص طابع لها الفيلم مواد باملشاهدة.

جنسية.

يحتوي ربما لألطفال. اإلطالق عىل مناسب غري الفيلم محتوى يُعترب يس-١٧): (إن فقط • للكبار
مخدرات. وتعاطي منحرف، وسلوك مكثف، جنيس ومحتوى بالغ، عنف عىل الفيلم

الكحوليات استخدام من متزايدة لكميات يتعرضون العمر، يف األطفال تقدم مع
التليفزيونية الربامج عن ١٩٩٨ عام يف أُجري تقييم وجد فقد التليفزيون؛ شاشة عىل والتبغ
من ٪١٧ أن عرشة، الحادية وحتى الثانية سن من األطفال بني الشائعة الذروة وقت يف
فقط ٪٢ يف التدخني ظهر املقابل، ويف الكحوليات. تناول أشكال أحد ر تُصوِّ املشاهد
أخرى دراسة وجدت وقد هذا .(٢٠٠٣ وجراسو، وفينكينور (بريد-بردبينر املشاهد من
الشائعة الذروة وقت برامج من ٪٥٣ يف واحدة مرًة أقل عىل ظهر الكحوليات تناول أن
وتعاطي (٪١١) التبغ استخدام ظهر املقابل، ويف سنة. و١٧ ١٢ أعمار بني النشء بني
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مقدار يتفاوت هذا، إىل باإلضافة الربامج. هذه يف بكثري أقل (٪١) املحظورة املخدرات
الربامج فتحتوي الربنامج. تصنيف حسب الذروة وقت يف والكحوليات التبغ استخدام
واستخدام (٪٨٤) الكحوليات تناول حاالت من املزيد عىل ١٤ سن فوق مَلن املصنفة
٪٧٧) الوالدين إرشاد تتطلب باعتبارها املنصفة التليفزيونية الربامج من (٪٢٤) التبغ
وتجدر التوايل). عىل و٦٪ ٪٣٨) عام لجمهور املصنفة الربامج أو التوايل)، عىل و٢٠٪
و٢٦٪ ٪١٤) املخدرات بتعاطي املرتبطة اآلثار عن سلبية عبارات ظهور قلة إىل اإلشارة
املخدرات يتعاطون وهم عرشة الثامنة سن تحت النشء يظهر ما ونادًرا التوايل). عىل
املخدرات استخدام يظهر ما نادًرا كذلك .(٢٠٠٠ وروبرتس، وهنريكسن (كريستنسون
(١٩٩٩) وزمالؤه روبرتس وجد ذلك، ومع الشائعة. التليفزيون برامج أثناء يف املحظورة
صورت عاًما ١٣ من ألقل مناسبة غري باعتبارها املصنفة األفالم من تقريبًا ٪٢٠ أن
تُعرض التي األفالم إعالنات يف للتدخني أيًضا النشء يتعرض املحظورة. املخدرات تعاطي
عىل تُعرض التي األفالم إعالنات من ٪١٤ أن حديثة دراسة اكتشفت فقد التليفزيون؛ عىل
تَُعرِّض٩٥٪ األفالم إعالنات أن التقديرات أظهرت وقد التبغ. استخدام ر تُصوِّ التليفزيون
املراهقني من و٨٩٪ التدخني، من األقل عىل واحدة حالة إىل و١٧، ١٢ سن بني األطفال من
2-8 الجدول انظر .(٢٠٠٦ وآخرون، (هيلتون سنويٍّا للتدخني صور ثالث إىل األقل عىل

التليفزيون. برامج تصنيف لنظام ملخص عىل لالطالع

التليفزيونية. الربامج تصنيف نظام :2-8 جدول

سن بني األطفال املحتوى يستهدف عادًة لكن األطفال، لجميع مناسب واي): يف (تي األطفال • لجميع
والسادسة. الثانية

خيايل عنف عىل الربامج يف العنارص تحتوي ربما :(٧ واي يف (تي فأكثر السابعة سن من •  األطفال
السابعة. سن تحت األطفال املحتوى يخيف وقد معتدل، كوميدي عنف أو

أو وحوارات فظة، لغة توجد وال العنف، من قليل عىل يحتوي جي): يف (تي عام لجمهور • مناسب
قليلة. جنسية مواقف

مناسب غري يكون قد الذي املعروض، املحتوى يتضمن جي): بي يف (تي الوالدين بتوجيه • يُنصح
الحوار وبعض عرضية، بذيئة ولغة الجنسية، املواقف وبعض معتدًال، عنًفا سنٍّا، األصغر لألطفال

املوحي.
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فقد عاًما، ١٣ سن فوق للمراهقني مناسب املحتوى :(١٤ يف (تي عاًما ١٤ من ألقل مناسب • غري
قوية. بذيئة ولغة مكثفة، جنسية وحوارات ومواقف شديد، عنف عىل الربامج تحتوي

الربامج تحتوي إذ ،١٧ سن تحت للشباب مناسب غري املحتوى يُعترب إيه): إم يف (تي فقط • للكبار
مهذبة. غري لغة أو رصيح، جنيس نشاط أو حيٍّا، تجسيًدا مجسد عنف عىل

املوسيقى (3-4)

التحذير ملصق

4-8 شكل

امللهى» «يف سينت فيفتي وأغنية كالبتون إلريك «كوكايني» مثل أغاني عرب يتضح كما
عام ومنذ املخدرات. تعاطي تذكر التي األغاني عىل التعرف أبًدا يصعب ال كلوب)، دا (إن
املحظورة املخدرات تعاطي كلماتها يف أغنية ٨٠٠ نحو ذكرت ،١٩٩٨ عام إىل ١٩٦٠
وآرجاوال وكارول ودالتون (بريماك وزمالؤه بريماك أوضح ومؤخًرا .(٢٠٠١ (ماركيت،
التبغ تعاطي إىل أشارت ٢٠٠٥ عام الشائعة األغاني أكثر من ٪٤٢ أن (٢٠٠٨ وفاين،
بحسب تفاوت اإلشارات هذه مثل تكرار معدل فإن ذلك، ومع واملخدرات. والكحوليات
مرة األغاني من ٪٩٠ فيها تشري التي الراب، موسيقى املقدمة يف فجاءت املوسيقى. نوع
وموسيقى (٪٤١) الكانرتي أغاني كانت وباملقارنة، املخدرات. تعاطي إىل األقل عىل واحدة
،(٪١٤) البوب وموسيقى ،(٪٢٣) الروك وموسيقى ،(٪٢٧) هوب والهيب بلوز آند ريذم
األنواع وعرب املحظورة. املخدرات وتعاطي والتبغ للكحوليات أقل إشارات عىل تحتوي
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املحظورة املخدرات أو (٪١٤) املاريجوانا من أكثر (٪٢٤) الكحول ذكر ورد املوسيقية،
أكثر املحظورة واملخدرات واملاريجوانا الكحوليات ذكر ورد كذلك .(٪٣) التبغ أو (٪١٢)
إىل باإلضافة آخر. نوع أي من أكثر التوايل) عىل و٣٧٪، و٥٣٪ ٪٥٣) الراب أغاني يف
اآلثار من املخدرات بتعاطي مرتبطة أكثر إيجابية آثار عىل األغاني من ٪٦٨ اشتملت هذا،
سياق يف يأتي واملخدرات والكحوليات التبغ تعاطي ذكر كان األحيان، أغلب ويف السلبية.
تحتوي التي املوسيقية الفيديو مقاطع أن إذن عجب وال الجنسية. املمارسة و/أو االحتفال
التعاطي تصوير إىل أيًضا تميل والتبغ واملخدرات الكحوليات لتعاطي إشارات عىل أغانيها
ومؤخًرا، للتعاطي. املستخدمة األدوات مثل تعاطيها، عىل دليل أو للمخدرات الفعيل
تعاطي عىل دليًال أظهر منها ٪٤٣ أن موسيقيٍّا فيديو ٣٥٩ لنحو التقييمات أحد أوضح
وتعاطي الكحوليات رشب عىل دليًال الراب فيديوهات أظهرت كذلك املستمر. املخدرات
وثاو (جروبر والبوب بلوز آند والريذم الروك فيديوهات من أكثر املحظورة املخدرات
وجدير الصلة. ذات النسب ملعرفة 3-8 الجدول انظر ،(٢٠٠٥ وجروبي، وفيرش وهيل
واملراهقني األطفال لحماية األمريكية التسجيالت صناعة رابطة من محاولة يف أنه بالذكر
فقدت الواضحة، الجنسية املعاني وذات والعنف باملخدرات املتعلقة األغاني كلمات من
الوالدين: «توجيه أغاني: من تنتجه ما عىل التالية التحذير ملصقات بإرفاق تطوعت

.(4-8 الشكل (انظر فاضح» محتوى

أو رصاحًة املخدرات تعاطي تظهر التي املوسيقية الفيديو ملقاطع املئوية النسبة :3-8 جدول
.((٢٠٠٥) وجروبي وفيرش، وهيل، وثاو، جروبر، (املصدر: ضمنيٍّا

املادة  

املحظورة املخدرات الكحول املوسيقى نوع

٣١٪ ٥٦٪ الراب

٩٪ ٢٧٪ الروك

٤٪ ٢٦٪ بلوز آند ريذوم

٠٪ ٢٧٪ البوب
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الفيديو ألعاب (4-4)

كجزء محظورة أو قانونية مخدرة مواد واستخدام وجود عن معلومات عىل العثور يمكن
سبيل عىل الفيديو. ألعاب علبة من الخلفي الجزء عىل تظهر التي األوصاف محتوى من
«استخدام عبارة عىل «٤ أوتو ثيفت «جراند لعبة عىل املدرج املحتوى يشتمل املثال،
والقيادة الكحول برشب لالعبني األلعاب ممارسة تسمح الواقع، يف وكحوليات». مخدرات
الوضع)، هذا عن الناتجة املشوشة الرؤية اللعبة (وتظهر الكحول تأثري تحت وهم
محتوى إىل املخدرات دخول من الرغم وعىل املاريجوانا. تدخن بشخصيات ويتجولون
لجميع املصنفة الفيديو ألعاب يف تظهر ما حدثت، إن نادًرا، فإنها الفيديو، ألعاب أحداث
فإن الرتفيهية الربمجيات تصنيف ملجلس ووفًقا .(٢٠٠١ وهانينجر، (تومبسون األعمار
املصنفة من و٤٪ ،٢٠٠١ عام للمراهقني مناسبة باعتبارها املصنفة الفيديو ألعاب من ٪٢
أظهر ذلك، ومع املخدرات. تعاطي ر تُصوِّ ٢٠٠٤ عام يف عام ١٧ من ألقل مناسبة غري
استخدام تذكَّر للمحتوى أوصاف إدراج يف دوًما تفشل املجلس تصنيفات أن حديث بحث
دراستني من النتائج وتشري هذا السلوك. هذا فعليٍّا ر تُصوِّ التي الفيديو ألعاب يف املخدرات
الفيديو ألعاب من ٪١٥ يف ظهر والتبغ واملخدرات الكحوليات تعاطي أن إىل حديثتني
(هانينجر عاًما ١٧ تخطوا ملن املصنفة من و٥٨٪ للمراهقني مناسبة باعتبارها املصنفة
االنفصال هذا مثل يوجد فلماذا .(٢٠٠٦ وهانينجر، وتيبشني تومسون ٢٠٠٤؛ وتومسون،
الفعيل والتصوير الرتفيهية الربمجيات تصنيف مجلس يذكرها التي املحتوى أوصاف بني
السؤال هذا عن واإلجابة اللعبة؟ ممارسة أثناء يف والتبغ واملخدرات الكحوليات لتعاطي
اللعبة ملمارسة فيديو تسجيل أساس عىل تصنيفات املجلس يعطي للغاية: واضحة
من كثريًا أن يبدو ثَم، وِمن اللعبة؛ صانع من كليهما عىل ويحصل املحتوى، وأوصاف
والتبغ واملخدرات الكحوليات استخدام مقاطع تحذف للمجلس تُقدم التي التسجيالت
الجدول انظر املحتوى. أوصاف بكتابة تختص و/أو اللعبة، ممارسة أثناء يف تظهر كما

الرتفيهية. الربمجيات تصنيف مجلس لتصنيفات وصف عىل للحصول 4-8

199



والنشء اإلعالم

الرتفيهية. الربمجيات تقدير مجلس تصنيفات :4-8 جدول

غري مواد عىل يحتوي ال فأكرب، سنوات ٣ عمر من لألطفال مناسب محتًوى يس): (إي املبكرة • الطفولة
مناسبة.

من قدر أقل عىل يحتوي قد فأكرب؛ سنوات ٦ عمر من لألطفال مناسب محتًوى (إي): األعمار • لجميع
الالئقة. غري األلفاظ و/أو الهزيل واألذى العنف

يحتوي وربما فأكرب؛ عمر من لألطفال مناسب محتًوى :(١٠+ (إي سنوات ١٠ من ألقل مناسب •  غري
املوضوعات من قدر أقل و/أو الئقة غري وألفاظ املعتدل، أو الخيايل أو الكرتوني العنف من املزيد عىل

بالجنس. املوحية

عنارص عىل يحتوي ربما فأكرب؛ سنة ١٣ عمر من للمراهقني مناسب محتًوى (تي): للمراهقني • مناسب
جنسية. إيحاءات ذات موضوعات و/أو بذيئة، أو الئقة غري وألفاظ عنف،

عىل يحتوي فأكرب؛ ١٧ عمر من لألفراد مناسب محتًوى (إم): عاًما ١٧ من ألقل مناسب • غري
بذيئة. لغة و/أو بالغ، وعنف للبالغني، جنسية موضوعات

جنيس ملحتوى تفصييل تصوير عىل يحتوي فقط؛ للبالغني مناسب محتًوى أوه): (إيه فقط • البالغني
. للُقرصَّ به يُسمح ال عنيف؛ و/أو

الويب مواقع (5-4)

تقنية وذات تفاعلية الكحولية واملرشوبات البرية بمنتجات الخاصة الويب مواقع تكون
الكمبيوتر، لشاشة وخلفيات مختلطة، ملرشوبات وصفات تحميل للزائرين فيمكن عالية؛
حسب معدة موسيقية ومقاطع الفورية، الرسائل ومستلزمات املستخدم، واجهة وعنارص
واالنضمام املدونات، قراءة ويمكن للمشاهدة، الدعائية الفيديو مقاطع تُتاح كذلك الطلب.
التي تشالينج» بور «بريفيكت لعبة مثل املوقع، عىل ألعاب وممارسة املحادثة، لغرف
واملتعلقة تحميلها يمكن التي املواد إىل وباإلضافة للبرية. التجارية بدويزر عالمة تقدمها
فإن ذلك، ومع تحميلها. يمكن جنسيٍّا مثرية صوًرا الويب مواقع من كثري تقدم باملنتجات،
و«ديجيتال هوكي»، «إير (مثل الفيديو ألعاب مراكز يف املوجودة تلك تشبه التي األلعاب
يف و٣٧٪ للبرية الويب مواقع من ٪٦٧ يف ظهرت والتي تشالينج»)، و«بوتينج فوتبول»،
الكحوليات تسويق دراسة (مركز ٢٠٠٣ عام املقطرة الكحولية للمرشوبات الويب مواقع
الخاصة الرسمية الويب مواقع معظم يف متاحة تعد لم ،(٢٠٠٤ النشء، عىل وتأثريه

200



والتبغ واملخدرات الكحوليات تعاطي يف اإلعالم دور

التي والشخصيات املتحركة الرسوم تعد لم ذلك، عىل وعالوة الكحوليات. باملرشوبات
صناعات منع أن يبدو الكحولية. املنتجات ويب مواقع عىل توجد املتحركة الرسوم تشبه
الويب مواقع أن من الرغم وعىل اإلنرتنت. إىل وصل للنشء الرتويج من الكحولية املواد
الزائرين هوية من التحقق إىل يهدف افرتاضيٍّا إجراءً تنتهج الكحولية باملنتجات الخاصة
للتأكد أجراء أي تتبنى ال فإنها ميالدهم، تاريخ إدخال عىل إجبارهم طريق عن املحتملني،
وقد هذا املنتجات. هذه برشب له تسمح التي القانونية السن املوقع زائر بلوغ من فعليٍّا
عىل وتأثريه الكحوليات تسويق دراسة مركز أجراها دراسة من املأخوذة البيانات أشارت
من كانت الكحولية املنتجات ملواقع زيارة ألف ٧٠٠ من يقرب ما أن إىل (٢٠٠٤) النشء

القانونية. السن دون ومراهقني أطفال
جيه (آر الكربى الثالثة التبغ لرشكات الرسمية الويب مواقع نجد أخرى، ناحية من
إذ نسبيٍّا؛ مرضة غري للتبغ) األمريكية الربيطانية والرشكة موريس، وفيليب رينولدز،
الستخدام الصحية واملخاطر املالية واملعلومات اإلنتاج، تعرضخطوط أقسام عىل تحتوي
مثل للتبغ، معينة تجارية عالمات مواقع فإن هذا، إىل باإلضافة التدخني. عن واإلقالع التبغ
وتسجيل امليالد) تاريخ إدخال مجرد (ليس للسن حقيقي إثبات تطلب ومارلبورو كاميل
وشخصيات فيديو ومقاطع ألعاب عىل املواقع هذه تحتوي ال دخولها. أجل من عضوية
مواقع أن حني يف هذا واملراهقني. األطفال يف للتأثري محاولة أية تبذل ال وكذلك ترفيهية،
شبكة عىل العمر، قيد دون متاحة، (Forestonline.org (مثل للتدخني املؤيدة الويب

عليها. العثور يف للراغبني اإلنرتنت
من متأكًدا ولست األوىل للمرة النشوة) (عقار إيستايس عقار لتجربة تخطط هل
وهل الكوكايني؟ مع تتوافق التي املخدرات معرفة إىل تحتاج وهل املحتملة؟ الجانبية اآلثار
اإلجابات معرفة يمكنك التخدر؟ من «جيدة» حالة ينتج الذي الكيتامني مقدار معرفة تريد
من العديد اإلنرتنت عىل فتوجد الفأرة. عىل واحدة بنقرة غريها وآالف األسئلة هذه عن
الرغم وعىل املحظورة. املخدرات الستخدام املخصصة واملنتديات واملدونات الويب مواقع
املخصصة الويب مواقع من العديد فإن املخدرات، أخطار بشأن تحذيرات تقديمها من
«اآلمن» لالستخدام أيًضا تروج Ravesafe.org و Erowid.com مثل املحظورة، للمخدرات
و«خربة وجواب» «سؤال مثل أقسام عىل عادًة املواقع تلك تحتوي للمخدرات. و«املسئول»
املواقع هذه تتمتع املخدرات. ملتعاطي «إرشادي» دليل إىل الواقع يف تتحول التي سابقة»،
يوميٍّا مختلف زائر ألف ٥٥ يدخله وحده Erowid.com فموقع مذهل؛ زيارات بمعدل
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غري املواقع هذه يزورون الذين النشء عدد فإن ذلك، ومع .(٢٠٠٨ ،Erowid.com)
الحايل. الوقت يف معروف

اإلعالم يف املخدرات استخدام تأثري (5)

املبكرة الطفولة فرتة حول األبحاث (1-5)

قدرتهم ولعدم املدرسة، قبل ما سن يف األطفال لدى محدودة لغوية مهارات لوجود نظًرا
،(٢٠٠٤ وكوبر، ورصوف (ديهارت األسئلة طرح بأسلوب تأثرهم وسهولة القراءة، عىل
عنها ومفهومهم وتوقعاتهم املخدرات استخدام من مواقفهم تقييم الصعب من كان
لتقمص مبتكًرا سيناريو (٢٠٠٥) وزمالؤها دالتون استخدمت مؤخًرا دقيًقا. تقييًما
الثانية سن بني األطفال ومواقف لألفالم التعرض بني االرتباطات تقييم أجل من األدوار
بالغون بأنهم التظاهر األطفال من ُطلب فقد التبغ؛ واستخدام الكحوليات تجاه والسادسة
دمى ملستلزمات متجر يف «للتسوق» عندها األطفال ذهب ألصدقائهم. حفًال وسيُقيمون
وبعد سجائر. علب و٦ ونبيذ، برية زجاجات ٩ بينها من مصغًرا، منتًجا ١٣٣ يحوي باربي
الستخدام اختارها) التي الدمية (أي الطفل لشخصية الفرصة أُتيحت التسوق، انتهاء
اشرتى عام، بوجه التجربة). عىل القائم فيها متحكم (دمية أصدقائها مع «املشرتيات»
اشرتوا الذين األطفال أصاب سجائر. اشرتوا و٢٨٪ كحولية مرشوبات األطفال من ٪٦٢
فقد الكحول أما املرات، من ٪٦٨ يف سجائر إنها وقالوا املنتج عىل التعرف يف «دخانًا»
تتنبأ ال األفالم مشاهدة أن من الرغم وعىل املرات. من ٪٥٨ يف عليه التعرف يف أصابوا
تاريخ لديهم الذين املدرسة قبل ما سن يف األطفال فإن لعب، أثناء يف السجائر برشاء
زاد «مقيد» تصنيف تحمل والتي عاًما» ١٣ من ألقل املناسبة «غري األفالم مشاهدة من
مصنفة أفالم فقط شاهدوا الذين األطفال عن مرات خمس الكحوليات اختيارهم احتمال
طبيعي كجزء الكحول استخدام رؤية يف تسهم التي األفالم من بدًال لكن العام. للجمهور
يف ألطفالهما يسمحان اللذان الوالدان يكون ربما البالغني، بني االجتماعي التواصل من
أطفالهما ينشئان السابقني التصنيفني تحمل التي األفالم بمشاهدة املدرسة قبل ما سن
الكحويل املرشوب إىل يُشار (مثًال رئيسيٍّا مركًزا الكحوليات فيه تحتل حياة لنمط وفًقا
دالتون دراسة يف للتقييم الرتبية من الجوانب هذه مثل تخضع لم بابا»). «عصري أنه عىل

وزمالئها.
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شخصيات استخدام من التبغ رشكات الرئيسية التسوية اتفاقية تمنع آنًفا، ذكرنا كما
كانت الشخصيات هذه فمثل وجيه. سبب وراءه منع وهو الرتويجية، حمالتها يف كرتونية
للغاية؛ مبكرة سن منذ النشء لدى التجارية بالعالمة الوعي تطوير يف للغاية مؤثرة
و٤١٪ الثالثة، سن يف األطفال من ٪٢٥ أن (١٩٩٥) ميزرسكي وجد املثال، سبيل فعىل
يف األطفال من و٧٢٪ الخامسة، سن يف األطفال من و٦٣٪ الرابعة، سن يف األطفال من
سجائر شعار يمثل الذي الحيوان جو، الجمل عىل التعرف بدقة يمكنهم السادسة، سن
ذلك، ومع مكدونالد. رونالد شخصية حالة يف مشابهة تعرف معدالت وظهرت «كاميل».
األطفال لدى التدخني تجاه إيجابية مواقف مع هذه املرتفعة التعرف معدالت ترتبط لم
بالصحة» ا «مرضٍّ التدخني الصغار األطفال جميع يرى الواقع، يف املدرسة. قبل ما سن يف
دراسات توجد ال الصغرية، األطفال ألعمار ونظًرا .(١٩٩٥ ميزرسكي، ١٩٩٥؛ (هينكيه،
املخدرات تعاطي عىل العزم أو التدخني أو الكحوليات رشب سلوكيات يف اإلعالم تأثري عن

الحق. وقت يف الحياة يف

املتوسطة الطفولة فرتة يف األبحاث (2-5)

مرحلتَي يف التدخني و/أو الكحوليات رشب عىل العزم يتأثر الباحثني، من كثري لرأي وفًقا
تعاطي تجاه اإليجابية واملواقف التجارية، بالعالمات الوعي من بكل النشء أو املراهقة
اإلعالنات مثل اإلعالم، تأثريات بأن اعتقاد وثمة املتوسطة. الطفولة مرحلة يف املخدرة املواد

النشأة. عرب األمرين كال يف تتسبب واألفالم، والتليفزيون

بالتبغ املرتبطة والسلوكيات املواقف (أ)

يف النشء أظهر املدرسة، قبل ما سنوات يف األطفال عىل األبحاث نتائج أظهرت كما
للسجائر التجارية العالمات عىل التعرف من مرتفعة درجة املتوسطة الطفولة مرحلة
من ٪٨٦ أن (١٩٩٥) هينكيه أثبتت املثال، سبيل عىل الرئيسية. التسوية اتفاقية قبل
عىل تعرفوا و٤٦٪ جو، الجمل عىل تعرفوا عمرهم من والثامنة السابعة بني األطفال
سنوات عرب هذا، إىل باإلضافة مارلبورو. لسجائر الكرتوني غري األحمر املنزل سطح شعار
محببة بمواقف للسجائر التجارية العالمات عىل التعرف يرتبط لم االبتدائية، املدرسة
التجارية العالمات عىل التعرف عن كثرية معلومات توجد وال السجائر. استخدام تجاه
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الطفولة مرحلة من األول الجزء التعرضيف أن يبدو ال لكن الرئيسية، التسوية اتفاقية بعد
استخدامه. تجاه محببة مواقف تشكُّل خطر يطرح التبغ إلعالنات املتوسطة

األطفال يتعرض عندما التدخني عىل والعزم التدخني تجاه املواقف تتأثر كيف لكن
بتقليد لالستمتاع فرصة عىل نفسه الوقت يف يحصلون بينما للسجائر، التجارية للعالمات
بيعها عىل العادة جرت التي الحلوى، سجائر عن بالطبع أتحدث أنا التدخني؟ سلوك
أصابع ١٠ عىل الحلوى سجائر عبوة تحتوي الحقيقية. العبوات تقريبًا تشبه عبوات يف
نهايتها، من يخرج البودرة السكر فإن فيها نفخت وإذا أحمر، طرف له منها كل تقريبًا،
اليتس» «الكي مثل للسجائر، التجارية العالمات أسماء تشبه أسماء يحمل بعضها إن حتى
األساسيون املستهلكون هم والثامنة الرابعة سن بني واألطفال سرتايك»). «الكي (مثل،
السجائر تدخني احتماالت أن حديثة دراسة اكتشفت وقد هذا هذه. الحلوى لسجائر
مرحلة يف الحلوى سجائر الستهالك املذكور الكم زيادة مع ارتفعت البلوغ مرحلة يف
إىل الفرد تحول احتماالت من تقريبًا الحلوى سجائر تناول ضاعف الواقع، يف الطفولة.
تقييم عىل اشتملت الدراسة هذه فإن ذلك، ومع .(٢٠٠٧ وسوتر وتوماس (كالين مدخن
وهو املايض)، عن معلومات تذكر املشاركني من يُطلب أن (بمعنى رجعي بأثر للذاكرة
فمن للفرد. الحالية املزاجية بالحالة بسهولة ويتأثر عليه، ل يَُعوَّ ال بأنه يشتهر نهج
يف الحلوى سجائر تناول املدخنني غري تذكر احتمال يقلَّ أن املثال، سبيل عىل املحتمل،
وجود عدم بالذكر وجدير التدخني. تجاه الحالية السلبية آرائهم بسبب الطفولة مرحلة

النشء. عىل املاريجوانا بطعم الحلوى آثار عن أبحاث
والتدخني للسجائر واإليجابية القوية الصور «معظم أن موريس لفيليب وثيقة يف ورد
مثل أن إىل األخرية األبحاث وتشري هذا .(١٩٨٩ (موريس، والتليفزيون» السينما صنعتها
الطفولة مرحلة يف التدخني بدء عىل الواقع يف تؤثر للتدخني، ضمنيٍّا املؤيدة الصور، هذه
وضع (مثل التدخني ببدء املرتبطة العوامل من العديد تأثري استبعاد وبعد املتوسطة.
يف التدخني رؤية ارتبطت املدريس)، واألداء الذات، واحرتام التدخني، من واألقران الوالدين
مشاهدتها) ذُكرت التي األفالم يف التدخني حاالت عرب يتضح (كما التاسعة عمر يف األفالم
يف التدخني كان هذا، إىل باإلضافة سنوات. ثالث غضون يف التدخني احتمالية بزيادة
(تيتوس-إرنستوف عرشة الثانية سن يف التدخني بدء حاالت من ٪٣٥ يف السبب األفالم
أقدم، دراسات مع النتائج هذه تتفق .(٢٠٠٨ وبيتش، ولونجاكر وأداتيش-ميجيا ودالتون
قبل التدخني بدء يف أسهم واإلعالنات واألفالم املجالت يف التدخني مشاهدة أن أيًضا أثبتت
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وآخرون، ويلز ٢٠٠٦؛ وكروكشانك، وسالتر ألويز-يونج املثال، سبيل (عىل املراهقة سن
الذين عرشة والثانية التاسعة سن بني األطفال أن إضافية أبحاث وجدت وقد هذا .(٢٠٠٧
التدخني خطر يف وقوعهم احتمال قل «مقيد» املصنفة األفالم مشاهدة من والداهم يمنعهم
وآخرون، (دالتون املنع هذا ملثل يتعرضوا لم الذين بالنشء مقارنًة ،٪٤٠ نحو بنسبة

.(٢٠٠٦

الكحول بتناول املرتبطة والسلوكيات املواقف (ب)

عىل بالغة بدقة التعرف وسعهم يف يصبح الحضانة، دخول سن األطفال بلوغ عند
بمرور القدرة هذه وتتحسن بكثافة، عنها امُلعلن الكحولية للمرشوبات التجارية العالمات
يمكنهم الحضانة سن يف أطفال ١٠ كل من ٨ أن الدراسات إحدى اكتشفت وقد الوقت.
يمكنهم الذين من أكرب باملناسبة عدد وهو األحمر، بدويزر برية شعار عىل التعرف
.(٪٦١) القبعة ذي القط شخصية أو (٪٦١) التجارية إنرجايزر عالمة أرنب عىل التعرف
عىل السليم التعرف عىل قادرين فعليٍّا األطفال جميع يصبح الثاني، الصف بلوغ ومع
أُجريت دراسة إن حتى .(١٩٩٥ هينكيه، (٩٦٪؛ اليت وباد ،(٪١٠٠) بدويزر شعارات
بضفادع معرفة أكثر كانوا األطفال أن اكتشفت عرشة والحادية التاسعة بني األطفال عىل
التابع توني النمر من أكثر إر)، ويز، (بد، التليفزيون شاشة عىل تظهر التي بدويزر
مورفن شخصية أو التوعوية، سموكي الدب شخصية أو كلوجز، اإلفطار حبوب لعالمة
املرتفعة املستويات من الرغم وعىل .(١٩٩٦ (ليرب، القوة» «حراس مسلسل من العظيم
تجاه سلبية مواقف األطفال معظم عن يرد فإنه التجارية، بالعالمات الوعي من هذه
معظم أن الدراسات إحدى وجدت الواقع، يف االبتدائية. املدرسة سنوات يف الكحول تناول
البرية رشب أن يعتقدون ال عرشة والثانية السابعة بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال
وباملثل .(٪٩٠) الحياة» عىل املرح من «مزيًدا يضفي أو (٪٩٣) «جذابًا» املرء يجعل
الكحولية. املرشوبات عن التجارية اإلعالنات يحبون ال أنهم األطفال من ٪٩١ عن ورد
مرة كحوليٍّا مرشوبًا تذوقوا للدراسة خضعوا الذين تقريبًا األطفال عدد نصف ذلك، ومع
ما ببساطة تعكس الكحول تجاه الواردة السلبية املواقف تكون وربما األقل. عىل واحدة
تقدير، أقل وعىل سماعه. يريدون املقابلة معهم يجرون الذين البالغني أن األطفال اعتقد
املدرسة يف إليهم املوجهة الوقاية برسائل وعي عىل األطفال أن إىل البيانات هذه تشري

.(١٩٩٥ وناخ-فريجسون، (أوستن
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الطفولة مرحلة يف واألفالم اإلعالنات يف الكحول التعرضالستخدام أن الباحثون وجد
قلة من الرغم عىل الفعيل، وتناوله الكحول عىلرشب العزم من بكل إيجابيٍّا ارتبط املتوسطة
لدى املثال، سبيل عىل .(١٩٩٥ وناخ-فريجسون، (أوستن ذلك تثبت التي الدراسات عدد
التجارية العالمات شعارات عىل االطالع حسني والسادس الخامس الصفني يف األطفال
البلوغ، مرحلة يف أكثر تناوله ويعتزمون الكحول، رشب عن إيجابية معتقدات للبرية
وزمالؤه سارجنت وجد ومؤخًرا .(١٩٩٤ وواالك، (جروبه اآلخرين باألطفال مقارنة
األفالم يف للكحول التعرض أن نفسها العمرية الفئة من األطفال من مجموعة يف (٢٠٠٦)
الذكر سابق التأثري كان هذا، إىل باإلضافة مبكًرا. الرشاب بدء احتمالية بزيادة ارتبط
عىل إقدامها احتمالية تقل أن يفرتض فئة وهم املراهقة سن قبل األطفال حالة يف أقوى
وزمالؤها دالتون وجدت وباملثل، لالنحراف. املعرضني باألطفال مقارنة الكحول، تجربة
مشاهدة من والداهم يمنعهم الذين عرشة والثانية التاسعة بني األطفال أن (٢٠٠٦)
(سواء ٪٤٠ بنحو الكحول استخدام لخطر تعرضهم احتمال قل «مقيد» املصنفة األفالم
من تمكنوا الذين بالنشء مقارنًة القريب)، املستقبل يف لرشبه التخطيط أو الكحول رشب
تتطابق االكتشافات هذه أن بالذكر وجدير «مقيد». تصنيف تحمل التي األفالم مشاهدة

آنًفا. املذكورة التدخني بدء عىل لألفالم التعرض آثار مع تقريبًا

املراهقة مرحلة يف أبحاث (3-5)

بالتبغ املتعلقة والسلوكيات املواقف (أ)

اإلعالنات أن إىل واالرتباطية التجريبية الدراسات من العديد أشار املراهقة، مرحلة عرب
إيجابية مواقف تخلق التبغ استخدام تجسد التي اإلعالمية الوسائط عىل املعتمدة والصور
صنعت هذا: عىل كمثال التالية التجربة إليك التدخني. عىل العزم وتزيد التدخني، نحو
تركا النسخ إحدى يف املر»؛ الواقع «مواجهة فيلم من نسختان (١٩٩٩) وشيه بيشمان
املدخنني غري األطفال عربَّ الثانية. النسخة من املشاهد هذه أزاال لكنهما التدخني، مشاهد
عىل أكرب عزم عن التدخني، مشاهد تحوي التي النسخة شاهدوا الذين التاسع، الصف يف
ممن بأقرانهم مقارنة املدخنني، عن إيجابية مواقف عن تعبريهم احتمال وزاد التدخني،
مقاًال ٥٠ من ألكثر ملخص اكتشف وقد هذا التدخني. مشاهد من الخالية النسخة شاهدوا
إيجابية مواقف وجود من كل احتماالت زاد للتدخني اإلعالمي التعرض أن املراهقني عن
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وشوجرمان (ويلمان ٪٥٠ بنسبة التدخني عىل العزم عن والتعبري التبغ استخدام نحو
تايلور وثارب (شاديل وزمالؤه شاديل أثبت ومؤخًرا، .(٢٠٠٦ ووينيكوف، وديفرانزا
يف يكون ما أقوى كان التدخني عىل العزم عىل السجائر إعالنات تأثري أن (٢٠٠٨ وفراير،
الراسخة؛ الهويات ذوي واملراهقني سنٍّا األكرب باملراهقني مقارنة املبكرة، املراهقة مرحلة
لتأسيس يكافحون بعد يزالون ال (الذين املبكرة املراهقة مرحلة يف املراهقني فإن ثَم، وِمن
عن إيجابية لصور التعرض آلثار خاص بوجه عرضة يكونون ربما بهم)، خاصة هوية

اإلعالم. وسائل يف التدخني
التدخني تجاه املواقف عىل اإلعالم وسائل يف الظاهر التدخني آثار من أهمية األكثر
ذلك، إىل وما واألفالم واملجالت اإلعالنات يف للتدخني صور رؤية أن حقيقة عليه، والعزم
تحول احتماالت وتزيد املراهقني، بني للتدخني الفعلية البداية احتماالت تضاعف أنها يبدو
وآخرون، (ويلمان ٪٤٢ بنسبة سيجارة) ١٠٠ من أكثر (يدخن منتظم مدخن إىل الفرد
التدخني تجربة حاالت جميع من ٪٣٤ أن الدراسات إحدى قدرت الواقع يف .(٢٠٠٦
.(١٩٩٨ وبريي، وفاركاس وجيلبني وتشوي (بريس اإلعالم يف التدخني صور بسبب تكون
عىل بتأثريها املعروفة األخرى العوامل تأثري استبعاد بعد حتى موجودة، اآلثار تلك تظل
االجتماعية والحالة العرقية، مثل فيه، الرشوع عىل والعزم تجاهه واملواقف التبغ، استخدام
الحسية؛ اإلثارة وراء السعي (مثل الشخصية والسمات واألقران، والوالدين، االقتصادية،

وآخرون). ويلمان
مختلًفا تأثريًا بالفعل يفرض اإلعالم وسائل يف الظاهر التدخني أن يبدو ذلك، رغم
وزمالؤه سارجنت اكتشف املثال، سبيل عىل الذكر. سالفة الخصائص طبيعة عىل بناءً
مرة ١٢ بنحو أكثر كانت بالفعل الحاليني املدخنني عىل األفالم يف التدخني آثار أن (٢٠٠٧)
يتمتعون الذين النشء عىل بتأثريها مقارنًة الحسية، اإلثارة وراء سعيًا األقل النشء عىل
عىل مرتفعة بنسبة الحسية اإلثارة عن يبحثون فالذين السمة. تلك من مرتفعة بنسبة
هذا يزيد ثم ومن منخفضة، بنسبة عنها بالباحثني مقارنًة بالفعل التدخني بدءوا األرجح
اكتشفت هذا، إىل باإلضافة األخرية. املجموعة عىل األفالم يف التدخني مشاهدة تأثري من
عزم يف أثَّر لإلعالنات والتعرض األقران عوامل بني الجمع أن (٢٠٠٢) ونايت بيشمان
إيجابي نحو عىل املدخنني ألقرانهم املراهقني رؤية احتمال فزاد التدخني؛ عىل املراهقني
لم إن يحدث بما مقارنًة السجائر إعالنات إىل تعرضوا إذا رائعني) كونهم (مثل أكثر
إعالنات أن (٢٠٠٦) وزمالؤها ألويز-يونج اكتشفت هذا، إىل باإلضافة لها. يتعرضوا
املرء وضع عىل املدخنني) األقران (عدد السلبي األقران ضغط تأثري من زادت املجالت
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اإلعالم عىل املعتمد التدخني تأثري كان إذا رؤية علينا يظل ذلك، ومع للسجائر. كمدخن
املراهقة مراحل تقييم يف الدراسات معظم فشلت إذ ال؛ أم املراهقة مرحلة عرب يتفاوت

تحليالتها. يف منفصل نحو عىل واملتأخرة واملتوسطة، املبكرة،
اإلعالم وسائل يف للتدخني التعرض تأثري زيادة سبب يف التفكري لالهتمام املثري من
ربما منتظمني. مدخنني ليصبحوا تطورهم عىل تأثريه عن املراهقني لدى التدخني بدء عىل
التجربة من االنتقال إىل املراهقني تدفع التي هي اإلدمان أعراض أن ببساطة اإلجابة تكون
التبغ، صناعة منظور من ثم، ومن .(٢٠٠٦ وآخرون، (ويلمان أكثر بكثافة االستخدام إىل
اإلعالنات من (بداية األهمية بالغ أمًرا التدخني بدء إىل املراهقني يدفع يشء أي يصبح
التدخني، بداية بمجرد النهاية، ففي الشاشة). عىل يُعرض الذي التدخني صور وحتى

بيعها. للسجائر اإلدمانية الطبيعة ستتوىل إذ انتهى، قد الصعب الجزء يكون

بالكحول املرتبطة والسلوكيات املواقف (ب)

املوسيقى مثل للكحول، التجارية اإلعالنات يف البالغني تجذب التي السمات عام، بوجه
يحب عندما هذا، إىل باإلضافة للمراهقني. أيًضا جذابة والفكاهة، الحيوانية والشخصيات
ويتوقعون عنه املعلن الكحويل املرشوب رشاء يف أكرب رغبة عنهم ترد إعالنًا، املراهقون
وقد .(٢٠٠٥ وكيفه، وويرتز وبريسامني وجروبي (تشني تناوله عند ممتع وقت قضاء
سلوك رشبها ألن الكحولية املرشوبات إلعالنات الخصوص، وجه عىل املراهقون، ينجذب
للمراهقني مهمة أشياء وكلها مرتفعة، اجتماعية ومنزلة فورية وإثارة بمتعة يرتبط

.(٢٠٠٥ وليزيل، ولوفلني وليفني (بيشمان
يزيد عام، بوجه اإلعالم وسائل استخدام زيادة مع أنه الدراسات من العديد أثبت
دين (فان وزمالؤه بولك دين فان وجد املثال، سبيل عىل عنه. املعلن الكحول استخدام
يزيد اليوم يف التليفزيون مشاهدة من ساعة كل مع أنه (٢٠٠٦ ومولدر، وبولينز بولك
للمراهقني وبالنسبة ،٪١٧ بنسبة املنزل يف الكحولية للمرشوبات املراهقني رشب احتمال
رشب احتماالت زادت األسبوع، يف ساعات لعدة املوسيقية الفيديوهات يشاهدون الذين
أن (٢٠٠٣) وزمالؤها وينجود ذكرت وباملثل، .٪٢٣٩ بنسبة الخروج) (عند الكحول
ومع املراهقات. لدى مرة ١٫٥ الكحول رشب احتماالت زاد الراب ملوسيقى االستماع
استخدام مقدار تقييم يف فشل جميعها ألن محدودة؛ الدراسات هذه فائدة تكون األسف،
غري ومن املراهقون. يشاهدها التي الشاشة عىل املعروضة الكحول وإعالنات الكحول
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املزيد فعليٍّا يشاهدون اإلعالم وسائل من ملزيد يتعرضون الذين النشء كان إذا ما الواضح
اإلعالم. لوسائل استخداًما األقل النشء من أكثر ملحوظ نحو عىل الكحول صور من

