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 املقدمة
 

 ، قناة الوصل للمعلومة واخلربالقيادي الريادي وُيعد اإلعالم              

قات العامة للمجمم  ، وررا  الفاعل واملؤثر على شبكة العال

 .. ةتياحليا أنشطمهالرأي العام و

خمملف أنشطة العنف ّن رداث الماريخية ، أدلت األ فقد             

وارد ممن أجج نريانها بني ،  واحلروب ، ويف مقدممها احلرب العاملية

شق من  قد أسهمو ، اإلعالمية الرسائلواخلطاب و األساليب الدول ،

 يف تأجيج، سهم ي ما زالو، شكل وبآخر ب يةاإلعالم هذه املؤسسات

 ..احلروب و الصراعات

ملية اليت يمم هو الع؛ كون اإلعالم وهو ال مين  من رقيقة             

املعامل  ةوإخبار واضح، صحيحة من خالهلا تقديم معلومات ووقائ  

 ..الوقائ  واألفكار واآلراء  بيانت وما يمطلبه منه من دقة،  ةصادقو

كل  اإلعالمي ، جانب آخر لهخلرب واخلطاب ولطريقة طرح ا            

 ..على تباين تلقي املعلومة املؤثرة مية والفاعلية األه

هو شريان اإلعالم ، وآلية ونظام االتصال عملية أن ونرى            

لذا تدخل نظريات االتصال ضمن مناهجه ، االسرتاتيجي الرئيسي و

ني املرسل والرسالة امليدانية ، اليت جتم  يف خممصرها بلمطبيقية وا

اكبها من معوقات أو انسيابية غري مناسبة ، وما يو واملرسل إليه
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إليصال املعلومة ، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اقمصادية أو 

 ..اجمماعية أو تربوية 

كون فاعلية اإلعالم من خالل ، تما تقدم كل  فضاًل عن            

مسموى الوعي اجلماهريي ، والكيفية اليت يسمقبل بها املعلومة 

، وتولد لديه نوع من الرغبة ومسموى من    مشاعرهاليت تهمه وحتّر

 ..القوة والداف  واحلرا  

القدرة ومسموى المفاعل واألدوات والوسائل  واممداده ما يدعم            

 ..؛ كأفراد وكمجممعات  املموافرة لدى الناس

أو ومن هنا يبدأ العنف والال عنف لدى الشرحية الواسعة              

 .. أو مدينة أو بقعة جغرافية ما  ، يف دولة مااحملدودة 

ما ملعاجلة ، ة حماور عدوبهذا كان البحث يشمل على             

 ..من مشكالت البحث وأسبابها بشكل مقمضب معاجلمه يمطلب 

من اجلانب امليداني  فادةسماال هنا كانت ، وجدير بالذكر              

 .. باملؤمترات العلمية من خالهلا مشاركيتاليت مت  السابقة يبحوثل

، كانت هنا  ورصيلمه حث البويف نهاية مطاف            

 ..االسمنماجات واملقرترات والموصيات 

 ..الموفيق  مممنيًا من اخلالق عز وجل
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 املبحث األول
 اإلعالم والعنف

 

 نطلق كل إسرتاتيجية من رؤية ورسالة وأهداف تسمحقت            

، وما متملكه من خيارات المنفيذ وبذل اجلهود والطاقات والقوى 

، ومرنة ومسمدامة ومسممرة ومؤثرة ومميزة ومسموعبة واضحة 

ِّط فاعلية القرارات  ما إجراء توثق ، والشاملة واملشرتكة تنش

 ..األداء  –تنظيم السلو  إدارة ويمحقق من 

أن تكون إسرتاتيجية األداء يموجب  –ويف كل األنشطة             

، لممولد ، هي الفاعلة لدى كل األطراف الوعي والممييز واالخميار 

 ..منمجة عالقات إسرتاتيجية 

كما يممثل يف جانب منه عند املاركة املميزة واملمميزة              

على املدى البعيد ، رمبا متمد ألجيال ، لمحقق االسمدامة احلقيقية 

 .. رات املعمول على وفقها اخليا –لإلسرتاتيجية 

باألمساء واملاركات فكم من قنوات معلوماتية وخربية            

عرفة ، مليلجأ إليها الناس يف خمملف الظروف واملواقف املشهورة ، 

 .. رقائق األمور واألخبار

متثل جانب مهم من  اإلسرتاتيجيةلذا يمطلب أن تكون و            

  ..قف املولظروف واالمغيري املسمشرف لالمميز وهندسة المغري و

العثور على احللقة املفقودة و، باسممرارية البحث  يمم ذلكو             

 ..املسمدامة  لسلسة اإلسرتاتيجيات، ( رأس املال املعريف ) باملواهب 
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يكون فيها ررا  لويظهر جانب مشرت  من هذه األبعاد ،            

خمملف ومنوع الناس ، و : الشامل بنيالمغري اجلزئي والمغيري 

 ..اإلعالمية  ، ومنها املؤسساتاملؤسسات وأنشطمها 

ذلك باملخطط املخمصر واملبسط جانب من وميكن إمجال              

 :اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة اإلعالمية الناس ويبني املشرت  بني (  1) طط خم

 

، من خالل تصميم النظام ة اجلدلي العالقاتتممحور بهذا و            

بني ؛ املؤسسات وانسيابيمه ، وتقويم األداء لنظام تصميم العمل 

ما  حيدد أو الناس ، ليمحدد حماور االلمقاء مناإلعالمية واململقي 

موضوع  املمأثر مبجرياتالعنف ، الصراع واخلالف ويفرق من 

علوماتية امل مل من املكوناتوما حي، الرسالة اإلعالمية اخلطاب أو 

..واخلربية 

1

 

                                                 
 
نظام تصميم العمل وتقويم األداء ودوره في المشاريع / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

 . 987 / النجف األشرف / مطبعة القضاء / اإلنتاجية 

المغري اجلزئي 

 والمغيري الشامل

اخلطط 

 اتوالقرار

املؤسسة 

 اإلعالمية
 الناس

 الرأي العام
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ما حيدثه من تأثريات ؛ أساسية ومباشرة  ، وجانبية غري منه و            

مباشرة ، سواء كان تأثري املوضوع آني أو مسمقبلي ، وبدوره ومن 

 ..شأنه أن يؤثر على الفكر والنفس والسلو  

، ة المفاعلية يأخذ جماله يف العالقات املزدوجوكل ذلك قد            

وما متليه األدوار واملناصب ، أو إمجال ما متليه املسمويات المنظيمية 

..احلياتية الرمسية وغري الرمسية ، والطبقات االجمماعية 

1

 