وعالقته اإلعالم وسائل يف للكحول الفعيل التعرض إضافية أبحاث قيمت ذلك، مع
عىل بالفعل. موجودة سابًقا إليها املشار العالقة أن ووجدت الكحوليات، رشب بسلوك
استهالك من مرتفعة بمستويات الكحول إلعالنات املرتفع التعرض ارتبط املثال، سبيل
كل ومع سنة. و٢٠ ١٥ سن بني القانونية السن تحت الخمور شاربي لدى الكحول
الخمر شارب يستهلك إعالنًا، ٢٣ يبلغ الذي الشهري املتوسط فوق يُشاهد إضايف إعالن
وصن وسالتر وميليتيش (سنايدر ٪١ بنسبة أكثر كحوًال القانونية السن تحت النموذجي
أن السابع الصف يف األطفال عىل أُجريت دراسة وجدت وباملثل، .(٢٠٠٦ وسرتيتزهكوفا،
بارتفاع ارتبطت الكحول عن تجارية إعالنات عىل تحتوي التي التليفزيون برامج مشاهدة
واكتشفت .(٪٣٤ بنسبة (زيادة والخمر النبيذ أو (٪٤٤ بنسبة (زيادة البرية رشب خطر
الواحدة املرة يف مرشوبات ثالثة املشاهدين هؤالء تناول احتمال أن أيًضا الدراسة هذه
نتائج ظهرت .(٢٠٠٤ ودينت، وأونجر وتسوج (ستاييس ٪٢٦ بنسبة زاد التايل العام يف
يف الكحوليات إعالنات مشاهدة ارتبطت فقد واألفالم؛ املجالت إعالنات حالة يف مماثلة
الصف يف الكحول رشب سلوكيات من ارتفاًعا أكثر بمستويات السابع الصف يف املجالت
املستويات ارتبطت كذلك ،(٢٠٠٥ ومكافري، وهامبارسوميانز وكولينز (إليكسون التاسع
يف للرشب املبكرة البداية احتمال بتزايد األفالم يف للكحول التعرض من ارتفاًعا األكثر
النشء حالة يف الخصوص وجه عىل شديدة اآلثار هذه وكانت والثامن. السابع الصفني

الكحول. لتعاطي كبري لخطر معرضني يُعتربون ال الذين

املحظورة املخدرات بتعاطي املرتبطة والسلوكيات املواقف (ج)

املخدرات تعاطي مشاهدة آثار قيمت التي الدراسات من قليل عدد إال يوجد ال حاليٍّا
مايتون وجد باملواقف، يتعلق وفيما وسلوكياتهم. النشء مواقف عىل اإلعالم وسائل يف
يف املحظورة، املخدرات استخدام تصوير أن (١٩٩٠ وباركر، وناجل (مايتون وزمالؤه
مثل عىل تشجيع أنه عىل املراهقون يفهمه املوسيقية، والفيديوهات واملوسيقى األفالم
وجدت املحظورة، املخدرات استخدام وبشأن املرات. من ٪١٠ من أقل يف السلوك هذا
الراب موسيقى فيديوهات من وفرية كميات مشاهدة أن (٢٠٠٣) وزمالؤها وينجود
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أصل من األمريكيات املراهقات لدى املحظور املخدرات استخدام كميات بزيادة ارتبطت
مراقبة مثل االعتبار، يف إضافية عوامل أخذ بعد حتى هي كما النتائج هذه وظلت أفريقي.
الفعيل االستخدام تقييم لعدم نظًرا ذلك، ومع الديني. بمعتقده الفرد والتزام الوالدين،
بمحتوى يتأثر السابق االرتباط كان ما إذا معرفة املستحيل من الشاشة، عىل للمخدرات
املوسيقية التفضيالت ربط حاولت أخرى دراسات وجدت وقد ال. أم املوسيقية الفيديوهات
سبيل عىل متفاوتة. نتائج املحظورة، املخدرات باستخدام والبوب) والكانرتي الراب (مثل
عىل ضعيًفا مؤًرشا تُعترب املوسيقى تفضيالت أن (١٩٩٢) وزمالؤه دينت وجد املثال،
موسيقى إىل االستماع بني دراستان ربطت املقابل، ويف املحظورة. املخدرات استخدام
(فورسيث املراهقة فرتة خالل يف إيستايس)، عقار (مثل، املخدرات واستخدام «الرايف»
فشلت فقد هذا، من الرغم وعىل .(١٩٩٧ ومكيجاني، وبرنارد فورسيث ١٩٩٨؛ وبرنارد،
معني نوع حب يكون ربما وعليه، األغنيات. هذه كلمات محتوى تقييم يف الدراسات هذه
األحوال من حال بأي يمكن ال لكن املخدرات، استخدام عىل محتمًال مؤًرشا املوسيقى من

فيه. السبب هي املوسيقى إن قول
املحظورة للمخدرات املراهقني باستخدام يتعلق فيما األكرب التهديد يأتي األرجح عىل
املتأخرة املراهقة مرحلة يف هم َمن عىل أُجريت التي األبحاث أظهرت فقد اإلنرتنت؛ من
استخدام جعل يمكنها اإلنرتنت عىل املوجودة املخدرات موسوعات أن الصغري، والنشء
لها املستخدمني غري لدى تقبًال أكثر مواقف وتخلق طبيعيٍّا، يبدو املحظورة املخدرات
اإلنرتنت أصبح للمخدرات، بالفعل املستخدمني للمراهقني بالنسبة أما .(٢٠٠٣ (بروير،
تحسينه. و/أو املخدرات استخدام بتعديل تتعلق معلومات عن البحث يف مفيدة أداة
يَُعرِّض اإلنرتنت شبكة عىل املخدرات عن البحث أن املراهقني عن يَِرد هذا، إىل باإلضافة
أن الدراسات إحدى اكتشاف من الرغم وعىل قبل. من عنها يسمعوا لم مخدرات إىل النشء
للمخدرات تعاطيهم لجعل محاولة يف اإلنرتنت يستخدمون املخدرات متعاطي من ٪٧٥
(بوير دقيقة كانت أُعطيت التي النصيحة أن إىل تشري تجريبية أدلة توجد فال أمانًا، أكثر
تقييم أجل من األبحاث من مزيد إىل حاجة ثمة أن الواضح ومن .(٢٠٠٥ وهيربد، وشانون
املتعاطني من كل عىل النشأة، عرب تأثريه وحجم املخدرات، تعاطي عىل اإلنرتنت تأثري

والقدامى. الجدد
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النمو منظور من مهمة نقاط (6)

للتعرض واملراهقني األطفال أمام سانحة فرصة توجد السابق، االستعراض يشري كما
العمر يف النشء تقدم ومع اإلعالم، وسائل يف والسجائر واملخدرات الكحوليات لتعاطي
الكحوليات تعاطي ظهور مرات عدد أهمية يوازي ذلك، ومع له. يتعرضون ما يزيد
تعاطي يصور فعادًة فيه؛ تُقدم الذي السياق طبيعة اإلعالم، يف والسجائر واملخدرات
يف املخدرات تعاطي فيحدث للغاية. إيجابي نحو عىل والسجائر واملخدرات الكحوليات
أهمية من يزيد مما املكانة، ومرتفعة جذابة رئيسية شخصيات من واألفالم التليفزيون
الخلفية يف كنشاط والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي معظم يظهر استهالكها.
(إما رسالة إىل مبارشًة الرتويج دون الطعام)، تناول أو الحديث أثناء يف املثال، سبيل (عىل
والكحول التبغ استخدام رؤية إىل توجه ثمة هذا، إىل باإلضافة استخدامها. ضد) أو مع
من بتقبل وسعيد، طبيعي كنشاط عادًة يُصور الذي اإلعالم، يف املحظورة واملخدرات

.(٢٠٠٤ وهورنر، (ريان رفضه من بدًال الشاشة، عىل املوجودة الشخصيات
بالعديد فيه واالستمرار املخدرات تعاطي يف البدء يتأثر السلوكيات، معظم مثل
هل التأثريات، هذه وبخالف والوالدين. واإلخوة، األقران، مثل البيئية، الخطر عوامل من
أثناء يف والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي خطر من اإلعالم لوسائل التعرض يزيد
اإلعالمي التعرض أن فيبدو شك. أدنى دون نعم، اإلجابة واملراهقة؟ الطفولة مرحلتَي
استخدام بدء احتماالت من يزيد واملحظورة، قانونيٍّا بها املرصح املخدرة املواد من لكل
مرحلة وطوال املتوسطة الطفولة مرحلة من األخري الجزء عرب والتبغ الكحول من كل
الواقع، ففي املخدرات؛ تعاطي لخطر بالفعل املعرضني عىل اآلثار تقترصهذه ال املراهقة.
تعرضهم خطر ينخفض الذين النشء يتأثر والكحول، التبغ من كل استخدام حالة يف
من والسجائر واملخدرات الكحوليات لتعاطي اإلعالمي بالتصوير أكثر املخدرات، لتعاطي
أن إىل تشري التي األبحاث أكثر القلق يثري ما فإن ذلك، ومع مرتفع. لخطر املعرضني
عالم إىل والدخول التجربة، من أبعد إىل املراهقني انتقال يف عامًال يكون ربما اإلعالم

لذلك. املصاحبة االعتماد وحالة الدائم املخدرات تعاطي
مواقف تبدو فبينما النمو. ملراحل ترجع الواضحة الفوارق بعض ثمة ذلك، مع
متأثرة غري الكحول ورشب التدخني تجاه واملتوسطة املبكرة الطفولة مرحلتَي يف األطفال
يف اإلعالم يف لها التعرض أن يبدو عام)، بوجه سلبية (فتكون اإلعالم يف التبغ بصور
لنا يتسنى كيف إذن املخدرات. تعاطي تجاه إيجابية نظر وجهة يخلق املراهقة مرحلة
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يؤثر حيث النمو، مراحل من تنبع االحتماالت أحد بالسن؟ املرتبط التناقض هذا تفسري
من األطفال اقرتاب مع والكحول التدخني تجاه املواقف عىل إيجابيٍّا اإلعالمي املحتوى
مع اإلعالمية، التأثريات جراء أكرب لخطر عرضة املراهقون يكون فقد املراهقة؛ مرحلة
يف لها يتعرضون التي والجسدية والنفسية االجتماعية التغريات تقبل أجل من كفاحهم
األطفال أن ببساطة يكون فقد الثاني االحتمال أما .(٢٠٠٨ وآخرون، (شاديل الفرتة هذه
األكرب األطفال من أكثر مستحبة اجتماعية فعل ردود إظهارهم احتمال يزيد سنٍّا األصغر
موجودة تكون التي باإلعالم املرتبطة اآلثار استبعاد إىل يؤدي ما وهو واملراهقني، سنٍّا
برغبة واملراهقني املراهقة مرحلة قبل األطفال لشعور ونظًرا الصغرية. السن يف الواقع يف
اقرتاب مع أهمية أقل دوًرا تلعب االجتماعية املرغوبية أن يبدو السلطة، عىل التمرد يف

فيها. والدخول املراهقة مرحلة من األطفال
أن إىل بحاجة املؤلفات يف الثغرات من العديد توجد السابق، االستعراض أوضح وكما
سنوات يف اإلعالم يف املخدرات تعاطي مشاهدة تأثري عن كثرية معلومات توجد فال تُمأل؛
من الحقة مرحلة يف والسجائر واملخدرات الكحوليات تعاطي تجربة عىل املدرسة قبل ما
أو الحلوى سجائر استهالك آثار عن استباقية دراسات تُجَر لم هذا، إىل باإلضافة الحياة.
مشاهدة تأثري عن أبحاث أية توجد ال وكذلك الطفولة. مرحلة يف املاريجوانا بطعم الحلوى
أو املبكرة الطفولة مرحلة يف النشء عىل اإلعالم وسائل يف املحظورة املخدرات تعاطي
معينة أشكال كانت ما إذا تحديد أجل من إضافية ألبحاث أيًضا حاجة توجد املتوسطة.
أكثر املخدرات تعاطي يف تؤثر واملجالت) والتليفزيون اإلذاعة (مثل اإلعالم وسائل من
واملخدرات الكحوليات لتعاطي النسبي الخطر استكشاف علينا زال ما أخريًا، غريها. من

النشأة. مراحل عرب كامًال استكشاًفا النشء عىل اإلعالم وسائل يف والسجائر

212



التاسع الفصل

اجلنيسعىل الطابع وإضفاء اإلعالم
االجتامعي واالندماج النشء

النشء اجلنيسلدى

يف عاهرة دور لعبت عندما الصحف عناوين شيلدز بروك تصدرت السبعينيات، أواخر يف
بلوغها ومع عاًما. ١٢ وقتها العمر من تبلغ وكانت بايبي) (بريتي حلوة» «صغرية فيلم
«أترغب كالين: كلفن جينيز بنطلونات إعالنات يف الشهرية جملتها قالت عرشة، الخامسة
ما مرور وبعد يشء.» ال أرتديه؟ الذي كالين كلفن بنطلون عن يفصلني ما معرفة يف
ديزني قناة لنجمة محتشمة غري صور حول مماثلة ضجة أُثريت عام، ٣٠ من يقرب
جذعها حول رسير مالءة تلف بينما (تظهرها سايرس ماييل الشهرية املوسيقية والنجمة
الجنيس التصوير يقترص وال فري. فانتي مجلة يف ظهرت ظهرها) عن كاشفة العاري
املثال سبيل عىل جنيس. نحو عىل كذلك الفتيان يصور ما كثريًا بل الفتيات، عىل للمراهقني
كله الفيلم مدار عىل الثانوية من النهائية املرحلة طالب يحاول أمريكية»، «فطرية فيلم يف
املراهقني، حول تتمحور التي املجالت ر تُصوِّ مماثل نحو وعىل عذريتهم. من التخلص
عىل قليلة أمثلة مجرد وتلك جنسيٍّا. مهوسني كانوا لو كما املراهقني الفتية سفينتني، مثل
ال قد بل املراهقني، صورة عىل الجنيس الطابع اإلعالم وسائل فيها تضفي التي الحاالت

البلوغ. سن الحاالت تلك بعض يف املراهقني يتجاوز
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الجنيس االجتماعي الجنيسواالندماج الطابع إضفاء (1)

الحتمالية نظًرا كبريًا ا عامٍّ قلًقا للمراهقني جنسيٍّا املشحونة التجسيدات تلك سببت لقد
واالندماج الجنيس الطابع إضفاء وهما: مرتبطان لكنهما مستقلني مفهومني عىل تأثريها
األربعة أوضاع من وضع يتحقق عندما الجنيس الطابع إضفاء يحدث الجنيس. االجتماعي
الفرد قيمة (ب) للفرد، الجنيس املظهر أو السلوك حسب تتحدد الذات قيمة (أ) التالية:
إىل الفرد تحول (ج) الجنسية، بالجاذبية الجسدية الجاذبية يساوي ملعيار وفًقا تُقاس
فرض (د) حس، ذا كائنًا اعتباره من بدًال جنسية ألغراض اآلخرون يستخدمه «يشء»
فيما خاصة أهمية ذا دوًرا النمو مرحلة تلعب مالئم. غري نحو عىل الفرد عىل الجنسانية
جميع يف املراهقة سن قبل األطفال عىل تُفرض الجنسانية إن إذ الرابع، بالوضع يتعلق
عرب الجنيس الطابع إضفاء يحدث وأخريًا باختيارها. لهم يُسمح وال تقريبًا العالم أنحاء
سبيل عىل الشهوانية (كنظرات البداية يف الجنيس التقييم يوجد حيث متصل، تسلسل
االستكشاف يُعترب حني ويف الجنيس). االعتداء (مثل النهاية يف الجنيس واالستغالل املثال)
الجنسية املمارسات عن معلومات إىل املناسب السن يف والتعرُّض ذاتيٍّا ز املحفَّ الجنيس
الصحة من الجنيسيعرضكالٍّ الطابع إضفاء فإن السليمة، الجنسانية عىل دالني عنرصين
طابع عليهن يُفرض الالتي املراهقات املثال سبيل عىل للخطر. للنشء والجسدية العقلية
الذات تقدير وانخفاض الطعام تناول واضطرابات لالكتئاب تعرضهن نسبة تتزايد جنيس

.(٢٠٠٨ ،CDC.gov) جنسيٍّا املنقولة واألمراض
عدم عىل الرئييس املقام يف يركز الذي الجنيس، الطابع إضفاء من العكس وعىل
الجنيس االجتماعي لالندماج األعم املفهوم فإن جنسية، ككائنات النشء عرض مالءمة
والقيم واملواقف املعرفة أثنائها يف واملراهقون األطفال يكتسب التي العملية إىل يشري
الجنس عن البيولوجية املعلومات املفهوم هذا نطاق يف ويدخل بالجنسانية. املرتبطة
والجنس االستمناء (مثل الجنسية األفعال من املختلفة األنواع وتعريفات والتناسل،
األعمار يف املتنوعة الجنسية األنشطة بمالءمة املتعلقة واملواقف املهبيل)، والجنس الفموي
تقابال الطرفان كان إذا ما املثال سبيل (عىل العالقة من املختلفة املراحل ويف املختلفة
االندماج يف الفاعلة والعنارص .(٢٠٠٣ وارد، متزوجان؛ أم حب عالقة تجمعهما أم حديثًا
الصحية الرعاية وأخصائيُّ الديني والسياق واألقران واألشقاء اآلباء هم الجنيس االجتماعي

الجنس). عن منه التعلم يريدون من التحديد وجه عىل املراهقون (ويَعلم واملدرسة
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الخيارات بني من الجنسية املعلومات لتلقي املفضل املصدر عن سؤال طرح عند
الصف حتى ٩ الصف من املراهقني لدى املفضل الخيار هما الوالدان كان باألعىل الواردة
السؤال عند ذلك مع .(٢٠٠٤ وسورمان، (سومرز واملدرسة األقران الوالدين تال ،١٢
واألقران اإلعالم وسائل تتصدر املعلومات، من األكرب القدر منه تلقوا الذي املصدر عن
املراهقة مرحلة يف النشء لدى مماثلة نتائج ُوجدت وقد القائمة. ذيل إىل الوالدان ويرتاجع
إىل املقدَّمة الرسائل تختلف ذلك عىل وعالوة .(١٩٨٣ وجورجينسن، (أليكسندر املبكرة
رسائل نقل إىل الوالدان يميل الوالدين. من املقدمة تلك عن واألقران اإلعالم من النشء
لذلك، وخالًفا وتجنبها. تأجيلها ينبغي مخاطرة تحمل خطوة الجنس ممارسة بأن تفيد
وعفوي طبيعي، ممتع، إيجابي، كعمل الجنس توصيف إىل اإلعالم ووسائل األقران يميل
مراعاة أهمية عىل اإلعالم أشكال من الكثري تعتمد كذلك .(٢٠٠٨ ووارد، (إبستاين

.(٢٠٠٧ وسرتاسربجر، (براون اآلمن الجنس ممارسات
أكرب تأثريًا تفرض واإلعالم األقران من املقدَّمة الرسائل أن إىل الحديثة البيانات تثري
وحسب الوالدان. ينقلها التي بالرسائل مقارنة املراهقني من كثري لدى الجنيس السلوك عىل
التاسع، الصف طالب من ٪٣٤ ،٢٠٠٥ عام األمراض مكافحة مراكز أجرته استقصاء
طالب من و٦٣٪ عرش، الحادي الصف طالب من و٥١٪ العارش، الصف طالب من و٤٣٪
ومع حياتهم. يف واحدة مرة األقل عىل الجنس مارسوا أنهم ذكروا عرش الثاني الصف
الجنس مارسوا أنهم املراهقني من ٪٥٠ عن يزيد ما ذكر الثانوية، املدرسة من تخرجهم
مكافحة (مراكز أكثر أو رشكاء أربعة مع الجنس مارسوا أنهم ٪١٤ وزعم الفموي،
مراهقة ألف كل بني من حمل حالة ٢٢ ظهرت ،٢٠٠٦ عام ويف .(٢٠٠٦ األمراض،
بأمراض املراهقات إجمايل من ٪٢٦ نسبة وُشخصت عاًما، و١٧ ١٥ بني أعمارهن ترتاوح
اآلباء تحذيرات يتجاهلون املراهقني من كبريًا عدًدا أن تماًما واضًحا يبدو جنسيٍّا. منقولة
اآلمن، الجنس عىل تؤكد التي اإلعالمية الرسائل جانب إىل الزواج قبل الجنس ممارسة عن
املراهقات بني واإلجهاض جنسيٍّا املنقولة واألمراض والوالدة الحمل معدالت ارتفاع مع
وإنجلرتا كندا (مثل املتقدمة الدول معظم يف املعدالت بباقي مقارنة املتحدة الواليات يف

.(٢٠٠٨ األمراض، مكافحة مراكز واليابان، والسويد وهولندا وإيرلندا وفرنسا
النشء عىل الجنيس للطابع إضفاء من اإلعالم يمارسه ما يؤثر مًدى أي إىل إذن
املراهقني سألت إذا للنشء؟ الجنيس االجتماعي االندماج عىل الجنيس للمحتوى وتعريضه
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النشاط من الحايل مستواهم عىل كمؤثر اإلعالم يذكرون تجدهم ما فنادًرا مبارشة،
تدفع التي األسباب قائمة عىل االجتماعية واملكانة واملتعة الحميمية تأتي بل الجنيس.
سبيل عىل جماًعا. تتضمن ال التي الجنسية السلوكيات أو الجنس ممارسة إىل املراهقني
(٪٣٠) العالقات وتحسني (٪٣٥) املتعة تصدرت التاسع، الصف لطالب تقييم يف املثال،
لذلك، وخالًفا الفموي. الجنس ملمارسة الدافعة املربرات قائمة (٪٢٥) والسمعة والشعبية
وهالبرين-فيلشرييت، (كورنيل الوقت من ٪٢ من أقل يف السلوك لهذا كمربر اإلعالم ذُكر
دراسة وجدت حني يف .(٢٠٠٦ وهالبرين-فيلشرييت، وأوفنتري وميلستاين أوت ٢٠٠٦؛
عىل أثر التليفزيوني الجنيس املحتوى بأن شعروا املراهقني من فحسب ٪٦ أن أخرى
السلوكيات أن املراهقني من ٪٣٢ شعر االهتمام، لدواعي كبري». حدٍّ «إىل الجنيس سلوكهم
(مؤسسة الجنسية أقرانهم أنشطة عىل قويٍّا تأثريًا تفرض التليفزيون شاشة عىل الجنسية
غاية يف تأثري له اإلعالمي الجنيس املحتوي أن املراهقني اعتقاد لكن .(١٩٩٨ كايزر، عائلة
تأثري. له ليس الجنيس اإلعالمي املحتوى أن يعني ال الجنسية قرارتهم عىل االنخفاض
املرتبط املحتوى تكرار مدى تناول أوًال علينا جوانبها، جميع من القضية هذه ملعالجة
املواقف عىل الجنيس للمحتوى التعرض تأثري تقييم ذلك ييل اإلعالم. يف وطبيعته بالجنس

النشء. لدى الجنسية والسلوكيات والتوقعات

الجنيس اإلعالم (2)

النساء ر تُصوِّ جريل وبالي بوي بالي مثل مجالت الجنيس. باملحتوى اإلعالم يعج
كلوب (مثل جنسية أفعاًال أخرى مجالت تعرض بينما التعري، مراحل شتى يف والرجال
األقل واإلباحية ا جدٍّ الفاضحة اإلباحية مشاهد تُتاح التليفزيون شاشة وعىل كونفيدنشال).
املشاهدة. مقابل الدفع نظام تتبنى التي أو االشرتاك مدفوعة األفالم قنوات عىل درجة
وعىل تماًما، خفية تكن لم وإن خفية بطرق جنسية أفعاًال فتصف األغاني كلمات أما
من وبدًال زر. ضغطة بعد عىل متاحة اإلباحية ومواقع الجنسية الصور آالف اإلنرتنت
ونوع قدر التالية األقسام يف سأتناول الجنيس، اإلعالم أنواع جميع تفيش مدى استعراض

لها. واملراهقني األطفال تعرُّض احتمالية تزداد التي الجنسية املادة
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واملراهقون األطفال يالحظه الجنيسالذي املحتوى (1-2)

اإلعالنات (أ)

وشفاههما مغلقة وأعينهما بالعاطفة مشبوب عناق يف جذاب، كالهما وامرأة، رجًال تخيل
بينما تماًما مغلقة الرجل يرتديه الذي الطويل القميص كم أزرار التالقي. من أنملة قيد
صدرها عن يكشف يكاد نحو عىل مفكوك معظمها املرأة ترتديه الذي القميص أزرار
من مالبس عن إعالن بل إطالًقا، ال، الجنيس؟ الضعف عن مجلة يف إعالن أهذا كامًال.
واإليحاءات للصور الناجح االستخدام عاًما، ١٢٠ طوال ُوثِّق، لقد التجارية. جيس عالمة
باألنشطة مبارشة عالقة لها ليس منتجات عن اإلعالن يف الجنسية) (كالجاذبية الجنسية
مبيعات زادت العرشين، القرن من الثاني العقد أوائل يف املثال، سبيل عىل الجنسية.
ألزواج صوًرا استخدمت إعالنية حملة عقب التجارية وودبريي عالمة من الوجه صابون
عرض فيها بما األشكال، من العديد اإلعالنات يف الجنسية الجاذبية تتخذ قد متحابني.
(كاالستعراض الجنيس والسلوك املحدَّدة)، الجسد مالمح أو الجزئي العري (مثل الجسد
املوسيقى أو األماكن (مثل الجنسية واإلشارات استفزازي)، لكنه الفاضح غري السلوكي
ريكريت، قفل؛ يف يولج مفتاح (مثل الجنسية الرمزية أو الجنيس والغرس اإلضاءة) و/أو

.(٢٠٠٣
التليفزيونية اإلعالنات أثناء الجنيس املحتوى يظهر ما قليًال الحديثة، األبحاث حسب
.(٪١٫٢) إعالنًا ٨٠ كل بني من إعالن عىل وجوده يقترص إذ الذروة؛ وقت يف تُذاع التي
يقترص ذلك عن عوًضا رصيح، جنيس سلوك أي الحديثة اإلعالنات تتضمن ما ونادًرا
ليس عقد، وقبل ٢٠٠٧أ). (هيسرتوني، والتلميحات الكاشفة املالبس عىل الجنيس املحتوى
يرجع .(٢٠٠٣ (ريكريت، جنسيٍّا محتًوى تضم التليفزيونية اإلعالنات من ٪٢١ كان إال،
عىل عقابًا الفيدرالية االتصاالت لهيئة غرامات دفع من الخوف إىل االنخفاض هذا البعض
بالفعل الجنيس التَّْشِييءُ يحدث عندما ٢٠٠٧ب). (هيسرتوني، فاحش محتًوى عرض
وكيندريك فولريتون وجد املثال سبيل عىل عارضات. عادة يتضمن فإنه اإلعالنات، يف
أثناء استفزازية مالبس يرتدون كانوا الرجال من و٢٪ النساء من ٪١٢ أن (٢٠٠١)

التليفزيونية. الذروة وقت إعالنات
بطابع تتسم إذ الحكومية، بالغرامات كثريًا تعبأ ال أنها فيبدو املطبوعة اإلعالنات أما
العري من أعىل وبمستويات التليفزيون إعالنات يف نجده ما كثريًا يفوق الخالعة من
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والنساء الرجال فيها يُصور التي الحاالت نصف من أكثر ففي الجنيس. االنجذاب وتصوير
ومورجان والمبيو (ريكريت جنسيٍّا موحيًا بينهم االتصال يكون مجلة إعالن يف مًعا
احتمالية تتزايد وحدهن النساء تظهر عندما ذلك مع .(١٩٩٩ وزافوانا، وكارستارفني
(١٩٩٩) وزمالؤه ريكريت وجد وقد بالرجال. مقارنة الجنيس التشييء إىل تعرضهن
إعالنات يف الرجال لدى ِضعفها تبلغ النساء لدى الكاشفة املالبس ارتداء احتمالية أن
أن مشهورة مجلة ٥٨ يف إعالن ألَفْي يقارب ما تناولت دراسة كشفت ومؤخًرا املجالت.
تحليالت أشارت ذلك رغم الجنسية. للمتعة كأغراض النساء قدمت اإلعالنات من ٪٥٢
أن وجدت إذ املجلة، نوع حسب اإلعالنات يف الجنيس التشييء مدى تنوع إىل إضافية
املراهقني. من جمهوًرا تستهدف مجالت يف تظهر النساء تشييء إعالنات ١٠ كل من ٦
للرجال املوجهة باملجالت املنشورة اإلعالنات يف النساء تشييء معدل كان عام وبوجه
كوزمو (مثل للمراهقات املوجهة املجالت تليها األعىل، هو إن) بي إس وإي ماكسيم (مثل
(مثل الرتفيهية واملجالت وفوج)، سيلف (مثل النسائية املجالت ثم بيبول)، وتني جريل
(تايم واالقتصادية اإلخبارية املجالت وأخريًا ويكييل) وإينرتتينمينت إنكوايرار ناشونال

.1-9 شكل انظر (٢٠٠٨ وروسييل، ستانكيفيتش ونيوزويك؛

املجالت (ب)

املراهقني لدى بشعبية تحظى التي املجالت أن سنجد البيانات، هذه متوسطات جمع عند
سبيل عىل الجنسية. املواد من نسبيٍّا القليل عىل تحتوي ستايل) وتني بيبول تني (مثل
من فحسب ٪٨ يف بالجنسانية مرتبًطا محتًوى (٢٠٠٥) وزمالؤه باردن وجد املثال،
مثلما ذلك، رغم واملتوسطة. األوىل املراهقة مرحلتَي يف املراهقون يقرؤها التي املجالت
املادة ونوع قدر يتنوع كذلك املجلة، نوع حسب اإلعالنات يف الجنيس املحتوى يتنوع
النسائية واملجالت املوضة مجالت ففي للشباب. املوجهة املجالت يف املوجودة الجنسية
النشوة إىل للوصول تجنبه يجب وما فعله يجب «ما مثل عنوانني مقابلة املعتاد من
العاطفية والعالقات الجنس كان الواقع يف به». الرجل يثري ما و«جسدك: الجنسية»
وجدت وقد والنساء، املراهقات تقرؤها التي املجالت تناولتها التي املوضوعات أكثر من
ودافالوس (دافالوس الجنسانية قضايا عىل ركزت العناوين من ٪٢١ أن الدراسات إحدى

.(٢٠٠٧ واليتون،
بسيطة: واحدة رسالة املجالت تلك يف الغالف وعناوين واملقاالت الصور تنقل ما عادة
رغم الجنسية. بالجاذبية وتتمتع مثريًا تبدو أن هو اآلخر الجنس لجذب الرئييس السبيل
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١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٠

نسبة إعالنات ا8جالت التي تستخدم النساء أغراًضا للمتعة الجنسية

تصنيف
ا8جلة

مجالت
موجهة
للرجال

مجالت
موجهة

للمراهقات

مجالت
نسائية

مجالت
ترفيهية

مجالت
إخبارية/
اقتصادية

املجالت. إعالنات يف الجنيس التشييء :1-9 شكل

الطبيعة تصوير إىل تميل إذ متضاربة، رسائل األحيان بعض يف املجالت ترسل ذلك،
النساء تتحكم حيث مزدوجة؛ جنسية معايري يقتيض نحو عىل والنساء للرجال الجنسية
الجنيس نشاطهم عىل الرجال يُشجع بينما عليه، ويُعاَقبن ويقيدنه الجنيس نشاطهن يف
بامتالك عادًة الرجال املجالت تصف الذي الوقت يف لذلك، إضافة عنه. املجتمع ويتجاوز
والحصافة بالحذر للنساء الجنيس السلوك تصف نجدها تقريبًا، يُشبع ال جنيس نهم
للموضوعات الرصيحة املناقشة أن باملالحظة الجدير من .(٢٠٠٣ (وارد، واملسئولية
مجالت تناقش إذ البالغني، من جمهوًرا تستهدف التي املجالت عىل تقترص ال الجنسية
إحدى وجدت وقد بالجنسانية. تتعلق موضوعات األحيان من كثري يف كذلك املراهقني
والصحة الجنيس السلوك عىل ركزت سفينتني مجلة يف املقاالت من ٪٥٢ أن الدراسات

.(١٩٩٨ (كاربنرت،
أكرب عمرية لفئات موجهه مجالت يقرءون املراهقني من كثريًا أن البديهي من
الغرفة حمام يْه جدَّ زيارة عند يستخدم ما دائًما صديق لدي املثال سبيل عىل بمراحل.
املراهقني بلوغ فمع غريبة؛ ليست صديقي وتجربة اإلباحية. املجالت مخبأ ألنه الرئيسية؛
اإلناث) من و(٨٤٪ الذكور) من ٪٩٢) غالبيتهم تكون عاًما ١٥ عمر واملراهقات الذكور
دراسة وجدت وقد للكبار. املخصصة املجالت يف الجنيس واملحتوى العري إىل تعرضت قد

219



والنشء اإلعالم

٥ قبل املبكرة املراهقة فرتة يف وقع اإلباحية للمجالت األول املراهقني تعرض أن أخرى
املجالت. هذه البتياع القانوني السن من سنوات

األغاني وفيديوهات املوسيقى (ج)

األغاني تأتي النشء، لدى بشعبية تحظى التي األخرى التقليدية اإلعالم وسائل سياق يف
وجد املثال، سبيل عىل الجنيس. املحتوى من األكرب القدر تتضمن التي األغاني وفيديوهات
املراهقون إليها يستمع التي األغاني كلمات من ٪٤٠ أن (٢٠٠٥) مؤخًرا وزمالؤه باردن
ذلك من العكس وعىل الجنسانية. إىل سواء حدٍّ عىل مبارشة وغري مبارشة إشارات تتضمن
و٨٪، و١١٪ ٪١٢ تبلغ (إذ واملجالت والتليفزيون األفالم يف كثريًا النسبة تلك تنخفض
فيديوهات يف انتشاًرا أكثر باملوسيقى املرتبط الجنيس املحتوى أصبح كذلك بالرتتيب).
٪٤٤ بني فيما أن متعددة عقود مدار عىل أُجريت التي املحتوى أبحاث وتشري األغاني.
وإشارات الجنس ملمارسة واستعداًدا كاشفة مالبس تُصوِّر األغاني فيديوهات من و٨١٪
قبل، من شهدنا كما .(٢٠٠٧ وآخرون، (زربريجني جنسية وتلميحات جنيس سلوك إىل
تتضمن (التي األغاني فيديوهات يف الجنيس التشييء يرتكز أن بعيد حد إىل املرجح من
عىل ذكورية. ال نسائية شخصيات عىل ذلك) شبه وما جنسيٍّا مثريًا ورقًصا كاشفة مالبس
من ٪٣٧ يف استفزازية مالبس يرتدين كن النساء أن (١٩٩٢) سيدمان وجد املثال، سبيل
الجدول يقدم مشابه. مالبس الذكور من ٪٤ سوى يرتِد لم بينما املوسيقية، الفيديوهات

جنيس. منظور من املرأة تتناول التي األغاني وأنجح أحدث تضم قائمة 1-9

حققت والتي جنيس، منظور من النساء تتناول التي الحديثة األغاني بعض :1-9 جدول
األغاني. ألنجح بيلبورد قوائم وتصدرت ساحًقا نجاًحا

(٢٠٠٨) كاري ملاريا بدي) ماي (تتش جسدي» «إملس • أغنية
(٢٠٠٨) ألرش كلوب) ذيس إن (لف النادي» هذا يف «الحب • أغنية

(٢٠٠٨) واين لليل (لوليبوب) «مصاصة» • أغنية
(٢٠٠٩) ريدا لفلو روند) (رايت تذهلينني» «أنِت • أغنية

دري ودكتور إلمينيم بوتيل) أيه (كراك الخمر» زجاجة «افتح • أغنية
(٢٠٠٩) سينت وفيفتي
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التليفزيون (د)

(نكات، الجنيس الحديث من نماذج ٤ عىل تحتوي التليفزيوني الذروة وقت من ساعة إن
تلميح أو التقبيل أو للتالمس واحد نموذج من أقل تتضمن لكنها تَْوِريات)، تلميحات،
سريى امُلشاهدة، التليفزيونية الربامج من ساعة ٥٠ لكل أخرى، بعبارة الجنس. بممارسة
معدل الواقع، يف فحسب. واحدة مرة رصيح جنيس بسلوك ضمنًا يوحي فعًال املشاهدون
يف ذروته بلغ أن منذ انخفاض بمرحلة يمر الذروة وقت أثناء يف الجنيس املحتوى تكرار
لهيئة غرامات دفع من املخاوف أدت جديد من ٢٠٠٧ب). (هيسرتوني، السبعينيات أواخر
شعبية االعتبار يف تُؤخذ عندما ذلك، رغم االنخفاض. هذا حدوث إىل الفيدرالية االتصاالت
أن (٢٠٠٥) وزمالؤه باردن وجد إذ الجنيس؛ املحتوى نسبة تزيد املراهقني، بني الربامج
وعىل جنسية. طبيعة ذو املراهقون يشاهده الذي التليفزيوني املحتوى إجمايل من ٪١١
لدى شعبية برنامًجا ٢٠ أكثر من ٪٧٠ أن (٢٠٠٥) وزمالؤه كونكيل َ بنَيَّ مشابه، نحو
املتوسط يف يصل معدل وهو الجنيس، املحتوى من واحدة حالة األقل تعرضعىل املراهقني
من نوًعا األقل عىل اثنان يتضمن املشاهد تلك بني من ساعة. كل تقريبًا مشاهد سبع إىل
الذروة وقت عىل الجنيس املحتوى يقترص ال التقبيل). أو التالمس (مثل الجنيس السلوك
أن (٢٠٠٤) وزمالؤه فيرش وجد إذ متحركة؛ رسوم عىل تحتوي ال التي العروض عىل أو
محتًوى عىل الحلقات من ٪٢٦ احتوت املتحركة الرسوم عروض من ١٢١ تشمل عينة يف
ذلك رغم اللمس)، أو التقبيل أو املغازلة (مثل خفيفة جنسية تفاعالت عىل و٢١٪ جنيس
املتحركة الرسوم أفالم ر تُصوِّ ذلك عىل عالوة رصيح. جنيس سلوك عىل نماذج توجد ال
لباًسا ترتدي بطالت و«بوكاهنتس») مريمايد) (ليتل الصغرية» البحر «حورية (مثل اليوم
(مثل املايض يف املتحركة الرسوم بأفالم مقارنة صدرها من أكرب مساحة وتظهر ضيًقا

.(٢٠٠٧ وآخرون، زربريجني و«سندريال»، وايت) (سنو الثلج» «بيضاء

األفالم (ه)

الجنيس املحتوى عن الكثري يُعرف فال األفالم، تشاهد عمرية فئة أكثر هم املراهقني أن رغم
املجسدة الجنسانية تناول الذي وهو تقييم، أحدث وجد وقد يشاهدونها. التي لألفالم
تصنيف تحمل التي األفالم من ٪٥٧ أن ،١٩٩٦ عام لألرباح تحقيًقا فيلًما ٥٠ أعىل يف
يُنصح التي األفالم ثلث صور حني يف األقل. عىل واحد جنيس مشهد عىل تحتوي «مقيَّد»
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من ألقل مناسب غري تصنيف تحمل التي األفالم وثلث املشاهدة أثناء الوالدين بتوجيه
(بوفكني العام للجمهور املصنفة األفالم عن الجنسية املشاهد وغابت جنسية. مشاهد ١٣
يف ظهورهن احتمالية بلغت اإلناث أن أخرى دراسات وجدت كذلك .(٢٠٠٠ وإيشهولز،
الرجال احتمالية أضعاف أربعة «مقيَّد» تصنيف تحمل التي األفالم يف عارية مشاهد
«مقيَّد» تصنيف تحمل التي األفالم أن من الرغم وعىل .(٢٠٠٧ وآخرون، (زربريجني
ال أصغر أعمار من املراهقني فإن عاًما، ١٧ تخطوا من سوى بمشاهدتها يسمح ال
التجارة لجنة تقرير ضمن صدرت حديثة دراسة يف مشاهدتها. يف كبرية صعوبة يجدون
و٣٥٪ عاًما ١٤ بلغوا ممن و٢٩٪ عاًما ١٣ بلغوا ممن ٪٢٥ أن ُوجد ،(٢٠٠٤) الفيدرالية
أفالم عروض تذاكر رشاء وسعهم يف كان عاًما ١٦ بلغوا ممن و٦٢٪ عاًما ١٥ بلغوا ممن
األفالم لتلك دي يف دي أسطوانات رشاء وكان آبائهم. موافقة دون «مقيَّد» تصنيف تحمل
ممن و٨٢٪ عاًما، ١٣ بلغوا ممن ٪٧٩ تمكن إذ املراهقني، لهؤالء بالنسبة سهولة أكثر
أسطوانة ابتياع من عاًما ١٦ بلغوا ممن و٩٢٪ عاًما ١٥ بلغوا ممن و٧٩٪ عاًما، ١٤ بلغوا
يبدو عليهم. األوصياء أو األبوين أحد وجود دون «مقيَّد» تصنيف يحمل لفيلم دي يف دي

مستحيل. يوجد ال اإلرادة توفر عند أن إذن

الفيديو ألعاب (و)

املخصصة الفيديو ألعاب تقدم لألطفال، املخصصة الفيديو ألعاب من العكس عىل
١٧ من ألقل مناسب غري أو للمراهقني مناسب تصنيف تحمل (التي والكبار للمراهقني
يف املثال سبيل عىل جنيس. منظور من املصورة النسائية الشخصيات من الكثري عاًما)
عرقية، أقليات إىل املنتميات سيما ال النساء، ر تُصوَّ أوتو، سيفت جراند ألعاب سلسلة
مالبس األرجح عىل النساء تلك ترتدي .(٢٠٠٥ وديل، وريترش وجينتايل (ديل كعاهرات
٪٥٠ أن مثًال نجد الصدر. من وأجزاءً والقدمني والبطن الذراعني تُظهر للغاية، كاشفة
الصدر عن تكشف فوقية مالبس قطعة إما ترتدي املقيمة النسائية الشخصيات من تقريبًا
أخرى دراسة وجدت وقد .(٢٠٠٢ وستانديل، (بيزيل للسباحة زيٍّا أو والبطن الذراعني أو
منطقة عن كشفن جنسيٍّا تصويرهن يف املبالغ النسائية الشخصيات من ٪٢٠ أن منفصلة
(ألعاب مؤخرتهن و/أو كامًال صدرهن عن ٪٨ إىل ٧ نسبة كشفت حني يف الخرص،
يف االفرتاضية النسائية الشخصيات أما عاًما). ١٧ من ألقل مناسب غري تصنيَف تحمل
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٪٣٧ فإن أقل جنسيٍّا طابًعا تحمل كونها من الرغم فعىل األعمار، لجميع املصنفة األلعاب
الشخصيات تميل اآلخر الجانب عىل جزئيٍّا. عاريات كن أو كاشفة مالبس يرتدين منهن
ويف النسائية. الشخصيات معدل نصف يبلغ بمعدل كاشفة مالبس ارتداء إىل الذكورية
يف املبالغ عضالتهم عرض بغرض ألجسادهم الرجال إظهار يكون األحيان، من كثري
جنسية موضوعات لوحظت مماثل، نحو وعىل .(٢٠٠١ اآلن، األطفال (منظمة حجمها
التي األلعاب من كبري عدد يف الجنيس) والسلوك الجنيس، والحوار الجزئي، العري (مثل
عىل و٣٦٪ ٪٢٧) عاًما ١٧ من ألقل مناسب وغري للمراهقني مناسب تصنيف تحمل

.(٢٠٠٦ وهانينجري، وتيبشني طومسون :٢٠٠٤ وطومسون، هانينجري الرتتيب،

اإلنرتنت (ز)

أفينيو) (كيو كيو» «الجادة مرسحية يف وردت التي املقولة أن إىل تشري األدلة جميع
مواقع توجد إذ اإلباحية؛ ألجل ُخِلَق قد بالفعل اإلنرتنت إن حق: عىل كانت املوسيقية
املواد لتتبع خاصة مربمجة البحث ومحركات وأفالمهم، اإلباحية األفالم لنجوم مخصصة
إىل باإلضافة مجانًا اإلباحية األفالم تحميل خدمة تقدم برامج كذلك توجد اإلباحية،
بما املنزل، يف املصورة اإلباحية األفالم بتحميل خاصة املحمول للهاتف ومدونات مدونات
مخصصة مواقع توجد ذلك عىل عالوة املحمولة. الهواتف بواسطة امللتقطة الصور فيها
التي الجنسية الفيديو ومقاطع الشهوانية، والصور والقصص الشهواني، الفن لعرض
لألغراض مخصصة مواقع أيًضا توجد الكارتونية. الشخصيات أو والنساء الرجال تتضمن
عن فضًال معادن. أو نباتات أو حيوانات كانت سواء البعض، لدى جنسيٍّا ولًعا تثري التي
اإلنرتنت عىل افرتاضية حانة وزيارة له افرتاضية شخصية خلق للمرء تتيح التي املواقع
واالندماج افرتاضية محادثة غرفة إىل االنتقال ثم آخر شخص عىل التعرف يستطيع حيث
املشاركون دام ما قانونية، الذكر السابقة املواقع كل فيديو. كامريا عرب جنسية عالقة يف
دخول أن من الرغم وعىل عاًما. عرشة الثامنية تخطوا قد ومشاهدوها اإلباحية األعمال يف
من تطلب ال املجانية املواقع فإن العمر» إلثبات «وثيقة يتطلب اإلباحية املواقع معظم

زعمهم. لصدق توثيق أي دون عاًما، ١٨ تعدوا بأنهم اإلقرار سوى زائريها
فقد سواء؛ حدٍّ عىل وعمًدا مصادفًة اإلنرتنت عىل اإلباحي للمحتوى النشء يتعرض
تعرضوا املراهقني من اإلنرتنت مستخدمي من ٪٤٢ أن الحديثة الدراسات إحدى وجدت
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للمحتوى مشاهدتهم أن ٪٦٦ ذَكر بينهم ومن املايض، العام خالل يف جنيسفاضح ملحتًوى
األحيان من كثري يف لإلباحية فيه املرغوب غري التعرض يحدث مصادفًة. كانت اإلباحي
اإلعالنات عرب أو الناتجة املواقع وصالت عىل الضغط ثم البحث محرك استخدام عقب
العمر، يف التقدم مع اإلنرتنت عىل لإلباحية العمدية املشاهدة تتزايد النشأة وعرب املنبثقة.
من أعمارهم ترتاوح الذين الفتيان من ٪١ نسبة ذكرت إذ النوع؛ حسب تختلف لكنها
ترتاوح ممن و٢٦٪ عاًما، ١٣ إىل ١٢ من أعمارهم ترتاوح ممن و١١٪ عاًما، ١١ إىل ١٠
بحثوا أنهم عاًما ١٧ إىل ١٦ من أعمارهم ترتاوح ممن و٣٨٪ ،١٥ إىل ١٤ من أعمارهم
الفتيات نسب أما البحث. يف نجاًحا والقوا اإلنرتنت عىل فاضح جنيس محتًوى عن عمًدا
اإلباحية املواقع الفتيات من ٪٥ إىل ٪٢ سوى تزر فلم بمراحل، انخفاًضا أكثر فكانت
إليجاد سعني أنهن منهن فحسب ٪٨ ذكر سنة، ١٧ إىل ١٦ سن بلوغهن ومع عمًدا،
تقلل ربما ذلك، رغم .(٢٠٠٧ وفينكلهور، ميتشيل (والك اإلنرتنت عىل إباحي محتًوى
تشري إذ اإلنرتنت، عىل الجنيس اإلباحي للمحتوى الفعيل التعرض حجم من البيانات تلك
لألفالم تعرضوا قد املتأخرة املرحلة يف املراهقني من تقريبًا ٪٧٠ أن إىل أخرى دراسات

.(٢٠٠٧ وآخرون، زربريجني ٢٠٠٧؛ وفالكنبريج، (بيرت اإلنرتنت عىل اإلباحية

اإلعالم يف النشء الجنيسعىل الطابع إضفاء (2-2)

األطفال (أ)

التناول فإن اإلعالم، يف ذائع أمر البالغني والرجال للنساء الجنيس التناول أن من الرغم عىل
أربعني مدار عىل املثال، سبيل عىل بكثري. أقل بمعدل يحدث واملراهقني لألطفال الجنيس
تعترب قد الشعبية ذات املجالت إعالنات من (٪١٫٥ (أي فحسب إعالنًا ٣٨ أن ُوجد عاًما
(أودونوهو الحاالت تلك من ٪٨٥ يف الفتيات عىل يركز جنسيٍّا تصويًرا األطفال تصور أنها
منظور من يُعرضن املراهقة سن قبل أطفاًال نرى ما ونادًرا .(١٩٩٧ ومككاي، وجولد
الجنيس. االستغالل تتناول التي الدرامية األعمال باستثناء التليفزيون، شاشة عىل جنيس
بالغة تكون دائًما والعواقب ممتعة أنها عىل أبًدا الجنسية األفعال تظهر ال النماذج تلك يف

الخطورة.
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املراهقون (ب)

الذروة، وقت أثناء أن (٢٠٠٥) وزمالؤه كونكيل وجد فقد املراهقني، يخص فيما أما
ذلك، رغم مراهقني. بني جنسية عالقة التليفزيونية املشاهد من ٪٣ سوى تتضمن لم
مراهقني يصور جنسيٍّا محتًوى تعرض املسلسالت من ٪٣٢ كانت سنوات بضعة قبل
ويف .(٢٠٠٣ وآخرون، (كونكيل جنسية ممارسة يف يشاركون أو الجنس عن يتحدثون
،٢٢ إىل ١٢ بني أعمارهم ترتاوح شخصيات تضم التي التليفزيونية الربامج من عينة
عىل واحدة جنسية إشارة األقل عىل تتضمن الحلقات من ٪٩١ أن (٢٠٠٤) أوبري وجدت
حضور يختلف قد لذا الربامج؛ تلك من ساعة لكل جنسية إشارات ثمان بمتوسط األقل،

آلخر. برنامج ومن آلخر عام من جنيس منظور من املعروضني املراهقني غياب أو
عواقب، بال يبدو تليفزيونيٍّا املعروض الجنيس النشاط معظم أن مالحظة املهم من
(٪٢٤ الذنب؛ أو الخزي (مثل العاطفية العواقب أن أوبري وجدت إذ سلبية؛ أو إيجابية ال
عقب عادًة تحدث لم (٪٥٫٥ الحمل؛ أو جنسيٍّا املنقولة األمراض (مثل السلبية والجسدية
تقدير يف زيادة (مثل إيجابية عواقب النشاط ذلك تال ما ونادًرا الجنيس، املراهقني نشاط
«مخاطر أن وجدت أخرى دراسات نتائج مع البيانات تلك تتفق .(٪٤) والفخر) الذات
.(٢٠٠٣ وآخرون، (كونكيل فحسب ٪٥ بنسبة نُوقشت الجنيس النشاط ومسئوليات»
املراهقني من لكل مزدوجة جنسية معايري وجود كذلك (٢٠٠٤) أوبري دراسة وضحت
تبدأ التي املشاهد يف السلبية العواقب وقوع احتمالية تزداد املثال، سبيل عىل واملراهقات.

املراهقني. بالفتية مقارنة الجنيس، النشاط الفتيات فيها
املطبوع اإلعالم يف للنشء الجنيس التناول يشيع التليفزيوني، اإلعالم من العكس وعىل
أنفسهن تقديم عليهن إن للمراهقات سفينتني مجلة تقول املثال سبيل عىل أكرب. بدرجة
الذات تحسني نصائح وحتى الفتيان. يجذبوا كي شكليٍّا وجذاب ومغٍر خانع نحو عىل
العناوين أحدث ومن الفتيان. انتباه جذب حول جميعها تتمحور للقارئات تعطيها التي
من تقاوم». ال شفاه عىل و«احصيل ا» حقٍّ مثري «مظهر املجلة غالف عىل ظهرت التي
مهووسني أفراًدا أو مالئمني غري أحباء إما املراهقون الفتية ر يُصوَّ األخرى، الناحية
الجنسية املتعة عىل الرتكيز إىل املراهقني حول املتمحورة املجالت تميل كذلك جنسيٍّا.
الدراسات إحدى وجدت وقد .(٢٠٠٨ والنجيل، وبراون (هست الجنسية الصحة من أكثر
و٢٪ املنقولة لألمراض تعرضت املقاالت من ٪٣ أن سفينتني مجلة محتوى تناولت التي
الجنسانية تتناول التي املقاالت أن باملالحظة الجدير من املراهقات. حمل قضية ناقشت
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١٩٨٢ عام فمن الجنس. عن مفصًال حديثًا تقدم سفينتني مجلة يف الصحية والنصائح
قضية مع الجنس حول املجلة يف املقدمة النصائح من ٪٢٥ تعاملت ،٢٠٠١ عام حتى
(مثل العذرية فقدان إىل فعليٍّا تؤدي التي الجنسية األفعال مناقشة سيما ال العذرية،
وآدامز، وستريك (جارنري الفموي) والجنس اإلصبع وإدخال للقضيب الجزئي اإلدخال
اإلنرتنت عىل املجلة موقع عىل مشابه محتًوى إيجاد يمكن .(٢٠٠٧ ميديل-راث، ١٩٩٨؛
والجنس «للصحة مخصص كامل قسم عىل يحتوي الذي ،(www.seventeen.com)
أعمارهن وتُنرش األعمار، كافة من فتيات من بالجنس تتعلق أسئلة وتطرح واللياقة».
١٥ كاثلني، وطبيعي؟ آمن الشهرية الدورة أثناء الجنس ممارسة (هل السؤال بجانب

عاًما).
بأغنية عاًما ١٧ سوى العمر من تبلغ ولم الغنائية الساحة سبريز بريتني اقتحمت
األغنية فيديو د جسَّ الغنائية. القوائم تصدرت التي أخرى» فرصة حبيبي يا «امنحني
شعرها وتصفف مدرسيٍّا زيٍّا ترتدي إذ «لوليتا»، نابوكوف رواية بطلة يشبه زي يف سبريز
العاري. خرصها وعارضة قصرية تنورة مرتدية املدرسة أرجاء يف ترقص وهي ضفائر يف
تزال ال جنيس منظور من املراهقات تعرض التي الفيديوهات نسبة أن من الرغم وعىل
الجنيس (الولع البيدوفيليا «أسلوب باسم تُعرف ظاهرة عن يعرب الفيديو فإن مجهولة،
الصغريات الفتيات مالبس يرتدين وشابات كباًرا مراهقات يتضمن الذي باألطفال)»
أزياء عرض أثناء يف املثال، سبيل عىل .(٢٠٠٧ وآخرون، زربريجني ١٩٩٩؛ (كلبورن،
إحدى تضمنت ،٢٠٠٥ عام التليفزيون عرضه التجارية سيكريت فيكتوريا لعالمة تابع
بألعاب املحاط العرض مدرج عىل يَِرسَن جنسيٍّا جذابات أزياء عارضات العرض فقرات
شكل عىل بدًمى ويمسكن األطفال يرتديه ما تشبه كاشفة قصرية أزياء يرتدين وهن

حيوانات.
يحدث (كما فحسب لهم الجنيس التناول بمالحظة النشء يكتفي ال اإلنرتنت وعىل
إذ مبارشة؛ التجربة خوض فرصة الشبكة لهم تتيح األسف مع بل التقليدي)، اإلعالم يف
١٠ من أعمارهم ترتاوح الذين اإلنرتنت مستخدمي من ٪١٣ أن حديثة دراسة وجدت
منهم) جنسية شخصية معلومات طلب (مثل جنيس إلغواء تعرضهم يذكرون ١٧ إىل
عدواني جنيس إغواء إىل النشء هؤالء من ٪٤ تعرض لذلك، إضافة املايض. العام خالل
معارف من اإلغواءات هذه معظم وصدرت اإلنرتنت). عن بعيًدا معهم التواصل (كمحاولة
يصفون أشخاص من صدرت و٦١٪ ،(٪٨٦) شخصيٍّا النشء يعرفهم ال اإلنرتنت عىل
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وآخرون، والك معروف؛ غري الحقيقي سنهم أن (رغم كذلك مراهقون بأنهم أنفسهم
عىل واظبوا الذين النشء لدى ارتفع الجنيس اإلغواء معدل أن مالحظة ويُجدر .(٢٠٠٧
الرسائل أو املحادثة عرب اآلخرين مع تواصلوا أو اإلنرتنت عىل شخصية معلومات نرش
(٢٠٠٨) وزمالؤه ميتشل وجد املثال، سبيل عىل االجتماعي. التواصل مواقع أو القصرية
اإلنرتنت عىل آخرين مع شخصيٍّا تواصلوا الذين أو املدونني باملراهقني يتعلق فيما أنه
إىل ربعهم يقارب ما وتعرض جنيس، إغواء إىل منهم ٪٨٥ تعرض املايض، العام خالل
أنهم املراهقني من ٪٣٤ يذكر املحادثة، بدء عمن النظر وبرصف عدواني. جنيس إغواء

الجنس. عن يتحدثون

املراهقني الجنيسعىل اإلعالم مشاهدة تأثريات (3)

رئيسية نتائج ثالث عىل النشء عىل الجنيس اإلعالم تأثري تناولت التي األبحاث ركزت لقد
اعتقاد درجة إىل الجنسية املواقف تشري والسلوك. والتوقعات املواقف بالجنسانية: تتعلق
األفكار أما كبرية. قيمة ذي وغري املخاطرة من يخلو ترفيهي نشاط الجنس أن املراهقني
فتشكل والشائعة) الطبيعية املمارسات تحديد (مثل للجنس االجتماعي بالواقع تتعلق التي
الجنسية األنشطة أنواع إىل الجنيس السلوك يشري وأخريًا الجنسية. والتوقعات الصفات
باملالحظة، الجدير من حدة. عىل نتيجة كل نتناول وسوف فيها. النشء ينخرط التي
املراهقني لعنارصجنسانية تقييًما تتضمن تجريبية دراسات وجود عدم أخالقية، ألسباب
نوع) أي (من دراسات توجد ال نفسها ولألسباب رصيحة. جنسية ملواد تعرضهم عقب

املتوسطة. أو املبكرة الطفولة يف النشء عىل الجنيس اإلعالم تأثريات تتضمن

الجنس حيال املواقف (1-3)

لألبحاث موضوًعا كان لطاملا اإلعالم يف الجنيس املحتوى وطبيعة معدل أن من الرغم عىل
اإلعالم تأثري تناولت الدراسات من بكثري أقل مجموعة فإن عقود، مجموعة مدار عىل
التي الدراسات تشري ذلك رغم بالجنسانية. يتعلق فيما املراهقني مواقف عىل الجنيس
سبيل عىل الجنسية. املواقف عىل الحقيقة يف يؤثر الرصيح الجنيس اإلعالم أن إىل أُجريت
محتًوى تتضمن (أي إكس تصنيف تحمل أفالًما شاهدوا الذي املراهقون يذكر املثال،
بباقي مقارنة الذكري، العازل استخدام من أكرب نفوًرا العنف) أو الجنس من فائًقا
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تليفزيونية برامج مشاهدة أن أخرى دراسة ووجدت .(٢٠٠١ وآخرون، (وينجود النشء
حني يف .(٢٠٠٣ (وارد، الجنس مع أكرب بتساهل ارتبط النشأة عرب جنسية توجهات ذات
عىل الجنيس املحتوى من عالية ملستويات تعرضوا ممن املراهقني أن أخرى أبحاث وجدت
األنشطة واعتربوا (١٩٨٠ وباران، (كورترايت عذريتهم عن رًضا بعدم شعروا التليفزيون
وأخريًا .(٢٠٠٢ وسميث، جرينبريج الجماعي؛ الجنس (مثل طبيعية املعتادة غري الجنسية
الجنيس اإلعالم استخدام من املرتفعة املستويات أن (٢٠٠٧) وفالكينبريج بيرت وجد
االرتباط كان مهم، نحو وعىل الجنسية. للمتعة أدوات النساء بأن أقوى باعتقاد ارتبطت
(مثل مبارش جنيس محتًوى إىل التعرض يخلق حيث طبيعته، يف متدرًجا الذكر سابق
(مثل مبارش غري جنيس ملحتًوى التعرض من أقوى نحو عىل املوقف هذا اإلباحية) األفالم
قدر أن إىل تشري الدراسات أن نجد مًعا النتائج تلك جمع وعند يف). تي إم قناة فيديوهات
سواء حدٍّ عىل املستخَدم اإلعالم هذا إباحية ومدى له التعرض جرى الذي الجنيس اإلعالم

الجنسية. املواقف يف يؤثران قد

الجنسية والتوقعات الصفات (2-3)

ممارسة يف البدء قرار يف محوريٍّا دوًرا األقران وسلوكيات ألعراف املراهقني إدراك يلعب
عندما الجنس ممارسة عن االمتناع املراهقني عىل صعبًا يكون ربما الجنيس. النشاط
األصدقاء بأن االعتقاد أن املراهقون يرى بالتأكيد، يمارسونه». «الجميع أن يدركون
.(٢٠٠١ وفيلدمان، وسينسريك (روزنثال جنسية عالقة لبدء كافيًا سببًا جنسيٍّا ناشطون
األقران بني انتشاًرا أكثر تبدو األفعال تلك يجعل الجنسية لألفعال اإلعالم تجسيد هل لكن
الذين النشء أن األبحاث أثبتت إذ كذلك، األمر يكون قد الحقيقة. يف الوضع عليه مما
(أي طويل لوقت التليفزيون يشاهدون أو الحوارية الربامج من كبريًا قدًرا يشاهدون
(دافيز ألقرانهم الجنيس النشاط ملستوى أعىل تقديرات يذكرون املسلسالت) أنواع كل
إجمايل تقييم يف الدراسات تلك أخفقت ذلك، رغم .(٢٠٠٥ إيجريمونت، ١٩٩٨؛ وماريس،
معادية (مواقف جنيس غري محتًوى أن افرتاض يمكن لذا املستخَدم؛ الجنيس اإلعالم قدر
استخدام أن حديثة دراسة وجدت االهتمام، لدواعي النتائج. تلك عن املسئول هو للمجتمع)
وغريها الجنسية، بالقضايا يتعلق فيما األقران بني السائد عن والتصورات الجنيس اإلعالم
(أي مبارش غري رابط سوى يربطهما ال العالقة، تتوسط التي بالجنس املتعلقة العوامل من
األقران؛ عىل لإلعالم امللحوظ والتأثري بالجنس املرتبط لإلعالم لألقران امللحوظ التعرض

.(٢٠٠٦ شيا،
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الجنيس السلوك (3-3)

يف الجنيس املراهقني ونشاط التليفزيون مشاهدة إجمايل بني الربط محاوالت أخفقت
أن إىل بالنظر يفاجئنا ال وهذا الظاهرتني. بني مهمة صلة وجود يثبت دليل إىل التوصل
خالًفا سواء. حدٍّ عىل الجنسية وغري الجنسية الربامج يعني التليفزيون مشاهدة إجمايل
يف زيادات مع املراهقة مرحلة أثناء يف الجنيس للمحتوى املكثفة املشاهدة ارتبطت لذلك،
ملس (مثل مضاجعة يتضمن ال الذي الجنيس النشاط وقدر نوع ويف الجنس ممارسة
استبعاد بعد أنه (٢٠٠٤) وزمالؤه كولينز وجد ومؤخًرا التناسلية). واألعضاء الثدي
الجنس ممارسة احتمالية بلغت إحصائيٍّا، االجتماعية العوامل من متنوعة مجموعة تأثري
احتمالية ضعف بكثافة جنسيٍّا محتًوى يشاهدون الذين املراهقني لدى التايل العام يف
ارتباط ُوِجَد ذلك، عىل عالوة الجنيس. املحتوى مشاهدة يف األخف املعدل ذوي أقرانهم
مضاجعة يتضمن ال الذي املتقدم الجنيس النشاط وبني بكثافة التليفزيون مشاهدة بني
جنسانية عىل الخارج من املفروض التطور هذا أدى وقد التناسلية). األعضاء ملس (مثل
املراهقني سلوكيات مع تتفق جنسية لسلوكيات عاًما ١٢ ذوي ممارسة إىل املراهقني
فعليٍّا املجسد الجنيس اإلعالم النتائج تلك تضمنت وأخريًا عاًما. ١٥ أو ١٤ يبلغوا ممن
املراهقني نشاط عىل الجنيس للمحتوى التعرض يؤثر قد لذا الحوار؛ به يوحي الذي أو
املزيد تُشري التليفزيون، عن وبعيًدا مسموًعا. أو ُمشاهًدا املحتوى هذا كان سواء الجنيس
واإلنرتنت واألفالم واملوسيقى املجالت يف جنيس محتًوى إىل التعرض أن إىل األبحاث من
عىل أُجريت حديثة دراسة وجدت إذ للمراهقني؛ الجنيس السلوك عىل يؤثر أن املحتمل من
واملجالت املوسيقى يف الجنيس املحتوى استخدام زيادة أن والثامن السابع الصفني طالب

.(٢٠٠٥ وبروان، والنجيل (باردن الجنيس املحتوى بزيادة تنبأت واألفالم
متباين، نحٍو عىل الشباب عىل تؤثر قد الجنيس اإلعالم وسائل أن يبدو ذلك، ومع
اإلعالم أن مؤخًرا (٢٠٠٦) وتاينان سومرز الباحثان وجد فقد املستخِدم؛ ِعْرق بحسب
من األمريكيني وليس البيض األمريكيني للمراهقني الجنيس بالسلوك مرتبٌط الجنيس
ممارسة يف االنخراط احتماالت أن (٢٠٠٦) وزمالؤه براون أثبََت وباملثل، أفريقية. أصوٍل
يف يُفِرطون الذين — البيض املراهقني جانب من املتوسطة املراَهقة مرحلة إبِّان الجنس
الذين بنُظرائهم مقاَرنًة تتضاَعف، — املبكرة املراَهقة سن يف الجنسية املواد استخدام
من األمريكيني املراِهقني أن من الرغم وعىل محدوًدا. تعرًُّضا الجنيس لإلعالم يتعرَّضون
فإن البيض، من نُظرائهم من أكثَر الجنيس اإلعالم استخدام يف يُفِرطون أفريقية أصول
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بينما الجنسية، بمماَرساتهم التنبُّؤ يف يُذَكر دوٍر أيَّ يلعب لم الجنيس اإلعالم استخدام
لالهتمام املثري ومن الجنيس. بسلوكهم التنبُّؤ يف بارز دوٌر واألقران الوالدين لتأثري كان
أكثَر املتوسط، يف أفريقية، أصول من األمريكيون املراِهقون كان الدراستني كلتا يف أنه
األمر هذا يرجع وقد البيض. األمريكيني املراِهقني من الجنسية املسائَل يخصُّ فيما ًرا تطوُّ
أكثَر محدودًة تكون الجنيس املراِهقني سلوك يف التأثري عىل الجنيس اإلعالم قدرة أن إىل

بالفعل. الجنسية املماَرسات يف املنخِرط الشباب رشيحة لدى
املراهقني عىل أقوى تأثريٌ له يكون قد الجنيس اإلعالم أن إىل إضافية أبحاٌث وتشريُ
الزعم، لهذا ودعًما محدودة. الجنسية خربتهم تكون الذين املبكرة، املراَهقة مرحلة يف
املبكرة املراَهقة مرحلة يف املراِهقني أن ُمفاُدها نتيجٍة إىل (٢٠٠٦) وزمالؤها كيم لْت توصَّ
األكرب املراِهقني من أعىل بمعدٍل الجنيس ه التوجُّ ذات التليفزيونية املحطات يشاهدون
مرحلِة يف هم َمن جانِب من بشغٍف التليفزيون ُمشاَهدُة كانت آنًفا، ذكرنا وكما سنٍّا.
التايل عامهم يف أرسع نحٍو عىل الجنسية املمارسات يف باالنخراط مرتبطًة املبكرة املراَهقة
وشوَلر وكيم (توملان وزمالؤه توملان فشل ذلك، عىل وعالوًة .(٢٠٠٤ وآخرون، (كولينز
شاشة عىل الجنسيَّنْي والسلوك الكالم ُمشاَهدة بني ارتباٍط إيجاِد يف (٢٠٠٧ وسورسويل،
التاسع نْي الصفَّ طالب بني بحدوثه أُِفيَد الذي الجنيس والسلوك جهة، من التليفزيون
يكونون املتوسطة املراَهقة مرحلة يف املراِهقون تتذكرون، وكما أخرى. جهٍة من والعارش
وِمن املبكرة؛ املراَهقة مرحلة يف املراِهقني من الجنسية املسائل يخصُّ فيما ًرا تطوُّ أكثر
من ليَُحدَّ يكفي بما َخ ترسَّ قد املتوسطة املراَهقة فرتة يف الجنيس السلوك يكون قد ثَمَّ،
أو الزعم هذا لتأكيِد كافية أبحاٌث تُْجَر لم اآلن، حتى ولكن عليه، الجنيس اإلعالم تأثري

َدْحضه.
الدراسات من قليلًة قلًة فإن الجنيس، باملحتوى تعجُّ اإلنرتنت شبكة أن من الرغم وعىل
أيِّ عىل العثوَر أستِطِع لم املراهقني. لدى الجنيس السلوك عىل املحتوى هذا تأثريَ قيَّمت
الدراسة األمر، واقع يف املراِهقني. من عينٍة عىل اإلنرتنت شبكة بتأثريات تتعلَّق دراساٍت
بالغني شملت اإلنرتنت عىل اسرتجاعية لية تأمُّ دراسٌة هي املراَهقة بِسنِّ املتعلِّقة الوحيدة
أن إىل الدراسة هذه إليها َلْت توصَّ التي النتائج وتشري عمرهم. من العرشينيات أواخر يف
بني ما العمرية الفئة يف اإلنرتنت عىل اإلباحية املواد مشاَهدة من تمكَّنوا الذين البالغني
ُمقاَرنًة أصغر، سنٍّ يف الجنسية املماَرسات يف انخرطوا قد عاًما عرش وسبعة عرش اثني
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وراسل، (كراوس اإلنرتنت عرب الجنيس املحتوى إىل الوصول يمكنهم ال الذين باملشاِركني
حدثت قد اإلنرتنت عىل اإلباحية املواد مشاَهدة كانت إذا ما يتَِّضْح لم ذلك، ومع .(٢٠٠٨

بعده. أو عذريتهم فقدان قبل
طبيعة تكون قد الجنيس، اإلعالم استخدام عن بعيًدا أنه إىل إضافية أبحاث وتشري
التلميحات) عىل يعتمد أو مهينًا أو رصيًحا كان إذا (ما النشء له يتعرض الذي اإلعالم هذا
وجد املثال سبيل عىل املراهقني. لدى املستقبلية الجنسية لألنشطة حاسًما محدًدا عامًال
مجرد ال جنسيٍّا، مهينة كلمات ذات ألغاٍن املتكرر االستماع أن (٢٠٠٨) وزمالؤه مارتينو
ارتبط عاًما ١٧ إىل ١٢ بني أعمارهم ترتاوح املشاركني من عينة يف جنسية، كلمات
التي الجنسية األنشطة بعض أو الجنس ممارسة مثل الجنسية السلوكيات من بمجموعة
من األخرى، اإلعالم وسائل يف الفوارق هذه تتناول لم األبحاث وألن مضاجعة. تتضمن ال

اإلعالم. وسائل لجميع سمة أم األغاني بكلمات خاص التأثري هذا هل معرفة الصعب

النمو منظور من مهمة نقاط (4)

من القليل سوى النشء من لجمهور املخصصة اإلعالم وسائل معظم تقدم ال حاليٍّا
اإلعالم عن غائب الجنيس املحتوى أن يعني ال هذا لكن الرصيح. الجنيس املحتوى
املثرية املالبس املثال، سبيل عىل متكرر. نحو عىل واملراهقني األطفال له يتعرض الذي
اإلعالم، وسائل من مختلفة تشكيلة يف شائًعا أصبح لإلناث الجنيس والتشييء جنسيٍّا
املوسيقى تعرض ذلك، عىل وعالوة الفيديو. وألعاب املتحركة الرسوم أفالم فيها بما
حول موضوعاتها تتمحور التي املجالت وبعض لها) املصاحبة (والفيديوهات الرائجة
املحتوى من وافًرا مقداًرا بها) خاصة ويب ومواقع إعالنات من تتضمنه (بما املراهقني
يتضمن ألنه ا خاصٍّ اهتماًما املجالت من األنواع تلك يف الجنيس املحتوى ويستدعي الجنيس.
الجمهور ألن ونظًرا املراهقة. عن بالجنس مفعمة صورة للنشء يقدم ثم ومن مراهقني،
األصغر الفتيات وألن عاًما، ١٩ إىل ١٣ بني عمره يرتاوح املراهقني مجالت تستهدفه الذي
لدى الجنيس السلوك تطبيع يف املجالت تلك تتسبب فربما القراء، من قسًما يشكلن سنٍّا
النفسية العواقب لفهم املناسب السن بعد يبلغوا لم الذين أولئك حتى املراهقني، جميع

الجنسية. العالقات عىل املرتتبة والجسدية
عملية يف ا مهمٍّ عامًال للجنس اإلعالم تصوير يبدو األقران، مع جنب إىل جنبًا
والتوقعات املواقف إن إذ الجنيس؛ بالنشاط يتعلق فيما املراهقني لدى القرار اتخاذ

231



والنشء اإلعالم

بأنه كثريًا اإلعالم يُوصف الحقيقة يف التصوير. بهذا تتأثر جميعها الجنسية والسلوكيات
يمارسها التي الجنسية األنشطة مالءمة عىل يؤكد ومتعاطف مشجع مؤثر» «صديق
الذين املراهقني أن (٢٠٠٦) وزمالؤها النجيل وجدت الزعم، لهذا ودعًما املراهقون.
عن يزيد جنيس لنشاط ممارستهم ذكروا الجنسية للعالقات داعًما طرًفا اإلعالم يعتربون
املجال هذا يف األبحاث من الساحقة الغالبية تركيز انصب ذلك رغم النشء. من غريهم
تأثريات عن دراسات بضع سوى نجد ال وحاليٍّا التليفزيون. وهو فحسب واحد وسيط عىل
وسلوكياتهم املراهقني مواقف عىل واإلنرتنت الفيديو وألعاب واملوسيقى واملجالت اإلعالنات
جنسانية تربط التي الدراسات من ٪١ سوى القضية هذه تعالج لم الواقع يف الجنسية.

.(٢٠٠٥ وآخرون، تشافيز (إسكوبار الجنيس باإلعالم املراهقني

استهالك اإلعالم
الجنيس

السلوك
الجنيس

االستمتاع باإلعالم
الجنيس

استهالك اإلعالم
الجنيس

السلوك
الجنيس

باإلعالم تا االس

الجنيس. والسلوك الجنيس اإلعالم بني للعالقة الدوري النمط :2-9 شكل

وبني الجنيس اإلعالم استخدام بني واضًحا ربًطا لها حرص ال دراسات ربطت لقدر
أن تذكر املهم ومن أعمارهم. من أكرب جنيس بطابع املراهقني ودمغ الجنيس النشاط بدء
تجربتهم يف أهمية وتحمل املراهقني عىل جديدة أمور والعاطفية الجنسية العالقات من كالٍّ
تساعدهم كي اإلعالم من املعلومات اكتساب إىل املراهقني من العديد يسعى لذا الحياتية؛
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املهتمون املراهقون يستهلك الواقع يف أمامهم. انكشف الذي الجنيس العالم خوضهذا عىل
وبالجمع .(٢٠٠٦ وآخرون، (كيم النشء باقي عن يزيد جنسيٍّا إعالًما الجنسية بالعالقات
دعم عالقة وجود إىل يشري تجريبيٍّا دليًال تقدم الدراسات تلك أن نجد النتائج، هذه بني
تؤدي املقابل ويف ومسارها. الجنسية األنشطة بدء عىل بمقتضاها اإلعالم يؤثر متبادل
(راجع الجنيس اإلعالم من املزيد إليجاد السعي إىل باملراهقني الجنسية األنشطة ممارسة

.(2-9 الشكل
شخصيات يعرض الذي اإلعالم، تأثري اآلن حتى واحدة دراسة تَُقيِّم لم وأخريًا
وسلوكياتهم وتوقعاتهم املراهقني مواقف عىل جنيس، نحو عىل تترصف سنٍّا أصغر مراهقة
الجنسية السلوكيات سيما ال الجنيس، املراهقني لنشاط اإلعالمية التجسيدات فهل الجنسية.
وتزيد الجنس مع املتساهلة املواقف من مزيد إىل تؤدي البالغون، يمارسها التي املماثلة
سلوك نحو النشء وتدفع الواقع عالم يف األقران بني امللحوظ الجنسية املمارسة معدل من

السؤال. هذا عىل لإلجابة السبيل هي وحدها األبحاث أعمارهم؟ من أكرب جنيس
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العارش الفصل

األول اجلزء عنيف: إعالم

الفيديو وألعاب واملوسيقى الهزلية الرسوم كتب

أن البعض فزعم النشء. عىل العنيف اإلعالمي املحتوى تأثري حول الجدل ثار عقود طوال
التدخني خطر يعادل حقيقي صحي خطر وهو واملراهقني، األطفال يؤذي اإلعالم يف العنف
القرن أربعينيات إىل يصل مبكر وقت يف إنه بل .(٢٠٠١ وبوشمان، (أندرسون النشء عىل
التليفزيون وبرامج الهزلية الرسوم كتب أن من مجالت يف مقاالت حذرت العرشين،
املجرمني، لتدريب أساًسا مثلت واالعتداء، والقتل لالغتصاب تصوير من فيها بما العنيفة،
هذه مثل إن آخرون وقال .(٢٠٠٦ (كريش، الجنوح نحو الطريق عىل النشء يضع مما
جونز رأى فمثًال للنشء. مفيًدا الحقيقة يف يكون قد العنيف اإلعالم وإن مبالغة االدعاءات
بالقوة يشعروا أن عىل واملراهقني األطفال تساعد العنيفة الفيديو ألعاب أن (٢٠٠٢)
للصور التعرض أن إىل (١٩٦٧) بيتلهايم مثل آخرون وأشار حياتهم. عىل والسيطرة
الطفل، عىل عالجي أثر لها الخيالية»، جريم اإلخوة «حكايات يف الواردة كتلك العنيفة،
االنتباه األخرية االدعاءات تلفت ما وبقدر العدوانية. الدوافع من تنقية عنه ينتج مما
أن إىل تشري كثرية أدلة توجد املقابل يف .(٢٠٠٦ (كريش، تدعمها بيانات من ما أنه إال
من الرغم وعىل مبارش. وغري مبارش بشكل األطفال عند العدوانية يف يؤثر العنيف اإلعالم
األطفال عىل العنيف التليفزيوني اإلعالمي املحتوى آثار تناولت قد الدراسات مئات أن
يلقى األخرى اإلعالم وسائل يف العنف تأثري فإن ،(١٩٩٤ وكومستوك، (بيك واملراهقني
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لدراسة تخضع لم التي املجاالت من ثالثة الفصل هذا ويتناول بكثري. أقل تجريبيٍّا اهتماًما
جدير الفيديو. وألعاب — املتوقع بعكس — واملوسيقى الهزلية الرسوم كتب وهي: كافية
أنه إال التايل. الفصل سيتناولها العنيفة الحركة وبرامج الكارتون أفالم تأثري أن بالذكر

العدوانية. عن املعرفية الخلفية بعض ل نُحصِّ أن علينا األدبيات، استعراض وقبل

العدوانية مخترصعن تمهيد (1)

أو البدني أو العاطفي األذى يف التسبب به يُقصد فعل أي إىل البرشي العدوان يشري
تُعترب قصد عن التالية األفعال من أي يُرتكب وعندما آخر. لشخص االجتماعي أو النفيس
وإطالق والطعن واإلغاظة الشائعات ونرش والرصاخ اإلهانات وتوجيه الرضب عدوانًا:
وعليه مًعا. وقسوتها حدتها يف العدوانية األفعال تتفاوت قد األمثلة هذه تبني فكما النار.
النفيس و/أو البدني األذى إىل تؤدي التي العدوانية مخصصلألعمال العنف مصطلح فإن
حدة تختلف فكما التفاصيل، يف الشيطان يكمن العنيف اإلعالم دراسة وعند الشديد.
اإلعالم. يف للعنف بالتعرض املرتبطة النتائج تختلف آلخر، موقف من العدوانية األفعال
والبنى العدواني السلوك من كل يف يؤثر أن العنيف لإلعالم يمكن الخصوص، وجه وعىل

بالعدوانية. املرتبطة
العدوان واللفظي. بالعالقات واملرتبط البدني العدواني: السلوك من أنواع ثالثة توجد
االنتماء مستوى و/أو االجتماعية العالقات فيؤذي العالقات عدوان أما الجسد، يدمر البدني
النفيس األذى يسبب واإلغاظة، الشتائم إطالق خالل من اللفظي، والعدوان للمجموعة،
من والبدنية اللفظية األشكال من كل وتتضمن .(٢٠٠٢ وبيجبي، وجروتبيرت (كريك
يف مباًرشا. تأثريها يكون ثَم ومن مبارشة، بصورة تحدث صدامات العدواني السلوك
ويف مبارش. غري أو مباًرشا إما يكون قد بالعالقات املرتبط العدواني السلوك فإن املقابل
الظلم يقع بل مبارشة، مواجهات تحدث ال العدواني السلوك أشكال من األخري الشكل هذا
عىل اإلشاعات نرش (مثل اإلعالم وسائل بمساعدة أو آخر شخص طريق عن ملتٍو، بشكل

اإلنرتنت).
من تقلل أو تزيد التي الشخصية العوامل إىل بالعدوانية املرتبطة الِبنى وتشري
أربع عىل خاص بوجه األبحاث ركزت قد عدوانيٍّا. ترصًفا ما فرد يترصف أن احتمالية
الفسيولوجية والعوامل العدوانية والسمات العدوانية العواطف بالعدوانية: مرتبطة ِبنى
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العدوانية األفعال ببداية املرتبطة املشاعر تشكل العدوانية. واألفكار بالعدوانية املرتبطة
العدوانية. العواطف والذنب) (كالخزي العدواني للسلوك التالية وكاملشاعر (كالغضب)
النزعات يف التحكم كمستوى — الشخصية خصائص إىل العدوانية السمات وتشري
أما عدوانية. بصورة الفرد ترصف احتمالية من تزيد التي — اإلثارة عن والبحث
الدم ضغط وارتفاع القلب رضبات كزيادة بالعدوانية املرتبطة الفسيولوجية التغريات
األفكار تمثل وأخريًا بالعدوانية. املرتبطة الفسيولوجية العوامل فتمثل الهرمونات وإفراز
كاملعتقدات العدوانية باألفعال املحيطة لألحداث املصاحبة اإلدراكية العمليات العدوانية
سبب. بال اعتداء عىل املحتملة والردود املشكالت حل يف العدوان استخدام بصحة الخاصة
وضعها يجب مهمة نتائج بالعدوانية املرتبطة والِبنى العدواني السلوك من كالٍّ إن
دراسة يف والسبب واملراهقني. األطفال عىل اإلعالم يف العنف تأثري دراسة عند االعتبار يف
ال بالعدوانية املتعلقة البنى لكن اآلخرين. يؤذي قد العدوان أن واضح: العدواني السلوك
العدوانية األعمال إن الباحثون؟ يدرسها فلم مبارشة، آخر لشخص األذى تسبب أن يمكن
والعواطف األفكار فيها تتفاعل عملية داخلية، لعملية النهائية النتيجة هي والعنيفة
عدمه من بعدوانية بالترصف القرار يف للتأثري بالتبادل العدوانية والفسيولوجيا والسمات
املرتبطة الِبنى العنيف اإلعالم به يغري الذي القدر فإن لذا ٢٠٠١)؛ وبوشمان، (أندرسون
ا مهمٍّ عنًرصا يصري املصاحبة) والهرمونات العدوانية واملشاعر األفكار (كزيادة بالعدوانية

العدواني. السلوك تفعيل إىل تؤدي التي الداخلية العملية يف

العنيفة الهزلية الرسوم كتب (2)

رسدية. قصة الهزلية الرسوم كتب تقدم الحديث، وفقاعات الفنية الرسوم خالل من
والرعب الجريمة تشمل الهزلية الرسوم كتب من مختلًفا نوًعا ١٥ من أكثر ويوجد
كتاب من املستهدف والجمهور النوع وبحسب واإلباحية. العلمي والخيال والفكاهة
و/أو لفظية و/أو بالعالقات مرتبطة عدوانية أعماًال القارئ يجد قد الهزلية، الرسوم
١٠ سن تحت األطفال تستهدف التي الهزلية الرسوم فكتب عنف. مشاهد وكذلك بدنية
قدًرا تتضمن خفيفة عدوانية أعماًال تصور قد — و«أرتيش» «راجراتس» مثل — سنوات
تستهدف التي الكتب تحتوي املقابل يف اإلطالق. عىل عنًفا تتضمن ال أو العنف من صغريًا
إيرني») و«إيفل «سبون» (مثل شديدة عنف أعمال عىل متكررة بصفة سنٍّا أكرب جمهوًرا
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مشاهد ترد فيلًما) كان إن محظور تقييم عىل سيحصل (الذي األخري النوع هذا ويف
األحشاء ونزع الرقاب وقطع التشوهات ذلك يف بما الدم من غزيرة كميات عىل تحتوي
األويل النموذج كان التاريخية الناحية من والعظم. اللحم مكانه كان ملا الدامية والفراغات
من بداية أنه إال عرشة. والرابعة العارشة بني فيما الطفل هو الهزلية الرسوم لقارئ
الهزلية الرسوم كتب مبيعات من ٪٢٥ عىل البالغون استحوذ العرشين القرن تسعينيات