وبطبيعة احلال ، للمحسس والشعور والعواطف ، والمناغم            

والمنسيق ، الدور املكمل احليوي الذي جيم  بني اجلوانب الذاتية 

، بالموقيت واملوق  ية ، لوصول الرسالة اإلعالمية املؤثرة واملوضوع

 ..           عرب ما يناسب من الوسائل اإلعالمية واملوقف ، و

ممـا  ،  خـذ فكـرة أوليـة عـن اإلعـالم والعنـف      ال بد من أ ولذا             

 : حمموى هذا املبحث ما يلي مطلب أن يكوني

 .اإلعالم ووسائله الفاعلة :  أواًل

 .العنف وسبل نشوءه :  انيًاث

 .الرتابط بني اإلعالم والعنف :  ثالثًا

 . وإعالم الثقافة العنف بني ثقافة اإلعالم: رابعًا 

 

 اإلعالم ووسائله الفاعلة:  أول  
 

هـو العمليـة   ؛  Mediaكما ذكرنا يف املقدمة بأن اإلعـالم              

 ةواإلخبـار الواضـح  ت تقـديم املعلومـات والبيانـا    اليت يمم من خالهلـا 

 احلقيقيــة والصــحيحة ، مبــا فيــه دقــة الوقــائ   بالصــور ةوالصــادق

 .اجملمم   واألفكار واآلراء ألوس  شرحية يف
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إيصـال املعلومـة ، هـو نشـر الـوعي       فضـاًل عـن  وهدف اإلعالم             

كـل األبعـاد السياسـية    وتطوير األفكار لـدى اململقـي ، ب  وتنمية 

 اخل.. صادية والثقافية والرتبوية واالجمماعية واالقم

شخصية العمل : ومن االعمبارات اليت تؤخذ بنظر االعمبار هي             

الكمابي وأسلوبه ، ومدى مراعاة األسس املقررة ، وما حيقق العمل 

..الكمابي ملمطلبات املوضوع 

1

 

األشــكال الــيت تـربز يف العمــل الكمــابي الــداعم  بــني ومـن              

ــة  لمل ــام اإلعالمي ــو    : ه ــوليفي ، والنص ــداعي والم ــكل اإلب الش

..املرتمجة واملقمبسة 

 

 

وبذاته ميكن اسمثماره يف اجملاالت اإلعالمية ، والسـيما مـا               

يمعلق باخلطاب أو الرسالة اإلعالمية ، ومسـموى مـا يكـون عليـه     

اخلطاب لإلسهام يف خفض ومعاجلة أسـباب الصـراع والعنـف ، ومـا     

 ..محقق من بلورة الرأي العام ي

اعليمهـا ، وانطالقهـا مـن أرضـية     فووسائل تعدد اللذا ال بد من             

من ريث الثقافـة  ، املهمة  لكادر اإلعالمي القائم بهذهومتييز ا وعي

، والثقافة املهنيـة وأخالقيـات اإلعـالم    الكادر اليت حيملها الشاملة 

 ..من جهة أخرى 

جتعله يعمل على وعي وإدرا  لكل خطوة يخطوها ، ا مم              

عـن طريـق كـل وسـائل     و مم إرسـاله إ  النـاس ،  يوكل موضوع 

كالصحف واجملالت واملـذياع  اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية ، 

ـ  والملفاز ة باالنرتنـت الـذي جعـل العـامل     ، والقنوات احلديثة املممثل

عـام ، واألخبـار املـؤثرة    صغرية يف نقـل املعلومـات بشـكل     شاشة
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 ، وبأوسـ   بأسـرع وقـت ممكـن   نقلها اإلسهام يف و،  بشكل خا 

 ..، وبال رواجز تذكر فاعلية وانسيابية ممكنة ررية و

، ، ومنهـا اجملـاالت اإلعالميـة     ممنوعـة جماالت يف ومما يسهم             

ــال ــة االتص ــيت Communication Theory نظري ــة  ال ــا األهمي هل

عمليات تبادل األفكار واملعلومات والبيانات واألخبـار   يفالكبرية 

 ..والعلوم واملعارف 

لنقــل املعلومــات ، ومــا الــدور الكــبري  وســالممه ، صــالالتول            

واملنحــى العميــق املهــارات الواســعة والفنــون املمداخلــة يمطلبــه مــن 

 ..للحواس 

ميكـن  ،  قات اإلنسانيةالعال من خاللاملمنوعة ، و بأساليبهو              

 .. ةوالنفسي ةالفكرياالنطباعات بمأثري الموجه لل

ووضــوح  ،المفــاهم وتبــادل اآلراء مــن مســموى  منــه مــا يولــدو             

منه مـا حيقـق مسـموى    لكل األطراف املعنية ، و احملسوسة الصورة

 ..خفض االلمباس والوتر والمعصب 

ــمن و             ــات ض ــة مكون ــمنظوم ــالعملي  اومرونمهــ ات االتص

  : اآلتي ، يممثل املطلوبة اوفاعليمه اوانسيابيمه

  إرسال الرسالة ، واحملدد الرئيسي حملموياتها ، مصدر : املرسل

واحملدد للشخص املسمقبل للرسالة ، واحملدد لقنوات إرسـال  

بكل ما حيملـه مـن   املرسل أن يربز  من البدالرسالة ، وبهذا 

وقــدرات وخــربات ومــؤهالت  وموضــوعيةصــفات شخصــية 

 ...ومهارات 

املؤسسـة   وضمن موضوع البحث ، ميكـن أن تكـون            

ــا للاجلهــة املرســلة  ، هــي اإلعالميــة خطــاب أو الرســالة ، مب

 ..وأخبار  حتمله من معلومات وبيانات
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  ومـا  يرغب بمبيانه كل ما مكوناتها واليت حتمل : الرسالة