.(١٩٩٨ (أنطونوتيش،
لقطات يف قصصها الهزلية الرسوم كتب تقدم األخرى، اإلعالم وسائل خالف عىل
وقد ناري سالح يظهر الكتب أحد رسومات إحدى يف فمثًال فقط. جزئي بشكل متتابعة
فتحة تظهر التالية الرسمة ويف فوهته. من بوصة بعد عىل ملتهبة طلقة منه خرجت
القارئ فإن ر، يُصوَّ لم الطلقة اصطدام أن ورغم خائرة. ضحية رأس يف دامية فارغة
مطالبون واملراهقني األطفال فإن لذا اللحم؛ تخرتق وهي الطلقة يتصور أن بسهولة يمكنه
عن فضًال .(١٩٩٣ (ماكالود، املرسومة غري الحكاية عنارص وتصور خيالهم باستخدام
املعلومات. من عليه يحصلون ما ينظموا أن يمكنهم الهزلية الرسوم قراءة عند النشء أن
ومشاهدة الحوار قراءة يف الوقت من شاءوا ما يقضوا أن واملراهقني لألطفال يمكن وبهذا

العنيفة. للمادة املفصل التفسري للنشء يتيح ما املرسومة، الصور
الهزلية الرسوم لكتب االستحواذية الطبيعة أن قلقون سياسيون اعتقد عقود، قبل
أربعينيات يف ذلك، عىل ومثال باألطفال. محدًقا خطًرا مثلت فيها الواردة العنيفة والصور
جملة الهزلية الرسوم كتب بيع منع مدينة ٥٠ من يقرب ما حاول العرشين، القرن
وتوصل املوضوع. هذا عن «علمي» بحث أول أُجري سنوات، ١٠ حوايل وبعد واحدة.
إىل الرباءة»، «اغتصاب بعنوان كتاب يف بحثه نتائج نرش الذي ،(١٩٥٤) فريتام فريدريك
العنرصي والتحيز األمية التالية: السلبية النتائج إىل أدت الهزلية الرسوم كتب قراءة أن
(كاالنخراط وتطبيقه منحرف حياة أسلوب اتباع يف والرغبة املنحرفة، الجنسية واملعتقدات
البيانات لجمع فريتام استخدمها التي املناهج أن إال عنف). وأعمال إجرامية سلوكيات يف

.(٢٠٠٦ (كريش، مصداقيتها فقدت ثَم ومن مثًال)، قولية (أدلة ا جدٍّ معيبة كانت
كتب تأثري تناولت التي القليلة التجريبية الدراسات توصلت فريتام، عدا وفيما
وسكراجز تان يتوصل لم إذ متضاربة؛ نتائج إىل النشء عىل العنيفة الهزلية الرسوم
قراءة بني ملموسة عالقة أي إىل اإلعدادية املرحلة يف النشء من عينة يف مثًال (١٩٨٠)
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بليكي وجد كذلك واللفظية. البدنية العدوانية وأعراض العنيفة الهزلية الرسوم كتب
يف السلوكية باملشكالت مرتبط غري الهزلية الرسوم كتب يف للعنف التعرض أن (١٩٥٨)
الهزلية الرسوم كتب قراءة تكن لم بالعدوانية، املرتبطة للبنى تقييمه ويف املراهقة. أوائل
بيلسون وجد املقابل، يف .(١٩٦٩ (براند، عرشة الثانية سن يف العدوانية باملشاعر مرتبطة
الهزلية الرسوم كتب يقرءون الذين الفتيان ينخرط املراهقة، مرحلة يف أنه (١٩٧٨)
وجد النتائج، هذه مع واتفاًقا غريهم. من أكثر وعنف عدوانية أعمال يف متكررة بصورة
األحداث فإن عليهم، للقبض يتعرضوا لم الذي باملراهقني باملقارنة أنه (١٩٤٩) هولت
وجدير اإلجرامية. املوضوعات ذات الهزلية الرسوم كتب من أكرب قدًرا يقرءون الجانحني
أصغر. أو املتوسطة الطفولة مرحلة يف النشء عىل أُجريت دراسات من ما أنه بالذكر
العنيفة الهزلية الرسوم كتب قراءة بأن القائل الرأي تدعم كافية أدلة تتوافر ال باختصار
هذا يف األبحاث قلة مع أنه إال العدواني. بالسلوك املتعلقة الِبنى أو العنيف السلوك يف يؤثر
الخروج قبل األدلة من مزيد إىل بحاجة فإننا النمو مراحل منظور من وانعدامها املجال،

ورسيعة. قوية باستنتاجات

املوسيقى عنف (3)

لألغاني عنيفة كلمات (1-3)

املوسيقية، األنواع من متنوعة مجموعة يف عنيف غنائي محتًوى عىل نعثر أن نستطيع
تلك كلمات تصف األحيان، بعض يف والكانرتي. ميتال والهفي الراب موسيقى بينها من
املحتوى يركز أخرى، أحيان ويف االنتحار. مثل الذات نحو املوجه بالعنف تشيد أو األغاني
النجاح ذات الكانرتي أغنية يف املثال، سبيل عىل آخر، شخص إيذاء عىل العنيف الغنائي
زوج تسميم عن تشيكس ديكيس فرقة تغني إيرل)، (جودباي إيرل» «وداًعا الساحق
لفرقة مي) فور (بليد أجيل» من «انزف ميتال الديث أغنية أما منه. والتخلص وقتله مؤٍذ
جسد تقطيع عملية تصف إذ القتل، لجريمة أكثر مجسدة صورة فتقدم ديسميمرب،
القرن ثمانينيات من بدءًا ذلك، رغم الدماء. نزيف مع الحياة منها تترسب بينما الضحية
املتسمة راب)، (جانجستا العصابات راب سيما ال الراب، أغاني كلمات كانت العرشين،
كبريًا، ا عامٍّ نقًدا القى الذي النوع هي املثليني من والخوف واملجتمع املرأة ومعاداة بالعنف

.(٢٠٠٥ (كوربني، معظمه يف وسلبيٍّا
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املناطق من وغريها أنجلوس لوس وسط جنوب شوارع يف أوًال العصابات راب ظهر
من األقدم األنواع من العرشين القرن ثمانينيات يف تفرع وقد كاليفورنيا، بوالية الحرضية
إن مثل مغنون حقق ما رسعان سيايس. وبمحتًوى اجتماعي بوعي تميزت التي الراب
تصور راب أغاني بتقديم نجاًحا شاكور وتوباك دوج، وسنوب دري، ودكتور أيه دبليو
متوقع، هو وكما املجرم. منظور من املدينة وحياة العصابات حياة من العنيفة الجوانب
الزمان. من عقدين مدار عىل عظيم لقلق مسببًا النشء عىل العنيفة األغاني هذه وقع كان
املدارس سن يف األطفال أمهات من ٪٥٠ يقارب ما اعتقاد هي القلق هذا نماذج أحد
(كانداكاي باملدارس العنف ظاهرة يف خطري مساهم هي العنيفة الراب موسيقى أن
العنيفة واألغاني العصابات، راب معارضو يؤكد .(١٩٩٩ وويلسون، وتيلجوان وبرايس
االستخدام ويقر املعتِدي شأن من يعيل املوسيقى من األنواع هذه يف العنف أن املجمل، يف
أغاني لكلمات حديث تحليل وجد املثال سبيل عىل دقيًقا. يبدو انتقاد وهو للقوة، املفرط
أو االستخفاف سلوكيات عىل كرد تُستخدم ما كثريًا والعدوانية العنيفة األفعال أن الراب
أو مطيعة غري امرأة قتل املقبول من أنه الراب أغاني تزعم ذلك، عىل وعالوة اإلساءة.
تلك لتوضيح .(٢٠٠٦ وفولر، (آدامز الجنيس التقرب محاوالت ترفض أو لحبيبها، خائنة
بأنها (تُوصف امرأة نجد حيث إمينيم، الراب ملغني «ستان» أغنية عىل نظرة نلقي النقطة،
تشيد األغاني تلك أن الواضح من لذا الخلفي؛ السيارة صندوق من رصاخها يُسمع مقيدة)
(املوجه العدواني السلوك عىل تؤثر هل لكن امُلعتِدي. وتمجد العنف باستخدام بالفعل
هذا عىل اإلجابة فلنحاول النشأة؟ عرب بالعدوانية املرتبطة الِبنى وعىل لآلخرين) أو للذات

السؤال.

مدمرة؟ أغاٍن (2-3)

كلمات تذكر معدل أن إىل عقدين عن يزيد ما منذ أُجريت التي الدراسات نتائج تشري
سبيل عىل األطفال). عىل أبحاث توجد (ال عموًما ا جدٍّ منخفض املراهقة فرتة خالل األغاني
أغنيتهم كلمات تذكر عن عجزوا املراهقني من ٪٦٠–٧٠ أن (١٩٨٧) ديزموند وجد املثال،
حيث العرشين، القرن وتسعينيات ثمانينيات يف السائد الوضع من العكس وعىل املفضلة.
وسع يف داخله، مطويات يف أو الغنائي األلبوم غالف عىل إال األغاني كلمات توجد ال
يف التحسن هذا هل لكن اإلنرتنت. شبكة عىل األغاني كلمات عن البحث اليوم النشء
مجهوًال. أمًرا يزال ال لها أفضل تذكر إىل يؤدي األغاني كلمات إىل الوصول إمكانية
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خاضًعا يظل فهمها فإن سليم، نحو عىل األغاني كلمات تذكر حالة يف حتى ذلك، ومع
تفسري عن العجز يظل الواقع، يف .(١٩٨٧ وروزينباوم، (برنسكي الفردية للطبيعة
(مثل اإلنرتنت مواقع من العديد إن حتى للغاية شائًعا أمًرا سليًما تفسريًا األغاني كلمات
عند لكن األغاني. كلمات شفرة فك ألجل خاصة أُنشئت (lyricinterpretations.com
ليس ا؟ حقٍّ األهمية تلك الكلمات لتذكر هل النشء، عىل العنيفة املوسيقى تأثري دراسة
يستطيعوا لم إذا حتى يسمعونها التي األغاني بكلمات النشء يتأثر قد إذ بالرضورة؛
أخرى، بعبارة الكلمات. فهم هو األمر يحتاجه ما كل أيام. أو ساعات عدة بعد تذكرها

التأثري. مفتاح هو الفهم
النشأة. عرب األغاني كلمات فهم تتناول التي األبحاث من القليل سوى حاليٍّا يوجد ال
تتحسن األغاني كلمات فهم عىل القدرة أن إىل تشري بالفعل توجد التي املعدودة والدراسات
أفكاًرا تعرض التي األغاني كلمات فهم عىل القدرة تصبح ال ذلك، رغم السن. مع عموًما
تفسري إىل سنٍّا األصغر النشء يميل (إذ املراهقة فرتة أوائل مع إال اعتياديٍّا أمًرا مجردة
أن (١٩٨٧) وزمالئه جرينفيلد وجد املثال، سبيل عىل الحريف). بمعناها الكلمات تلك
الصف طالب من و٩٥٪ الثامن، الصف طالب من و٦٠٪ الرابع، الصف طالب من ٪٢٠
إن (بورن املتحدة» الواليات يف «مولود أغنية لكلمات صحيًحا فهمهم كان عرش الثاني
يدرك لم ذلك، عىل وعالوة مأزق. من يعاني شخص إىل تشري أنها أدركوا إذ أيه) إس يو
طالب من فقط ٪٤٠) األغنية تسود التي املجردة األمل وخيبة اإلحباط فكرة النشء معظم
العنيفة، األغاني يخص فيما أما صحيًحا). تفسريًا فرسوها من هم عرش الثاني الصف
صعوبة أكثر العنف عن الكامنة األفكار فهم عىل القدرة تغدو الكلمات فهم يقل فعندما
التي األغاني جميع ليست ذلك مع األغاني. لتلك بالتعرض املرتبطة السلبية اآلثار وتقل
أجيل» من «انزف أغنية كلمات توضح فكما مجردة. مفاهيم تقدم النشء إليها يستمع
يتضمن إذ بعيد، حد إىل مبارش العنيفة األغاني من الكثري محتوى قبًال)، ناقشناها (التي
فهم النشء معظم عىل السهل من الواقع، يف وشوِّه. واقتل الرصاص أطلق مثل: كلمات
حول تدور شائعة رئيسية موضوعات من تتضمنه بما ميتال والهفي الراب أغاني كلمات
التي األغاني كلمات إىل املراهقني إصغاء احتمالية تزداد وأخريًا، السلطة. وتحدي العنف
إىل ما بأغنية اإلعجاب يؤدي هل إذن .(٢٠٠١ وكريستنسون، (روبرتس وفهمها يحبونها
اإلجابة يف تساعدنا بيانات توجد ال حاليٍّا النشأة؟ أثناء العدوانية مستوى عىل أكرب تأثري

األهمية. بالغ السؤال هذا عىل
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العدوانية واألفعال العنيفة املوسيقى (3-3)

واملتوسطة املبكرة الطفولة مرحلتَي عىل األبحاث (أ)

النشء عىل العنيفة املوسيقى تأثري عن الدراسات من واحدة دراسة تُْجَر لم اليوم، حتى
يبدءون النشء ألن ونظًرا واملتوسطة. املبكرة الطفولة مرحلتَي خالل األطفال من عينة عىل
عدم املدهش فمن سنوات، بعدة املراهقة مرحلة بلوغهم قبل وحدهم املوسيقى سماع يف
تتناول التي األبحاث إىل االفتقار أن إال االبتدائية. املدرسة سنوات تغطي أبحاث وجود
أربع عمر يف األطفال استماع فكرة إن إذ الحد، هذا إىل مدهًشا ليس املبكرة الطفولة
مستبعدة. تبدو وبرغبتهم عمًدا العصابات راب أو ميتال الهفي موسيقى إىل سنوات
أو األكرب أشقائهم عرب العنيفة املوسيقى إىل األطفال أصغر حتى يتعرض قد ذلك مع
تعرف الدراسة، سن إىل بعد يصل لم الذي جييس، اختى ابن املثال، سبيل عىل آبائهم.
والراب سليبنوت) لفرقة «سايكوسوشال» مثل أغاني (عرب ميتال الهفي موسيقى عىل
جايكوب سنٍّا، األكرب أخواته طريق عن بويز) بيستي لفرقة (جريلز) «فتيات» أغنية (مثل
إت) لوز (جست بجنون» «فلنرقص إمينيم أغنية كلمات معظم جييس يتعلم لم وجوشوا.
يغني بينما رأسه فوق يديه فيها يرفع التي اإليقاعية إمينيم حركات يقلد كان بل فحسب،
أطفاًال تصور التي الفيديو مقاطع من الكثري ستجد يوتيوب، موقع وعىل األغنية. مع
البالغني تخص موضوعات تتناول أغاٍن مع يغنون وهم بعد الدراسة سن إىل يصلوا لم
عىل يتعرفون األطفال من الكثري أن نجد لذا همبس)؛ (ماي املثري» «جسدي أغنية مثل
تحديًدا نعرف ال لكننا أرستهم. أعضاء أحد طريق عن طفولتهم أثناء العنيفة املوسيقى
وعىل بالعدوانية املرتبطة البنى عىل يؤثر العنيفة األغاني لكلمات املبكر التعرض هل

املستقبلية. املوسيقية التفضيالت عىل حتى أو الطفولة أثناء العدواني السلوك

املراهقني عىل األبحاث (ب)

العدوانية عىل العنيفة املوسيقى تأثري معدودة دراسات قيمت املراهقة، مرحلة أثناء يف
تلك من عدد نتائج توضح بالعدوانية). املرتبطة الِبنى عىل تأثريها منها أي تقيم (ولم
اللفظية بالعدوانية يرتبط العنيفة ميتال والهفي الراب موسيقى تفضيل أن إىل الدراسات
وسميث (أتكني الشوارع عصابات إىل االنضمام وقرارات املدرسة يف السلوكية واملشكالت
مع .(١٩٩٤ وويس، توك ٢٠٠٤؛ وكاليس، مرييندا ٢٠٠٢؛ وواجنر، وفيدوك روبريتو
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سابقة الدراسات ألن نظًرا قائمة الثالث املتغري ومشكالت االتجاهية احتمالية تظل ذلك
املوسيقى تسبب من بدًال باالتجاهية، يتعلق فيما ارتباطية. تصميمات عىل اشتملت الذكر
املوسيقى إىل االستماع يفضلون العدواني النشء كان ربما املنحرف، السلوك يف العنيفة
املتغريات أما .(١٩٩٩ (جاردستورم، الزعم هذا تدعم أبحاث بالفعل وتوجد العنيفة.
والسلوك العنيفة املوسيقى بني االرتباط أيًضا تفرس فقد الشخصية، السمات مثل الثالثة،
جريئة أفكاًرا تتناول التي املوسيقى املتمردون املراهقون يفضل املثال، سبيل عىل العدائي.
وكنوبالوخ (كاربينرت بالعنف كلماتها تتسم ما غالبًا والتي الراسخة، السلطات وتعادي
نمط عن الناتج «التأثري» هو العنيفة املوسيقى تفضيل كان إذا وحتى .(٢٠٠٣ وزيلمان،
عىل تؤثر العنيفة املوسيقى تظل فربما الحياة، من النمط لهذا «املسبب» ال عدواني حياة
لنموذج فوفًقا الزعم؛ لهذا تفسريًا التدهور بدوامة املعروفة الظاهرة تقدم ذلك. رغم النشء
إىل بدوره يؤدي ما العنيف، اإلعالم متابعة إىل العدواني النشء يسعى التدهور، دوامة
من املزيد مشاهدة يف والرغبة بالعدوانية، املرتبطة والِبني العدواني، سلوكه وترسيخ دعم
اإلعالم من كلٌّ يحفز حيث السلبية النتائج من حلقة تتطور النهاية ويف العنيف. اإلعالم
.(٢٠٠٣ وأندرسون، وسوايم وهنري (سالتر ويدعمه اآلخر أحدهما والعدوانية العنيف

العنيفة املوسيقى فديوهات (4-3)

ذات كانت إذا سيما ال األغاني، كلمات تفسري يصُعب األحيان أغلب يف سابًقا، ذكرنا كما
لفرقة «جريمي» أغنية يف ذلك عىل نموذًجا ونجد رمزية. معاني وتتضمن مجردة طبيعة
نعرف كيف واحدة. بكلمة ينطق أن دون الصف يف يتحدث فتًى تتناول التي جام بريل
الخاص الفيديو عرب هي اإلجابة عنيفة؟ الحقيقة يف هي املسالم املظهر ذات كلمات أن
الضغط عرب زمالئه إىل و«يتحدث» فمه يف مسدًسا يضع مراهًقا فتًى نرى حيث باألغنية،
قوية مرئية صور تقديم األغاني فيديوهات وسع يف النموذج، يوضح وكما الزناد. عىل
عىل عالوة وحدها. فهمها الصعب من يكون ربما التي األغنية كلمات ملصاحبة وواضحة
فيديوهات يف املوجودة الصور فإن واضحة، الكلمات تنقلها التي الرسالة تكون عندما ذلك
مضاعفة جرعة سمها األصل، من العنيفة الكلمات إىل العنف من آخر بعًدا تضيف األغاني

أردت. إن العنف من
قدر تحفيز يف األغاني فيديوهات عنف عن الناتج القلق يتسبب لم الحظ، لسوء
توجد وال املراهقة مرحلة عن دراستني سوى تُنَْرش فلم النشء؛ عىل األبحاث من كبري
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املكون عىل أُجريت التي األبحاث ركزت ذلك، عىل عالوة األطفال. عن منشورة دراسات
وقد العدوانية. واملفاهيم السلوكيات تحديًدا فحسب، بالعدوانية املرتبطة للِبني اإلدراكي
بعد للعنف رفًضا أقل أصبحوا العارش الصف طالب أن (١٩٨٦) وويليامز جريسون وجد
طالب لدى مماثلة اختالفات تظهر لم ذلك، رغم عنيفة. راب أغاني فيديوهات مشاهدة
املراهقني أن (١٩٩٥) وجاتو وجاكسون جونسون وجد مماثل، نحو وعىل السابع. الصف
ما لحل العنف الستخدام تقبًال أكثر هم عنيفة راب موسيقى فيديوهات شاهدوا الذين
تلك وبتجميع عنيفة. غري فيديوهات شاهدوا ممن بالنشء مقارنة مشكالت من يواجههم
قابلية تملك العنيفة املوسيقية الفيديوهات أن تقرتحان الدراستني أن نجد مًعا النتائج
الحايل الوقت يف مجهوًال يظل وما بالعدوانية. املرتبطة للِبنى اإلدراكي املكون عىل التأثري
السلوك و/أو بالعدوانية املرتبطة األخرى الِبنى عىل املوسيقية الفيديوهات تأثري مدى هو

النشأة. عرب العدواني

واالنتحار العنيفة املوسيقى (5-3)

يبلغون ممن املراهقني لوفاة الثالث املسبب هو االنتحار الحديثة، اإلحصائيات حسب
تحديد يصبح ثَم، وِمن ٢٠٠٦)؛ منها، والوقاية األوبئة مكافحة (مركز أكرب أو عاًما ١٥
مدار فعىل األهمية؛ بالغ أمًرا االنتحار املراهق محاولة احتمالية من تزيد التي العوامل
(براون املحتملة املؤثرة العوامل كأحد به مشتبًها لألغاني الكالمي املحتوى كان عقود،
فيها بما كافًة، املوسيقية األنواع يف تقريبًا توجد االنتحار عن فاألغاني .(١٩٨٩ وهينديل،
أنها عىل تحديًدا ميتال الهفي أغاني إىل أُشري لطاملا ذلك، رغم واألوبرا. والكانرتي الراب
لفرقة (ديرت) «قذارة» أغنية كلمات املثال، سبيل عىل املراهقة. فرتة أثناء لالنتحار مسبب
الضغط تيل التي واألحداث فمه يف مسدًسا يضع شخًصا تصف التي تشانيز، إن أليس

االنتقام. أشكال من كشكل االنتحار باستخدام تويص الزناد، عىل
أنها تبدو ميتال الهفي أغاني من الكثري يف املتكررة واليأس واملوت االغرتاب أفكار إن
ميتال الهفي موسيقى يفضلون الذين املراهقني أن إال االنتحار. لخطر املراهقني تعرض
والجنوح االكتئاب مثل كثرية، أخرى لعوامل نتيجة االنتحار لخطر األرجح عىل معرضون
بني الظاهري الرابط ينكرس االعتبار، بعني العوامل تلك أخذ وعند األرسية. والخالفات
موسيقى بأن الزعم يدعم مبارش دليل يوجد ال لذا، واالنتحار؛ ميتال الهفي موسيقى
سلوك يف يتسبب املنظور، هذا من املوسيقية األنواع من آخر نوع أي أو ميتال، الهفي
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رغم .(١٩٩٩ وويستفيلد، سكيل دراسة املثال سبيل عىل (انظر املراهقني بني انتحاري
انتحارية أفكاًرا تتضمن موسيقى إىل املتكرر االستماع أن إىل األدلة بعض تزعم ذلك،
كالٍّ االنتحارية بالتصورات ويقصد يستمع. من لدى انتحارية تصورات وجود إىل يشري
والتي املوت، نية عىل تشتمل التي املحددة واألفكار املوت عن املحددة غري األفكار من
تتضمن التي األغاني كلمات عىل الشديد الرتكيز يؤدي هكذا تنفيذية. خطة تصاحبها
تهديًدا تعترب ال التصورات تلك أن من الرغم وعىل انتحارية. تصورات إىل واالنتحار املوت
إىل أشارت واملراهقني لألطفال النفيس للطب األمريكية األكاديمية فإن وشيك، بانتحار
ترشيحهم ينبغي األغاني كلمات يف ترد التي واملوت االنتحار بأفكار املشغولني النشء أن

.(١٩٩٢ وتشوهان، وينج وجيمس وهوانج (ألييس النفسية للصحة لتقييم للخضوع

العنيفة الفيديو ألعاب (4)

وور، سباس تدعى التي اللعبة، كانت عنيفة. فيديو لعبة أول أُطلقت ،١٩٦٢ عام يف
املوت حتى يتقاتالن فضائيتني سفينتني وتتضمن املركزية الكمبيوتر ألجهزة مخصصة
بدائية كانت اللعبة يف املستخدمة الجرافيك تقنيات أن من الرغم وعىل مبارشة. منافسة يف
سباس فإن مثلث)، ووتد صغرية بأبرة أشبه الفضائية السفن بدت (إذ اليوم بمقاييس
العنيفة الفيديو ألعاب تبدأ لم لكن اإلنرتنت. شبكة عىل نجاًحا حققت ما رسعان وور
تدور كانت التي ريس، ديث للعبة التجاري اإلصدار مع ١٩٧٦ عام يف إال ا عامٍّ قلًقا تثري
كانت دهسها عند والتي «جريملينز»، تُدعي صغرية وبيضاء سوداء أشكال دهس حول
رسعان أنها لدرجة كبريًا جدًال اللعبة هذه أثارت لقد إكس. عالمات إىل وتتحول ترصخ
حول املثارة االحتجاجات تخمد لم السبعينيات أواخر ومنذ املتاجر. رفوف من ُسحبت ما

الفيديو. ألعاب عنف
زخمه ا مستمدٍّ العالم أنحاء جميع يف العنيفة الفيديو ألعاب تأثري حول الجدل انترش
فيها املعتدين من كثري عن ُعرف التي املدارس، يف العشوائية النار إطالق حوادث من
يف فرعية لجان عقدت األمريكية، املتحدة الواليات ففي العنيفة. الفيديو بألعاب الولوع
عىل العنيفة الفيديو أللعاب املحتملة التأثريات تتناول استماع جلسات الشيوخ مجلس
االفرتايض، العالم يف برشية حياة قتل قانونية لعدم نظًرا أملانيا، ويف واملراهقني. األطفال
شظايا منها تنبثق بالبرش شبيهة روبوتات شكل يف تُصوَّر الفيديو ألعاب شخصيات فإن
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مثل العنيفة الفيديو ألعاب بيع منعت فقد أسرتاليا أما قتلها. أو جرحها عند معدنية
بشعبية العنيفة الفيديو ألعاب حظيت ذلك مع للجمهور. ٣ أوتو ثيفت وجراند هانت مان
مبيًعا. األلعاب أعىل بني باستمرار تُصنف واليوم الزمان من عقدين مدار عىل تُصدق ال
دوالر مليون ١٧٠ ب تقدر مبيعات ٣ هالو العنيفة الفيديو لعبة حققت املثال، سبيل عىل
لعبوا شخص مليون أن نفسها بالدرجة الذهول يثري ومما إصدارها. من األول اليوم يف

.(٢٠٠٧ (ماكدوجال، نفسه اليوم يف اإلنرتنت شبكة عىل اللعبة

الواقعية مستوى وزيادة العنيفة الفيديو ألعاب (1-4)

وبعيًدا مبهًرا. تحسنًا الفيديو ألعاب تكنولوجيا تحسنت األخرية، عاًما الثالثني مدار عىل
السابقة، الحقب ميزت التي البرشية للهيئة بالعىص والشبيهة املجردة التمثيالت عن
الرصاص طلقات تخرتقها وعندما حقيقية تبدو أجساًدا الحديثة الجرافيك تقنيات تجسد
ألعاب من الكثري الحقيقة يف الواقعية. غاية يف الحدث هذ يبدو الخناجر أو األسهم أو
تُعترب وأستريويدز، كوماند ميسيل مثل العرشين، القرن سبعينيات يف العنيفة الفيديو
نقارن عندما األساس. من عنيفة غري تُعترب قد أو العنف من األدنى الحد تحتوي اليوم
يتعلق فيما االثنني بني النسبية االختالفات أن سنجد العنيفة، وغري العنيفة الفيديو ألعاب
لذا ٢٠٠٣)؛ وأندرسون، (جينتايل الوقت مرور مع تعاظمت قد امللحوظة العنف بنسبة
التكنولوجيا تصبح واملراهقني، األطفال عىل العنيفة الفيديو ألعاب تأثري يف نحقق عندما

ا. مهمٍّ عامًال اللعبة ممارسة أثناء دوًرا تلعب التي
ألعاب تاريخ (٢٠٠٣) وأندرسون جينتايل قسم الرسومية، الواقعية درجة عىل بناءً
(١٩٩٥ إىل ١٩٨٥ (من ونينتيندو (١٩٨٥ إىل ١٩٧٧ (من أتاري حقب: ثالث إىل الفيديو
العنيفة الفيديو ألعاب تضمنت ما نادًرا أتاري، حقبة خالل اآلن). إىل ١٩٩٥ (من وسوني
عىل وسينتبيد ديفندير مثل ألعاب اقترصت بل البرش، تشبه لشخصيات موجًها عنًفا
ومع رسوًما. أو أخرى بسيطة هندسية أشكاًال تدمر رسوم و/أو بسيطة هندسية أشكال
بالبرش. شبيهة أشكاًال تستخدم التي األلعاب عدد زاد الفيديو، ألعاب تكنولوجيا تحسن
العنيفة الفيديو ألعاب سالسل من الكثري ظهور بداية نينتيندو حقبة شهدت الواقع، يف
نينتيندو حقبة شهدت كذلك كومبات. ومورتال فايرت سرتيت مثل اليوم حتى املستمرة
ردود عنها نتج التي الرصاص، ورضب اللكم مثل العنف، ألفعال الواقعي التجسيد بداية
الخاصة القتل حركات إحدى املثال، سبيل عىل األوصال. وتََقطُّع النزف مثل واقعية فعل
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الجذع، منطقة من نصفني إىل الالعب خصم قطع إىل تؤدي ٢ كومبات مورتال لعبة يف
الواقعية تلك إن الشاشة. عىل خصمك» «هلك كلمة تظهر بينما الهواء يف الدماء وتناثر
سوني. حقبة أثناء يف تزايد يف استمرت للدماء وإراقة عنف من عليه اشتملت بما الرسومية
االفرتاضية األجساد تحرك بإمكانية األلعاب برامج يف التطورات سمحت ذلك عىل وعالوة
أن يعني ما بالواقع. شبًها أكثر نحو عىل املادي للعالم واالستجابة االفرتاضية البيئة عرب
األرض عىل صدرها عىل الرصاص أُطلق التي الشخصية تسقط العنيفة الفيديو ألعاب يف
تلك أدت الزمن، مرور ومع رأسها. يف رصاصة تلقت التي الشخصية عن تختلف بطريقة
ألعاب يف نجدها التي ونتائجها العنيفة لألفعال الواقعية بالغة التمثيالت إىل التطورات

الحديثة. الفيديو

الحقبة تأثريات والنشء: العنيفة الفيديو ألعاب (2-4)
األبحاث وتصميم والسن

واالرتباطية، التجريبية الدراسات من مختلفة نتائج استنباط يمكن آنًفا، ذكرنا كما
أنواع من نوع كل ذلك، عىل عالوة التجريبية. بالدراسات السببية ارتباط مراعاة مع
السلوك أن بما املثال، سبيل عىل به. خاصة وضعف قوة نقاط يملك البحثية التصميمات
عالية) ضجة بث أو الطعام إىل حارة صلصة إضافة (مثل املخترب يف الظاهر العدواني
فإن املثال)، سبيل عىل (الرضب الواقع عالم يف العدائية األفعال معظم عن بشدة مختلف
عىل تطبيقها عند محدودة التجارب من األنواع هذه دقة أن يعتقدون العلماء من كثريًا
(١٩٩٧) وبوشمان أندرسون يزعم لذلك، خالًفا .(٢٠٠٥ وإيسليا، (رتري الخارجي العالم
يتعامالن (فكالهما املفاهيمي املستوى عىل متمثلتان املخترب وعدوانية الواقعية العدوانية أن
الزيادة أخرى، بعبارة الخارجي. العالم يف منهما كل دقة تعلو ثَم ومن العدوانية) مع
ينبغي العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة بعد املخترب يف تُالحظ التي العدواني السلوك يف
الفيديو. ألعاب مركز يف أو املنزل يف العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة بعد أيًضا تقع أن
املحيطة البيئة ألن أقل؛ الواقعية الحياة يف العدواني السلوك مالحظة احتمالية أن إال
كي (املصممة املخترب يف فيها املتحكم البيئة تلك عن بشدة تختلف العدوانية باألفعال
واملدرسة البيت يف واملعلمون اآلباء بها يتحكم التي والبيئة العدواني) بالسلوك تسمح
سوف االعتبار، بعني االختالفات تلك أخذ وعند العدواني). السلوك تمنع كي (املصممة
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الفيديو، ألعاب وحقبة البحث، لتصميم وفًقا التالية األقسام يف الواردة األبحاث نفحص
والسن.

أتاري حقبة (أ)

وألعاب العدواني السلوك بني ارتباط بوجود األول الزعم ظهر االرتباطية: األبحاث
(١٩٨٤) دومنيك من كل أجراها التي الدراسات وجدت إذ أتاري؛ حقبة أثناء يف الفيديو
يف والجنوح الفيديو ألعاب ممارسة بني ارتباطات (١٩٨٥) ووينستاين وكيستينباوم
يف أجريت التي الدراسات من أي تَُقيِّم لم الحظ لسوء املبكرة. املراهقة مرحلة أثناء
ركزت ذلك، عن عوًضا والعدوانية. «العنيفة» الفيديو ألعاب بني العالقة الحقبة تلك
عموًما الفيديو ألعاب ممارسة يف املنقيض الوقت إجمايل بني االرتباط عىل الدراسات
ممارسة تكون قد أوًال: البيانات؛ لتلك محتمالن تفسريان يوجد الناتجة. العدوانية واآلثار
النظر برصف بالعدوانية، املرتبطة البنى تنشيط عرب العدوانية عىل تؤثر الفيديو ألعاب
النظريات معظم أن أساس عىل االدعاء هذا رفض يمكن ذلك، رغم األلعاب. محتوى عن
ملحتًوى النشء تعرض عن ينتج العدواني السلوك أن تزعم العدوانية تتناول التي
الزعم يشبه العدوانية عىل تؤثر عام بوجه الفيديو ألعاب ممارسة بأن فالزعم «عنيف».
ال كهذا زعًما أن من الرغم وعىل القلب. بمرض اإلصابة إىل يؤدي الطعام تناول بأن
ثانيًا: عميل. استخدام ألي يصلح كي يكفي بما محدًدا ليس أنه إال الصحة من يخلو
يقضون الذين النشء ألن بالعدوانية؛ متنبئًا عامًال الفيديو ألعاب ممارسة كانت ربما
باقي من عدوانية أكثر كونهم تصادف الفيديو ألعاب مراكز يف وقتهم من األكرب الجزء
كي عائالتهم أفراد مع التفاعل الجانح النشء يتجنب ربما املثال سبيل عىل النشء.
أطول لفرتات الفيديو ألعاب مراكز مثل ترفيهية أماكن يف أصدقائهم مع «يتسكعوا»
فيديو ألعاب أجهزة تمتلك كانت األرس من القليل أن باملالحظة الجدير الوقت. من

أتاري. حقبة أثناء منزلية

أتاري، حقبة يف أُجريت التي االرتباطية األبحاث من العكس عىل التجريبية: األبحاث
عىل العنيفة الفيديو ألعاب تأثري بالفعل الحقبة هذه يف التجريبية الدراسات َقيََّمت
فرتتي مدار فعىل التأثري؛ عن تكون ما أبعد كانت األبحاث تلك نتائج أن إال النشء.
ألعاب ممارسة أن عىل دليل أي واحدة دراسة تجد لم واملراهقة، املتوسطة الطفولة
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(كريش، بالعدوانية املرتبطة البنى أو العدواني السلوك عىل تأثري له العنيفة الفيديو
العنيفة الفيديو ألعاب تأثري قيمت فقد تأثريًا وجدت التي الوحيدة الدراسة أما .(٢٠٠٦
يتفاعل التي األوقات (أي الحر اللعب أوقات أثناء يف الرفاق نحو املوجه العدوانية عىل
وويليامسن، (سلفرين املبكرة الطفولة مرحلة يف منظمة) غري بيئة يف األطفال فيها
الحر» «اللعب تقييم من النوع لهذا املوجه االنتقادات أهم أحد كان ذلك رغم .(١٩٨٧
اللعب عىل أمثلة سوى الحقيقة يف تكن لم ربما العدوانية سجلت التي املالحظات أن هو
تتضمن أنشطة ويحوي عدواني، غري بكونه اللعب من النوع هذا يتسم إذ املنظم؛ غري
من النوع هذا أثناء ويف واملصارعة. والقفز واملطاردة الجري مثل الحركة من كبريًا قدًرا
بعضهم األدوار ويتبادلون بالدور اللعب ويقسمون ويتعاونون األطفال يبتسم اللعب
اللعب يف األطفال يستمر الخشن، اللعب مرحلة انتهاء بعد ذلك عىل عالوة بعض. مع
هذا بني (١٩٨٧) وويليامسن سلفرين يميز لم الحظ لسوء .(٢٠٠٢ (بيلجريني، مًعا
احتمالية توجد لذا، دراستهم. يف العدواني والسلوك بقوانني املقيد غري اللعب من النوع
ألعاب يلعبون بينما فيسيولوجية) الستثارة تعرضوا (أي الحماسة تملكتهم األطفال أن

عدواني. غري نحو عىل يلعبون بينما حماستهم واستمرت العنيفة الفيديو

نينتيندو حقبة (ب)

ارتباًطا نينتيندو حقبة يف أُجريت التي االرتباط أبحاث وجدت أتاري، حقبة يف شهدنا كما
يف حدث وكما األسف، مع لكن والعدوانية. العامة الفيديو ألعاب ممارسة بني كبريًا
ممارسة قدر تَُقيِّم لم ألنها أيًضا الجديدة النتائج هذه يف البعض تشكك السابقة، املرحلة
هذه أن املدهش ومن .(١٩٨٧ وليبري، لني ١٩٩٢؛ وآخرون، (فلينج العنيفة الفيديو ألعاب
الفيديو ألعاب تأثري تقيم منهما كل تجريبيتني، دراستني سوى إجراء تشهد لم الحقبة
سبيل عىل (انظر املتوسطة الطفولة مرحلة يف النشء لدى العدواني اللعب عىل العنيفة
أكثر كانوا األطفال أن دراسة كل وجدت وقد .(١٩٩٥ وجروس، إروين دراسة املثال
بألعاب مقارنة العنيفة، الفيديو ألعاب ممارسة بعد الجسماني املستوى عىل عدوانية
اللعب أثناء يف لُوحظت التي العدوانية» «الترصفات من الكثري أن إال العنيفة. غري الفيديو
اللفظية العدوانية نماذج وحتى املنظم. غري املتقلب اللعب عىل نماذج الحقيقة يف كانت
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يف مندمجون األطفال كان بينما حدثت (١٩٩٥) وجروس إروين دراسة يف لوحظت التي
شخصيٍّا. هجوًما ال خيالية قصة حبكة من جزءًا كانت ربما ثَم ومن تمثيلية، ألعاب

سوني حقبة (ج)

الفيديو ألعاب تأثري حديثة دراسة أي تقيم لم املبكرة: الطفولة فرتة أثناء يف األبحاث
وسعهم يف جدٍّا الصغار األطفال أن رغم سنوات. و٥ ٢ عمر بني األطفال عىل العنيفة
سبيل عىل تأمل العنيفة. األلعاب يلعبون األحيان بعض ويف الفيديو، ألعاب ممارسة
أصغر لقب ويحمل الفيديو ألعاب عالم يف ظاهرة يمثل الذي بويسن، ليل نموذج املثال
بويسن، ليل دخل سنوات. ٨ عمره يتجاوز لم بينما العالم يف محرتف فيديو ألعاب العب
ألعاب مسابقة أول يحبو، طفًال كان بينما ٣٦٠ بوكس إكس جهاز عىل يلعب بدأ الذي
ُصنف الخامسة، بلوغه ومع أبيه. فريق أعضاء من كعضو سنوات ٤ وعمره فيديو
الفيديو ألعاب يمارس وحاليٍّا العالم، مستوى عىل فيديو ألعاب العب ٦٤ أفضل كأحد
بويسن ليل حالة أن من الرغم وعىل .(٢٠٠٨ ،Lilpoison.com) يوميٍّا ساعات ٦ ملدة
العنيفة، الفيديو أللعاب املبكرة الطفولة يف النشء ممارسة مدى فإن نوعها، من فريدة
تجربة الصغار األطفال معظم يبدأ بالصدفة مجهوًال. يظل لذلك، نتيجة بها وتأثرهم
ماريو) سوبر لعبة (مثل (إي) للجميع تصنيف تحمل التي األلعاب عرب الفيديو ألعاب
ليل حالة يف كما ،(M) عاًما ١٧ من ألقل مناسب غري تصنيف تحمل التي األلعاب ال

بويسن.
االرتباطية األبحاث تَُقيِّم لم سوني حقبة قبل املتوسطة: الطفولة فرتة خالل األبحاث
املرتبطة الِبنى أو العدواني والسلوك العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة بني العالقات
دراسات ثالثة فمن املجالني. من كالٍّ تناولت دراسات بضع توجد واآلن بالعدوانية.
تضمن وكلتاهما مهمة، نتائج اثنتان قدمت بالعدوانية، املرتبطة الِبنى عىل أُجريت
الرابع الصفني طالب تضمنت عينة يف املثال، سبيل عىل عدوانية. ملفاهيم تقييمات
وباومجاردنري، وباسولد بالداتيش وبيشتولدت (فنك وزمالؤها فنك وجدت والخامس،
تجاه اإليجابية والسلوكيات العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة بني إيجابيٍّا ارتباًطا (٢٠٠٤
(٢٠٠٧ وبكيل، وجينتايل (أندرسون وزمالؤه أندرسون وجد مماثل، نحو وعىل العنف.
االفرتايض التحيز من أعىل بمستويات مرتبًطا كان العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة أن
إىل امليل هو االفرتايض والتحيز الخامس. إىل الثالث الصف من الطالب يف العدائي
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وفيما إيذاءً. يتضمن غامض موقف خالل آخر فرد لدى عدائية نية افرتاض يف املبالغة
بني اإليجابية االرتباطات (٢٠٠٧) وزمالؤه أندرسون وضح العدواني، بالسلوك يتعلق

والجسدية. اللفظية العدوانية من وكل العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة
حقبة خالل االبتدائية املرحلة طالب عىل التجريبية الدراسات من القليل ركزت
أُجريت التي التجريبية األبحاث من األعظم القدر أتاري حقبة شهدت الواقع، يف سوني.
واقعية الفيديو ألعاب أقل ظهور شهدت التي الحقبة وهي واملراهقني، األطفال عىل
العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة أن إىل املعارصة األبحاث تشري ذلك، رغم عنًفا. وأقلها
أندرسون وجد املثال، سبيل عىل املتوسطة. الطفولة مرحلة يف العدواني السلوك تزيد
مناسب تصنيف تحمل التي العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة عقب أن (٢٠٠٧) وزمالؤه
بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال اختار فايرت)، سرتيت لعبة (مثل (تي) للمراهقني
تتضمن زمنية مهمة أثناء يف آخر طفل آذان يف حدة أكثر صاخب» «دوي بث ١٢ إىل ٩
صاخبًا دويٍّا بثوا أنهم األطفال اعتقاد أن باملالحظة الجدير ومن تنافسيٍّا. فعل رد
الرأي يف (٢٠٠٥) وإيسليا رتري تشكك ذلك رغم حقيقيٍّا. يكن لم منافسيهم آذان إىل
فربما عدائي. عمل الحقيقة يف هو تنافسية لعبة أثناء صاخب دوي بث بأن القائل
تعريف (وهو بمنافسيهم األذى إلحاق بغرض ال كهذا سلوًكا يمارسون املشاركون كان
يعطل سوف الصاخب الدوي أن ويعتقدون باللعبة الفوز يحاولون ألنهم بل العدوانية)
أن املشاركني من الكثري يرى ربما ذلك، عىل وعالوة الفوز. عىل منافسيهم قدرة من
القدم كرة يف العرقلة ممارسات بعيد حد إىل (يشبه اللعبة» من «جزء الصاخب الدوي

عدوانيٍّا. عمًال وليس آخره) إىل الهوكي، يف الكبح أو األمريكية
ممارسة تأثري دراسات عدة خاطبت بالعدوانية، املرتبطة بالِبنى يتعلق وفيما
كريش من كل وجد املثال، سبيل عىل العدوانية. املفاهيم عىل العنيفة الفيديو ألعاب
عنيفة فيديو ألعاب يمارسون الذين األطفال أن (٢٠٠٧) وزمالؤه وأندرسون (١٩٩٨)
ألعابًا يمارسون الذي باألطفال مقارنة عدائيٍّا افرتاضيٍّا تحيًزا إظهارهم احتمالية تزداد
الفيديو ألعاب ممارسة أن تجد لم األبحاث بعض أن من الرغم وعىل عنيفة. غري
،(٢٠٠٣ وبيشتولدت، وجينكز وبوخمان (فنك عدوانية مفاهيم إىل تؤدي العنيفة
انعدام إىل تشري التي الدراسات عن تزيد تأثري وجود إىل تشري التي الدراسات فإن

التأثري.
االرتباطية الدراسات من العديد أُجري السابق، العقد يف املراهقة: فرتة أثناء يف األبحاث
تكون ما أبعد نتائج عن الدراسات هذه أسفرت ذلك، رغم املراهقة. مرحلة غطت التي
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بني قيمة ذات روابط إيجاد عن عجزت التي الدراسات عدد يكاد الواقع، يف االتساق. عن
يقارب أن (٢٠٠٢ وآخرون، (فنك العدواني والسلوك العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة
أندرسون دراسات املثال سبيل عىل (انظر مهمة روابط وجدت التي الدراسات عدد
أن لالهتمام املثري ومن .(٢٠٠٤ ووالش وليندر ولينش وجينتايل ٢٠٠٧؛ وزمالئه،
إىل باستمرار توصلت قد الثامن الصف من فتيانًا تتضمن التي االرتباطية الدراسات
التأثر رسعة تلعب ربما العنيفة. الفيديو ألعاب وممارسة العدوانية بني مهمة روابط
بعينهم الثامن الصف يف الفتيان كان وربما النتائج. هذه يف دوًرا النشأة مراحل يف
األطفال أو سنٍّا األكرب املراهقني من أكثر العنيفة الفيديو ألعاب لتأثريات عرضة أكثر
وفيما الزعم. هذا لتأكيد األبحاث من مزيد إىل حاجة يف نزال ال ذلك رغم سنٍّا. األصغر
بني إيجابية روابط وجود إىل دراسات عدة أشارت بالعدوانية، املرتبطة بالِبنى يتعلق
كريه دراسة املثال سبيل عىل (راجع العدوانية واألفكار العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة

.(٢٠٠٤ وآخرون، (جينتايل العدوانية واملشاعر (٢٠٠٤ ومولر،
الحديثة التجريبية الدراسات نتائج فإن لألبحاث، البالغة املحدودية من الرغم وعىل
العنيفة الفيديو ألعاب بأن القائل لالدعاء تأسيسيٍّا دعًما تقدم مراهقني عىل تشتمل التي
يتعلق فيما بالعدوانية. املرتبطة والِبنى العدواني السلوك عىل تؤثر أن املحتمل من
(٢٠٠٧ ووارد، وديفييل (أنسورث وزمالؤه أنسورث قيم بالعدوانية، املرتبطة بالبنى
(لعبة العنيفة الفيديو ألعاب ملمارسة السابقة العدواني) التأثري (أي الغضب مستويات
النشء أن وظهر عاًما. و١٨ ١٢ سن بني املراهقني من عينة يف لها والتالية (٢ كوايك
بالغضب يشعرون كانوا الذين الغضب) سمة لديهم تعلو من (أي بالغضب املتسمني
شعروا شديدة) عارض غضب نوبة من يعانون (أي الفيديو لعبة ممارسة قبل
عىل مباًرشا دليًال يَُعدُّ هذا أن املؤلفون ويقرتح كوايك. لعب بعد غضبهم يف بانخفاض
االنخفاض يُظهر لم الدراسة، يف مشارًكا ١١١ بني من أن إال ري. تطهُّ تأثري وجود
سمة لديهم تعلو ممن املراهقون أظهر لذلك، خالًفا املشاركني. من ٨ سوى إليه املشار
مستويات يف ارتفاًعا اللعبة ممارسة قبل العارض الغضب لديهم وينخفض الغضب
النشء يتأثر لم العكس وعىل العنيفة. الفيديو ألعاب ممارسة بعد العارض الغضب
غضبهم مستوى عن النظر برصف اللعبة، بممارسة العدوانية غري الشخصيات ذوو
الغضب مستويات يف تغري أي مشارًكا ١١١ أصل من ٧٧ يُظهر لم الواقع يف العارض.
توجد فإنه املثرية، النتائج تلك من الرغم وعىل الفيديو. لعبة ممارسة وبعد قبل لديهم
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ألعاب ممارسة آثار تقيس ال أنها وهي الدراسة، هذه تخص خطرية منهجية مشكلة
عوامل إىل ترجع النتائج هذه كانت إذا ما معرفة املستحيل من لذا العنيفة؛ غري الفيديو
األلعاب. يف املصور العنف و/أو (كاإلحباط) الفيديو ألعاب بممارسة مرتبطة عامة

العنيفة، الفيديو ألعاب عن الناتج العدواني للسلوك القليلة التقييمات إحدى يف
ألعاب عنف تأثري (٢٠٠٧ وبوشمان، بيفانك ونييه (كونني وزمالؤها كونني قيمت
املرتبط العدوان يف املعتِدي مع د والتوحُّ األلعاب، هذه ممارسة يف واالستغراق الفيديو،
مثل يصبحوا أن يف النشء رغبة مدى إىل املعتدي مع التوحد ويشري بالتنافس.
بني متشابهة سمات بوجود اعتقادهم أو بها يتحكمون التي االفرتاضية الشخصيات
تناولت التي الدراسة هذه يف السمات. لتلك وتقديرهم وذواتهم العنيفة الشخصيات تلك
غري أو عنيفة فيديو ألعاب إما املشاركون لعب عاًما، ١٧ إىل ١٢ من مراهقني فتيان
إرسال فرصة للفائز يُتاح حيث تنافسيٍّا فعل رد تتضمن زمنية مهمة ذلك وتال عنيفة
يرتديها التي الرأس سماعات إىل السمع) يف تلف إحداث يف يتسبب (قد صاخب دوي
يف يوجد ال وأنه زائفة التنافسية اللعبة أن هو املشاركون يعرفه لم ما الخارس. الطرف
تؤدي أوًال: الدراسة؛ هذه يف باملالحظة جديرة نتائج عدة يوجد منافس. طرف الحقيقة
األلعاب بممارسة مقارنة أعىل صاخب دوي إرسال إىل العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة
العنيفة االفرتاضية الشخصيات مع دوا توحَّ ممن املراهقون الفتيان ثانيٍّا: العنيفة. غري
فعل مما أكثر خصومهم، رأس سماعات إىل الصمم يسبب يكاد صاخبًا دويٍّا أرسلوا
االنغماس زاد وأخريًا: العنيفة. الفيديو ألعاب شخصيات مع يتوحدوا لم الذين أقرانهم
عند العنيفة. االفرتاضية الشخصيات مع املراهقني توحد احتمالية األلعاب ممارسة يف
العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة يف االنغماس أن إىل تشري نجدها النتائج، تلك جمع
نظًرا انغماس، دون األلعاب تلك بممارسة مقارنة النشء عىل رضًرا أكثر يكون قد
للدوي النشء اعتبار احتمالية تظل ذلك رغم املعتِدي. مع التوحد يعزز االنغماس ألن
املهمة أن بما قائمة، احتمالية عدائيٍّا عمًال وليس اللعب من جزء مجرد الصاخب

تنافسية. كانت الدراسة يف املتضمنة

اإلنرتنت شبكة عىل العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة (3-4)

اإلنرتنت شبكة عىل مًعا العالم أنحاء جميع من واملراهقني األطفال من املاليني عرشات يلعب
شبكة عىل الالعبني متعددة الضخمة األدوار تقمص «ألعاب باسم تُعرف جماعية بيئة يف
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كلوب موقع يف كما لألطفال، عنيفة غري بيئات املواقع تلك من الكثري تقدم اإلنرتنت».
إىل وإيفريكويست رنسكيب مثل األخرى، الويب مواقع من العديد توجد أنه إال بينجوين.
للنشء تتيح التي وهالو، ديوتي أوف كول ألعاب من اإلنرتنت عىل املتاحة النسخ جانب
وهو أعوام ١٠ العمر من البالغ ابني قال وكما االفرتايض. العنف يف لالنغماس رحبًا مجاًال
شبكة عىل الجماعية ووركرافت أوف وورلد لعبة يف باالشرتاك له بالسماح إقناعي يحاول
كونها من الرغم عىل … العالم حول السالم تنرش اإلنرتنت شبكة عىل «األلعاب اإلنرتنت:
الفيديو ألعاب تأثري عن أبحاث توجد فال األلعاب، تلك شعبية من الرغم عىل عنيفة.»
يف األلعاب تلك دراسة علينا ينبغي لَم واملراهقني. األطفال عىل اإلنرتنت شبكة عىل العنيفة
عىل العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة عىل أُجريت التي األبحاث عليها تنطبق أال األول؟ املقام
الوقت يف وال نعم هي األسئلة تلك عىل اإلجابة املنزلية؟ الكمبيوتر وأجهزة األلعاب أجهزة
يختلف أال يُفرتضبه اإلنرتنت عىل العنيفة األلعاب ممارسة تأثري أن من الرغم فعىل نفسه؛
والكمبيوتر، اإللكرتونية األلعاب أجهزة عىل األلعاب من نفسه النوع ممارسة تأثري عن
أبعاًدا أضافت اإلنرتنت شبكة عىل الالعبني متعددة الضخمة األدوار تقمص ألعاب فإن
للممارسة فرصة اإلنرتنت عىل األلعاب تتيح أوًال: خاصة؛ دراسة تستحق تجعلها أخرى
التواجد فعند العادية، األلعاب عرب بسهوله تحقيقه يمكن ال نحو عىل الجماعي العنف
إما ألعاب يف واالشرتاك افرتاضية مواقع يف «التقابل» النشء يستطيع اإلنرتنت شبكة عىل
فرق تكوين عىل النشء تشجع كونرتسرتايك، مثل األلعاب، بعض تنافسية. أو تعاونية
وكفرق كأفراد االفرتايض، القتل يف كفاءتهم تحسني أمل عىل اللعبة، ممارسة عىل والتمرن
التنافيس العنف مقابل يف التعاوني العنف تأثري يخضع لم اآلن وحتى سواء. حدٍّ عىل
األلعاب تتسم ذلك، عىل عالوة النشء. يف للدراسة الفردي اللعب مقابل الجماعي واللعب
يف نصية محادثات يف الالعبون يشارك حيث االجتماعية، بطبيعتها اإلنرتنت عىل الجماعية
العكس عىل الرأس. سماعات عرب بعض إىل بعضهم يتحدث قد بل اللعبة ممارسة أثناء
ألعاب النشء يمارس اآلن، حتى اإلعالمي العنف تناولت التي الدراسات معظم يف ذلك، من
تتيح اإلنرتنت، شبكة عىل الفيديو ألعاب ممارسة حال يف وأخريًا: وحدهم. العنيفة الفيديو
يف االشرتاك بل الرفاق، من كمجموعة التعامل فرصة الالعبني بني االجتماعية التفاعالت

اإللكرتوني. التنمر سلوكيات
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اإللكرتوني التنمر (أ)

آخر فرد إىل املوجهة العدائية الهجمات من متكررة سلوكيات اإللكرتوني التنمر يتضمن
نرش (مثل بالعالقات خاص و/أو واإلغاظة) الشتائم (مثل لفظيٍّا عدوانًا تتضمن وقد
إىل وبالنظر سنويٍّا. اإللكرتوني للتنمر يتعرضون املراهقني من ٪١٠ حوايل اإلشاعات).
السنوية اإللكرتوني التنمر حاالت أعداد فإن اإلنرتنت، يستخدمون املراهقني من ٪٩٧ أن
املراهقة يف ذروته إىل يصل اإللكرتوني التنمر أن يبدو النشأة، منظور من ماليني. إىل تصل
ويليامز ٢٠٠٧؛ وملبري، (كوالسكي بعد فيما بسيط النخفاض يتعرض ثم املتوسطة،
الحقيقة يف كانت إلكرتوني تنمر أنها ُزعم التي الحاالت معظم ذلك رغم .(٢٠٠٧ وجريا،
يمحو األغلب، يف التحرش. من متكررة حوادث وليست اإلنرتنت عىل عابرة مواجهات
من املزيد إرسال من إلكرتونيٍّا املستخدم يمنعون و/أو املزعجة التعليقات ببساطة النشء
التنمر ضحية لدى نفسية آالم إىل العابرة املواجهات هذه تؤدي قد ذلك رغم التعليقات.
الفيديو ألعاب ممارسة كانت إذا ما اآلن حتى نعرف ال .(٢٠٠٧ (ستوب، اإللكرتوني
تنشيط كان ربما لكن ال. أم اإللكرتوني التنمر حدوث من تزيد اإلنرتنت شبكة عىل العنيفة
إىل يؤدي اإلنرتنت شبكة عىل العنيفة األلعاب ممارسة أثناء بالعدوانية املرتبطة البنى
نحن قصرية. بفرتة بعده أو اللعب أثناء اإللكرتوني للتنمر النشء ممارسة احتمالية زيادة
تحليالت إجراء إىل نحتاج كذلك املزاعم. تلك لتأكيد األبحاث من مزيد إىل حاجة يف بالتأكيد
نتأكد كي اللعبة سياق يف الالعبني بني املتبادلة واللفظية الكتابية املحادثات عىل املحتوى
جزء مجرد وليست طبيعتها يف عدوانية كانت عنها املبلغ اإللكرتوني التنمر حاالت أن

املنظم). غري للعب اإللكرتوني (املعادل اللعبة من متوقع

النمو منظور من مهمة نقاط (5)

املبكرة، الطفولة مرحلة يف الفيديو ألعاب ممارسة يف يبدءون النشء من الكثري أن مع
اإلجابة العمرية؟ الفئة هذه عىل تركز التي التجريبية الدراسات من الكثري نجد ال فلم
ألي بد ال الذي األهم السؤال يظل بحث، أي إجراء فقبل املهنة. بآداب األمر يتعلق بسيطة:
الدراسة هذه يف املتضمنة العمليات هل هو: إجابته من االجتماعية العلوم يف متخصص
جمعية عن الصادر النرش دليل حسب للمشاركني. جسدي أو نفيس أذًى إىل تؤدي قد
أذًى أي ،(٢٠٠١ األمريكية، النفس علم جمعية الخامسة، (الطبعة األمريكية النفس علم
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الرغم وعىل أخالقي. غري أمر هو عمر أي من الدراسة يف للمشاركني الباحثون فيه يتسبب
مبارش، جسدي أذًى يف األرجح عىل تتسبب لن العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة أن من
نفيس. أذًى إحداث يف تتسبب ربما األلعاب هذه يف املجسدة والبشاعة والدماء العنف فإن
الطفولة فرتة أثناء العنيف اإلعالم إىل التعرض أن الكثري يعتقد املشكلة لتلك ونتيجة
العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة عن اإلحصائيات إجراء يظل لكن تجنبه. من بد ال املبكرة
الِبنى مؤرشات و/أو العدواني السلوك من عنها امُلبَلغ الحاالت مع اإلجابات ربط ثم
عىل األبحاث أخفقت ذلك رغم املهنة. أخالقيات مع يتعارض ال أمًرا بالعدوانية املرتبطة
سنٍّا. األصغر األطفال عىل العنيفة الفيديو أللعاب املحتمل التأثري تناول يف عقود ٣ مدار
الطفولة مرحلة يف النشء عىل بحث تصميم عند األخالقي الوضع تعقيد يتزايد
يف األطفال جعل أن (٢٠٠٣) وزمالئها فنك مثل باحثون يعتقد سنٍّا. األكرب أو املتوسطة
عاًما ١٧ من ألقل مناسب غري تصنيف تحمل ألعابًا يلعبون املتوسطة الطفولة مرحلة
إال األلعاب تلك ببيع يسمح ال والقانون أخالقي. غري أمر هو بحثية تجربة من كجزء
تحمل ٣ ودوم مان هيت مثل فألعاب أكرب. أو عاًما ١٧ العمر من البالغني للشباب
موضوعات التالية: السمات من أكثر أو سمة تحمل ألنها للصغار؛ بيعها يقيد تصنيًفا
أن األبحاث أظهرت ذلك رغم بذيئة. لغة و/أو بالغ، عنف للبالغني، مخصصة جنسية
من ألقل مناسب غري تصنيف تحمل ألعاب رشاء وسعهم يف السابعة سن فوق األطفال
يف النشء من ٪٨٠ حوايل ذلك عىل وعالوة والديهم. موافقة دون املتاجر من عاًما ١٧
١٧ من ألقل مناسب غري التصنيف تحمل ألعابًا حاليٍّا يلعبون أنهم ذكروا عمًرا ١٣ عمر
األبحاث عىل ينبغي ربما لذا ٢٠٠٣)؛ وشاسكو، ووالش وجيسك وجينتايل (والش عاًما
سنٍّا األكرب األطفال عىل للغاية العنيفة الفيديو ألعاب تأثريات دراسة يف التفكري املستقبلية

الطفل. فئة تعلو عمرية لفئة مصنفة الفيديو ألعاب كانت إذا حتى واملراهقني،

والنشء. الفيديو ألعاب عن إجابات بال مرتوكة أسئلة :1-10 جدول

النشأة؟ أثناء بالعدوانية املرتبطة الِبنى من مختلفة أنواع عىل العنيفة الفيديو ألعاب تؤثر • كيف
العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة عن الناتجة التأثريات يف اللعبة ممارسة معدل يلعبه الذي الدور • ما

النشأة؟ أثناء
ألعاب ممارسة بدء لسن هل العنيفة؟ الفيديو ألعاب ممارسة عن الناتجة األمد طويلة اآلثار • ما

اآلثار؟ تلك حدوث يف دور العنيفة الفيديو
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العنيفة؟ الفيديو ألعاب ملمارسة األمد وطويلة األمد قصرية النتائج عىل مختلف تأثري النمو ملراحل • هل
رد عىل العنيف، املحتوى عن النظر برصف الفيديو، ألعاب يف املوجود العنف مالحظة تؤثر • كيف

العنيف؟ الفعل

السلوك زيادة عن النظر برصف أنه يزعمون اإلعالم وسائل يف العنف نقاد بعض
يف تعلمهم وهي القتل يف رغبة النشء عقول يف العنيفة الفيديو ألعاب تغرس العدواني،
هذه تُطرح ما غالبًا .(١٩٩٩ وديجايتانو، (جروسمان ذلك يحققون كيف نفسه الوقت
فإن املخاوف، تلك من الرغم وعىل املدارس. يف النار إطالق حوادث بعد املثرية املزاعم
املبكرة املراهقة فرتة خالل نسبيٍّا يقل العنيفة الفيديو ألعاب تتناول التي األبحاث عدد
املدارس يف النار إطالق بحوادث ارتباًطا األكثر العمريتان الفرتتان وهما واملتوسطة،
التجريبية البيانات من القليل سوى لدينا فليس بالقتل، يتعلق فيما أما .(٢٠٠٣ (كريش،
يف العنف حوادث يف بارًزا سببًا اإلعالم وسائل عنف كون إىل تشري التي االرتباطية) (أو

القتل. أو املدارس
فإنه الفيديو، ألعاب عنف عن عاًما ٣٠ مدار عىل أجريت التي األبحاث من الرغم وعىل
1-10 الجدول يقدم بعد. للدراسة تخضع لم التي املهمة املوضوعات من الكثري توجد
تناولت التي األبحاث أن من الرغم وعىل واملراهقني. باألطفال ارتباًطا األكثر باألسئلة قائمة
كالبالغني؛ ليسوا األطفال أن تذكر املهم فمن األسئلة، تلك من العديد تناولت البالغني
قد أو املراهقة و/أو الطفولة مرحلة أثناء تغيب قد البالغني لدى توجد التي فالتأثريات
األطفال تخص بنتائج التنبؤ املمكن من كان إذا النشأة. أثناء يف التأثري حجم يختلف
إىل إذن حاجة توجد فلن بالكبار، الخاصة البيانات من به موثوق نحو عىل واملراهقني
أثبت قد النمو نفس علم تاريخ لكن النشأة. مراحل دراسة أو النشء عىل أبحاث إجراء

صحيح. غري ذلك أن
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التقليدي املرئي اإلعالم

مشاهدة إىل املايض القرن سبعينيات يف نشأتي أثناء يف األطفال، من كثري مثل تعرضُت،
خارًقا بطًال أشاهد كنت عنيًفا. معظمها كان يل، اتضح وكما التليفزيون، برامج من الكثري
اآلخر تلو وتًدا وشاهدُت الخارقني. األرشار ويحارب املجرمني صغار يقاتل اآلخر تلو
تُطلق التذكر عىل قدرتي عددها يفوق فضية ورصاصات الدماء، مصايص قلوب يف يُغرس
اإلعالمي للعنف استخدامي من الثابتة الجرعة تضمنت كذلك املستذئبني. أجسام عىل
املفعمة وشخصياتها باأللفاظ، الزاخرة بلُغتها املحرتفني، مصارعة مشاهدة من ساعات
أو كوميدية املعروضة املادة كانت فسواء تتوقف. ال التي العنيفة ومشاحناتها بالحياة،
ثمة دام ما مرتجمة، أو مدبلجة علميٍّا، خياًال أو رعبًا كرتونية غري أو كرتونية درامية،
األفالم مشاهدة استطعُت العمر، يف تقدمي ومع شاهدته. فقد الشاشة عىل يُعرض عنف
أوقات من لها يا أكرب. بحرية يتدفق الدم وأصبح الجثث عدد ارتفع ثم ومن ، والديَّ دون
والسينمائي التليفزيوني للعنف الشبابي حمايس أن إال شك! بال تعوض ال أيام جيدة،
حذر املثال، سبيل عىل العرشين. القرن سبعينيات يف الجميع من تأييًدا يلقى يكن لم
عدوانية إىل يؤدي قد التليفزيوني للعنف التعرض أن من املتحدة الواليات يف األطباء كبري
إىل لكن .(١٩٧٢ املتحدة، الواليات أطباء لكبري العلمية االستشارية (اللجنة النشء لدى
وأفالم الكرتونية غري التليفزيونية الربامج (مثل املرئي اإلعالم يف العنف يؤثر مًدى أي
هو الفصل هذا هدف إن الحايل؟ عرصنا يف النشء عىل السينمائية) واألفالم الكرتون

تحديًدا. السؤال هذا عن اإلجابة



والنشء اإلعالم

التقليدية املرئية اإلعالم وسائل يف العنف (1)

الكرتونية. غري التليفزيونية والربامج الكرتون من كلٍّ يف العنيف املحتوى وجود يكثر
جريمة آالف ٨ من أكثر ملشاهدة سيتعرضون النشء إن التقديرات تقول الواقع، ويف
االبتدائية الدراسة مرحلة اتمامهم عند التليفزيوني العنف من كامل عمل ألف و١٠٠ قتل
يف كبرية بدرجة التليفزيوني العنف زاد املايض، العقد ويف .(١٩٩٢ وآخرون، (هستون
الثامنة الساعة خالل ٪٤٥ بنحو العنف تصوير زيادة مع املشاهدة، ذروة وقت أثناء
ويف مساءً. العارشة الساعة يف ٪١٦٧ وبنحو مساءً، التاسعة الساعة يف ٪٩٢ وبنحو مساءً،
التليفزيون مشاهدة من إضافة ساعة كل مع املشاَهدة العنف أفعال كم يتضاعف ليلة، أي
الساعة بني عنيفة أفعال و٤٫٦٣ مساءً، والتاسعة الثامنة الساعة بني عنيف فعل ٢٫٣٤)
مساءً؛ عرشة والحادية العارشة الساعة بني عنيفة أفعال و٩٫٤٣ مساءً، والعارشة التاسعة

.(٢٠٠٧ التليفزيون، ملراقبة اآلباء مجلس
التليفزيون شاشة عىل املعروض العنف كم يتفاوت املساء، ساعة إىل باإلضافة
الكوميدية، والربامج املصارعة، وبرامج الدرامية، الربامج مثل الربنامج، نوع أساس عىل
«رضبة املحرتفني مصارعة توجه بعيد، حد إىل وشدته، العنف كم حيث فمن والواقعية.
بها التليفزيونية املصارعة برامج جميع أن حديثة دراسة اكتشفت إذ للمنافسة؛ قاصمة»
العنيفة املشاهد هذه ومن الساعة. يف تقريبًا عنيًفا مشهًدا ١٤ بمتوسط عنيف، محتًوى
أكثر)، أو متعاقبًا عنيًفا عمًال ٢١ عىل باحتوائها (تُعرف مفرطة طبيعة ذات ٪٢٣ كان
بربنامج املحرتفني مصارعة مقارنة وعند منها. كل يف منفصًال عنيًفا عمًال ٤٦ بمتوسط
يف العنف أعمال عدد ضعف تقدم أنها نجد الذروة، فرتة يف يُعرض عادي تليفزيوني
األنواع أكثر ثاني األطفال برامج كانت املتطرفة. العنف أعمال أضعاف وثالثة الساعة،
مشهًدا ١٢ بمتوسط العنف عىل الربامج من ٪٨٠ يحتوي إذ التليفزيون؛ شاشة عىل عنًفا
وآخرون، (تامبوريني متطرفة عنف أعمال منها فقط ٪٣ إال يُعترب لم ذلك، ومع الساعة. يف

.(٢٠٠٥
سبيل عىل األخبار. يف التجارية اإلعالنات يف للعنف أيًضا واملراهقون األطفال يتعرض
النشء تستهدف التي التجارية اإلعالنات ثلث من أكثر أن (٢٠٠٣) الرسون وجد املثال،
وجوردون (تامبورو وزمالؤه تامبورو بحث أقر وباملثل عدوانية. عنارص عىل تحتوي
األحداث أثناء يف تُذاع التي التجارية اإلعالنات من ٪٥٠ أن (٢٠٠٤ وهاورد، ودابوليتو
األمريكية القدم كرة دوري يف النهائية املباراة (مثل النشء يشاهدها التي الكربى الرياضية

260



الثاني الجزء عنيف: إعالم

ويف آمنة. غري و/أو عدوانية سلوكيات عىل تحتوي العالم)، كأس ونهائيات بول»، «سوبر
وجدت كذلك جنسية. واعتداءات ودمار وفاة حاالت عن تقارير وجود املعتاد من األخبار
التليفزيون عىل تُعرض التي اإلخبارية القصص من ٪٥٠ من أكثر أن الدراسات إحدى
ظهور تكرر األخرية، السنوات ويف .(١٩٩٦ (جونسون، ومعاناة ورصاع عنف عىل تحتوي
تصويرية بمشاهد مصحوبة البث محطات يف اإلرهاب وأعمال الجماعية واإلبادة الحروب
الواليات يف للتقييم تخضع ال التليفزيونية الربامج أن لالهتمام املثري ومن وتبعاته. للعنف
تغيري عليهم يجب كان ما إذا مقدًما معرفة الوالدين عىل املستحيل من يجعل مما املتحدة،

وإزعاًجا. عنًفا أقل يشء إىل املحطة
والرسوم الكرتون أفالم من كل يف أساسيٍّا عنًرصا يمثل العنف أن أيًضا اتضح
لرؤية عرضة أكثر يكونون واملراهقني األطفال أن الدراسات إحدى وجدت فقد املتحركة؛
يشاهدونه مما أكثر السبت أيام صباح يف تُعرض التي الكرتون برامج يف عنف أعمال
وباملثل .(١٩٩٤ وسينورييل، ومورجان وجروس (جربنر التليفزيونية الذروة ساعات يف
الربامج أو الكرتونية غري الدراما من أكثر عنف أعمال تعرض الكرتون برامج أن اتضح
التي لألطفال، املناسب التقييم ذات األفالم يف حتى .(١٩٩٨ ووارن، (بوتر الكوميدية
سبيل عىل دورية. بصفة عنف وجود يُالحظ ميسء»، يشء عىل تحتوي «أال بها يُفرتض
عىل صدرت الجمهور، لعموم مناسب تقييم تحمل فيلًما وسبعني ألربع تقييم أظهر املثال،
العنف. أعمال من األقل عىل واحد عمل عىل احتوت األفالم من ٪١٠٠ أن سنة، ٦٢ مدار
وطومسون، (يوكوتا العنف من ونصف دقائق ٩ عىل فيلم كل يحتوي املتوسط ويف
املناسب التقييم ذات املتحركة الرسوم أفالم أن إضايف بحث أظهر وقد هذا .(٢٠٠٠
(طومسون نفسه التقييم ذات الكرتونية غري األفالم من أكثر مرئيٍّا عنًفا تعرض لألطفال

.(٢٠٠٤ ويوكوتا،

العنف إدراك يف املؤثرة العوامل (2)

أيًضا، العنف عىل ينطبق هذا أن يبدو آلخر، شخص من الجمال مفهوم يختلف مثلما
إدراك عىل فيه يُعرض الذي واملحتوى الشاشة عىل العنف عرض طريقة تؤثر قد إذ
والكوميديا، والتبعات، اإلبراء مثل عوامل هذا يضم هذه. العنف ألعمال النشء املشاهدين
عىل منها كل عن وسنتحدث واإلبهار، والتصويرية، املدرك، والواقع واإلجازة، والتسويغ

ِحدة.
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والتبعات اإلبراء (1-2)

ألم من يعانون أو للوفاة الواقع، عكس عىل العنف، يتعرضضحايا ال عندما اإلبراء يحدث
الكرتون برنامج يف هذا، عىل وكمثال محمودة. العنف عواقب تكون أن بمعنى حقيقي؛
إلحاق دون املعارك من كثري يَحُدث املتحركة» الرسوم سلسلة «باتمان: العنف مفرط
والقنابل مكان كل يف يرتد الرصاص أن فرغم األساسية. بالشخصيات واضح أذًى أي
يف الرعب بث أجل من دوًما الحياة قيد عىل يظلون فاألرشار األنحاء؛ جميع يف تنفجر
ويُعترب هذا لهم. التصدي أجل من الحياة قيد عىل موجوًدا باتمان ويظل آخر، يوم
تظهر ال فعندما ومرتكبه. ضحيته عىل تبعاته أساس عىل خطريًا أو تافًها العنف عمل
والحزن الندم إظهار يف األعمال هذه مرتكبو يفشل عندما أو كبريًا، واقعيٍّا أمًلا الضحايا
برامج أن ورغم .(١٩٨٥ (جونرت، تافهة العنف أعمال اعتبار إىل هذا يؤدي أفعالهم، عىل
يف شيوًعا أقل يكون اإلبراء هذا فإن العنف، عواقب تربئ ما عادًة التليفزيونية الكرتون
اكتشف املثال، سبيل عىل الذروة. وقت يف التليفزيونية والربامج املتحركة الرسوم أفالم
الوفاة حاالت تكون األطفال ملشاهدة املناسبة األفالم يف أن (٢٠٠٠) وطومسون يوكوتا
عىل و٢٤٪ و٦٢٪ ٪٤٧) كبرية بدرجة شائعة واأللم واإلصابات املزعومة) الوفاة (أو
املترضرين ومعاناة ألم عىل عادًة الذروة وقت يف الدرامية األعمال تركز وباملثل، التوايل).
أرضار يف يتسبب العنف أعمال من ٪٦٤ أن الدراسات إحدى وجدت فقد العنف؛ من

.(٢٠٠٥ وآخرون، (تامبوريني األلم يصور منها و٥٦٪

الكوميديا (2-2)

والتقليل العنف صور تمويه إىل التهريجية، الكوميديا وخاصة الكوميدية، العنارص تميل
الفكاهة فيها تنبع التي الكوميديا أنواع أحد هي التهريجية والكوميديا أهميتها. من
العني وكز عىل بالعنف املتعلقة التهريجية الكوميديا أفعال وتشتمل البدنية. األفعال من
بأن اعتقاد ثمة سنديان. باستخدام السحق أو بمطرقة، الرأس رضب أو باألصبع،
للمشاِهد الكوميدية العنارص تشري (أ) أسباب: لعدة العنف فداحة من تقلل الكوميديا
إدراكي تحول عنه ينشأ مما بها، االستهانة يجب يشاهدها التي األحداث جدية أن إىل
تحتوي (التي الكوميدية األعمال مخططات إن (ب) تافهة. الجادة العنف أعمال يجعل
املشاركة، املتنوعة والشخصيات ورسعتها، الدعابات بنوع تتعلق وقواعد توقعات عىل
مموًها. الكوميدية األعمال يف العنف يصبح وعليه العنف، تستثني النمطية)، والنهايات
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ومشاعر أفكار (مثل بنى تِعد) (أو ط تنشِّ مًعا والكوميديا العنف عنارص اجتماع عند (ج)
مستوى يقل املزدوج اإلعداد لهذا ونتيجة والعدوانية. الفكاهة من بكل تتعلق ونصوص)

وحدها. بالعدوانية مرتبطة ِبنى تنشيط عند يحدث بما مقارنًة املدَرك، العنف

واإلجازة التسويغ (3-2)

تُكافأ ومتى الرصاع. لحل رضوري مكون أنه عىل عرضه عند مسوًغا العنف يعترب
ويف أخالقيٍّا. سليمة أنها بمعنى مرشوعة؛ تعترب فإنها عقاب، دون تمر أو العنف أعمال
يف ويُكافئون العنف، استخدامهم عند للعقاب «األبطال» من ٪٧٠ يتعرض ال التليفزيون
دون تمر األرشار يرتكبها التي العنف أعمال وحتى العنيفة، أعمالهم عىل الحاالت من ٪٣٢
الربامج يف تحدث التي العدوانية األعمال عواقب تكون وباملثل، الحاالت. من ٪٨٠ يف عقاب
جريلز)، (باوربف القوة» «فتيات كارتون يف املثال سبيل فعىل إيجابية؛ لألطفال املوجهة
األرشار لسلسلة رضبهن أجل من الدوام عىل القوة فتيات تاونسفيل مدينة أهايل يمجد
تربر األطفال برامج من ٪٢٧ أن الدراسات إحدى وأظهرت يوميٍّا. املدينة يروعون الذين
وآخرون، (ويلسون الكرتون برامج يف الرشعنة من درجة أعىل وجود مع العنف، أعمال
إىل النهاية يف يؤدي املرشعن أو املربر العنف أن أخرى أبحاث أظهرت حني يف .(٢٠٠٢

.(١٩٩٨ ووارن، (بوتر باستخفاف إليه النظر

املدَرك الواقع (4-2)

الحقيقة تشري املدَرك. والتشابه املدَركة الحقيقة مرتبطني: عاملني من املدرك الواقع يتكون
واقعيٍّا، تصويًرا والشخصيات واألوضاع األحداث اإلعالم وسائل تصوير درجة إىل املدركة
تحتوي التي األطفال برامج املثال، سبيل عىل املدركة. الحقيقة تزيد الواقعية زيادة مع
مايتي (ذا القوة» حراس العظيم: «مورفن برامج مثل املدركة، الحقيقة من قليًال قدًرا
األبطال (مثل الواقع يف توجد ال شخصيات تصور ،«١٠ و«بن رانجريز) باور مورفن
(مثل الواقعي العالم يف لها وجود ال أنشطة يف تشارك املتحولة) واملخلوقات الخارقني،
املقابل، ويف آخر). مخلوق إىل اإلنسان جسم وتحويل ضخمة، فضائية شخصيات محاربة
والشخصيات واألحداث املشاِهد بني يحدث الذي التشابه مستوى إىل املدرك التشابه يشري
من عرشة الخامسة يف الطفل يجد أن يجب املثال، سبيل عىل الشاشة. عىل تُعرض التي
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(سكاي هاي» سكاي «مدرسة فيلم يف الخارقني املراهقني مع أكرب مدَرًكا تشابًها عمره
ويفوق السوط يستخدم الذي اآلثار عالم الدرامية، جونز إنديانا بشخصية مقارنة هاي)،
املدرك، الواقع من املرتفعة النسبة ذات العنيفة بالصور ومقارنة عاًما. الستني عمره
عىل املدرك، الواقع من منخفضة نسبة يتضمن الذي اإلعالم وسائل يف العنف يحتوي
فإن هذا، إىل باإلضافة املدرك. والتشابه املدركة الحقيقة من كل من منخفضة مستويات
تصوير من عنًفا أقل تقييمه يأتي املدرك الواقع نسبة به تنخفض الذي العنف تصوير

.(١٩٨٣ وبلوك، (أتكني واقعية أكثر يُعترب الذي العنف

التصويرية (5-2)

مستوى من آلخر فيلم) (أو تليفزيوني برنامج من املمنوح التصنيف يف التفاوت عادًة يأتي
(املناسبة ١٤+ املصنفة الربامج تحتوي بينما املثال، سبيل عىل فيه. يُصور الذي العنف
أنها عىل املصنفة الربامج فإن شديد»، «عنف عىل وأكرب) سنة ١٤ سن يف النشء ملشاهدة
األساسية العوامل أحد وتتمثل منعدم». أو قليل «عنف عىل تحتوي األعمار لجميع مناسبة
الدم تصوير واقعية زادت فكلما التصويرية. يف شديًدا»، «عنًفا اعتباره يمكن ما تحديد يف
أعمال تُعترب هذا، إىل باإلضافة املشهد. لهذا املنسوب العنف مستوى زاد الدماء، وإراقة
عنًفا أكثر استمتاعهم من تقلل أو الراحة بعدم يشعرون املشاهدين تجعل التي العنف
التقليل يسهل األبحاث، يف جاء ملا ووفًقا الخصائص. هذه فيها تتوافر ال التي امَلشاهد من
املسيئة. املواد من غريها أو الجروح أو الدماء من قليل عىل يحتوي الذي العنف شأن من
يحتوي الذي املتحركة، الرسوم وأفالم الكرتون برامج يف املوجود العنف أن إذن عجب وال

.(١٩٩٨ ووارن، (بوتر املشاهدون عنه يتغاىض ما عادًة محدودة، وجروح دماء عىل

اإلبهار (6-2)

أتذكَّر إعجاب». «محل يبدو بحيث جذاب، بأسلوب يُقدم متى مبهًرا العنف يصبح
الضيق، الطويل األسود بمعطفه ماتريكس)، (ذا «املصفوفة» فيلم يف نيو شخصية
القتالية وحركاته الجذاب، وحواره امللساء، شعره وترسيحة السوداء، الشمس ونظارات
جسمانيٍّا جذابون أفراد املبهرة العنف أعمال يرتكب عادًة الجاذبية. تتحدى التي السلسة
الخصوص وجه عىل جذابة الشخصيات هذه مثل تكون آرسة. شخصيات وذوو وساحرون
العنف عىل اإلبهار عامل إضفاء يشيع كذلك .(٢٠٠٢ وآخرون، (ويلسون الشاب للجمهور
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احتمال زيادة بسبب الخصوص وجه عىل قلًقا هذا ويثري التليفزيونية. األطفال برامج يف
.(٢٠٠٦ (كريش، منهم والتعلم الجذابة للنماذج األطفال تقليد

اإلعالم وسائل يف العنف إدراك يف املؤثرة العوامل عن األبحاث (7-2)

الشاشة، املعروضعىل للعنف واملراهقني األطفال إدراك يف فحسب السابقة العوامل تؤثر ال
الذي العنف أن األبحاث أظهرت املثال، سبيل عىل العدواني. سلوكهم يف أيًضا تؤثر ولكنها
عىل وكمثال للعنف. النشء انتهاج احتمال من يقلل الضحية ومعاناة ألم يصور أو يُعاقب
واقعيٍّا تصور التي التليفزيونية الربامج مشاهدة يف تاريخ لديهم الذين املراهقني فإن هذا،
احتمال يقلُّ (كبس)) الرشطة» «رجال برنامج (مثل العنيف للسلوك السلبية النتائج
وعىل .(١٩٩٩ وفالكنبورج، (كرتشمار اآلخرين النشء عن املربَّر العنف استخدام تقبُّلهم
السلوك عىل تشجع به، وامُلستهان والواقعي املربَّأ العنف مشاهدة فإن هذا، من العكس
وزمالؤه هارتناجل أجراها دراسة وجدت وقد هذا .(٢٠٠٢ وآخرون، (ويلسون العدواني
من أكثر عنف أعمال يمارسون مربًرا التليفزيوني العنف يرون الذين النشء أن (١٩٧٥)
املراهقة، مرحلة أوائل يف والنشء األطفال وبني املفهوم. هذا لديهم يوجد ال الذين النشء
الخيايل العنف مشاهدة يف تاريخ لديهم الذين النشء من املربر للعنف تقبل أكرب يأتي
الصالح أجل من «العدوانية سياق يف العنف يُقدم الربامج، هذه أثناء يف التليفزيون. يف
الدراسات إحدى اكتشفت وقد هذا األرشار. مربر نحو وعىل بعنف البطل يهزم إذا العام»،
وآخرون، (ويلسون خيايل سياق يف يحدث األطفال برامج يف ر املصوَّ العنف من ٪٨٧ أن