ـ  بـه   ومـا متثـل   ،وموضوعه املرسل  هددحي ة ، اللحظـة الراهن

والـــيت ممـــا حتـــدد حممـــوى وفحـــوى اخلطـــاب والـــدالئل  

ــوعية ــات املوضـ ــة   واالنطباعـ ــكاهلا الورقيـ ــل أشـ ، بكـ

 ..وااللكرتونية أو الرقمية 

   القنوات ووسائل االتصاالت املناسبة ، المقليدية أو املمطـورة

بـأدق  ، ووالرقمية ، الكفيلـة بوصـول اخلطـاب أو الرسـالة     

ها ، ودون أن يطرأ عليها تشـوي  أو تشـويه   صورها وتفاعل

 .. حممواها أو غموض أو عدم وضوح ، أو سوء فهم برموزها 

  ماعـات أو  اجلفـراد أو  األ سـمهدف ؛ ي سواء كان: املرسل إليه

 ..الرمسية وغري الرمسية  ؤسساتاملأو  ، ممعاتاجمل

    ــدة ــات املرت ــية أو املعلوم ــة العكس ــن  : المغذي ــيت ميك ال

لقنوات املباشرة أو مجعها من خالل جمموعة ا احلصول عليها

 ..وغري املباشرة 

 وقد تسهم بها رمى اجلهات غري املرسل إليها وكـل منـن            

 .. تأثرت به من خالل املرسل إليهم 

جمموعة الردود واالنعكاسات اليت حتصل  تبني وهي            

 ..موياتها وقوة حمالرسالة املرسلة اخلطاب أو من خالل تأثري 

ضـمن املخطـط االنسـيابي     هـذه املكونـات  وميكن تبيـان                

 : املخمصر وكاآلتي

 

 

 

 

 



  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني عمليات االتصال(  )خمطط 

 

وبهذا تكون عمليات االتصال هلا أهميمها ومهامها املمنوعة يف            

تها ، ومنه ما البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية لمحقيق أهدافها وغايا

يمحقــق ضــمن وســائل اإلعــالم الفاعلــة الــيت حتمــا  إ  الدراســة  

والمحليل ودقمها ، ووض  اخلطط الكفيلـة بنجـاح ومتيـز اإلعـالم     

 ..ومؤسساته 

 

 العنف وسبل نشوءه: ثانيا  
 

؛ للكلمــة ومملقــي هــذه الكلمــة ومــا   قبــل كــل شــيء             

جعلــه ، ه مــن وعــي بوى الثقــايف ومــا اكمســاملســم، يــمحكم بــه 

السالح ذو احلـدين ، فضـاًل    كدرع واٍق حلماية الفرد واجملمم  ، هو

 .ما يمعرض له من ضغوطات نفسية واجمماعية وسياسية  عن

تراكمــات فكريــة أســاب والســلو  النــاجم عــن ؛ العنــف و            

بصـورة  وانعكاسات نفسية ، من شأنها أن تأخذ وق  قوتهـا وفعلـها   

 المغذية العكسية

 

 املرسل

جهة 

رمسية أو 

غري 

 رمسية

 

 

 الرسالة

مقروءة أو 

مسموعة 

 أو مرئية

شخصية 

 أو عامة

 

 وسائل

 االتصال

المقليدية 

وغري 

المقليدية 

 والرقمية

 

 

 

 املرسل إليه

جهة رمسية أو 

 غري رمسية

عات أفراد أو مجا

 أو جممم 

 أو مؤسسات
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أنواعـه  ، وقد يأخـذ العنـف   الذات أو على أي شخص آخر على العمد 

 ..واملعنوي / املادي أو وضرره الشكل  وإيذاءه توجههو

أو رمبا يمجـاوز العنـف شخوصـه ، ليقـوم شـخص باسـمغالل                  

 ..شخص آخر للقيام بارتكاب هذا السلو  اخلطر واملشني 

ـ وموضـوعه  ويأخذ العنف صـفمه               ـ  مم ، يهم العنـف  ن يقـ  عل

، والعنف ضـد املـرأة ، والعنـف ضـد     العنف األسري يسمى بومنه ما 

 .إخل  ..الطفل ، والعنف املدرسي ، والعنف السياسي 

 هوهنا  أشكال ممعددة ملكافحة العنف والوقاية من أسـباب             

وعال  مسـبباته ، إن كـان لـه رضـوره ضـمن البيئـة       وعالجه بل 

 .. االجمماعية –االسرية 

من عالجات العنف والوقاية من ظهـوره واسمشـراءه ، هـو نشـر                

، وعال  ثقافة الفهم املمبادل والمفاهم والمجاوب األخالقي والمسامح 

 ..كل أنواع الفساد وآثاره 

مــا يــدخل بالوقايــة والعــال  ضــمن العواطــف   ومــن العنــف             

واألعـراف  طائلـة القـانون   وأساليبه املمنوعة ، ومنه ما يدخل ضـمن  

 .. والمقاليد للحد من تهديداته وخماطره

ظهر عندما توقف ، نشوء العنف تاريخيًا وجدير بالذكر ، أن              

نـه مـن قبـل    قابيل عند ردود قبول القربان من أخيه هابيـل دون قربا 

 ..اهلل عز وجل 

ِبـالححنقِّ إمْذ َقرببنـا ْقْربنان ـا َفُمْقبِّـلن ِمـْن       وناْتُل عنَلـْيهمْم ننبنـَأ اْبننـْي َآدنمن   )            

َأرنِدِهمنا ونَلْم ُيمنَقببْل ِمنن الحَآخنرم َقالن َلَأقحُمَلنبَك َقـالن إمنبمنـا ينمنَقببـُل الل ـُه ِمـنن      

َلْيـَك  َلِئْن بنسنطحتن إمَليب يندنَ  ِلمنقحُمَلِني منا َأننا ِببناِسٍط ينِدين إم( 2 )الحُممبِقنين 

إمنِّـي ْأرميـُد َأْن تنُبـوءن ِبـممْثِمي     ( 2 )ِلَأقحُمَلَك إمنِّي َأخنـاُف الل ـهن رنبب الحعنـاَلِمنين    

َفَطوبعنـْت  ( 2 )ونإمْثِمَك َفمنْكونن ِمْن َأْصحناِب النبارم ونذنِلَك جنزناُء الظ اِلِمنين 

 .سورة املائدة  (03)لحخناِسرمينن َلُه ننفحُسُه َقْملن َأِخيِه َفَقمنَلُه َفَأْصبنحن ِمنن ا
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ــل ،               ــدى قابي ــر ل ــا يظه ــب ) ومم ــد ،  (  المعص ــد واحلس واحلق

ــري وال  ــراف الفك ــراف واالا ــيواالجن ــم،  نفس ــميالء وحتك  واس

 ..الشريرة األّمارة بالسوء النفس 

ـ              مسـموى الفكـر والـمفكري والـوعي      ربز مسـألة وهنا ممـا ي

ــ    ــل م ــة المعام ــة   وكيفي ــة األناني ــدى فاعلي ــف ، وم ــرة املوق املري