.(٢٠٠٢

النشء عىل املرئي العنف آثار (3)

عن تزيد النشء عىل والسينمائي التليفزيوني العنف تأثري عىل األبحاث من املزيد أُجريت
ألعاب ذلك يف بما العنيفة، اإلعالمية الوسائط من آخر نوع أي عىل أُجريت التي األبحاث
من تنشأ بارزة آثار أربعة توضيح إىل تهدف مختارة لدراسات عرض ييل وفيما الفيديو.
الِبنى يف تغريات و(ب) العدواني، الجامح السلوك (أ) هي: التليفزيوني، العنف مشاهدة

بالخوف. اإلصابة و(د) العنف، حيال االستجابة تقلص و(ج) بالعدوانية، املرتبطة
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العدواني الجامح السلوك (1-3)

النشء يمارس لهذا، ونتيجة بعدوانية. الترصف عىل التحفظات إزالة عند هذا يحدث
املكتسبة السلوكيات يف أو السلوكيات من مخزونهم يف بالفعل موجودة عدوانية سلوكيات
واضًحا العدواني الجامح السلوك يظهر عنيفة. إعالمية لوسائط استخدامهم بسبب حديثًا
بالسكاكني)، عراك (مثل الواقعية العدوانية األفعال من نوًعا النشء يشاهد عندما أيًضا
هذا الشتائم). توجيه (مثل الشاشة عىل يشاهدوه لم عدوانيٍّا سلوًكا يمارسون لكنهم
عىل تُجرى التي األبحاث يف ا مهمٍّ مفهوًما العدواني السلوك عن التحفظ إزالة ويُعترب
يمكن ال ثم، ومن الواقع، يف تحدث ال العدوانية األفعال بعض ألن اإلعالمي؛ العنف
الكرتون برامج وتزخر هذا .(١٩٧٩ (هابكويس، تعلمها أو تقليدها واملراهقني لألطفال
النظر برصف لكن العنف. من مستحيلة بأفعال الخيالية واألفالم املتحركة الرسوم وأفالم
أجل من «للقوة» املظلم الجانب استخدام األطفال فيها يحاول التي املرات عدد عن
أبًدا. ينجحوا لن فإنهم النجوم»)، «حرب أفالم يف فيدر دارث (بأسلوب ما شخص خنق
عىل يشاهدونها التي العدوانية األفعال تنفيذ األطفال عىل بالرضورة يتحتم ال ذلك، ومع
يتبعه قد الشاشة عىل العنف مشاهدة أن إىل هذا يرجع بها. التأثر عىل كدليل الشاشة
املعروض العنف بني تشابه وجود عدم مع حتى مسبًقا، مكتسبة عدائية أفعال تنفيذ
ألنه التقليد، عن العدواني الجامح السلوك يختلف العدواني. الطفل وسلوك الشاشة عىل
عىل معتمدة بالرضورة سلوكياتهم تكون ال قد الشاشة، عىل يرونه ملا النشء تقليد عند
باندورا أثبت املثال، سبيل عىل للعدوان. رضوريٍّا رشًطا تُعترب التي األذى، إلحاق يف رغبة
ويصيح ويركلها بوبو بدمية يرمي البالغني أحد مشاهدة عقب أنه (١٩٦١) وزمالؤه
ذلك، ومع الحر. لعبهم أثناء يف األفعال هذه املدرسة قبل ما سن يف األطفال قلد عليها،
سياق يف السلوكيات يقلدون األطفال كان ربما األذى، إلحاق بغرض الترصف من بدًال

بنظام. املتقيد غري اللعب

واالرتباط املسح أبحاث (أ)

العنف تأثري تقييم يف الدراسات من العديد رشع واملستعرضة، الطولية الدراسات عرب
عينة استخدمت التي األبحاث فوجدت نموه. من مختلفة مراحل يف النشء عىل املرئي
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يظهر الذي العدواني السلوك مقدار بني إيجابيٍّا ارتباًطا املدرسة سن قبل أطفال من
مشاهدة تكرار ومعدل األلعاب) وانتزاع والدفع الرضب (مثل الحر اللعب وقت يف
اكتشف ومؤخًرا، .(١٩٨١ وسينجر، (سينجر الذروة وقت يف العنيفة التليفزيونية الربامج
الذين عمرهم من الرابعة يف األوالد بني ارتباط وجود (٢٠٠٦) وزمالؤه أوسرتوف
أكرب كم وبني الوالدين) قول حد (عىل املرئي العنف من مرتفعة ملستويات يتعرضون
العالقة اقترصت فقد للفتيات، بالنسبة أما العالقات. وعنف واللفظي الجسدي العنف من

اللفظي. العنف عىل الذكر سابقة
بقليل، تفاوتًا أكثر كانت فقد املتوسطة الطفولة مرحلة يف النشء عن األبحاث أما
إحدى اكتشفت املثال، سبيل عىل والعمر. النوع حسب املرئي العنف تأثري تفاوت إذ
لدى العدواني والسلوك التليفزيوني العنف مشاهدة بني إيجابي ارتباط وجود الدراسات
عمرهم من الثامنة يف األطفال عىل ينطبق ال هذا لكن عمرهم، من العارشة يف األطفال
من كبري َكمٍّ استبعاد بعد أنه أخرى دراسة وجدت حني يف .(١٩٩٢ وبيانني، (فيمريو
ومعدل االقتصادية، االجتماعية والحالة الرتبية، أسلوب (مثل املحتملة املربكة العوامل
الثامنة سن يف التليفزيوني العنف مشاهدة تنبأت املبدئية)، العدوانية ومستويات الذكاء،
تتضح لم النتائج هذه لكن عرشة. التاسعة سن يف العدائية الترصفات بمقدار بعيد حد إىل
اكتشف املقابل، ويف .(١٩٧٢ ووالدر، وليفكوويتز وهوسمان (إرون الفتيان حالة يف إال
وليس الفتيات، حالة يف أنه (١٩٨٤ وإرون، والجرشبتس (هوسمان وزمالؤه هوسمان
بمستويات بعيد حد إىل التليفزيوني للعنف التعرض تنبأ والثالث األول الفصلني يف األوالد،
بعينة االتصال جرى األصيل، التقييم من سنة ١٥ نحو وبعد عامني. بعد العدواني السلوك
املشاركني. لدى البالغ العدواني السلوك مستويات وقيست أخرى مرًة األصلية هوسمان
مرحلة يف التليفزيوني للعنف استخدامهم تنبأ األوالد حالة يف أنه إىل النتائج وأشارت
تنبأ فقد للفتيات، بالنسبة أما البلوغ. مرحلة يف الجسدي العنف بمستويات الطفولة
العنف أشكال من بكل الطفولة مرحلة يف التليفزيوني للعنف استخدامهن بعيد حد إىل

.(٢٠٠٣ وإرون، وبودولسكي ومويز-تيتوس (هوسمان املبارش وغري الجسدي
التليفزيوني العنف استخدام من مرتفعة املستويات ارتبطت لطاملا املراهقة مرحلة يف
السابع الصف يف الطالب عىل أُجريت دراسة فوجدت العدواني. السلوك من متزايد بقدر
التي واألفعال التليفزيوني العنف مشاهدة بني واضحة إيجابية تبادلية عالقات والعارش
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وتشيفي، وأتكني (مكليود أنفسهم األفراد عنها يُبَلِّغ والتي عدوانية سلوكيات تُظهر
أن والسابع السادس الصفني يف الطالب عىل أُجريت أخرى دراسة أثبتت حني يف .(١٩٧٢
إىل باإلضافة الحايل، العدواني السلوك بمستويات يتنبأ العنيفة اإلعالمية الوسائل استخدام
وجد وباملثل، .(٢٠٠٣ وآخرون، (سالتر عامني بعد ممارسته املتوقع العدواني السلوك كم
املصارعة يشاهدون الذين املراهقني أن املراهقة مرحلة أواخر يف ملراهقني حديث تقييم
بنحو يشاهدوها، ال بالذين مقارنة عراك، يف للدخول عرضة أكثر كانوا أسبوعيٍّا مرات ست
استخدامهم واحتمال ،٪١١٩ بنحو أكثر بسالح ما لشخص تهديدهم واحتمال ،٪١٤٤
وتشامبيون ونيبريج (ديورانت ٪١٨٤ بنحو أكثر ما شخص إليذاء محاولة يف لسالح

.(٢٠٠٨ وولفسون، ورودس
الطفولة مرحلتَي يف العدواني السلوك عىل اإلعالم تأثري إىل باإلضافة العكسية: الفرضية
أجل من العدوانية اإلعالم وسائل عن انتقائيٍّا العدواني النشء يبحث قد واملراهقة،
العكس، من بدًال العنيف، اإلعالم باستخدام يتنبأ العدواني السلوك وألن استخدامها.
وِمن ١٩٨٤)؛ وآخرون، (هوسمان العكسية الفرضية باسم الظاهرة هذه إىل يُشار
أنفسهم يُعرضون إذ العنيف، لإلعالم سلبيني مستقبلني مجرد النشء يكون ال ثَم،
العنيفة اإلعالم وسائل استخدام بني املتبادل التفاعل قدم هذا، إىل وباإلضافة له. انتقائيٍّا
ألكثر تقييم يف املثال، سبيل عىل التدهور. دوامة لنموذج داعًما دليًال العدواني والسلوك
أن (٢٠٠٣) وزمالؤه سالتر اكتشف والسابع، السادس الصفني يف طفل ١٨٠٠ من
اإلعالمية الوسائط باستخدام تنبأت قد العدواني السلوك من الحالية املستويات (أ)
باملستويات تنبأ العنيفة اإلعالمية الوسائط استخدام أن و(ب) عامني، مدار عىل العنيفة
وزمالئه فيدال اكتشافات مع االكتشافات هذه تتفق العنف. من واملستقبلية الحالية
االستمتاع إىل ميلهم زاد للعنف، النشء مشاهدة زادت كلما أنه وجدوا الذين ،(٢٠٠٣)
تتنبأ ال الطفولة مرحلة يف العدوانية مستويات أن إضافية أبحاث أظهرت ذلك، ومع به.
وآخرون، (هوسمان البالغني لدى التليفزيوني العنف استخدام بمستويات بعيد حد إىل
يف إال ينطبق ال التدهور دوامة نموذج أن إىل االكتشافات هذه وتشري هذا .(٢٠٠٣
التي النمو (مراحل) مرحلة عن الكثري نعرف ال ذلك، ومع واملراهقة. الطفولة مرحلة

شدته. أوج يف النموذج هذا فيها يكون
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التجريبية األبحاث (ب)

عىل وامليدانية املخربية التجارب من كل أظهرت واملتوسطة، املبكرة الطفولة فرتتي طوال
املثال، سبيل عىل العدواني. السلوك عىل التليفزيوني العنف الستخدام السلبية اآلثار الدوام
شهر ملدة أسبوعيٍّا مرات ثالث و«سوبرمان»، «باتمان» كرتون من دقيقة ٢٠ مشاهدة بعد
بعصيان ويترصفون بعدوانية، طائشني الصغار األطفال يصبح املدرسة، قبل ما سياق يف
األطفال، مارس هذا، إىل باإلضافة الربامج. بني الفاصل عىل صربًا أقل ويصبحون أكثر
بعد العدوانية، األفعال من املزيد التجربة، بداية يف بالعدوانية يتسمون كانوا الذين
معملية دراسة يف وباملثل، .(١٩٧٣ وشتاين، (فريدريش العنيفة الكرتون برامج مشاهدة
إىل يتعرضون الذين سنٍّا األكرب املدرسة سن يف األطفال أن (١٩٨٥) بيجوركفيست وجد
الذين النشء من العدواني واللعب العدوانية من أعىل مستويات يمارسون عنيفة، أفالم

عنيفة. غري أفالًما يشاهدون
زاد االبتدائية، الدراسة مرحلة يف األطفال لدى املبارش غري العدوان عن دراسة يف
من آخر طفًال يمنع زر عىل النشء ضغط احتمالية عنيفة تليفزيونية ملقاطع التعرض
يف األوالد من سنٍّا أكرب عينة وباستخدام .(١٩٧١ وبارون، (ليربت تنافسية لعبة يف الفوز
يتعرضون الذين النشء أن (١٩٨٧) جوزيفسون أثبتت عمرهم، من التاسعة إىل السابعة
أريض هوكي لعبة أثناء يف عدوانية طائشة ألفعال ممارستهم احتمال يزيد عنيفة ألفالم
العدوانية األفعال اشتملت عنيفة. غري أفالًما يشاهد بنشء مقارنًة املدرسة، يف تُمارس
الشعر وشد بالركبة والركل والعرقلة والدفع الرضب عىل: الدراسة هذه يف ذُكرت التي
النشء أن مؤخًرا (١٩٩٥) وزمالؤه بوياتزيس أثبت آلخر. وقت من الشتائم وتوجيه
أظهروا املدرسة ساعات أثناء يف القوة» حراس العظيم: «مورفن ملسلسل يتعرضون الذين
هذا يشاهدوا لم الذين بالنشء مقارنًة الراحة، وقت يف العدوانية األفعال أضعاف سبعة
واللعب العدواني السلوك بني التمييز يف فشلوا وزمالءه بوياتزيس ألن ذلك، ومع الربنامج.
بأسلوب فعليٍّا يترصفون كانوا النشء بأن الجزم يستحيل املنظم)، غري (اللعب العدواني

عدواني.
األطفال يستمر املدرسة قبل ما سنوات بعد أنه إىل بوياتزيس معطيات تشري األقل عىل
يف صحته ثبتت اكتشاف وهو التليفزيون، يف شاهدوها التي العدوانية األفعال تقليد يف
لربامج املراهقني املشاهدين أن األبحاث أظهرت هذا، عىل وكمثال املراهقة. فرتة أثناء
وحركاتهم، تشجيعكم») «سمعوني (مثل املصارعني عبارات يقلدون املحرتفني مصارعة
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نحوه واالندفاع الخلف، من املنافس وخنق أرًضا، وطرحه ألعىل املنافس جسم رفع مثل
املبكرة الطفولة مرحلة أثناء يف .(٢٠٠٣ (برينثال، املدرسة يف بالساعد، األمام من وخنقه
إال عادًة ينشأ ال املنظم، غري اللعب سياق يف التقليد سلوكيات تحدث عندما واملتوسطة،
األطفال دخول مع أنه إال العرضية. والكدمات الرضبات باستثناء املشكالت، من قليل عدد
سيادية تسلسالت تكوين يف املنظم غري اللعب استخدام احتمال يزيد املراهقة، مرحلة
وِمن ٢٠٠٢)؛ (بيلجريني، األقران مع إيجابية عالقات تكوين من بدًال عليها الحفاظ أو
أرًضا وطرحه ألعىل الجسم ورفع الخلف من الخنق لحركات املراهقني املتلقني فإن ثَم،
بنظرة عليهم تُمارس التي هذه التقليد سلوكيات إىل بالرضورة ينظرون ال قد شابه، وما
وليس واضحة، عدوانية أعماًال التقليد سلوكيات تكون السياقات هذه مثل ففي إيجابية.

حميدة. لعب أنشطة
عدواني؛ جامح سلوك عنها ينتج التليفزيون مشاهدة أن الدراسات جميع تكتشف لم
الطفولة مرحلتَي يف األطفال تُعرِّض التي الدراسات من العديد فشل املثال، سبيل فعىل
الجسدي العنف يف زيادات وجود إثبات يف عنيفة كرتون لربامج واملتوسطة املبكرة
العنف قيمت «الفاشلة» الدراسات هذه أن إال .(٢٠٠٦ (كريش، األقران تجاه واللفظي
املجتمع، يستنكره النشء بني الشخيص العدوان ألن ونظًرا املخترب. يف عام بوجه املبارش
األبحاث، مخترب يف النشء وجود يؤدي قد بالعقاب، دوًما الجسدي العنف أفعال وتُقابَل
جماح كبح إىل يؤدي مما بسلوكياتهم، وعيهم زيادة إىل عليهم، األضواء تُسلط حيث
يف النشء مشاركة عند املقابل، ويف جامح. سلوك ممارسة من بدًال العدواني، السلوك
ال حتى أو إدراكهم، يقل إذ املعتاد، النحو عىل ترصفهم احتمال يزيد ميدانية، تجربة

للمالحظة. يخضعون أنهم تماًما، يعلمون
ذلك، ومع املراهقة. مرحلة يف الجامح العدواني السلوك عىل قليلة تجريبية أبحاث ثمة
أصغر مشاركني مع ظهرت التي النتائج مع متسقة أُجريت التي األبحاث نتائج جاءت
بعدوانية تتسم تليفزيونية أفعال مشاهدة أن حديثة دراسة وجدت هذا، عىل وكمثال سنٍّا.
الرابعة إىل عرشة الحادية سن من األطفال استخدام من زاد مبارشة، غري أو مبارشة
من املأخوذة الدراسات تشري وباملثل، .(٢٠٠٤ وآخرون، (كوين املبارش غري للعنف عرشة
تجاه بعدوانية ترصفهم احتمالية تزيد الجانح النشء أن األطلنطي املحيط جانبي كال
غري أفالًما يشاهدون عندما يحدث بما مقارنًة العنيفة، األفالم مشاهدة عقب أقرانهم
عن أبحاث إجراء إىل حاجة وثمة .(١٩٧٧ وآخرون، بارك ١٩٧٥؛ وآخرون، (الينز عنيفة
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غري املراهقني عىل عامة اآلثار هذه تنطبق مًدى أي إىل معرفة أجل من العاديني املراهقني
الجانحني.

املجتمعات أحد إىل التليفزيون تقديم (ج)

تليفزيون. جهاز من تخلو الشمالية أمريكا يف مدينة تخيل حاليٍّا الصعب من أصبح
سبعينيات أوائل يف كندا من املنعزلة املناطق يف الواقع يف الحال هو هذا كان ذلك، ومع
خضع وصوله وبمجرد إليهم، التليفزيون وصل ما رسعان بالطبع، العرشين. القرن
الطبيعية، التجربة هذه من وكجزء للتقييم. للنشء العدواني السلوك عىل إدخاله تأثري
(ذُكرت مدن ثالث من للنشء واللفظي الجسدي العنف مقدار (١٩٨٦) وليامز قارن
قناة إال تدخلها لم و«أونيتل»: التليفزيون؛ يدخلها لم مدينة «نوتيل»: مستعارة): بأسماء
بعدما تليفزيونية. قنوات أربع بث استقبلت مدينة وهي و«مالتيتيل»: واحدة؛ تليفزيونية
واللفظي الجسدي العنف مقدار أن ويليامز اكتشف «نوتيل» مدينة إىل التليفزيون وصل
«أونيتل» مدينتي يف ظهرت التي العنف مستويات فاق املدينة يف النشء مارسه الذي
أن عىل سببي دليل أنها عىل االكتشافات هذه فرسوا البعض أن ورغم و«مالتيتيل».
تدحض الدراسة هذه يف خطرية مشكالت ثمة العدواني، السلوك يزيد التليفزيوني العنف
مشاهدة قيَّم ويليامز أن حقيقة بالدراسة رضًرا األمور أكثر كانت االستنتاجات. هذه
عىل أنه للغاية املعقول من لذا التليفزيوني؛ العنف استخدام وليس عام بوجه التليفزيون
عامة بأنماط مرتبطة عوامل تفرس الشاشة، عىل املعروضة العنيفة الصور من العكس
(مثل املوثقة غري االجتماعية والتغريات الوالدين) رقابة قلة (مثل التليفزيون ملشاهدة

العدواني. السلوك يف املالحظة الزيادات والطالق) البطالة معدالت

بالعدوانية املرتبطة الِبنى يف تغريات (2-3)

احتمال من تزيد عوامل بالعدوانية املرتبطة الِبنى تُعترب السابق، الفصل من تَذْكر كما
عرب النشء يف تأثريها املعروف بالعدوانية املرتبطة الِبنى ومن بعدوانية. النشء ترصف
مع د والتوحُّ العدوانية، والتخيالت العدوانية، استخدام تجاه واملواقف العدائية، النشأة:

املعتِدي.

271



والنشء اإلعالم

العدائية (أ)

يقابلها ما إىل باإلضافة اآلخرين، تجاه سلبية ومواقف معتقدات وجود إىل العدائية تشري
إىل بالعدائية املتسمون النشء ويميل هذا والحنق). الغضب، (مثل سلبية مشاعر من
العنف أن اتضح وقد .(٢٠٠١ (مولر، النشء من غريهم من أكثر عنف أفعال ممارسة
املثال، سبيل عىل السن. صغار املشاهدين لدى العدائية مستويات يف يتحكم التليفزيوني
التليفزيون يف املعروضة الثريان مصارعة مشاهدة أن (٢٠٠٤) وزمالؤه جرانا اكتشف
وباملثل، سنة. ١٢ إىل سنوات ٨ سن من والفتيات الفتية لدى العدائية زيادة إىل تؤدي
لدى العدائية مستويات من تزيد العنيفة الهوكي مقاطع مشاهدة أن األبحاث أظهرت
عىل اقترصت املالحظة اآلثار هذه أن إال الثانوية. املدارس يف النهائية السنة طالب
لم املقابل، ويف .(١٩٨١ وآخرون، (تشيلوتيس األساس يف بالعدائية املتسمني املراهقني
الشاشة. عىل املعروضة العنيفة بالصور اللطفاء، املراهقني لدى العدائية، مستويات تتأثر
العدائية ملستوى نتيجة يتفاوت قد التليفزيوني العنف تأثري أن إىل االكتشافات هذه تشري

الشخصية). السمة (أي الفرد شخصية يميز الذي

العدوانية استخدام تجاه املواقف (ب)

أيًضا يشيدون بل فحسب، عدائي بأسلوب بالترصف العدواني النشء يستمتع ال
.(٢٠٠٦ (كريش، اجتماعية مواقف يف العدوانية استخدام يف ينجحون ممن بأصدقائهم
إذ ممكنًا، هذا يبدو التنمر؟ مواقف تشبه مواقف التليفزيوني العنف استخدام يسبب فهل
مواقف ووجود التليفزيوني العنف استخدام بني عالقة وجود إىل الدراسات من العديد أشار
عىل أُجريت دراسة اكتشفت هذا، عىل وكمثال العدوانية. استخدام تجاه أكثر إيجابية
التليفزيوني العنف استخدام ارتباط السادس إىل الرابع من الصفوف يف والفتيات الفتيان
قوة. تتطلب ال مواقف يف بعدوانية للترصف أكرب استعداد وبوجود عالية بمستويات
أن التليفزيوني العنف من كبرية كميات يستهلكون الذين النشء يدرك هذا، إىل باإلضافة
.(١٩٧٢ وجرينبريج، (دومينيك الحياة يف االجتماعية للمشكالت فاعلية أكثر حل العنف
بني أعمارهم ترتاوح قليًال، سنٍّا أكرب مشاركني باستخدام مشابهة نتائج ثبتت وقد هذا
أعمارهم ترتاوح نشء من ُطلب عندما كذلك .(١٩٧٤ (جرينبريج، سنة و١٥ و١٢ ٩
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استفزاز عوامل عىل تشتمل افرتاضية لسيناريوهات حلٍّ تقديم سنة، و١٦ سنوات ٤ بني
بعد عدوانية أكثر استجابتهم جاءت اللعب)، ساحة يف للرضب التعرض (مثل عدوانية
مشاهدتهم هذا سبق عندما باستجابتهم مقارنة عنيف، تليفزيوني برنامج مشاهدة
املتوسطة الطفولة مرحلتَي مدار وعىل .(١٩٧١ وروبرتس، (ليفر عنيف غري لربنامج
مواقف أفالم من عنيفة ومقاطع عنيفة كرتون لربامج أيًضا التعرض عن نتج واملراهقة،
وجرينبريج، واترينج ٢٠٠٠؛ وكانتور، (ناثانسون العدوانية إىل اللجوء تجاه أيًضا إيجابية
اإليجابية املواقف فتزيد أيًضا، واضحة نية السِّ الفروق كانت األحيان، بعض ويف .(١٩٧٣
يف االكتشاف هذا صحة تثبت لم ذلك، ومع السن. يف التقدم مع العنف استخدام تجاه
العنف تجاه األطفال مواقف عىل املوجودة األبحاث مجموعة ركزت لقد الدراسات. جميع
تجاه املواقف عىل التليفزيوني العنف تأثري عن كثرية معلومات توجد ال لذا الجسدي؛

النشأة. أثناء العالقات وعنف اللفظي العنف استخدام

العدوانية التخيالت (ج)

الذي املحمول، للهاتف الصوت عايل املزعج املستخدم هذا ترضب أنك يوًما تخيلت هل
تقود وأنت السيارات إحدى يوًما باغتتك وهل اآلخرين؟ عن بعيد موقع إىل التحرك يرفض
حتى املعتدي السائق هذا عىل الخناق تضيق أنك ذهنك يف فتخيلت الطريق، عليك وقطعت
مرحلة عرب العدواني. التخيل مارست قد فإنك بالفعل هذا حدث إن بشجرة؟ يرتطم
العدواني السلوك يف يفكر العدواني النشء أن الدراسات من العديد أثبت املتوسطة الطفولة
ومن .(١٩٩٢ وبيانني، وفيمريو ١٩٨٤؛ وآخرون، (هوسمان العدواني غري النشء من أكثر
يمارسون النشء إن يُقال تخييل، لعب يف واالنخراط العدواني، السلوك يف التفكري خالل
املشاجرات بداية فيها تكون عقولهم يف يحيكونها سيناريوهات (أي عدوانية سيناريوهات
يف بعدوانية ترصفهم احتمال يزيد مما ووضوح)، برصاحة مصورة ونهايتها ووسطها
هذا تدعم قليلة أدلة إال توجد ال األسف، ومع .(٢٠٠١ وبوشمان، (أندرسون املستقبل
واضحة عالقة عىل العثور يف (١٩٨٤) وزمالؤه هوسمان فشل املثال، سبيل عىل االرتباط.
ويف املتوسطة. الطفولة مرحلة يف العدوانية والتخيالت التليفزيوني للعنف التعرض بني
مرتفعة ملستويات املعرضني الفتيان أن بالفعل (١٩٩٢) وبيانني فيمريو اكتشف املقابل،
ألن نظًرا ذلك، ومع العدوانية. التخيالت من عدد أكرب أظهروا التليفزيوني العنف من
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السلوكية الفروق تكون أن احتمال يظل العنف، من الحالية املستويات يَُقيِّما لم املؤلفني
التليفزيوني. العنف استخدام وليس االكتشافات، هذه يف السبب هي السابقة

املعتِدي مع د التوحُّ (د)

شعوريٍّا هذا كان (سواء النشء فيه يرغب الذي املوقف إىل املعتدي مع التوحد يشري
موضع الشخص أن لالهتمام املثري ومن العدواني. بالشخص االقتداء يف شعوريٍّا) ال أو
إمينيم، مع التوحد للشباب يمكن فمثلما الواقع. يف وجوده بالرضورة يتحتم ال التوحد
سلوكيات تقليد واملراهقني األطفال وسع يف وألن بوند. جيمس مع أيًضا التوحد يمكنهم
العنكبوت» «الرجل مثل عدوانيني، أفراد مع التوحد يمثل أعىل، مثًال يعتربونهم الذين
النشء أن األبحاث أظهرت الواقع، ويف للقلق. محتمًال مصدًرا املحاربة» األمرية «زينا: أو
اإلعالم لوسائل التعرض عقب أكرب بعدوانية يترصفون عدوانيني أفراد مع يتوحدون الذين
وجد هذا، إىل باإلضافة األفراد. أولئك مع يتوحدون ال الذين بالنشء مقارنة العنيفة،
أن املستخَدم، التليفزيوني العنف مقدار يف التحكم بعد ،(٢٠٠٣) وزمالؤه هوسمان
بمستويات يتنبأ املتوسطة الطفولة مرحلة يف العنيفة التليفزيونية الشخصيات مع التوحد
عن نتج للفتيان بالنسبة أنه هوسمان وجد كذلك سنة. ١٥ بعد واللفظي الجسدي العنف
الشخصيات مع الشديد والتوحد التليفزيوني، العنف استخدام مستويات ارتفاع بني الجمع
املبكرة. املراهقة مرحلة يف العدوانية من قدر أكرب املتوسطة، الطفولة مرحلة يف العنيفة
العنف يف يؤثران املعتدي مع والتوحد التليفزيوني للعنف التعرف أن يبدو ثم، ومن
من متزايدة مستويات إىل العوامل هذه من أكثر أو واحد وجود فيؤدي حدة، عىل كل

العنف.

العنف حيال تقلصاالستجابة (3-3)

قايس نشء عنه سينتج الشاشة عىل عنيفة لصور التعرض أن من مخاوف أُثريت لعقود
عمليتان تحددت البحوث، من للعديد ونتيجًة الواقعي. العالم يف بالعنف مباٍل وال القلب
يف العنف تجاه االستجابة وتقلص اإلعالمي، العنف عىل التعود هما: باإلعالم، متعلقتان

الواقعي. العالم
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اإلعالمي العنف عىل التعود (أ)

املتكررة املشاهدات مع اإلعالمي العنف تجاه املرء استجابة تقل التعود يحدث عندما
يشاهدها الليزر بسيوف معركة أول تسبب قد بينما املثال، سبيل عىل حدَّة). أقل (فتصبح
آثار نفسها املعارك مشاهدة تكرار عن ينتج فسيولوجية، واستثارة إثارة مشاعر األطفال
التي الدراسات عدد قلة من الرغم عىل اآلثار). لتلك انعدام (أو وضوًحا أقل فسيولوجية
العنف عىل التعود عىل أدلة بالفعل (١٩٧٣) وزمالؤه كالين وجد العنف، عىل أُجريت
النشء أصبح الخصوص، وجه فعىل عرشة؛ الرابعة وحتى السابعة سن من األطفال لدى
سبيل (عىل فسيولوجية استثارة أقل كثريًا التليفزيون مشاهدة يف تاريخ لديهم الذين
بالنشء مقارنة عنيف فيلم تجاه دمهم)، حجم انخفض أو جلدهم مقاومة زادت املثال،
املنزل يف شاهدوها التي التليفزيون برامج بني اختالف ُوجد أنه بالذكر وجدير اآلخرين.
تجاه يحدث التعود أن إىل االكتشاف هذا يشري وعليه، املخترب. يف شاهدوها التي واألفالم

محددة. برامج أو َمشاهد مجرد تجاه وليس عام، بوجه العنيف اإلعالم

العنف حيال تقلصاالستجابة (ب)

وقسوة مباالة ال وأكثر تأثًرا، أقل النشء فيه يصبح الذي املوقف إىل تقلصاالستجابة يشري
مميزة أنواع أربعة تحددت وقد هذا الواقعي. العالم يف يحدث الذي الحقيقي العنف تجاه
يشري وفسيولوجية. وشعورية وإدراكية سلوكية اإلعالم: وسائل بسبب االستجابة لتقلص
األفعال مشاهدة عند اإليجابي االجتماعي السلوك تقليل إىل السلوكية االستجابة تقلص
يستغرقه الذي الوقت كم (١٩٧٤) وتوماس درابمان قاس هذا، عىل وكمثال العدوانية.
يف البالغني) أحد عىل العثور (بمعنى يتدخلوا حتى والرابع الثالث الصفني يف األطفال
هذا «مبارش»). فيديو بث عىل مالحظاته (اعتمدت املدرسة قبل ما سن يف أطفال بني عراك
إحضار يف أطول وقتًا استغرقوا عنيًفا فيلًما شاهدوا الذين األطفال أن إىل النتائج وتشري
تكررت النتائج هذه أن لالهتمام املثري ومن عنيف. غري فيلًما شاهدوا الذي من مساعدة
وهريش، موليتور والخامس؛ الرابع الصفني (يف السن يف قليًال أكرب أطفال باستخدام
هورتون والثاني؛ األول الصفني (يف سنٍّا أصغر أطفال لدى تتكرر لم لكنها ،(١٩٩٤
خربة لقلة نتيجة أنه ا حقٍّ املمكن ومن .(١٩٧٥ ودرابمان، توماس ١٩٧٨؛ وسانتوجرويس،
حتى العنيف اإلعالم من كاٍف لقدر بعد يتعرضوا لم فإنهم النسبية، سنٍّا األصغر األطفال

السلوكية. استجابتهم تتقلص
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يف العنف يف النشء فيها يفكر التي الحالة إىل فيشري اإلدراكية االستجابة تقلص أما
للعنف). املنارصة املواقف تأييد املثال، سبيل (عىل إيجابية أكثر بأسلوب الواقعي العالم
الشعورية األطفال استجابة انخفاض إىل الشعورية االستجابة تقلص يشري وباملقارنة،
(٢٠٠٤) وزمالؤها فنك مؤخًرا، بحثت، فقد الواقعية؛ الحياة يف العنف أفعال حيال
اإلدراكية االستجابة تقلص من كل عىل واألفالم التليفزيون يف العنف استخدام بني العالقة
تاريخ لديهم الذي والخامس الرابع الصفني يف األطفال أن إىل النتائج وأشارت والشعورية.
ومع اآلخرين. النشء من أكثر للعنف مؤيدة مواقف أظهروا العنيفة لألفالم التعرض يف
االستجابة تقلص من النوع بهذا التليفزيوني للعنف األطفال استخدام يرتبط لم ذلك،
يتأثر لم الشعورية االستجابة تقلص أن وزمالؤها فنك وجدت هذا، إىل باإلضافة اإلدراكية.
دراسات تُْجَر ولم هذا العنيفة. التليفزيونية والربامج لألفالم األطفال مشاهدة بعادات
فيظهر الفسيولوجية االستجابة تقلص أما املختلطة. النتائج هذه توضيح أجل من أخرى
اكتشفت فقد الواقعية؛ الحياة يف للعنف البيولوجية الفرد استجابة تقليل خالل من
كانوا األطفال أن أُجريت، التي القليلة الدراسات إحدى يف ،(١٩٧٧) وزمالؤها توماس
سن يف أطفال بني تمثييل جدل رؤية عند الجلد) فعل رد (مثل، فسيولوجية استثارة أقل
غري مقاطع مشاهدة بعد حالهم من عنيفة، أفالم مقاطع مشاهدة بعد املدرسة قبل ما

عنيفة.

تقلصاالستجابة مقابل يف التعود (ج)

األهمية. يف غاية يُعترب بينهما فاالختالف االستجابة؛ وتقلص التعود بني تشابه وجود رغم
لإلعالم السلبية للتأثريات عرضة النشء يصبح أن احتمال إىل التعود يشري حني ففي
هذا، إىل باإلضافة بالفعل. سلبي تأثري حدوث إىل ضمنيٍّا االستجابة تقلص تشري العنيف،
زيادة إىل املخدرات مدمن يسعى مثلما يبحثون، ربما العنيف، اإلعالم عىل النشء تعود مع
التي االستثارة من نفسه باملستوى الشعور أجل من العنف من متزايدة صور عن جرعته،
للعنف التعرض من املضاعف املستوى هذا يزيد املقابل، ويف لها. األويل تعرضهم َصِحبت

بعد. فيما العدواني والسلوك االستجابة لتقلص التعرض خطر من اإلعالمي
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بالخوف اإلصابة (4-3)

يف الخوف زرع يمكنها التليفزيونية األخبار يف تُْعَرض التي العنيفة الصور أن يف شك ال
دراية أن (٢٠٠٧) وزمالؤها بوجني أثبتت املثال، سبيل عىل واملراهقني. األطفال من كل
وقع اغتيال حادث عن اإلخبارية بالتقارير عرشة الثانية وحتى الثامنة سن من األطفال
دراسة وجدت وقد هذا والقلق. الخوف من مرتفعة بمستويات ارتبطت هولندا، يف مؤخًرا
األخبار يف رأوه يشء من بالخوف شعورهم ذكروا األطفال من تقريبًا ٪٥٠ أن أخرى
زادت التليفزيونية، لألخبار األطفال مشاهدة زادت فكلما .(٢٠٠٢ وويلسون، (سميث
لألخبار أيًضا املخيف التأثري ثبُت .(٢٠٠٥ وآخرون، (ويلسون خوف من يعانوه ما شدة
«الرجل مثل مسلسالت أن اتضح فقد مكتوب؛ نص عىل القائمة للربامج التليفزيونية
أوز) أوف ويزارد (ذا أوز» «ساحر مثل وأفالم هلك)، انكريدبل (ذا الخارق» األخرض
ويف الحقة. وشهور وأسابيع أليام النشء يف الخوف تبعث (١٩٨٤ وسباركس، (كانتور
أن لدرجة القوة بالغ الطفولة مرحلة يف اإلعالم وسائل تسببه الذي الخوف يكون الحقيقة،
.(١٩٩٩ وكانتور، (هاريسون الدراسات بعض أثبتت كما املراهقة فرتة حتى تظل آثاره
الطائرة الزرقاء القرود يف فكرُت متى الخوف من بقليل أصاب زلت ما هذا يومنا وحتى

أوز». «ساحر فيلم من
املبارشة، التجربة هي: مميزة، آليات ثالث عرب الخوف بث العنيف لإلعالم يمكن
املبارشة التجربة بفعل الخوف يحدث أوًال: السلبية؛ املعلومات وانتقال باملشاهدة، والتعلم
خيالية، أو حقيقية املحفزات هذه تكون قد املخ. يف الخوف مراكز محفز ينشط عندما
مزيًجا تكون أو مبارشًة، أمامك تحدث أو بعيدة أميال من التليفزيون شاشة عىل تُذاع
شاهدت أو سفاري رحلة يف وأنت غزال جسم يمزق أسًدا رأيت سواء ثَم، وِمن االثنني؛ من
لدى الخوف من حالة تبعث الصور هذه مثل فإن ديسكفري، قناة عىل نفسه الحادث
خائًفا النشء يصبح عندما باملشاهدة التعلم بفعل الخوف يحدث وثانيٍّا: املشاهدين.
واألقارب العيان شهود (مثل ما حدث عىل لآلخرين الشعورية الفعل ردود رؤية نتيجة
يف ُقتلوا الذي للضحايا املفجوعني األقارب لرؤية يمكن هذا، عىل وكمثال والضحايا).
النشء، لدى العاطفي) (التقمص شعوريٍّا فعل رد يبعث أن اإلرهابية الهجمات إحدى
سماع بعد السلبية املعلومات انتقال يحدث أخريًا: القلق. أو الخوف من حالة عنه ينتج
ن يكوِّ التعرض لهذا ونتيجة ما. حدث أو موقف عن مخيًفا محتًوى يتناقلون اآلخرين
املثال، سبيل عىل الخوف. عنرص ذلك يف بما املوقف، أو الحدث لهذا إدراكيٍّا تصوًرا النشء
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يصبح قد فاسدة، خرضاوات تناولهم نتيجة أشخاص وفاة عن إخبارية قصة سماع بعد
الوالدين لتحذير يمكن إضافية، وكملحوظة طبقه. يف السبانخ وضع عند خائًفا ما طفل
يف التسبب عنهم)، بعيًدا التجول (مثل ما يشء فعل من األطفال منع إىل يهدف الذي
سبيل عىل .(٢٠٠٤ (فالكنبورج، مؤملة أو مرعبة تبعات وجود عند خاصًة أيًضا، مخاوف
بوتيش يُدعى وحش الواقع يف ألنها غريبة قطة ملس من األطفال تحذير يؤدي قد املثال،

منها. األليف حتى القطط، جميع من األطفال خوف إىل
األخبار)، (مثل حقيقي فبعضها متشابهة؛ العنيفة اإلعالمية الصور كل ليست
تريك»). «ستار فيلم (مثل خيايل وبعضها آي»)، إس «يس مسلسل (مثل واقعي وبعضها
بداية عىل مختلف نحو عىل يؤثر تُشاهد التي الصور واقعية مدى أن يبدو النشأة وعرب
الخيايل العنف من أكثر بالخوف الشعور إىل سنٍّا األصغر األطفال فيميل بالخوف. الشعور
الخوف إىل سنٍّا األكرب النشء يميل املقابل، ويف واملراهقني. سنٍّا األكرب األطفال من أكثر
ألن جزئيٍّا االكتشافات هذه تحدث .(١٩٨٤ وسباركس، (كانتور أكثر الواقعي العنف من
والعارشة السادسة بني فالنشء والواقع. الخيال بني الفرق يدركون سنٍّا األكرب األطفال
يمكن وال حقيقية ليست الشاشة عىل يرونها التي الصور أن إدراك يف يبدءون عمرهم من
يصبح والخيال، الواقع بني التمييز يحدث عندما النشء، حالة ففي حقيقية. تصبح أن

إخافة. أقل الخيايل العنف
من للخوف يتعرضون حقيقي، عنف من بالخوف واملراهقون األطفال يشعر عندما
املجردة العنف بأفكار واملراهقون سنٍّا األكرب األطفال فيتأثر الصور؛ من مختلفة أنواع
(مثل الحسية بالصور سنٍّا األصغر األطفال يتأثر بينما النووية)، والحرب اإلرهاب (مثل
أن بياجيه زعم مع االكتشاف هذا يتفق .(١٩٩٣ وآخرون، كانتور والتفجريات؛ اإلصابات
تقريبًا الرسمية، العمليات بداية حتى مجردة مفاهيم يف التفكري يستطيعون ال األطفال
التقمص يف التطور يعطي العمر، يف التقدم مع هذا، إىل باإلضافة عرشة. الحادية سن يف
وتبعاته العنف أسباب فهم عىل أكرب قدرة واملراهقني األطفال اإلدراكي والنمو العاطفي
تؤدي وبعدها املتوسطة الطفولة مرحلة يف لألطفال بالنسبة وعليه، الشعورية. وتجاربه
العنف. بشأن أكثر عامة مخاوف إىل السلبية املعلومات وانتقال باملشاهدة التعلم آثار
العنف أن (أ) سنٍّا: األكرب النشء إدراك النمو يف التطورات لهذه النهائية النتيجة وتكون
وقت أي يف يحدث أن يمكن العنف أن و(ب) وسالمتهم، صحتهم عىل قليل خطره الخيايل

مكان. وأي
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النمو منظور من مهمة نقاط (4)

واألفالم، التليفزيون يف العنف أعمال من له حرص ال عدًدا واملراهقون األطفال يشاهد
أفعال تتفاوت العمرية». للفئة «مناسبة العنيفة الصور هذه أن يُعتقد األحيان معظم ويف
وواقعية. وتصويرية وكوميديا وتسويغ وإبراء إبهار من بها ما درجة يف املرئي العنف
من متعددة توليفات تأثري نسبيٍّا قليلة أبحاث إال منظم نحو عىل تفحص لم ذلك، ومع
(مثل، املتغريات هذه من معينة توليفات تؤثر وربما واملراهقني. األطفال عىل العوامل هذه
غريها من أكرب بدرجة النشء لدى العنف يف التصويرية) و/أو والواقعية الكوميديا، غياب
عىل املتغريات هذه من مختلفة توليفات تؤثر قد كذلك، واإلبهار). والتسويغ اإلبراء (مثل

لها. وصلوا التي النمو مرحلة عىل بناءً مختلفة، بأساليب النشء
عمر حيث من املتغريات هذه تقييم أجل من األبحاث من ملزيد حاجة توجد
أو أطفال شخصيات يرتكبها التي العنف فأفعال الشاشة. عىل تظهر التي الشخصيات
بالغون. يرتكبها مشابهة سلوكيات من النشء عىل أكرب تأثريها مدى يكون قد مراهقون
األطفال تقليد احتمال زيادة (٢٠٠٢) وزمالؤها ويلسون وجدت الزعم، لهذا وتأكيًدا
بالغون. يرتكبها التي من أكثر عمرهم نفس يف أقران يفعلها التي العدوانية للسلوكيات
سنة، ١٨ من أقل األرجح عىل تكون لألطفال املفضلة التليفزيونية الشخصيات ألن ونظًرا
أكرب شخصيات مع حدوثه من أكرب بسهولة الشاشة عىل العنيف النشء مع التوحد يحدث
العنف أفعال إبراء احتمال يزيد البالغة، بالشخصيات ومقارنًة .(٢٠٠٦ (كريش، سنٍّا
شخصيات تفعلها أن احتمال ويزيد للعقاب، تعرُّضها احتمال ويقل النشء، يرتكبها التي
إىل تشري االكتشافات هذه أن الواضح من .(٢٠٠٢ وآخرون، (ويلسون وجذابة «جيدة»
بالغون، يرتكبها التي من شابة شخصيات ترتكبه الذي التليفزيوني للعنف أكرب تأثري

الزعم. هذا صحة إثبات أجل من األبحاث من مزيد إىل حاجة توجد ذلك ومع
من مستمدة عالقة وجود االرتباطية الدراسات من العديد نتائج أثبتت النشأة، عرب
األشياء. و/أو األقران نحو املوجه العدواني والسلوك املرئي العنف مشاهدة بني التجربة
املرئي العنف استخدام آثار أن الدراسات من العديد اكتشافات تشري هذا، إىل باإلضافة
مع يتفاوت االكتشافات هذه اتساق أن إال الالحقة. النشء سنوات يف تؤثر قد التقليدي
فرتة املراهقة مرحلة تبدو أخرى مرًة املراهقة. مرحلة يف اتساق أكرب وجود مع العمر،
األبحاث من مزيد إىل حاجة ثمة ذلك، ومع اإلعالم. لتأثريات عرضة أكثر النشء فيها يكون
التي املتأخرة)، أو املتوسطة أو املبكرة (مثل املراهقة يف املحددة األعمار عزل أجل من

ذروتها. يف للتأثر القابلية هذه فيها تكون
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الربامج يف العنف تأثري يف تبحث التي االرتباطية الدراسات قلة للدهشة املثري من
ذلك، من بدًال املدرسة. قبل ما سن يف األطفال عىل الكرتونية غري واألفالم التليفزيونية
عىل املدرسة، قبل ما سنوات يف أُجريت التي األبحاث، من العظمى الغالبية ركزت
العنف تأثري هل تحديد أجل من رضورية اإلضافية األبحاث تكون وعليه العنيف. الكرتون
بسهولة يمكن هذا، إىل باإلضافة الصغار. األطفال عىل مختلف الكرتوني وغري الكرتوني
العدواني الجامح والسلوك الكرتون يف العنف بني الدراسات يف الواردة االرتباطات تفسري
الدفء مستويات مثل الوالدين، بمعاملة تتعلق متغريات خالل من املبكرة الطفولة يف
بوجه للتقييم املتغريات هذه تخضع لم األسف، مع التأديب. أسلوب وكذلك والعدائية،
إذ متفاوتة؛ النتائج كانت املتوسطة، الطفولة مرحلة ويف الذكر. سالفة الدراسات يف عام
وجدت بينما الفتيان، عىل ليس لكن الفتيات عىل واضحة آثار عىل الدراسات بعض عثرت
بإدراك يتعلق فيما الدراسات بني االختالفات تكون وربما هذا. عكس أخرى دراسات
هذا الدراسة. يستحق أمر وهو التفاوتات، هذه يف السبب وتفخيمه وإبرائه املرئي العنف
ينتج ال واملتوسطة، املبكرة الطفولة فرتتي طوال أنه إىل التجريبية الدراسات نتائج وتشري
جامحة سلوكيات بل فحسب، األمد قصرية محاكاة سلوكيات املرئي للعنف التعرض عن
للعنف األمد قصرية اآلثار عن كثرية معلومات توجد ال ذلك، ومع أيًضا. آنية عدوانية
سالفة اآلثار مدة عن بيانات الحالية املؤلفات مجموعة تقدم ال كذلك املراهقني. عىل املرئي
مقارنة معينة أعمار يف أطول لفرتة املرئي العنف تأثري يبقى فربما النشأة، عرب الذكر

أخرى. بأعمار
أقل دراسات بحثت العدواني، الجامح السلوك تناولت التي النمو بأبحاث مقارنة
مرحلة من املثال، سبيل عىل بالعدوانية. املرتبطة البنى عىل املرئي العنف تأثري يف بكثري
الدراسات من قليل عدد إال يُجَر لم املراهقة مرحلة أواخر وحتى املبكرة الطفولة
للغاية قليل عدد يوجد املبكرة، الطفولة مرحلة ففي بالعدوانية. املرتبطة املشاعر عن
تقلص عن األبحاث اقترصت كذلك، العدوانية. املفاهيم عن وجدت، إن الدراسات، من
عن الشأن هذا يف دراسات توجد وال املتوسطة، الطفولة مرحلة عىل باألساس، االستجابة،
األكرب األطفال لدى باألساس ثبُتت االستجابة تقلص آثار أن لالهتمام املثري ومن املراهقني.
ظل يف لكن اآلثار. هذه من يخفف ربما النمو أن إىل يشري مما االبتدائية، املرحلة يف سنٍّا

الفكرة. هذه تأكيد أجل من الدراسات من مزيد إىل حاجة توجد األبحاث، ندرة
العنف تأثري بني للفرق أكرب توضيًحا املستقبلية األبحاث تقدم أن إىل حاجة ثمة أخريًا،
أثبتت أوًال: هذا؛ أرشح دعوني السينما. دور يف املشاهد والعنف التليفزيون يف املشاهد
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استثارة تصدر مثال) بوصة ٥٦) حجًما األكرب التليفزيون شاشات أن السابقة األبحاث
هيو، بوصة؛ ١٣ (مثل، حجًما األصغر بالشاشات مقارنة البالغني لدى أكرب فسيولوجية
لدى الفسيولوجية االستثارة يف يؤثر الشاشة حجم أن احتمال يوجد ثم، ومن .(٢٠٠٤
األمر مرتفع، بصوت ويتحدثون متفاعلني متفرجني وجود أن اتضح وثانيٍّا: أيًضا. النشء
املشاهدة تعقب التي العدوانية من يزيد املنزل، يف منه أكثر السينما دور يف الشائع
اإلعالنات تخفي أن املحتمل من وثالثًا: .(١٩٨٤ وآخرون، (دوناند الجامعة طلبة لدى
إحدى وجدت املثال، سبيل عىل بالربامج. املرتبط العنف وتبعات نتائج التليفزيونية
جعلت عنيف تليفزيوني برنامج أثناء يف أُذيعت التي التجارية اإلعالنات أن الدراسات
للعقاب العدوانية األفعال أحد تعرض إدراك الثالث الصف يف األطفال عىل الصعب من
تُعرض التي العنيفة واألصوات الصور أن إىل النتائج هذه تشري إجماًال، .(١٩٧٣ (كولينز،
املنزل، يف مشابه محتًوى استخدام من أكرب بدرجة النشء يف تؤثر قد السينما دور يف
حد إىل الدراسات أغفلت ذلك، ومع بوصة. ٦٠ بحجم التليفزيون شاشة كانت إن حتى
عىل بالفعل يعمل املشاهدة يف آخرين ومشاركة الشاشة حجم كان إذا ما فحص بعيد

النشأة. أثناء اإلعالمي العنف آثار من التخفيف
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عرش الثاني الفصل

اإلعالم: تأثرياتوسائل
اإلعالمية والثقافة واملخاطر، احلجم،

بوسائل واضح نحو عىل واملراهقون واألطفال الرضع يتأثر السابقة، الفصول كشفت كما
لبعضها فإن للشباب، مفيدة التأثريات هذه بعض أن حني ويف يستهلكونها. التي اإلعالم
واملعلمني األمور أولياء عىل ينبغي مًدى أي إىل ولكن، ضارٍّا. يكون أن عىل القدرة اآلخر
السلبية؟ النتائج إزاء بالقلق يشعروا وأن اإليجابية النتائج يمتدحوا أن والسياسيني
يف بالنشء املحيطة اإلعالم وسائل تمارسه الذي الكبري التأثري مدى ما أخرى، بعبارة
من االجتماعية العلوم متخصصو يستفيد السؤال، هذا عىل اإلجابة يف وللمساعدة حياتهم؟
طريق عن تُفرسَّ التي التابع للمتغري املئوية النسبة هو التباين للتباين. اإلحصائي املفهوم
املشاعر وإثارة واملشاعر واألفكار املواقف تمثل اإلعالم وسائل أبحاث يف مستقل. متغري
العنيفة املثال، سبيل (عىل اإلعالم وسائل أشكال مختلف وتمثل التابعة، املتغريات والسلوك
فإن وهكذا، املستقلة. املتغريات ذلك) إىل وما اإليجابية، واالجتماعية واألكاديمية والجنسية
وما واملشاعر، واألفكار السلوكيات نسبة عن الكشف تحاول اإلعالم وسائل تأثري أبحاث

اإلعالم. وسائل استخدام إىل تُعزى أن يمكن التي ذلك، إىل
املستقلة املتغريات فإن الدراسة، قيد تابع متغري ما كعكة اعتربنا إذا املثال سبيل عىل
بعض تكون الكعكة، صنع عند الحال، وبطبيعة الكعكة. تلك تشكل التي املكونات هي
اإلجمالية الكمية من أكرب مئوية نسبة تشكل إنها أي غريها؛ من بروًزا أكثر املكونات
املستقلة املتغريات بعض تفرس حيث التباين، يف الحال هو وهذا املستخدمة، للمكونات
دراسة عند املثال، سبيل عىل له. األخرى املستقلة املتغريات تفسري من أكثر تابًعا متغريًا
العالقات جودة أن حني يف التباين، من ٪٢٥ األقران يفرس النشء، لدى الجانح السلوك
التباين، من ٪١ حوايل الصغرية اآلثار تفرس ما وعادة التباين. من ٪٣ تمثل األرسية
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حتى ولكن األقل. عىل ٪٢٥ الكبرية اآلثار وتفرس ،٪١٠ حوايل املتوسطة اآلثار وتفرس
ُمفرسَّ غري يبقى التباين من ٪٧٥ فإن كبريًا، يُعترب الذي الحد إىل التأثري نسب تصل عندما

ال االجتماعية، العلوم أبحاث يف األحيان، معظم ويف الدراسة. يف املشمولة العوامل قبل من
غري الحقيقة هذه أن من الرغم وعىل الدراسة. قيد التأثري أسباب تماًما نفرس أن يمكننا
يف ذلك، عىل وعالوة هائل. البرشي السلوك تعقيد إن حيث مستغَربة، ليست فإنها مرضية،
رئيسيٍّا «سببًا» لتُعترب التباين من يكفي ما مفردة متغريات تفرسِّ ما نادًرا النمو، أبحاث
كبريًا كان سواء التباين، من مقدار أي يفرسِّ الذي املستقل املتغري فإن ذلك، ومع للتأثري.

.(٢٠٠٦ (كريش، الدراسة قيد الظاهرة تفسري إىل خطوة العلم يقرب صغريًا، أو

البعدي التحليل (1)

إىل الجديدة األبحاث تميل بل متطابق. نحو عىل التجريبية الدراسات تتكرر ما نادًرا
املستقلة واملتغريات والتصميم العينة عىل تعديالت إجراء مع األصيل، العمل جوهر تكرار
مختلفة، وأعمار الحجم، مختلفة لعينات الدراسات من العديد استخدام مع ولكن والتابعة.
وسائل تأثريات من تأثري ألي للتباين تقدير تقديم فإن ذلك، إىل وما مختلفة، وأساليب
االختالفات من كبري عدد وجود مع حتى الحظ، لحسن صعبًا. يكون أن يمكن اإلعالم
خالل من للتباين منهجية تقييمات إجراء املمكن من يزال ال الدراسات، بني املنهجية
العددية النتائج البعدي التحليل يجمع البعدي. التحليل باسم املعروف اإلحصائي اإلجراء
ومن الدراسات. بني االختالفات االعتبار بعني األخذ مع املستقلة، األبحاث مشاريع من
املوجودة الضعف نقاط فإن واحدة، دراسة يف منفصلة بحثية مشاريع بني الجمع خالل
تعميم عىل القدرة ضعف أو الصغري العينة حجم املثال، سبيل (عىل الفردية الدراسات يف
عندما خاص نحو عىل مفيًدا البعدي التحليل ويكون للقلق. إثارة أقل تصبح النتائج)
يصنع البعدي التحليل أن جوهريٍّا يعني وهذا متناقضة؛ نتائج إىل متعددة دراسات تشري
االختالفات كشف عىل القدرة يزيد ثَم ومن األصغر، العينات من عدد من كبرية عينة
أثناء البعدي التحليل ويساعد النتائج). قوة (مثل بالفعل موجودة كانت ما إذا الحقيقية،
(كومستوك السابق يف حاسمة نتائجها تكن لم التي التأثريات توضيح يف بذلك القيام

.(٢٠٠٣ وشارر،
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هذا حجم أيًضا البعدي التحليل يقيس عدمه، من التأثري وجود تحديد إىل وإضافة
،(r+) التأثري حجم ارتباط األحيان من كثري يف الباحثون يستخدم بذلك، وللقيام التأثري.
معامالت وتعترب التابع. واملتغري املستقل املتغري بني العالقة قوة متوسط إىل يشري الذي
عندما وكبرية ،٠٫٣٠ نطاق يف ومتوسطة ،٠٫١٠ حوايل عند صغرية التأثري حجم ارتباط
الذي التباين ملجموع تقديًرا البعدي التحليل يوفر أن يمكن وأخريًا، .٠٫٥٠ حدود يف تكون

منفرد. عامل أي يفرسه
بعدية: تحليلية دراسة تقييم عند مراعاتها يجب التي املهمة األمور من عديد ثمة
منهجية مشاكل ذات متعددة دراسات إدراج يف اإلفراط يتسبب أن يمكن املثال، سبيل عىل
العديد إدراج فإن ذلك، من العكس وعىل قيمة. بدون إحصائيٍّا مهمة آثار جعل يف ملحوظة
دليل عىل العثور الصعب من يجعل أن أيًضا يمكن الضعيفة املنهجية ذات الدراسات من
التحليلية (٢٠٠٤) أندرسون دراسة كشفت ييل: ما تأمل ذلك، عىل وكمثال التأثري. عىل
أحجام أن والسلوك واملشاعر العدوانية األفكار عىل العنيفة الفيديو ألعاب لتأثري البعدية
فقط املمارسات» «أفضل ذات الدراسات اْستُْخِدمت عندما لها حجم أكرب يف كانت التأثري
املنهجية). العيوب من قليل عدد سوى تتضمن ال التي الدراسات تلك (أي التحليالت يف
زالوا ما الباحثني فإن موضوعية، البعدي للتحليل الخاضعة اإلحصاءات أن من الرغم عىل
تصنيف وكيفية الدراسة يف يضمنونها التي املقاالت بشأن ذاتية قرارات باتخاذ مطالبني
يف املثال، سبيل عىل املشاعر). إثارة مستوى أو العاطفة (مثل للدراسة املختلفة الجوانب
اقرتاض (١٩٨٦) هريولد أدرج اإليجابي، االجتماعي السلوك عىل التليفزيون آلثار تقييٍم
اإليجابي االجتماعي السلوك أن إىل وبالنظر إيجابي. اجتماعي كفعل املكتبة من الكتب
هريولد قرار فإن اآلخرين، مع والتعاون واملشاركة املساعدة من مبارشة أعمال بأنه يُعرف

.(٢٠٠١ ووودارد، (ماريس الحًقا للتشكيك تعرض
التي املقاالت نرش يف االجتماعية العلوم مجالت من العديد ترتدد ذلك، إىل باإلضافة
تكون أن احتماًال األكثر من فإنه النحو، هذا وعىل إحصائية». داللة «بال نتائج تورد
ويُشار غيابه. من أكثر التأثري وجود نحو مائلة البعدي التحليل يف املدرجة الدراسات
يحاولون قد الباحثني أن من الرغم عىل النرش». «تحيز باسم عادة الظاهرة هذه إىل
معرفة املستحيل من فإنه امللفات، درج يف انتهت التي املنشورة غري الدراسات تعقب
تقدير املمكن فمن ذلك، ومع ال. أم أُدرجت الصلة ذات الدراسات جميع كانت إذا ما
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العدد تحديد «أسلوب تُسمى طريقة ثمة البعدي. التحليل نتائج عىل النرش تحيز تأثري
الالزمة اإلحصائية الداللة ذات غري اإلضافية الدراسات عدد تحسب النقص» إلثبات الالزم
للتحليالت وبالنسبة إحصائيٍّا. داللة ذات غري تصبح اإلحصائية الداللة ذات النتيجة لجعل
من العديد وجود يلزم فإنه عاليًا، النقص إلثبات الالزم العدد يكون عندما البعدية،
أن يُعتقد الحاالت، هذه مثل ويف النتائج. لتغيري اإلحصائية الداللة ذات غري الدراسات
النقص إلثبات الالزم العدد يكون عندما ذلك، من النقيض وعىل ضئيل. النرش تحيز تأثري
بشكل يزيد مما النتائج، عىل للتأثري الدراسات من قليل عدد إىل إال حاجة فال منخفًضا،

.(٢٠٠٧ (فريجسون، النتائج عىل النرش تحيز تأثري احتمالية من كبري

اإلعالم وسائل آثار أبحاث عىل البعدية التحليالت نتائج (1-1)

تفرس اإلعالم وسائل أن إىل البعدية التحليالت من العديد نتائج تشري الحجم، حيث من
هو وكما الدراسة. قيد التابع املتغري عىل اعتماًدا التباين، من ٪١٤ إىل ٪١ بني ما
السلوك عىل تأثري أكرب لها النشأة عرب اإلعالم وسائل أن يبدو ،1-12 شكل يف مبني
لها اإلعالم وسائل أن يبدو النقيض، وعىل والتدخني. والعدوانية اإليجابي االجتماعي
جروز ٢٠٠٧؛ وكارفيث، (ديزموند البدني والنشاط الجسم وزن عىل بكثري أقل تأثري
ماريس ٢٠٠٨؛ وهارتلينج، وكالسن تجوزفولد وليانج، كالسن ٢٠٠١؛ ومورنِن، وليفني
٢٠٠٧؛ أوبليجر، ٢٠٠٤؛ وموردي، وكامريون وجورييل وبيدل مارشال ٢٠٠٧؛ ووودارد،
تحليلية دراسات توجد ال ذلك، ومع .(٢٠٠٦ ووينيكوف، وديفرانزا وشوجارمان ويلمان
النشأة عرب األخرى البيئية التأثريات وقوة اإلعالم وسائل تأثري أحجام بني تقارن بعدية
البيئية بالعوامل مقارنًة أنه إىل األمر يرجع ربما واألشقاء). واألقران األمور أولياء (مثل
غريه. من أكثر معينة نتائج عىل أكرب تأثريًا اإلعالم وسائل الستخدام أن يتضح األخرى،
البيئية العوامل سياق يف اإلعالم، لوسائل النسبية واملنافع املخاطر تتطلب النحو، هذا وعىل

الدراسة. من مزيًدا األخرى،
تحليالت توجد ال أوًال: البيانات؛ هذه تفسري عند التحذيرات بعض إىل حاجة ثمة
النشاط أو الكحول، تعاطي أو املخدرات، تعاطي عىل اإلعالم وسائل آثار عن حالية بعدية
من و١٠٪ ٪٥ بني ما عادة تفرس اإلعالم وسائل أن إىل األبحاث تشري ذلك، ومع الجنيس.
ثانيًا: .(٢٠٠٦ وآخرون، سارجنت دراسة املثال سبيل عىل (راجع النطاقات هذه يف التباين
مثل باإلعالم، املتعلقة األبحاث مجاالت لبعض بالنسبة النقص إلثبات الالزم العدد فإن
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٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠

التباين اُ*فرسَّ عن طريق وسائل اإلعالم

النشاط البدني
وزن الجسم

اختيار منتج معلن عنه
التوجه الذهني تجاه ا7نتجات ا7علن عنها

تصنيفات الجاذبية الجسدية
القلق والحد من األلم (ا7وسيقى)

الرضا عن شكل الجسم
تقليل القوالب النمطية (التلفزيون)

تشكيل القوالب النمطية (التلفزيون)
التفاعالت االجتماعية اإليجابية (التلفزيون)

العدوانية (ألعاب الفيديو)
بدء التدخW (األفالم)

العدوانية (التلفزيون)
مكانة التدخW (األفالم)

اإليثار

اإلعالم. وسائل طريق عن امُلفرسَّ للتباين املئوية النسبة :1-12 شكل
اإلعالم. وسائل من معني نوع عىل مقصوًرا كان البعدي التحليل أن إىل األقواس ⋆ تشري

الدراسات يف النرش يف تحيز وجود احتمالية إىل يشري مما نسبيٍّا، ضئيل اإلعالمي، العنف
وسائل تأثريات من الثقافية التأثريات تخفف ربما ثالثًا: .(٢٠٠٧ (فريجسون، السابقة
بكثري أكرب الكمبيوتر بمساعدة للتعليم التأثري أحجام املثال، سبيل عىل النشء. عىل اإلعالم
٠٫١٣؛ = التأثري (حجم املتحدة الواليات يف عليه هي مما (٠٫٥٥ = التأثري (حجم تايوان يف
النشء عىل تؤثر ال اإلعالم وسائل أن إىل مجتمعة النتائج هذه وتشري .(٢٠٠٧ لياو،
البيئية العوامل سياق يف تأثريها يحدث بل نهائيٍّا، التأثري عدم أو التام التأثري بطريقة
اإلعالم وسائل أنواع تأثريات اختالف مدى ملعرفة إضافية أبحاث إجراء ويلزم األخرى.
والعدوانية الجنس (مثل والفئات ذلك) إىل وما الفيديو وألعاب التليفزيون (مثل املختلفة

أيًضا. الثقافة حسب واملخدرات)
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النمو. أبحاث يف عادة املستخدم العمري التصنيف :1-12 جدول

املرتبط العمري النطاق النمو فرتة

واحدة سنة إىل امليالد من الرضع
العمر من سنوات ١–٣ امليش تعلم مرحلة
العمر من سنوات ٣–٥ املبكرة الطفولة
العمر من سنة ٦–١٢ املتوسطة الطفولة
العمر من سنة ١١–١٩ املراهقة

البعدية التحليلية الدراسات معظم تجد لم الفئات، من متنوعة مجموعة عرب رابًعا:
وسائل يف للعنف البعدي التحليل فشل املثال، سبيل عىل العمرية. الفوارق عىل ثابتة أدلة
وفًقا يختلف العدوانية عىل اإلعالمي العنف تأثري بأن الزعم دعم يف — النشأة عرب — اإلعالم
عمرية فوارق وجود عدم أن الواضح ومن .(٢٠٠١ وبوشمان، (أندرسون العمر الختالف
لوسائل التفاضيل التأثري تقييم هو الكتاب لهذا األسايس الرتكيز أن إىل نظًرا الدهشة يثري
التحليلية الدراسات معظم فإن اآلن، حتى ذلك، ومع واملراهقني. األطفال عىل اإلعالم
من مناسبة عمرية تقسيمات باستخدام اإلعالمية التأثريات كاٍف نحو عىل تقيِّم لم البعدية
العمرية الفئات أساس عىل النشء تقسيم إىل األبحاث تميل ذلك، من بدًال النمو. منظور
املبكرة، الطفولة ومرحلة امليش، تعلم مرحلة يف واألطفال الرضع، األطفال وهي اإلجمالية
جمع يكون ملاذا ولكن .(1-12 جدول (انظر املراهقة ومرحلة املتوسطة، الطفولة ومرحلة
مالئم؟ غري نفسها العمرية الفئة من جزءًا يشكلون الذين األطفال من عشوائيٍّا البيانات
العمرية. الفئات داخل التطور من الكثري يحدث يُغَفل: ما غالبًا ولكن بسيط، الجواب
ملرحلة ينتمون جميعهم سنوات و١٠ سنوات ٦ سن يف األطفال فإن املثال، سبيل عىل
فهما سنوات، و١٠ ٦ عمر يف شقيقني أي من ستعرف كما ولكن، املتوسطة. الطفولة
عندما املثال، سبيل عىل والعاطفي. واالجتماعي واإلدراكي الجسدي املستوى عىل مختلفان
عىل القائم املزاح فهم يف أسايس عنرص إىل يفتقر كان عمره، من السادسة يف ابني كان
بأنه واسع نطاق عىل تعريفه يمكن الذي اللغوي»، وراء ما «الوعي باسم واملعروف اللغة،
ورسويف ديهارت والنحو: الجملة بناء املثال، سبيل (عىل للغة الرسمية الجوانب يف التفكري
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«أنا هناك؟» «َمن الباب.» يل «افتح التالية: النكتة قال النحو، هذا وعىل .(٢٠٠٤ وكوبر،
قالت الشديد، بالضحك مشغوًال ابني كان وبينما الربتقايل!» «املوز موز؟» «أي املوز.»
وراء ما الوعي من ًرا متطوِّ ا حسٍّ اكتسبت التي سنوات، ١٠ العمر من البالغة شقيقته
إنشاء يكون الحاالت، معظم ويف حق، عىل كانت بالطبع له.» معنى ال هذا «حسنًا، اللغوي:
٢-٣ عن يزيد بمعدَّل السنِّ يف يتفاَوتُون الذين امُلراهقني أو األطفال من واحدة مجموعة
والعاطفية واالجتماعية واإلدراكية الجسدية ات التغريُّ من كثري ة فثمَّ منطقي. غري سنوات
الفروق هذه وضع يف الفشل يُؤدِّي وربما الزمن. من قصرية فرتة غضون يف تحُدث التي

النمو. حالة مع ُمختِلطة بيانات إىل االعتبار يف
األبحاث يف العمر أساس عىل كبرية مجموعات إنشاء الرضورة تَستلِزم ما عادًة
تستخدم التي الدراسات بني نسبيٍّا قليل اتساق ثمة اتَّضح، وكما البُعدية. التحليلية
أن حني يف املثال، سبيل عىل العمر. أساس عىل املنشأة املجموعات أو العمرية الفئات
تستخدم ربما أخرى دراسة فإن سنوات، ١٠ إىل ٦ من األطفال تقيِّم ربما ما دراسة
عىل القائم التداخل عن الناتج القيد وبسبب سنوات. ١٠ إىل ٨ عمر يف األطفال من عينة
كبرية عمرية مجموعة إنشاء هي الدراستني هاتني بني للجمع الوحيدة الطريقة فإن العمر،
سن بني واضحة النمو يف اختالفات أي فإن لذلك، ونتيجة سنوات. و١٠ ٦ بني ترتاوح
األعمار أي تحدد منهجية قواعد وجود لعدم نظًرا ولألسف، البيانات. يف تختفي و١٠ ٦
وعىل شائع. أمر التداخل من النوع هذا فإن بينها، للجمع النمو ناحية من مناسبة تُعترب
فرتات عرب تنشأ العمر، أساس عىل أكرب فئات استخدام إىل الباحثون يضطر النحو، هذا

ممتدة. نمو
التي التباين كمية أن إىل اإلعالمية التأثريات أبحاث منتقدو يشري ما كثريًا وأخريًا،
حتى سابًقا، ذُكر وكما نسبيٍّا. صغرية تكون واحدة نتيجة أي يف اإلعالم وسائل تفرسها
حتى الحقيقي، العالم يف ذلك، ومع . ُمفرسَّ غري التباين من ٪٧٥ ترتك الكبرية التأثريات
كمية املثال، سبيل عىل املجتمع. عىل كبري تأثري لها يكون أن يمكن الصغرية التأثريات
ومع .٪١ حوايل سوى ليست القلبية النوبات من الوقاية يف األسربين يفرسها التي التباين
من يقلل بأنه الصحية الرعاية برامج يف معروًفا إجراءً يوميٍّا األسربين وصف يُعترب ذلك،
أو الطالء يف الرصاص باستخدام يُسمح يعد لم وباملثل، القلبية. بالنوبات اإلصابة خطر
يف التباين من ٪٢ حوايل يفرس للرصاص التعرض أن من الرغم عىل البنزين يف إضافته
استخدام فإن التباين، من ٪٤ سوى يفرس ال أنه من الرغم وعىل األطفال. ذكاء معدل
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املنقول البرشي املناعي العوز فريوس من الوقاية يف ا مهمٍّ عامًال يُعترب الذكري الواقي
التأثريات أهمية كثريًا توضح الصحية، األبحاث يف شائعة تُعترب التي األمثلة، وهذه جنسيٍّا.
وسائل تأثري يف التفكري عند ثَم، ومن العامة. والسياسة العامة الصحة عىل «الصغرية»
فقط ليست اإلعالم وسائل تفرسها التي التباين من ٪١–١٤ نسبة فإن النشء، عىل اإلعالم
٢٠٠١؛ وبوشمان، (أندرسون مجتمعية أهمية ذات أيًضا ولكنها إحصائية، أهمية ذات

.(٢٠٠٧ وباكيل، وجينتايل أندرسون

املفيدة والعوامل الوقائية والعوامل الخطر عوامل (2)

وكعامل خطر، كعامل مختلفة: طرق بثالث النشء عىل تؤثر أن اإلعالم لوسائل يمكن
سلبية، نتائج حدوث احتمال من تزيد الخطر عوامل أن حني ويف مفيد. وكعامل وقائي،
السلبية، النتائج من الوقاية من وبدًال االحتمال. هذا من تقلل الوقائية العوامل فإن
القلب، أمراض ضد املعركة يف املثال، سبيل عىل اإليجابية. النتائج املفيدة العوامل تعزز
املفرطة السمنة من يعانون الذين األشخاص إن حيث مهم، خطر كعامل السمنة ُحددت
لخفض دواء تناول ويُعد الطبيعي. الوزن ذوي األفراد من القلب ألمراض عرضة أكثر
جدران عىل الدهنية للويحات الطبيعي الرتاكم يمنع ألنه وقائيٍّا، عامًال الكولسرتول
القلب يجعل ألنه مفيًدا؛ عامًال التاجي الرشيان مجازة جراحة إجراء ويمثل الرشايني.
بعض ويف املستقبل). يف الرشيان انسداد يمنع ال (لكنه أفضل نحو عىل يعمل الضعيف
التمارين فممارسة سواء. حد عىل ووقائية مفيدة بأنها العوامل تتسم أن يمكن األحيان،
حجمه (أي القلب صحة يعززان إنهما حيث مفيدان، عامالن الصحي الطعام وتناول
(مثل القلب بأمراض اإلصابة خطر من يقلالن ألنهما وقائيني عاملني ويُعدان وقوته)

.(٢٠٠٨ يونيو شخصية، مراسالت كريش، إم إم الرشايني؛ انسداد
واحد خطر عامل يوجد ال أنه نتذكر أن املهم من اإلعالم، وسائل بتأثري يتعلق وفيما
حدوث عدم يضمن أن واحد وقائي عامل ألي يمكن ال وباملثل، سلبية. نتيجة إىل يؤدي
األمثلة تأمل املرجوة. اإليجابية النتيجة إىل دائًما واحد مفيد عامل يؤدي وال سلبية. نتيجة
التدين شديد املراهق تجعل لن التليفزيون شاشة عىل الجنس أفالم مشاهدة التالية:
الكمبيوتر لعبة لعب أو سمسم» «عالم برنامج ومشاهدة األخالق، فاسد فجأة يصبح
التليفزيوني الربنامج وحتى األكاديمي. النجاح يضمن لن جريد» فريست ستارت «جامب
تراكم إن بل بعدوانية. األطفال ترصف يف يتسبب لن اإلطالق عىل ووحشية عنًفا األكثر
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من كل إىل يؤدي ما هو الوقت مرور مع املفيدة والعوامل الوقاية وعوامل الخطر عوامل
القدرة أن (٢٠٠٧) وزمالؤه أندرسون وجد ذلك، عىل وكمثال والسلبية. اإليجابية النتائج
خطر عامل كل وضع مع كبري نحو عىل زادت الواقعي العالم يف بالعدوانية التنبؤ عىل
فقط خطر عوامل لثالثة إال الصدد هذا يف نحتاج ال ذلك، عىل وعالوة االعتبار. بعني إضايف

التنبؤية. الدقة من عالية درجة لتوليد — اإلعالمي للعنف التعرض بينها من —
أو عامل مع التعامل عىل قادرون النشء معظم فإن ،(١٩٩٩) لجاربارينو وفًقا
أو خطر عوامل ثالثة وجود عند ولكن سلبية، عواقب دون الخطر عوامل من عاملني
العوامل وألن ذلك، ومع حدوثها. عدم من احتماًال أكثر السلبية النتائج حدوث فإن أكثر،
الكيل املجموع فإن املتعددة، الخطر لعوامل السلبي التأثري تخفيف تستطيع الوقائية
املرجح من فإنه ثَم، ومن املرصودة. النتيجة ينتج ما هو الوقائية والعوامل الخطر لعوامل
الخطر عوامل من كثريًا يمتلكون الذين النشء عىل سلبيٍّا تأثريًا اإلعالم وسائل تؤثر أن
العوامل (أو الخطر عوامل بعض تكون ربما أخرى، ومرة الوقائية. العوامل من وقليًال
والعوامل الخطر عوامل كمية إىل باإلضافة ثَم، ومن غريها. من تأثريًا أكثر الوقائية)
دور يأتي وهنا عامل. لكل النسبي التأثري االعتبار يف يُؤخذ أن ينبغي املوجودة، الوقائية
تقديًرا يقدم وقائي عامل أو خطر عامل أي يمثله الذي التباين مقدار إن حيث التباين،
مشاهدة أن الواضح من ،1-12 شكل إىل النظر عند املثال، سبيل عىل العوامل. هذه لتأثري
البدانة من بكثري أكرب للعدوانية خطر عامل يمثل طويلة لساعات العنيفة اإلعالم وسائل

لها. خطر كعامل

اإلعالمية األمية محو خالل من اإلعالم لوسائل السلبية اآلثار من الحد (3)

يتعرض الذي املحتوى من الكثري فإن ولألسف، اإلعالم، بوسائل مشبع عالم يف نعيش إننا
سابًقا، ذُكر وكما ذلك، ومع سلبية. نتائج حدوث لخطر يعرضهم واملراهقون األطفال له
ويتمثل النشء. عىل اإلعالم لوسائل املحتملة الضارة اآلثار من تخفف الوقائية العوامل فإن
التدخل اسرتاتيجيات من مجموعة إىل الوساطة تشري «الوساطة». يف الوقائية العوامل أحد
خضعت واملراهقني. األطفال عىل اإلعالم وسائل استخدام بآثار اإلخالل تحاول التي
الوساطة املاضية: الثالثني السنوات مدى عىل للدراسة الوساطة من مختلفة أنواع ثالثة
بمشاركة الوساطة تتضمن التقييدية. والوساطة النشطة، والوساطة االستخدام، بمشاركة
األطفال. مع اإلعالم وسائل تجربة يف ذلك إىل وما واملعلمني، اآلباء مشاركة االستخدام
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محتوى بشأن تعليقات أية تُقدَّم ال حيث سلبي، بأنه الوساطة من النوع هذا يتسم
تحدث التي — التقييدية الوساطة وتشري استخدامه. بعد أو أثناء أو قبل اإلعالم وسائل
اإلعالم وسائل نوع و/أو كمية عىل قيود فيه توضع الذي الوضع إىل — عادة املنزل يف
يف أطفالهما عىل الوالدان يحظر ربما املثال، سبيل عىل بمشاهدتها. للشباب يُسمح التي
أو عاًما ١٧ من ألقل مناسبة غري بأنها املصنفة الفيديو ألعاب لعب املراهقة قبل ما مرحلة
التحدث عملية إىل فتشري النشطة الوساطة أما مقيَّد. تصنيف تحمل التي األفالم مشاهدة
النشطة الوساطة أثناء املثال، سبيل عىل اإلعالم. وسائل محتوى عن واملراهقني األطفال إىل
وآليات لإلعالن، اإلقناعي الهدف للشباب املعلم أو الوالدين أحد يرشح ما، إعالن ملحتوى
وأحكام تعليقات تقديم نفسه الوقت ويف املبالغة)، املثال، سبيل (عىل الهدف ذلك تحقيق

اإلعالنات. بشأن سلبية
النشطة الوساطة تحاول التقييدية، والوساطة االستخدام بمشاركة للوساطة وخالًفا
لوسائل العاطفية استجاباتهم وتغيري واملراهقني األطفال لدى اإلدراكية الدفاعات زيادة
الطبيعة فهم عىل النشء تساعد التي العوامل إىل اإلدراكية الدفاعات وتشري اإلعالم.
وتصوير ونواياها واقعيتها غرار عىل استخدامها؛ يجري التي اإلعالم لوسائل الحقيقية
إظهار يف اإلعالمية العنف تجسيدات تفشل ما كثريًا املثال، سبيل عىل بها. املتواجدين
(بجوزين وزمالئها بجوزين وترى واملعاناة). األلم (مثل العنف لنتائج واقعية صور
بلوغهم مع إدراكية دفاعات األطفال امتالك رغم أنه (٢٠٠٧ وسونديج، مولني دير وفان
تدخل خالل من ذلك، ومع عاًما. ١٢ سن حتى بمفردهم يستخدمونها ال فإنهم الثامنة،
ولكن بكثري. لذلك سابق وقت يف واستخدامها اإلدراكية الدفاعات تفعيل يمكن الكبار،
املبكرة، املراهقة مرحلة خالل لالستخدام متاحة اإلدراكية الدفاعات تكون عندما حتى
يجنون يستخدمونها الذين أولئك أن بيد فعال. نحو عىل املراهقني جميع يستخدمها ال
عرضة أقل التجارية اإلعالنات ينتقدون الذين املراهقون كان املثال، سبيل عىل ذلك. ثمار
(إبشتاين هذه اإلعالم وسائل مقاومة مهارة يمتلكون ال الذين املراهقني من الكحول لرشب
بوسائل اإلعجاب إىل الوجدانية االستجابات تشري سابًقا، ذُكر وكما .(٢٠٠٨ وبوتفني،
النشطة الوساطة تحاول النحو، هذا وعىل حيالها. الذهني والتوجه املستخدمة اإلعالم

اإلعالم. وسائل تجاه السلبية الذهنية التوجهات وزيادة اإليجابية املشاعر من الحد
اإلعالم وسائل تحليل عىل القدرة تنمية إىل اإلعالمية» األمية «محو مصطلح ويشري
التي اإلعالمية األمية محو حمالت يف الرئييس العنرص النشطة الوساطة وتُعد وتقييمها.
من العديد وتركز الدينية. واألماكن املدارس مثل الرسمية، األماكن يف األطفال تستهدف
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القضايا وتناقش اإلعالمي، لإلنتاج الواقعية املكونات عىل اإلعالمية األمية محو برامج
املبادئ وأحد ذلك. إىل وما الحبكة، وخطوط الكامريا وزوايا الخاصة بالتأثريات املتعلقة
اإلعالم، وسائل تُنشأ كيف للشباب أوضحت إذا أنه هو اإلعالمية األمية ملحو األساسية
اإلعالمية األمية محو تدخالت تتضمن ثَم، ومن بها. للتأثر عرضة أقل سيكونون فإنهم
من الحد (ب) النشء، لدى اإلعالم لوسائل اإلدراكي الفهم تغيري (أ) مستقلَّنْي: تأثريَيْن
بدءًا أنه بوضوح الدراسات من العديد وأظهر النشء. عىل اإلعالم لوسائل السلبي التأثري
بنجاح تغيريه يمكن الطفل لدى اإلعالم لوسائل اإلدراكي الفهم فإن األطفال، رياض من
محو حمالت عرَّفت املثال، سبيل فعىل املدرسة؛ يف اإلعالمية األمية محو برامج خالل من
اإلنتاج وطرق فعال نحو عىل لديهم املفضلة اإلعالم وسائل بواقع النشء اإلعالمية األمية
بوضوح اإلعالمية األمية محو تستطيع وهكذا، .(٢٠٠٢ (ناثانسون، إنشائها يف املستخدمة
تختلف أيًضا؟ تأثرياتها تغري أن يمكن هل ولكن اإلعالم. وسائل استخدام تجربة تغري أن

املعني. الطفل وعمر املستخدمة الوساطة نوع حسب اإلجابة

االستخدام بمشاركة بالوساطة املتعلقة األبحاث (1-3)

من للحد فعلية كمحاولة االستخدام بمشاركة الوساطة استخدام يف التفكري الصعب من
العملية. خالل إيجابية) (أو نقدية تعليقات أي تقديم يتم ال حيث اإلعالم، وسائل تأثري
التي اإلعالم وسائل إىل يستمع أو يقرأ أو يشاهد أو البالغ الشخص يلعب فببساطة
الذي املحتوى عىل ضمنيٍّا يوافق البالغ الشخص فإن بذلك، وبالقيام الطفل. يستهلكها
تأثري بشأن الجديدة األبحاث من نسبيٍّا قليل عدد سوى يوجد وال كان. مهما يُستهلك،
من النوع هذا أن إىل القليل العدد هذا يشري ذلك، ومع االستخدام. بمشاركة الوساطة
ناثانسون وجد ذلك، عىل كمثال اإلعالم. وسائل استخدام آثار من يخفف ال الوساطة
مرتبًطا كان اآلباء مع العنيفة التليفزيونية الربامج مشاهدة يف املشاركة أن (١٩٩٩)
أن املرجح من واضح، واحد يشء ثمة األطفال. لدى العدواني السلوك من أعىل بمستويات
وسائل آثار أن يعتقدون كانوا إذا االستخدام بمشاركة الوساطة يف األمور أولياء يشارك
يُعتقد عندما املقابل، ويف ضارة. ليست األقل عىل أو للنشء، مفيدة املستخدمة اإلعالم
الوساطة األمور أولياء يستخدم أن املرجح من فإنه ضارة، املستخدمة اإلعالم وسائل أن