 .. الذات –الفكر إدارة قويم يف غياب السوداوية 

ياني عرب الماريخ لقيـام  تعدد األسباب لرف  اخلط البكذلك و            

ــد  ــروب ع ــات ودول   ر ــات وجمممع ــراد ومجاع ــموى أف ــى مس ، ة عل

وتطورت وتنوعـت لمكـون رمـى داخـل املؤسسـات املخملفـة الـذي        

 ..م بها الفكر السياسي والسيطرة على املناصب يمحك

، ومن اجـل شـيء يسـري     فيمكن أن تكون كلمة بسيطة             

، تمحـول إ  مشـكلة كـربى ال     اجممـاعي أو اقمصـادي   كحرا 

لمكون منبعث ملشاكل كربى ، يسمطي  العقل أن يمحكم بها 

 .. قد تمفاقم لمجر على اجملمم  الويالت

الـدور الكـبري يف    ، للجهاز العصيب وظروف اإلنسان ووعيـه و             

السـلو  أو الفعـل املـؤدي     –الفكر ، لكون العنف هو نميجة  ذلك

إ  العدوانية ، الذي يسـلكه طـرف أو أفـراد أو مجاعـات أو طبقـة      

منه اسمغالل أو يمفاقم ليكون على مسموى دولة ، واهلدف ، معينة 

 ..وإخضاع الطرف اآلخر 

عن قوة غري ممكافئـة ومـؤداه إ  إرـداث     اتجكون نوقد ي             

 .. األضرار املادية أو املعنوية أو النفسية على كل املسمويات املعنية 

ويبدأ ذلك من الفرد ورمى يصل إ  سيادة دول من جّراء               

ما تموافر من وورراكها ، يقابله تفاوت بالقوى  ، موقف معني

 ..والدفاع ، املادية و املعنوية  موسائل اهلجو
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ملوقف معني وسبب  ، يعودوبهذا يأخذ العنف كنميجة       

ه على الفرد ، أو على األسرة ، أو على الطفل ، أو على معني ، مرد

 .اخل .. املرأة 

الممييز واالضطهاد  وبدرجاته املمفاوتة يف مسموى        

 له البسيطة واملعقدة ، رمباوبأشكا والعدوانية والقهر واالسمبداد ،

  ..واألخالقي الكلمة والبعد الرتبوي ؤثر يدخل العنف مب

ما يسهم اخلطاب والرسالة رأ العنف من خالل لذا يط       

ميكن ومما اإلعالمية يف تنمية وتطوير اخلالفات وتنوعها ، 

 :باالتي  إمجال جوانب منه

 مييز بالموجه املنطقي والمويلعب  ؛ يالُبعد الفكر

الدور الكبري يف الثوابت وتعدد اآلراء ، واالخميار والقناعة 

ومسموى اخلالف والصراع والعنف ، ، واملمغريات 

والموجهات على وفق ما حيمله من معلومات وثقافات ، وما 

مفصلية إدارة  وقدرات إمكانيةرغبات ويموجه به من 

 ..املشكلة  –الذات 

 اده ناب  من الفكر ، اممد وبهذا يكون الُبعد النفسي ؛

وجمرياته ، العنف اخلالف و وما يؤدي بالشخص إ 

على اجلهة املعنية أو  فس ، ومؤثره منصبنبالؤثرة امل

 ..ا هل املوجه

 يكون العنف مؤشره ومؤثره على  وبه الُبعد اجلسدي ؛

، جراء السلو  غري اجلسد وما يلحق به من أذى وتبعات 

 ..املنضبط بأسس إنسانية 

 ويكون العنف فيه من خالل األفكار  د الرتبوي ؛الُبع

أو عدم  رتبيةال منحرف اليت يمم منوالمنشئة الرتبوية 

جانب منه يظهر ، و ما نشأ عليهواسمقامة اسمقرار 
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، كما  باخلشونة اليت تصدر من القائم على البناء الرتبوي

 .. هو املممثل باألسرة واجملمم  واملؤسسات

 يكون العنف فيه من خالل ما يمم أو و الُبعد االجمماعي ؛

من جراء أمور ممعددة ، منها يطرأ على اجملمم  ومكوناته 

ما يمعلق مبسموى القيم والمقاليد ، والمماسك 

 ..االجمماعي واألخالقي 

  جمريات خماطره وحتدياته الُبعد السياسي ؛ وما يمم

، واخلالفات اليت العمياء من خالل املصاحل وتهديداته 

 ..، وما ينمج من صراعات وعنف وتصفيات حتدث 

 وما حيصل من خالله من العنف للحصول  الُبعد اجلنسي ؛

على املبمغى الال أخالقي ، فأما أن يكون ذلك من جراء 

أمراض عقلية أو أمراض نفسية ، وغالبا ما يكون 

 ..الطفل واملرأة الضحية 

، ذكرها   يس ال ، موضوعية وذاتية،  أخرىوهنا  أبعاد              

 .. البحثوممطلبات حملدودية وذلك 

بشكل وبآخر ، اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية ، يشرت  و              

 ..ما ينصب يف تطلعاته من أجندات وماديات خمملفة منه و

 

 الرتابط بني اإلعالم والعنف: ا ثالث
 

لبالغة األهمية ا Planningالمخطيط يأخذ قبل كل شيء ،              

سموى اجتاه مرسوم وداعم ملميثل لكل أنشطة احلياة ، لكونه 

 من خالهلا ومبحموياتهاأسس المنمية والمطوير ، وعملية ميكن 

 .. المنمية االقمصادية واالجمماعية تنظيم ررا  املعلومة ،
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وتكامله ،  موضوع البحثوانب من فهنا  ما يمعلق جب              

: آلتيميكن اإلشارة إليه با

1

 

 أجهزة  جمماعي ؛ وأهميمه قائمة على ومولهالمخطيط اال

مي  فئات اجملمم  ، وسرعة نمائجه ، ومنه جل ،اإلعالم 

 ..االجمماعي  –وبوسيلمه المحول الفكري 

  المخطيط اإلعالمي ؛ لموظيف إمكانيات املوارد البشرية

 واملادية املمارة واملمكن إتارمها لالسمثمار األمثل هلا ، من

 .. على كل املديات أجل حتقيق األهداف

فمذا ما ربطنا كل ما تقدم ذكره ، نرى إن لإلعالم الدور              

املعلومات على الرغم من كونها اخلطاب والكبري يف نقل أو إرسال 

آلياتها مدمرة وحمرضة للعنف ، وقد تكون صحيحة ، إال إنها 

 : ي تكون كاآلت

 للعنف  ما اخلرب حبد ذاته حمرضإ.. 

 ملعلومات قوية وهلا تأثري أو تكون اجلهة اليت تصدر هذه ا

منه توليد و، لرأي العام صور ممنوعة ل على تشكيل

 ..العنف والعدوانية و اخلالفات والصراعات

  ة عالميتموجه بأسلوب الطرح جلانب من احلمالت اإلوإما

رمى بث للعنف واجلرمية ، أو  من خالهلا حتقق بيئة مولدة

 ..ادر وأرضية خصبة للعنف ؛ اآلني واملسمقبلي بو

كرة ارتكاب جرمية ، وبأسلوب فمثال طرح ف          

النفسية ، والموجه  –على الفكر ؤثر م وحمفز تعزيزي

 :ي كاآلتصور منه و، للسلو  العدواني 

                                                 
 
/ للنشر والتوزيع  دار العلم واإليمان/ اإلعالم والتنمية في عصر العولمة / محمد الحفناوي . د - 
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هذا الدور يف اجلرمية الشخصية والرغبة يف تقمص توليد  -

 ..للمربرات اليت يبنى عليها 

دم الرغبة يف تقمص الشخصية أو اجلرمية رغم املربرات ، ع -

 ..أو اجملرم هنا  حيدث تعاطف م  اجلاني  باملقابل ولكن

 اجلرمية ومرتكبيها ، وبدوره يولد االومئزاز من تلك -

 ..العنف املضاد ، ضد اجلهات املرتكبة لملك اجلرمية 

 اجلرمية ومرتكبيها ، لكنها تبين رالةاالومئزاز من تلك  -

 .. المعاطف م  اجملين عليه من

بوي عده الرتوهذا بدور سالح ذو ردين ، فمرة يأخذ ُب           

 ..لالبمعاد عن خمملف اجلرائم 

رتاكم اخلرب مبعلوماته رمى يولد راضنه وأخرى ي           

لدى األفراد لألفكار امللوثة ، لمكون مسمقبال منطلقا 

 .. للعنف واجلرمية 

هكذا تلعب صور احلمالت اإلعالمية ووسائلها وفاعليمها ، و           

وتعدد أساليبها المخطيطية أو اإلخراجية والمنفيذية ، لمكون قناة 

 ..داعمة أو مانعة للعنف واإلرهاب 

 

 وإعالم الثقافة بني ثقافة اإلعالمالعنف : ا  رابع
 

ـ اإلعـالم والعنـف   ، فـمن  اسمكمااًل ملـا تقـدم                  ان عنـد يلمقي

د افــرومــا يــؤمن بــه األوالصــدق واألخــالق والقــيم مســموى الثقافــة 

املعلومـة  مسـمويات مضـامني   ، مبعنى آخر يلمقيـان عنـد   واجملمم  

 ..، وما تؤثر به احلملة اإلعالمية واخلرب 

هـي   ، وأخطر مررلة أو موق  يلمقي عنـده اإلعـالم والعنـف                  

وأمية مية ، والسيما أمية اإلعالم منطقة اجلهل وأشكال اجلهل واأل
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املمعلمني ، وما ينجر ذلك على مسموى العالقات اإلنسانية واجلوانب 

 ..العاطفية اإلجيابية الواعية 

مؤشـر تـوجيهي ، حلـرا  مفـاهيمي     وعمومًا ميكن وضـ                  

 :، وجانب منه إسرتاتيجي انطباعي 

 فيـه مـا تمعلـق     ؛ تكون عامة وخاصـة ، مبـا   ثقافة اإلعالم

 ..باجلانب المخصصي والمدرييب ، واخلربات 

، وما ويكون اإلعالم منطلق من خريطة ثقافة اإلعالم         

املعممـــدة  حيملـــه مـــن مكوناتهـــا ونظمهـــا والوســـائل 

 .. واملسمدامة

    هـا ، دور اإلعـالم يف جمـال الثقافـة و الت   إعـالم الثقافـة ؛ 

كل شيء مـن العلـوم    ليوصل لألفراد أو اجملمم  ؛ شيء عن

 ..واملعارف ، وما اقرتن بذلك البناء 

، بكل ما ينب  من خالله مسموى فاعلية اململقي جانب مما و              

وحتسس بالذات واحمليط والوعي حيمله من مسات وخصائص 

،  واإلصغاءعرفة بذكاء ، أين يكون القبول املللمركز والدور ، و

ة ، وأين يكون االهممام ، وأين وأين يكون الرفض والالمباال

 ..يكون غض الفكر 

ويممثل بذلك أسس وبناء الثقافة الذكية وجودة مضامينها ،             

ونقاط قوتها ومواق  فرصها ، وما حيققه من السيطرة والوقاية 

 ..والعال  لنقاط الضعف ومواق  المحديات 

تها ، وما يرتتب على وبطبيعة هذه الثقافة ومصادر معلوما             

ما المحمية وصواًل للبنى الفوقية ، وتبعيمها ، وما يوصل بني البنى 

مبا واقمصاد الثقافة والمعاون والمبادل واملصاحل املشرتكة ،  من فيها

، املسموعبة لألهداف رؤيا ورسالة ايديولوجية الثقافة ؛ تكونه من 

 ..والغايات 
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وما الثقافة ،  –اإلعالم  م مبفصلية ؛يمطلب االهمماوهنا               

 ..الوعي للرتاكم احلِسن والرتاكم السيئ يكون عليه 

ذكاء  وما حيققه من الوعي والمعامل م  املواقف مبسموى            

الثقافة ، وما حتققه  –اإلعالم من جهة ، واإلدارة  –اإلدارة  مفصلية

ثمار توقيت الفر  االسمدامة واسممرارية اسميعاب واسم –اإلدارة 

القرار املوقفي وجمرياته املسمقبلية ، وما يسهم بكل ذكاء 

 ..اإلسرتاتيجي  –الثقافة جبانبيه الفلسفي  –اإلعالم 

، مواقف اإلعالم  كون عليهما تيبلور ، وكل ذلك وغريه             

 اتالموتراخلالفات ومن بؤر ، ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة  بني

 ..والعنف الكائنة يف جسد اجملممعات والدول  اتالصراعو

طرورات بناء ثقافة الممييز واالخميار ، والوما ينبغي من             

لمحقق ؛ بموجهاتها الرقمية وغري الرقمية ، مفاعلية الفاعلة وال

 ، السلوكي وتوجهه الفكر وسياقه النفسي ومؤداه سالمة

 .. املنظورة املمخطي للمدمري والضحايا املنظورة وغري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 املبحث الثاني
 اإلعالم واجملتمع والعنف

 