.(٢٠٠٦ ويانز، (نيكني النشطة أو التقييدية
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التقييدية بالوساطة املتعلقة األبحاث (2-3)

اإلعالم لوسائل السلبي التأثري بتخفيض التقييدية الوساطة ارتبطت األحيان، بعض يف
(٢٠٠٦ وسورسويل، وكيم (سكولر وزمالؤها سكولر وجدت املثال، سبيل عىل النشء. عىل
أقل كانوا عموًما التليفزيون مشاهدة عىل أكثر قيوًدا أمورهم أولياء وضع الذين النشء أن
أكثر استثناء وزمالئها سكولر نتائج تُعد ذلك، ومع النشء. من غريهم من جنسية خربة
كل (يف الوساطة تقنيات بشأن والرتابطية التجريبية األبحاث وجدت إذ قاعدة؛ كونها من
الحد يف تفشل ما عادة التقييدية الوساطة من العالية املستويات أن واملدرسة) املنزل من
التقييدية الوساطة قدرة وعدم النشء. عىل اإلعالمي العنف أو التجارية اإلعالنات تأثري من
برصف ألنه، ما؛ حد إىل للدهشة مثري أمر النشء عىل اإلعالم وسائل تأثري من الحد عىل
التي اإلعالم وسائل بمشاهد واملراهقون األطفال يتأثر أن يمكن ال النمو، مرحلة عن النظر
رشاء للوالدين يمكن التقييدية، لجهودهم ودعًما ظاهريٍّا. سماعها أو رؤيتها يستطيعون ال
«V «الرشيحة تفعيل أو للطفل»، صديقة «قنوات إىل القنوات تقرص بعد عن تحكم أجهزة
برامج استخدام أو العنيف، املحتوى إىل الوصول ملنع بهم الخاصة التليفزيون أجهزة عىل
منع ببساطة أو اإلنرتنت، عىل اإلباحية املواد إىل الوصول ملنع شابه ما أو ناني» «نت
مفتاًحا والداي استخدم صغريًا، كنت عندما منها. الحد و/أو اإلعالم وسائل استخدام
السينما قنوات إىل الوصول ملنع املدفوع التليفزيون قنوات استقبال جهاز يف إدراجه يمكن
ذلك، ومع ليًال). تعرض التي درجة األقل اإلباحية املشاهد بعض عىل املحتوية (والربامج
منزًال يواجهون الذين النشء يستهلك ما كثريًا مستحيل.» يوجد فال اإلرادة، توجد «عندما
.(٢٠٠٢ (ناثانسون، آبائهم معرفة دون املحظور اإلعالم وسائل محتوى التقييد شديد
عندما بحرية واستخدمته املفتاح عىل العثور من تمكنت حالتي، يف املثال، سبيل عىل
بنجاح التقييدية الوساطة من معتدلة كميات استخدام يمكن ذلك، ومع والداي. خرج
النشء مع باملقارنة املثال، سبيل وعىل اإلعالم. وسائل الستخدام السلبي التأثري من للحد
النشء فإن التقييدية، الوساطة من عالية أو منخفضة مستويات ضمن يعيشون الذين
يكونوا أن إىل يميلون التقييدية الوساطة من متوسطة مستويات ضمن يعيشون الذين

.(١٩٩٩ (ناثانسون، اآلخرين األطفال من عدوانية أقل
غالبًا أنه هو التقييدية الوساطة من للغاية العالية املستويات لتجنب آخر سبب ثمة
نحو عىل املحتمل من أنه األبحاث أظهرت وقد والوالدين. الطفل بني ضغائن يسبب ما
كبريًا قدًرا يواجهون كانوا إذا والديهم تجاه سلبية ذهنية توجهات األطفال يتخذ أن أكرب
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ذلك، عىل وعالوة عادًال.» ليس «هذا شاب: من أكثر قول حد وعىل اإلعالم، وسائل تقييد من
الفاكهة لنظرية ووفًقا املحرمة». «الفاكهة تأثري إىل التقييدية الوساطة تؤدي أن يمكن
املوسيقية) األلبومات عىل التحذيرية العالمات غرار (عىل والتحذير الحظر فإن املحرمة،
قبل ما مرحلة يف األوالد يفضل املثال، سبيل عىل للنشء. اإلعالم وسائل جاذبية من تزيد
مشاهدة عىل ألعمارهم مناسبة غري بأنها املوصوفة التليفزيونية الربامج مشاهدة املراهقة
النمو أن يبدو ذلك، ومع .(١٩٩٨ وبالنك، (سنيجاس لهم مناسبة بأنها املوصوفة الربامج
وعالمات التحذيرية العالمات تزيد املحرمة. الفاكهة تأثري من يخففان الجنس ونوع
ولألطفال للبنني بالنسبة أكثر املحظورة اإلعالم وسائل استخدام يف الرغبة من الحظر
(بوشمان سنٍّا األصغر واألطفال بالفتيات مقارنة سنوات، ٨ عن أعمارهم تزيد الذين
للفتيات بالنسبة والحظر، التحذيرات فإن ذلك، من النقيض وعىل .(٢٠٠٣ وكانتور،
اإلعالم لوسائل تجنبهم إىل يؤدي مما امللوثة»، الفاكهة «تأثري تنتج الصغار، واألطفال

املحظورة.
الفاكهة بآثار واملتعلقة آنًفا املذكورة الجنسني بني االختالفات أن إىل اإلشارة وتجدر
اجتماعيٍّا؛ والفتيات الفتيان بها ه يُوجَّ التي الطريقة تعكس أن يمكن وامللوثة املحرمة
األداتي، الدور خصائص اكتساب نحو املجتمع يف التوجه إىل يميلون األوالد أن حني ففي
محاولة يف لذلك، ونتيجة التعبريية. األدوار لتبني املجتمع يف التوجه إىل يملن الفتيات فإن
يقومون أي واألمهات؛ اآلباء بمطالب ملتزمني غري األوالد يكون أن املرجح من لالستقالل،
من النقيض وعىل فعله. منهم الوالدان طلب ما بالرضورة وليس به، القيام يريدون بما
املحظورة، اإلعالم وسائل تجنب إىل املرأة عليه ترتبى الذي التعبريي الدور يؤدي ذلك،

الكبار. توجيهات وينفذن الصالحات» «الفتيات تتعاون حيث

النشطة بالوساطة املتعلقة األبحاث (3-3)

كبري قدر َق تََحقَّ التقييدية، والوساطة االستخدام بمشاركة الوساطة بنتائج مقارنة
(بوجزين النشطة الوساطة مع اإلعالم لوسائل السلبية اآلثار من الحد يف النجاح من
الواقع، يف .(٢٠٠١ وهايدل، وفارادي وكريمر وسافري روبنسون ٢٠٠٥؛ وفالكنربج،
الدفاعات عىل التأثري النشطة للوساطة يمكن اإلعالم، وسائل من معينة ألنواع بالنسبة
يمكن املثال، سبيل عىل املتوسطة. الطفولة مرحلة خالل العاطفية واالستجابات اإلدراكية
تزيد (ب) لإلعالن، اإلقناعي للهدف األطفال فهم تحسن (أ) أن: اإلعالنات عىل للوساطة
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أكرب نحو عىل سلبيٍّا ذهنيٍّا توجًها تخلق (ج) التجارية، اإلعالنات إزاء األطفال شكوك
األطفال طلبات تقليل إىل النشطة الوساطة تؤدي أن ويمكن عنها. املعلن املنتجات تجاه
براساد ٢٠٠٧؛ وآخرون، بوجزين ١٩٩٨؛ وآخرون، (بيجمولت اآلباء من للمنتجات
عبارات أن (٢٠٠٢) ناثانسون وجد الدراسات، هذه مع وتوافًقا .(١٩٧٨ وآخرون،
إىل أخرى أشياء يفعلن الفتيات من فالكثري مخطئ؛ املسلسل «هذا غرار: عىل الوساطة
يحببن الفتيات من فالكثري مخطئ؛ املسلسل و«هذا املاكياج.» ووضع أظافرهن طالء جانب
التليفزيونية للشخصيات إيجابية أقل تقييمات إىل تؤدي الوقت.» طوال يشتكني وال التخييم
سنٍّا األصغر لألطفال بالنسبة خاص نحو عىل قوية النشطة الوساطة آثار وكانت النمطية.
لم الذين االبتدائية املدرسة سن يف وللنشء الثاني) الصف حتى األطفال رياض سن (من
إضافية أبحاث وأظهرت ألطفالهم. التليفزيون مشاهدة أنشطة عادة أمورهم أولياء يراقب
نشاًطا يظهرون فإنهم التليفزيوني، املحتوى عن والديهم مع املراهقون يتحدث عندما أنه
وآخرون، (سكولر املحادثات هذه مثل حدوث عدم حالة يف بالوضع مقارنة أقل، جنسيٍّا

.(٢٠٠٦
النمطية والصور اإلعالنات مشاهدة عند النشطة الوساطة نتائج من النقيض عىل
غري كان اإلعالمي العنف عىل الوساطة أثناء اإلدراكية الدفاعات تغيري فإن للجنسني،
غرار: عىل بعبارات النشء إخبار فإن وهكذا، العدوانية. النتائج من الحد يف نسبيٍّا فعال
أنه يبدو ال حقيقيٍّا»، دًما ليس و«هذا ا» حقٍّ اآلخر أحدهم يرضب ال املمثلني هؤالء «إن
الجوانب عىل الرتكيز أدى األحيان، بعض ويف املشاهدة. بعد الناتجة العدوانية عىل يؤثر
.(١٩٨٠ (دوليتل، تقليله من بدًال العدواني، السلوك زيادة إىل اإلعالمي للعنف الواقعية
العاطفية االستجابة عىل تركز التي الوساطة تقنيات أن بالفعل يبدو أخرى ناحية من
مرعب» أمر ما شخص و«طعن خطأ» اآلخرين رضب إن الفظاعة؛ هذه «ما غرار عىل —
.(٢٠٠٣ وويلسون، (كانتور اإلعالمي العنف مشاهدة بعد العدواني السلوك من تقلل —
االستجابات عىل املركزة الوساطة تنتج حيث بالنمو، تتعلق اختالفات توجد أخرى، ومرة
املبكرة. بالطفولة مقارنة املتوسطة الطفولة مرحلة أثناء السلوك عىل أقوى آثاًرا العاطفية
أفضل تحكم وامتالك العدواني للسلوك املجتمعي بالحظر الوعي بني الجمع يفرس وربما
الوساطة، بعد العدوانية يف أكرب النخفاض سنٍّا األكرب األطفال إظهار سبب االندفاعات يف

.(٢٠٠٦ (كريش، املدرسة قبل ما سن يف باألطفال مقارنة
اإلعالمي العنف عىل الوساطة تأثري عىل تركز التي األبحاث أن لالهتمام املثري ومن
الذي لذلك مبارشة معارض نمو نمط عن كشفت العنف تجاه الذهنية» «التوجهات عىل
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أحد هو بالوساطة القائم كان وسواء العدواني. «السلوك» عىل الوساطة أبحاث يف ظهر
غري العدواني السلوك تجعل النشطة الوساطة أن يبدو آخر، بالًغا شخًصا أو الوالدين
األطفال عىل تؤثر الوساطة عبارات أن يبدو لكن النشء. معظم لدى قبوًال وأقل طبيعي
األطفال أن السبب يكون ربما املراهقة. قبل ما مرحلة يف األطفال من أكثر سنٍّا األصغر
بأسلوب تخاطبهم خاطئ»، أمر «القتل غرار عىل الوساطة، عبارات أن يرون سنٍّا األكرب
ربما أو للعنف. املناهضة الذهنية التوجهات تجاه عنيف» فعل «رد إىل يؤدي مما متعاٍل،
األكرب األطفال فإن والتوبيخ، الوعظ من فاصل تفادي أجل من أنه ببساطة السبب يكون
ويانج، (ناثانسون للعنف املناهضة الوساطة عبارات سماع عن آذانهم» «يسدون سنٍّا
عىل الرتكيز يكون ربما الوساطة، تجاه العنيف فعل رد عىل التحايل أجل ومن .(٢٠٠٣
سبيل عىل سنٍّا. األكرب لألطفال فائدة أكثر العنيف، السلوك خطأ من بدًال الضحايا، مشاعر
٧ بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال توجيه أن (٢٠٠٠) وكانتور ناثانسون وجد املثال،
تصنيفات إىل أدى عنيف كارتون مشاهدة قبل الضحية مشاعر عىل للرتكيز عاًما و١١
التوجيه. هذا يتلقوا لم الذين بالنشء مقارنة بالربنامج، واإلعجاب الفكاهة ملستوى أقل
تلقوا عندما قبوًال أقل العدوانية استخدام الفتيات) (وليس األوالد اعترب ذلك، عىل وعالوة

فعال. نحو عىل املركزة الوساطة من النوع هذا
مرغوب غري آثار إىل أحيانًا أدت النشطة الوساطة فإن العام، نجاحها من الرغم وعىل
خالل اإلدراكي الجانب عىل املركِّزة الوساطة أن (١٩٨٠) دوليتل وجد آنًفا، ذُكر فكما فيها.
األبحاث أظهرت وباملثل، األطفال. بني العدواني السلوك زيادة إىل أدت العنيفة الربامج
أطفالهم مع اآلباء يتحدث عندما أنه الكحوليات تعاطي عىل الوساطة بآثار املتعلقة
وناش (أوستن الكحولية املرشوبات بأنواع املعرفة تزداد الكحول، استخدام عن الصغار
واضطرابات الجسد صورة بشأن األبحاث فهي للقلق إثارة األكثر أما .(١٩٩٥ فريجسون،
املثال، سبيل (عىل التليفزيونية الربامج ملحتوى الناقدة املشاهدة أن اكتشفت التي األكل،
فرتة خالل الجسد صورة اضطرابات من أعىل بمستويات ارتبطت املمثلة) نحافة مناقشة
النظر برصف للممثلني، الجسدية البنية عن أطفالهم مع اآلباء يتحدث عندما املراهقة.
التي بتلك أجسادهم بمقارنة باملراهقني الحال ينتهي سلبيٍّا، أو إيجابيٍّا الكالم كان إذا عما
الكتساب عرضة أكثر املراهقون وأصبح سلبية مشاعر هذا عن نتج الشاشة. عىل رأوها
مجرد فإن وهكذا، .(٢٠٠٣ وبوتا، (ناثانسون الشهية فقدان وأعراض للنحافة قوي دافع
يمكن أنه دائًما يعني ال واقعية غري بطريقة العالم تعرض اإلعالم وسائل أن معرفة

استخدامها. عن الناتجة اآلثار من التخفيف
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املضادة اإلعالم وسائل (4-3)

واملراهقني، األطفال عىل اإلعالم وسائل الستخدام السلبية اآلثار من للحد محاولة يف
هذا يرسل املضادة. اإلعالم وسائل العامة بالصحة املعنية واملنظمات الباحثون استخدم
فعىل عادة؛ النشء يواجهها التي تلك مبارشة تعارض إعالمية رسائل التدخل من النوع
إعالم ووسائل تليفزيونية إعالنات للمخدرات» ال «قل حملة استخدمت املثال، سبيل
نشاهدها ما كثريًا التي واملخدرات الكحوليات لتعاطي اإليجابية الصور لتناقض مطبوعة
وسائل بتدخالت املتعلقة األبحاث شملت اآلن، وحتى األفالم. ويف التليفزيون شاشات عىل
الكحوليات وتعاطي الجنيس والسلوك للجنسني النمطية والقوالب التحيز املضادة اإلعالم

والسجائر. واملخدرات

للجنسني النمطية القوالب (أ)

للجنسني النمطية للقوالب املضادة اإلعالم وسائل عىل األبحاث من العظمى الغالبية أُجريت
الذكور تُظِهر وكتب تجارية وإعالنات فيديو أرشطة عرض وشملت ،١٩٩٠ عام قبل
وطبيبات الذكور من ممرضني الوقت ذلك يف وتضمنت تقليدية، غري أدوار يف واإلناث
مختلطة، نتائج األبحاث أظهرت النمو، مراحل وأثناء النشء. من جمهور عىل اإلناث، من
للقوالب املضادة اإلعالم وسائل أن عىل دليًال الدراسات من قليل عدد سوى يجد لم حيث
أكثر أحد يتمثل .(١٩٨٥ (دوركني، للجنسني النمطية القوالب تقليص يف نجحت النمطية
العرشين، القرن سبعينيات أواخر يف ستايل» «فري باسم مرشوع يف طموًحا التدخالت
وطوال التليفزيونية. الربامج من سلسلة عاًما ١٢ إىل ٩ سن من النشء عىل ُعرض حيث
املضادة الرسائل من متنوعة ملجموعة النشء تعرض جزءًا، ١٣ من املكونة السلسلة هذه
وأظهرت لجنسهم. بالنسبة التقليدية غري أدوار يف البالغني انخراط مثل النمطية، للقوالب
مشاهدتها عند للجنسني النمطية القولبة من الحد يف فعالية أكثر كانت الربامج أن النتائج
أو مناقشة، دون الربامج مشاهدة فشلت بينما املشاهدة؛ بعد مناقشة وحدوث املدرسة، يف
مستغربًا ليس وهذا للجنسني. النمطية القولبة يف مهمة تغيريات أي إحداث يف املنزل، يف
فكلما سابًقا. املذكورة املفيدة والعوامل الوقائية والعوامل الخطر عوامل لنموذج نظًرا
لفوائد جنيهم احتمال زاد النشء، لها يتعرض التي واملفيدة الوقائية العوامل ازدادت

املضادة. اإلعالم وسائل
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للعرق النمطية القوالب (ب)

اإلعالم وسائل تطوير أن ثبت للجنسني، النمطية بالقوالب املتعلقة األبحاث غرار عىل
أن إىل (١٩٩٩) بيجلر وأشار صعب. أمر الفعالة للعرق النمطية للقوالب املضادة
العرقي التنوع عن دروس تقديم مثل — النمطية للقولبة املضادة العادية التقنيات
عليها، تحتوي ال بكتب للعرق نمطية قوالب عىل املحتوية الكتب عن واالستعاضة واإلثني،
معتقدات من الحد يف فعالة تكن لم — العنرصية مكافحة لربامج النشء وتعريض
قصص ثمة ذلك، ومع واملراهقني. األطفال لدى العنرصي والتحيز النمطية القوالب
برنامج النجاحات هذه أبرز أحد وكان املتوسطة. الطفولة مرحلة خالل األقل عىل نجاح،
لتقليل فيديوهات سلسلة متساوون: ولكنهم مختلفون «برش املدرسة، عىل املعتمد التدخل
حل (مثل للسلوك نماذج لتقديم األعراق متعددي لبرش دًمى استخدم الذي التحيز»،
النمطية)، القوالب تحدي (مثل التفكري وعمليات األقران)، ضغط ومقاومة املشكالت
حول يدور فيديو مقطع كل وكان العنرصي. التحيز من الخالية الذهنية والتوجهات
الثقافية، والهوية املهينة، األسماء إطالق املثال، سبيل (عىل بالعرق صلة ذي موضوع
الدراسية الفصول معلمي ملساعدة بدليل مصحوبًا وكان التحامل)، ضد موقف واتخاذ
األعراق مختلف من الثالث الصف ألطفال تقييم وكشف بفعالية. السلسلة هذه إدارة عىل
تعرضوا الذين النشء أن وقوقازيون) وإسباني وآسيوي أفريقي أصل من (أمريكيون
انخفاًضا أظهروا الدراسية الفصول يف بها املرتبطة واملناقشات الفيديو مقاطع لسلسلة
بمجموعة مقارنة النمطية بالقوالب الخاصة واملعتقدات الذهنية التوجهات يف ملحوًظا
املساعدة لتقديم عرضة أكثر التجريبية املجموعة يف النشء كان ذلك، إىل باإلضافة الضبط.
عرضة وأكثر األخرى، األعراق مع صداقات لعقد عرضة وأكثر مختلف، عرق من لطفل
مختلفة أعراق من أشخاص بني رصاع مع بفعالية التعامل كيفية معرفة إىل لإلشارة

.(١٩٩٩ (جريفز،

الجنيس السلوك (ج)

حمالت استخدمت جنسيٍّا، املنقولة واألمراض املراهقات حمل موجة لوقف محاولة ويف
بني الجنس ممارسة عن واالمتناع املسئول الجنيس السلوك لتعزيز جماهريية إعالمية
شابه وما — التليفزيونية والربامج املدمجة واألقراص إلكرتونية مواقع فتقدم املراهقني.
يف الجنس، ممارسة رفض كيفية أو اآلمن»، «الجنس عىل للتعرف وسيلة للنشء — ذلك
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ملنع الوطنية الحملة توجد الحمالت هذه طليعة ويف انتقادية. وغري الحرج من خالية بيئة
(برامج إعالمية مواد تُنتج ظلت التي فيه، املرغوب غري والحمل املراهقة سن يف الحمل
الزمان. من عقدين من ألكثر بالوقاية متعلقة ومجالت) إلكرتونية ومواقع تليفزيونية
بيبي «ذي الواقع تليفزيون برنامج يف يس بي إن قناة مع تشاركت األخرية، اآلونة ويف
رضع أطفال برعاية عاًما ٢٠ إىل ١٨ سن يف أزواج خمسة فيه يُكلَّف الذي بورووارز»،
يف كباًرا أشخاًصا أو مراهقني أو املراهقة قبل ما مرحلة يف أو امليش تعلم مرحلة يف أو
عىل وسلبياتها (بإيجابياتها ترعاهم أطفال وجود حقيقة وظهرت الكامريا. أمام السن
إرشادي دليل وُقدم تحميل». «ال للربنامج العامة الرسالة وكانت بوضوح، سواء) حد
الربنامج. محتوى بشأن أطفالهم مع التحدث يف اآلباء ملساعدة اإلنرتنت من للتنزيل قابل

أيًضا. للنشء اإلنرتنت عرب مناقشات وأجريت
الحمل منع وحبوب الذَّكرية الواقيات عن إعالنات العالم أنحاء جميع يف وُعرضت
(براون البرشي املناعي العوز بفريوس واإلصابة املراهقات حمل معدالت خفض أجل من
املراهقني عىل النطاق واسعة الدراسات من قليل عدد وجود ورغم .(٢٠٠٧ وسرتاسبورجر،
بالصحة املتعلقة اإلعالمية الرسائل أن إىل تشري أُجريت التي الدراسات فإن األمريكيِّني،
فعىل املراهقني؛ لدى الجنسية والسلوكيات الذهنية التوجهات تغري أن يمكن الجنسية
مؤسسة بني مشرتكة إعالمية حملة فعالية لتقييم استقصائية دراسة وجدت املثال، سبيل
العامة، الخدمة وإعالنات اإللكرتونية، املواقع تشمل (التي كايزر عائلة ومؤسسة يف» تي «إم
أن الخاصة) التليفزيونية والتغطيات الفيديو، ومقاطع املدمجة، واألقراص والكتيبات،
أن أكثر املحتمل من كان بأنه ذكروا عاًما و٢٤ ١٦ بني أعمارهم ترتاوح ممن باملائة ٦٦
جنسيٍّا الناشطني املراهقني إىل وبالنسبة الحملة. مواد قراءة بعد الجنس ممارسة يؤجلوا
الواقي استخدام جعلت املضادة اإلعالم وسائل حملة أن ثلثيهم من أكثر ذكر بالفعل،
والتحدث جنسيٍّا، املنقولة األمراض لفحص يخضعون وجعلتهم احتماًال، أكثر الذكري
دراسة ووجدت .(٢٠٠٣ كايزر، عائلة (مؤسسة اآلمن الجنس بشأن اآلخر الطرف مع
التي الذكرية الواقيات استخدام تجاهل حاالت خفضت التفاعلية الفيديو مقاطع أن أخرى
بعد املراهقات الفتيات لدى جنسيٍّا املنقولة باألمراض اإلصابة وحاالت املراهقون ذكرها
والحمل الجماع معدالت انخفضت وباملثل، .(٢٠٠٤ وآخرون، (داونز التدخل من أشهر ٦
بعنوان الجنس ممارسة عن لالمتناع لحملة التعرض بعد املتوسطة املدارس طالب لدى
وسائل حمالت أن أيًضا األبحاث أظهرت وقد .(٢٠٠١ وآخرون، (دونيجر اآلن» ليس «ال
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عن أبنائهم مع اآلباء تحدث احتمال من فعال نحو عىل تزيد أن يمكن الجماهريية اإلعالم
.(٢٠٠٦ وآخرون، (دورانت الجنس

واملخدرات والكحوليات السجائر تعاطي (د)

أنتجته املخدرات لتعاطي مناهًضا عامة خدمة إعالن شاهدت مراهقتي، فرتة أواخر يف
ويقول: بيضة يحمل رجًال اإلعالن ن تضمَّ املخدرات». من خالية أمريكا أجل «من حملة
ثم املخدرات.» هي «وهذه وقال: ساخنة مقالة التقط ذلك، بعد مخك.» تمثل البيضة «هذه
وأصدرت بالفقاعات امتألت حيث الساخنة، املقالة عىل بداخلها ما وأسقط البيضة كرس
أني أتذكر أسئلة؟» أية توجد «هل وقوله: الكامريا نحو الرجل بتوجه اإلعالن انتهى أزيًزا.
بالجوع.» أشعرني اإلعالن هذا ألن بيض؟ أي لدينا يوجد هل «نعم، قائًال: أفكر كنت
فإنه املخدرات، لتعاطي املناهضة اإلعالنات عىل أُنفقت الدوالرات ماليني أن من الرغم عىل
العامة الخدمة إعالنات بأن القائل الزعم تدعم التي األبحاث من قليل سوى يوجد ال
سبيل فعىل املراهقني؛ بني املخدرات تعاطي من فعليٍّا تقلل املخدرات لتعاطي املناهضة
النشء لدى املخدرات تعاطي ملكافحة الوطنية اإلعالمية للحملة تقييم مؤخًرا أُجري املثال،
اإلذاعة ويف اإلعالنية اللوحات عىل املخدرات لتعاطي مناهضة إعالنات وضعت التي —
ودور السلة، كرة مباريات يف النتائج ولوحات املدرسية، الكتب وأغلفة اإلنرتنت وشبكة
ولكنه — واملجالت الصحف ويف املدارس) يف األوىل القناة ذلك يف (بما والتليفزيون السينما،
الحملة هذه بسبب انخفض للمخدرات املراهقني تعاطي أن عىل أدلة عىل العثور يف فشل
املتكرر التعرض مع املاريجوانا، لتعاطي بالنسبة معاكس تأثري حدث الواقع، يف الشاملة.
.(٢٠٠٦ وآخرون، (أوروين املاريجوانا تعاطي بدء مع املرتبطة املضادة اإلعالم لوسائل
اإلنرتنت، شبكة عىل الدردشة غرف يف املراهقون يوجد عندما أنه إضافية أبحاث وأظهرت
إيجابية ذهنية توجهات إىل املاريجوانا لتعاطي املناهضة اإلعالنات تؤدي أن املرجح من

.(٢٠٠٦ وآخرون، (ديفيد سلبية ذهنية توجهات وليس املاريجوانا، استخدام حيال
تحقق لم املخدرات، لتعاطي املناهضة اإلعالم وسائل حمالت فعالية عدم غرار وعىل
سبيل فعىل أيًضا؛ نجاًحا القارصين لدى الكحوليات تعاطي ملكافحة اإلعالمية الحمالت
الكحوليات تعاطي ملكافحة اإلعالم وسائل إعالنات أن (٢٠٠٦) وزمالؤه فلني وجد املثال،
للحمالت يمكن ذلك، ومع املراهقة. بدايات يف النشء بني الكحول تعاطي عىل تؤثر لم
ويف كبرية. آثاًرا تنتج أن املراهقني بني الكحوليات تأثري تحت القيادة من الحد إىل الرامية
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املرتبطة الحوادث خفضت الربامج هذه أن السابقة للدراسات استعراض كشف الواقع،
ال ذلك، ومع .(٢٠٠٤ وآخرون، (إلدر ٪١٣ بلغت مدهشة بنسبة الكحوليات بتعاطي
استخدام عىل تؤثر الكحوليات تعاطي مكافحة إعالنات أن إىل تشري حالية أبحاث توجد

.(٢٠٠٨ وآخرون، (سبوث املراهقني لدى الكحوليات
يف واملخدرات الكحول تعاطي من الحد عىل اإلعالم وسائل قدرة عدم من الرغم وعىل
وبدء التدخني نية من كل عىل تؤثر أن يمكن التدخني مكافحة حمالت فإن املراهقة، مرحلة
فلوريدا أطلقت حيث سنتني، مدى عىل املثال، سبيل عىل املراهقني. لدى التدخني عملية
التدخني معدل انخفض املراهقني)، من بمشاركة (مصممة التدخني ملكافحة إعالنية حملة
و٢٤٪ املتوسطة املدارس طالب بني ٪٥٤ بنسبة األخرية) يوًما الثالثني خالل (أي الحايل
حيث الجحيم» يف جوائز «توزيع حفل اإلعالنات أحد وعرض الثانوية. املدارس طالب بني
.(٢٠٠٠ (رويز، سجائر لرشكة التنفيذي املدير إىل الوفيات من عدد أكرب جائزة ربح
عىل فعالية األقل اإلعالنات تركز ما وعادة فعالة، التدخني مكافحة إعالنات جميع ليست
معاكس، تأثري إىل اإلعالنات هذه مثل أدت األحيان، بعض ويف للتدخني. املرضية العواقب
النية تقليل من بدًال التدخني، نحو أكرب نية اإلعالنات لهذه املتعرض النشء تبنى حيث
عىل الرتكيز إىل فعالية األكثر التدخني مكافحة حمالت تميل ذلك، من النقيض وعىل لذلك.
املواعدة رفض أو األقران قبل من للسخرية التعرض مثل للتدخني، االجتماعية العواقب

.(٢٠٠٧ وبيشمان، (تشاو سيجارة إشعال بعد
عندما النشء فعل ولرد فراغ، يف التدخني مكافحة حمالت تعمل ال الحال، بطبيعة
السمات وإحدى نفسه. اإلعالن أهمية تعادل أهمية املضادة اإلعالم لوسائل يتعرضون
اآلخر عن أحدهم النشء تميز ال التنظيمي، الرتكيز باسم واملعروفة املهمة، الفردية
التنظيمي الرتكيز يشري التدخني. مكافحة إعالنات فعالية عىل أيًضا تؤثر بل وحسب،
عىل الرتكيز أو إنجازات، تحقيق إىل والسعي مكانتهم، ترقية عىل النشء تركيز مدى إىل
املركزون النشء يسعى بينما االجتماعية، البيئات ويف املخاطر. تجنب ومحاولة الوقاية،
الوقاية عىل املركزون النشء يحاول اآلخرين، لدى القبول تحقيق إىل مكانتهم ترقية عىل
عىل املراهقون يتأثر التدخني، مكافحة بإعالنات يتعلق وفيما االجتماعي. الرفض تجنب
فإن ثَم، ومن الخاصبهم. التنظيمي الرتكيز أسلوب مع تتناسب التي باإلعالنات أكرب نحو
االجتماعي القبول لحيازة عرضة أكثر النشء أن إىل تشري التي التدخني مكافحة إعالنات
— مدخنني كانوا إذا ما حالة يف االجتماعي بالقبول مقارنة — املدخنني من يكونوا لم إذا
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النقيض وعىل االجتماعية. املكانة ترقية عىل املركزين املراهقني عىل رئييس نحو عىل تؤثر
إىل تشري التي باإلعالنات كبري نحو عىل الوقاية عىل يركزون الذين النشء يتأثر ذلك، من
تتطابق ال التي اإلعالنات أن لالهتمام املثري ومن االجتماعي. الرفض إىل يؤدي التدخني أن
ملحوظ تأثري لها يكن ولم صلة، ذات غري تُعترب كانت للمراهقني التنظيمي الرتكيز مع
إىل بوضوح الدراسة هذه نتائج وتشري .(٢٠٠٧ وبيشمان، (تشاو التدخني سلوك عىل
عدد أكرب إىل للوصول التدخني مكافحة إعالنات من واحد نوع من أكثر إعداد رضورة

بفعالية. املراهقني من ممكن

النمو منظور من مهمة نقاط (4)

وتوجهاتهم واملراهقني األطفال سلوك عىل اإلعالم وسائل تأثري دراسة عند عام، وبوجه
هذه ليست التباين. من نسبيٍّا صغرية مئوية نسبة تفرس أنها نجد ومشاعرهم، الذهنية
عوامل من العديد من واحدة ببساطة اإلعالم فوسائل للقلق، مثرية وال مفاجئة، الحقيقة
تُعترب ال الحاالت، معظم ويف النشء. تواجه التي املفيدة والعوامل الوقائية والعوامل الخطر
هل أضعفها. وال اإلفادة أو الوقاية أو الخطر عوامل بني من عامل أقوى اإلعالم وسائل
عن الجواب للقلق؟ مدعاة استخدامها هل النشء؟ يفيد أن اإلعالم وسائل الستخدام يمكن
بما قوي تأثري لها ليس ذاتها حد يف اإلعالم فوسائل فيها؛ لبس ال «نعم» هو السؤالني كال
تضمينه، أو تقليله فإن ذلك، ومع وحده. سلبية أو إيجابية نتائج إىل ليؤدي الكفاية فيه
ومشاعر وتوجهات سلوكيات عىل كثريًا يؤثر أن يمكن األخرى، املتغريات مع بالتنسيق
وسائل مخاطر يف االختالفات توضيح إىل املستقبلية األبحاث وتحتاج واملراهقني. األطفال

النسبية. فوائدها أو الوقائية قدراتها أو النمو مرحلة خالل النسبية اإلعالم
اإلعالم، وسائل من معينة أنواع (أو اإلعالم لوسائل تعرًضا أكثر النشء يكون ربما
أوقات من أكثر معينة أوقات يف النمو مرحلة خالل العنيف) أو الجنيس اإلعالم مثل
وهي خاص؛ نحو عىل القلق عىل الباعثة املراحل من املبكرة املراهقة مرحلة وتُعد أخرى.
من عدد وجود إىل واالجتماعية والنفسية البيولوجية التغريات فيه تؤدي الذي الوقت
مرحلة خالل الخطر عوامل تراكم وبسبب تقريبًا. النشء لجميع بالنسبة الخطر عوامل
القول عليها ينطبق ربما آخر خطر كعامل اإلعالم وسائل إضافة فإن املبكرة، املراهقة
هل تكراًرا. أكثر سلبية نتائج إىل يؤدي مما البعري»؛ ظهر قصمت التي ة «القشَّ املأثور
الصعب من النمو؟ من الفرتة هذه خالل خاص نحو عىل قوية املفيدة العوامل ستكون
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عدد سوى واملتأخرة واملتوسطة املبكرة املراهقة مراحل بني يقارن لم إذ ذلك؛ معرفة
أن إىل تشري (٢٠٠٧) لياو إليها توصل التي النتائج فإن ذلك، ومع الدراسات. من قليل
بمساعدة بالتعليم املرتبطة الرياضيات مجال يف الفوائد إن حيث بارزة، االحتمالية هذه
املبكرة املراهقة مرحلة يف املراهقني من مشرتكة مجموعة لدى بكثري أكرب كانت الكمبيوتر
فإن ثم ومن املتأخرة، املراهقة مرحلة يف املراهقني أو سنٍّا األصغر األطفال من واملتوسطة

النمو. ملراحل خصوصية وجود إىل يشري هذا
األطفال عىل رئييس نحو عىل والتقييدية النشطة الوساطة عن األبحاث اقترصت وقد
مرحلة عن قليلة دراسات وجود من الرغم وعىل سنة. و١٢ ٥ بني أعمارهم ترتاوح الذين
تصبح الوساطة فعالية أن إىل تشري تجارب عدة فنتائج واملراهقة، املدرسة قبل ما
املستمدة األدلة تشري املثال، سبيل عىل املراهقة. مرحلة األطفال يدخل عندما محدودة
مع عادة تنجح ال والتقييدية النشطة الوساطة أن إىل اإلعالمي العنف عىل الوساطة من
عن املشاهدة عىل املفروضة القيود تخطي بسهولة فيمكن .(٢٠٠٦ (كريش، املراهقني
الوساطة وتفشل املنزل. يف خلسة املمنوع فعل أو األصدقاء أحد منزل إىل الذهاب طريق
غالبًا الوساطة ذ ُمنفِّ يقدمها التي السلبية التعليقات ألن املراهقني؛ مع النجاح يف النشطة
(ناثانسون عنيًفا معاكًسا سلوًكا يخلق قد مما التعايل، من نوع أنها عىل إليها يُنَْظر ما
مسألة معالجة إىل املستقبل يف األبحاث تحتاج ذلك، إىل وباإلضافة .(٢٠٠٣ ويانج،
ملراحل سمة باعتبارها الوساطة أبحاث يف وضوًحا أكثر معالجة االجتماعية املرغوبية
العدوانية الذهنية التوجهات عىل النشطة الوساطة تأثري كان ربما ذلك، عىل وكمثال النمو.
األطفال هؤالء رغبة ببساطة يعكس سنٍّا األكرب األطفال من أكثر سنٍّا األصغر األطفال لدى
من النقيض وعىل الذهني. التوجه يف حقيقي تغيري إحداث يعكس وال الباحث، إرضاء يف
دون تَُحول ربما واملراهقة املراهقة قبل ما مرحلة يف لألطفال املتمردة الطبيعة فإن ذلك،
سنٍّا، األصغر للنشء بالنسبة وهكذا، العمر. تزايد مع اجتماعيٍّا فيها املرغوب االستجابة

ا. حقٍّ عليه هي مما فعالية أكثر تبدو الوساطة االجتماعية املرغوبية جعلت ربما
تتضمن إعالم وسائل باستخدام النشء عىل الوساطة أبحاث أُجريت ذلك، عىل وعالوة
األبحاث من مزيد يوجد ذلك، مع الحاالت. أغلب يف تجارية إعالنات أو عنيًفا محتوى
وعموًما، الجنيس. والنشاط الجسد، وصورة الذات باحرتام املرتبطة بالوساطة املتعلقة
يختلف نجاحها إن حيث للغاية، صعبًا أمًرا فعالة وساطة حملة إنشاء يكون أن يمكن
لها. الخاضعني األشخاص وعمر للوساطة، يخضع الذي واملحتوى الوساطة، نوع حسب
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الوساطة نجاح مفتاح يُعد االعتدال فإن الحياة، يف كثرية أوضاع مع الحال هو وكما
لذلك، املحظورة، اإلعالم وسائل مع النشء يتواجه سوف املطاف نهاية ويف التقييدية.
— املعتدلة القيود إىل باإلضافة — النشطة الوساطة تقنيات استخدام اآلباء عىل يجب
أن لالهتمام املثري ومن منها. مفر ال التي املواجهات لهذه النشء إعداد يف للمساعدة
العاطفية االستجابات عىل تؤثر عندما فعالية أكثر تبدو اإلعالنات يف النشطة الوساطة
الوالدين من األطفال طلب احتمالية املثال، سبيل عىل التجارية. اإلعالنات تجاه لألطفال
بباقي مقارنة األعىل هي األطفال يحبها التي التجارية اإلعالنات يف عنها املعلن املنتجات
.(٢٠٠٧ (بوجزين، ال أم مفعلة اإلدراكية دفاعاتهم كانت إذا عما النظر وبرصف املنتجات،
«العاطفية» االستجابات عىل تركز التي اإلعالمي العنف عىل الوساطة أن تبني وباملثل،
تركز التي األبحاث من بكثري أبعد حد إىل وسلوكهم الذهنية النشء توجهات عىل تؤثر
كانت إذا ما لتحديد أبحاث إجراء يلزم ذلك، عىل وعالوة «اإلدراكية». االستجابات عىل
القوالب بمواجهة املرتبطة السلبية اآلثار من تقلل العاطفة عىل تركز التي الوساطة
بتعاطي واملرتبط الجنيس املحتوى وكذلك للجنسني، النمطية والقوالب العنرصية النمطية
الوساطة فعالية بعُد تُخترب لم وأخريًا، اإلعالم. وسائل يف واملخدرات، والسجائر الكحوليات
يؤثر للوساطة املتكرر التعرض أن يف األمر يتمثل وربما النشأة. عرب الطويل املدى عىل
املتكررة الوساطة فإن ذلك، ومع لها. املدى القصري التعرض من أطول لفرتات النشء عىل
هذا وعىل املتقدمة. األعمار يف وخاصة عنيف، معاكس تأثري إىل أيًضا تؤدي أن يمكن
من بدءًا واسع، نمو نطاق تتناول أن املستقبل يف الوساطة أبحاث عىل ينبغي النحو،

املتأخرة. املراهقة مرحلة وحتى املدرسة قبل ما مرحلة
نجحت املراهقني تستهدف التي املضادة» اإلعالم «وسائل حمالت أن من الرغم وعىل
النمطية القوالب تقليل يف تنجح لم فإنها الجنيس، والنشاط السجائر تعاطي من الحد يف
االجتماعية التبعات تتأثر ربما والكحوليات. املخدرات تعاطي أو والنوع العرق عىل القائمة
هذه ألن املضادة؛ اإلعالم بوسائل بفعالية الجنيس والنشاط السجائر لتعاطي املتصورة
مالءمتها؛ بمدى يحيط الذي االجتماعي الغموض من مزيد عىل بطبيعتها تنطوي التبعات
لسلوكياتهم أقرانهم استجابة طريقة من متأكدين غري النشء يكون عندما إنه أي
هذه استيضاح عىل ملساعدتهم مفيدة أداة اإلعالم وسائل تصبح الذهنية، وتوجهاتهم
القوالب تعزيز يف ا مهمٍّ دوًرا يلعبون األقران ألن نظًرا ذلك، من النقيض وعىل املسألة.
عالمات األقران يضع حيث تأثريًا، أقل تكون ربما املضادة اإلعالم وسائل فإن النمطية،
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استهالك ألن ذلك، عىل وعالوة مقبولة. وسلوكيات ذهنية توجهات يُعترب ما عىل واضحة
املثال، سبيل (عىل املخدرات بعض استخدام وألن للغاية، منترشة ممارسة الكحول
وسائل تأثري يكتنف الغموض من قليل فثمة االنتقالية، الطقوس من يُعترب املاريجوانا)

صحتها. من إضافيٍّا تحقًقا االدعاءات هذه تتطلب الحال، وبطبيعة املضادة. اإلعالم
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