ا املبحث إ  تنـاول  هذيف يمطلب ، من حماور  تواصاًل ملا تقدم و             

 : ية احملاور اآلت

 .اإلعالم والعنف وتأثريهما على الطفل : أواًل 

 . ة املخملفة اإلعالم والعنف وتأثريهما على املرارل العمري: ثانيًا 

 .واملرأة  والعنف اإلعالم: ثالثا 

 

 م والعنف وتأثريهما على الطفلاإلعال: أول  
 

 وبنـاءه  وعمقـه النفسـي ،   –البيولوجي الطفل ؛ هذا الكيان             

 ..ا تعنيه الكلمة مبو، بكل املكونات ، الرقيق الفطري 

ــ               ــاء ال ــفحة البيض ــون الص ــاد أن يك ــه يك ــي وعقل يت ُيمل

 ..سطورها ؛ السم  والبصر ، وباقي احلواس 

 :  (عليه السالم) بن أبي طالب اإلمام عليأمري املؤمنني يقول            

 ٍء ْرضم الحخناِلينِة منا ْألحِقين ِفيهنا ِمْن شنْيونإمنبمنا َقلحُب الححندنِث كَاأَل)                

( َقِبَلْمُه

1

 . 
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، لزمن يواصل وُيملي جمهول رموزها بالمعلم والرتبيـة  ومبرور ا           

 .. ومنه ما يكون ُبنى حتمية مسمقبلية ، ومنه ما يرتقي للمعليم 

بكل مضـامينه  ، بناء الفكر تشكيل وتنشئة ووهنا يربز            

، ومـا يطـرأ علـى    وتوجهاتـه ومسـموى سـالممه    وقناعمه وأشكاله 

 ..زيز قواه وما يماح له من تع، مسموى قوامه 

، م  اخـمالف وطـأة ذلـك    كل فرد ما يواجهه وكما هو عليه            

المهديـدات واملخـاطر    باتساع ضعفه ، ، يواجه الطفلبينهم وعليهم 

ــديات و ــوع المح ــكاليات، مبن ــكال واإلش ــف و،  األش ــى خممل عل

 ..الفكر والنفس والسلو   ؛ على رلقات ما جيريو، سمويات امل

سلو  أو فعل يمسـم بالعدوانيـة ،   ميثل لى اعمبار العنف عو            

هـذا  وطـأة  و يقـ  عليهـا   فهنا  جهات ممعـددة تمـأثر بهـذا العنـف أ    

هذه األهداف اليت تصاب أو يق  عليها هـذا  من رد العنف ، والطفل وا

 :تعددها اجتاهاتها و، ويكون العنف 

       ، وضـوعه  مبو مرة يقـ  العنـف علـى الطفـل داخـل أسـرته

 ..ألسباب معينة  و، أقمصادي الاعي أو اجممالا

  مدرسـمه ، مـن خـالل    عنـف علـى الطفـل داخـل     اليقـ   مرة

 ..الذي يقوم بمعليمه  زمالئه أو الشخص

  ــرى ــ  وأخ ــية  اليق ــا جنس ــل ألســباب منه ــى الطف ــف عل عن

يف الشـارع ، سـواء كـان مـا يسـمى       وخصوصا عند مروره

طريق الشارع  أو عند انمقاله عن( بأطفال الشوارع ) جمازًا ؛ 

 .. إ  اجلهة اليت يذهب إليها 

  يهدد الطفل مجي  ما تقدم ذكره ، فضاًل عن أسباب ورمبا

 ..ممنوعة ، وشخو  طارئة 

لذا تمعدد اجلهات الرمسيـة وغـري الرمسيـة ، وتمعـدد مهامهـا                   

، حلماية الطفل ورقوقه املهنية واألخالقية القانونية وومسؤولياتها 
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هديدات والعنف بكل أشكاله وجهاته ، ومـن جمرياتـه ، مـا    من الم

 ..تربوي  –يمحقق بشكل تضامين 

 هــذا يمطلــب مــن اإلعــالم أن يلعــب دورهمــن جهــة أخــرى ، و              

ــل ،  ــاني املمكام ــوياإلنس ــل واحلي ــل ،  الفاع ــل مفاص ــل ك  داخ

منـه مـا   ، لكون الطفل سيق  عليـه ضـغوطات ، و   احلياة وأنشطة

جانـب   وكمـا يمضـح   ،وتعذيب جسدي ونفسـي   عنف إ  يمطور

 : يالشكل اآلت ه يفمن
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تمعـــدد أنشـــطة ومســؤوليات ومهـــام وأدوار اإلعـــالم  بــذا  و             

 ..واملؤسسات اإلعالمية ، املباشرة وغري املباشرة 

داخـل املؤسسـات ليشـمل األب    ؛ فمرة يكـون دور اإلعـالم                 

 ..والقرب م  الطفل واألم وغريهم ممن هلم االرمكا  

 من خـالل ، وذلك م  الطفل ذاته ؛ دور اإلعالم  وأخرى يكون             

كيز ، لكون الطفـل  املرئية واملسموعة بأكثر تر وسائل االتصال

 ..قليال ما يقرأ 

ذلك عن طريـق الملفـاز أو امللصـق أجلـداري      تفعيلميكن و             

، وعلى اجلذابة للطفل الواضحة واملفهومة واملبسطة واملشّب  بالصور 

ويبقـى يف   بشـكل سـلس ومفيـد وممفاعـل ،      يسـموعبه  وفق ما

 ..يعمل بشكل وقائي وعالجي ل، ذاكرته 

منوعـة  املفـالم  األربامج والبق االهممام والمدقيومنه ما يمعلق              

، ســواء كانــت علــى شــكل أفــالم كارتونيــة أو غــري  اصــة اخلو

..كارتونية 

1

 

لمفعيـل رقـوق الطفـل ، ومـا      الفرصـة وهو جانب مـن إعطـاء               

 املناسـب  الـوعي األخالقـي عـن طريـق الفكـر الـديين       من هيكمل
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إيصـال   السالمة ، والفكـر املنطقـي الـذي يـدعم    موجهات احملدد بو

 .. السلوكي قويم و  املمواصل م  سوي النفساملعلومة ، والفكر 

والبد أن تكون اجلهة املعنية واملسؤولة عن هذه املهـام ، ومنهـا              

املؤسسات اإلعالمية ، واعيـة ملـا تسـمثمر ه مـن الوسـائل اإلعالميـة       

 .. ميل الطفل هلاواملناسبة واألكثر مسارة وشعبية 

 ن خطط وبرامج كفيلـة بـأن تسـهم يف   وما يمكامل معه م             

الرسالة اإلعالمية بالوعي و اية األطفال من كل أساليب العنـف  

 .. على بيئمهمعليهم واملمشكل واملؤثر 

 

 اإلعالم والعنف : ثانيا 
 العمرية املختلفة وتأثريهما على املراحل

 

مكونـة مـن   تكـون  ، البد أن كل جممم  ، بل كل أسرة              

 ..، ونوع اجلنس الذكر واألنثى نوعة ماملالعمرية أو املرارل الفئات 

مـا تكـون عليـه مـن اسـمعدادات      خرى ، األعوامل الومن منه و            

ــه  الرســالة أو وقــدرات لملقــي  ــاب اإلعالمــي واســميعابه وفهم اخلط

 ..والمفاعل معه 

مـن أوسـ  أبوابـه ، ريـث      يـدخل رقـوق اإلنسـان   يـربز و وهنا              

من خالل الموظيـف  واخلطاب اإلعالمي يكون الموظيف للكلمة 

هنا  عبء وضغوطات  نالسياسي حلقوق اإلنسان ، حبيث ال يكو

رالـة نفسـية مـن شـأنها أن      سية تؤثر على الناس سلبيا ، فمولـد سيا

..الصراع والعنف تمفاقم لمصبح يف مررلة تمس  و

 1
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ــذلك ين              ــة وك ــان املدني ــوق اإلنس ــف حلق ــق الموظي ــيت  طب ال

ذلـك ليشـمل احلقـوق االجمماعيـة      تمكامل م  السياسة ، وينجر

تشـمل   واالقمصادية ، والقاعدة هنـا تشـمل أكـرب شـرحية ، وقـد     

 ..رمى الطفل يف بعض احلاالت 

مراعـاة رقـوق اإلنسـان     لذا يمطلب من اخلطـاب اإلعالمـي ،                

مسؤولية هذا اجلانب لئال يؤدي اإلعالم محمل بكل تفاصيله ، وي

 .الدولة إ  العنف والمدمري  على مسموى باجملمم  أو رمى

وبهـذا يشـمل اممـداده علـى رمـى السياسـي والقـائم علـى                       

والقــائم علــى البنــاء االجممــاعي مــن املؤسســات املدنيــة ، ، الرتبيــة 

 .. على البناء األمين السليم  والقائم، والقائم على البناء االقمصادي 

والمكافـل  رمـى بـني روح االسـمقرار    بعالقاتـه  وهو مـرتبط               

 .. والمعاون املمبادل م  اجملمم  

ذلك إال عرب اإلعالمي الواعي املمفمح الذي حيقـق   نوال يكو             

ــة     ــاون واحملب ــث روح المع ــة إ  ب ــليمة املؤدي ــة الس ــداف الكلم أه

م لدى األفراد ، مبا فيه إصالح الروح املنحرفـة أو الـيت آيلـة إ     والسال

 .. االاراف واالجنرار او اجلرمية أو العنف 

 يلعــب الموقيــت واملوقــف فاعليمــه، وهنــا ويف كــل األرــوال             

إلصــالح وبنـــاء روح المســامح لـــدى كــل املســـمويات العمريـــة    

ا فيــه اســمعمال تــأثري واملســمويات االقمصــادية واالجمماعيــة ، مبــ

الشخصيات اليت هلا الوق  املناسب يف نفوس وشعبية اجملممـ  ، سـواء   

 .اخل .. كانت دينية أو سياسية أو ثقافية أو أمنية 

بكـل مـا   ، والبد من معرفة رممية مؤثرات اخلطاب اإلعالمـي            

، علـى الفئـة   ميملكه من قوى فكرية ومواهـب ووسـائل اإلعـالم    

املخاطبة واملسمهدفة ، ليحقـق اخلطـاب مسـموى معـني مـن       العمرية

المأثري ، إما أن يكـون مسـموى مـن المـآلف واالسـمقرار ، أو الصـراع       

 ..والعنف والمضحيات غري املربرة 
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 اإلعالم والعنف واملرأة: الثا  ث
 

ترتبط املرأة بالدور أو العمـل أو النشـاط الـيت هوضـه ، وآثـار                  

تقـوم بـه ، لمفصـح عـن كيانهـا وشخصـيمها املعنويـة        ونمائج مـا  

 ..واحلقيقية 

، ، وبلورة شخصـيمها  ة يف المماس م  املرأة تشرت  جهات عدو            

 .. ، بنت أو أخت أو زوجة  األسرة – الوسط االجمماعي : فمرة املرأة يف

ومــرة تكــون يف الوســط السياســي واالقمصــادي ، ومــرة هلــا             

ــمق ــورد     الليمها يفاس ــا م ــون هل ــا تك ــادي ، رينم ــب االقمص اجلان

سواء كانـت تعمـل داخـل البيـت أو يف إرـدى       ، اقمصادي خا  بها

ــادي    ــورد اقمص ــا م ــون هل ــا ال يك ــاري  ، أو رينم ــات أو املش املؤسس

 ..  وتكون رّبه بيت 

وبشكل عام ، إذا كان هنـا  الـوعي املناسـب لـدى كـل                   

سواء كان ، متاس م  املرأة ، فأنها حتضى بالمكريم  اجلهات اليت هلا

هلا دخل أو مل يكن هلا دخل ، وسواء كانت ربة بيت أو تعمـل وهلـا   

 .مورد مالي مسمقل 

وخطورة األمر رينما تكون املرأة يف متاس م  اآلخر ، المماس              

الشخصي أو املعنوي ، وأعـين العمـل اخلـا  أو العمـل لـدى إرـدى       

وظـروف خطـرة ، مـن شـأنها أن     ؤسسات ، قـد يخلـق هلـا حتـديات     امل

 ..إ  العدوانية والعنف  تعرضها

ــالم              ــب اإلع ــوعي ،  ويلع ــدل واملوض ــبري   املعم ــدور الك يف ال

منْن ُيحيط بها ، لمكون هي بالبيئة والموعية والنهوض باملرأة ذاتها و

سـالمة الثقافـة     يفسيما الـذي لـه الممـاس معهـا     ومنْن حييط بها وال

 ..  مساملةسوية ونفسية و والفكر ،
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املؤسسات اإلعالمية ، هلـا الـدور    –وهنا تظهر اإليديولوجيات               

الكبري يف رف  مسموى الوعي الثقافة ، وجعـل كـل طـرف يعـرف     

دوره البنـائي للحيـاة ، الــذي يبـدأ مــن بنـاء األســرة مـرورًا بــاجملمم       

 ..واحلكومة والدولة 

وال نغفل الـدور المقليـدي وغـري المقليـدي ، ومـا جيـري مـن                     

تسارع تطورات العامل ، وما يولده من نقاط ضـعف وظهـور حتـديات    

( املرأة ) واسعة ، وما ينعكس وحيققه يف تركيبة وبناء اإلنسان 

احلرا  قويم و ، النفسسوي ووالمفكري ، الفكر  ؛ مبسموى سالمة

 .. يالسلوك

لدى اجلمي  ، حبيـث  بناء روح اإلنسانية يمطلب الوعي لوبهذا              

اجتاههـا العنـف ، وال اجملممـ  الـذي     وداخلـها رـواجز    ال املرأة تولد يف

 ..رقوق املرأة رقيقة يمعاظم سبل العي  فيه بدون فهم الواق  و

وهلذا فالعنف علـى املـرأة والطفـل ، ال يقمصـر علـى الضـرب                   

رمــى يف البنــاء الرتبــوي ا أســاليب اســمخدامهبــل هنــا   هانــة ،واإل

غري ؤهالت ، وامل الشخصيةريثيات فجوات يف والمعليمي الذي يولد 

 تهديــدات العنــف والعــدوان ، واجملريــاتمــا تظهــره مــن املناســبة ، و

 ..ية للشخصية باسم احلرية والمحرر والمدمري يةاإلجرام

العمـدال والمطـرف يف كـل شـيء ،     فهنا  خط كائن بـني ا             

ميكن اسمغالله يف ااراف الفكر واالجنراف وراء األفكار الرباقة 

 ..اليت همفي ببشاعمها وراء الثقافة واحلقوق والدين 

 اإلعالمثقافة من مهام للكشف عنه بشكل واضح ومميز و             

نـمج  القـويم امل  لمحقيـق فـر  توجهـات    وإعالم الثقافة اإلنسـانية ، 

لإلنسان الصاحل وصالح اإلنسان ، ومعرفة كيفية المعامل بمـوازن  

المغري اجلزئي والمغيري الشامل يف البيئـة  ما يمحقق أو جيري من م  

 ..الداخلية والبيئة اخلارجية 
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ــ                   ــرة واجملمم ــرأة واألس ــني امل ــات ب ــمويات العالق ــر مس وتظه

ة واملؤسسـات املخملفـة ، مبـا    وفاعليمها من جهة ، وبني عالقـات املـرأ  

فيها منظمات اجملممـ  املـدني ، ومؤسسـات اإلعـالم الرمسيـة وغـري       

 ..الرمسية ، احمللية واإلقليمية والعاملية 

واألطفـال   املرأة قائمة بني اإلنسان ، وبالذات وأخطره عالقات             

 العـامل الرقمـي   عشـوائية وجهـل ثقافـة المعامـل مـ       مـ   والشباب ،

 ..املعلوم واجملهول  االفرتاضيو

لغري حمدود ، بكـل مكوناتـه وريثياتـه    ااملهول هذا الفضاء             

وزمانه ومكانه ومواقفـه ، الـذي لـه رـده اإلجيـابي املنـمج ، ورـده        

 ..السليب املدمر بكل ما حيققه من سهولة الوصول إليه 

والعنف الـذي يقـ    وبذاته يولد العشوائية واخلالف والصراع              

بوطأته على كل إنسان ، والسيما على املرأة والطفـل ، وجمريـات   

 ..الفكر والمفكري والبناء الثقايف واحلضاري 

، وما جيري أمامنا بشكل واضح يف العامل العربي ، خري مثال              

، فالكل يف ازدواجيـة األدوار  وفربكة وإخرا  ال حيما  إ  دليل و

وتعدد الشخصيات ، كما ميكن رؤيمها من خـالل لغـة    وازدواجية

 ..ومنطق ومفاهيم علم النفس 

فالعلم أصبح جهاًل ، والدين لعق على ألسنة الـذاهب والقـادم                

ليغري به الرجل واملرأة ، والطفل والشيخ ، ورمبا العامل واملثقف الذي 

 ..إال لقلقة اللسان ال قوامة له يف احلياة 

ــة الوطنيــة                    ــات اإلعالمي ــة جــادة للمؤسس ــن وقف ــّد م والب

واإلنسانية ، لرتف  من مسموياتها الثقافية والعلمية واملهنية والفنية 

بالمزامن م  حتمل مسؤولية رفـ  الثقافـة اجملممعيـة ، ومنهـا قطـب      

الررى املرأة اليت هبطت وضاعت يف جمهول رقـوق املـرأة ، لمكـون    

 ..والعنف والصراع واإلرهاب هول بني الضياع بقدومها او اجمل
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 املبحث الثالث
 سبل اإلعالم للوقاية والعالج من العنف

 

 ســبل اإلعــالم للوقايــةهــذا املبحــث ســيمناول اســمكمااًل ؛ و             

مـن األركـان املهمـة ضـمن      رـد والعال  من العنف على اعمبـاره وا 

خضـم نظريـات تـأثري      اجملمم  ، كـأفراد وكجماعـات ،  يف   ارر

 .. اإلعالم ووسائله اإلعالمية الفاعلة والقائمة ميدانيًا

كما هو عليه ما مت طرره من نظريـة تـأثري وسـائل اإلعـالم                  

املعمدل ، ونظريـة تـأثري وسـائل اإلعـالم احملـدودة ، ونظريـة تـأثري        

 ..وسائل اإلعالم املطلقة رينما تكون هنا  رصانة إعالمية 

السـالم ، ومـا    ؛ وبطبيعة احلال هملف هذه السبل يف ظـروف             

 .. وما بعد احلرب ، احلرب قبل احلرب ، وزمن 

 :ولذا أخذت حماور املبحث اجتاهاتها كاآلتي              

 . سبل الوقاية من العنف : أواًل 

 .سبل تفعيل دور اإلعالم يف مكافحة العنف : ثانيًا 

 . الدين للوقاية والعال  من العنف تفعيل : ثالثًا 

 . ثقافة روح المسامح ودور اإلعالم : رابعًا 
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 سبل الوقاية من العنف: أول  
 

مـا حتقـق الوقايـة مـن      وكما يقال ؛ الوقاية خري من العال  ،            

سبق االخميار واإلراطة واالسمثمار للقوة املنمجة للخـري يف جمـاالت   

  ..الفر  

ـ مـا   فضاًل عن كون من حماسن الوقاية ،              دف  اـو السـالمة   ت

 ..واخنفاض مسموى اهلدر والمضحيات والصراعات والعنف 

ــار                  ــز واالخمي ــم والمميي ــموى الفه ــن مس ــ  م ، الــذكي وترف

رف  مسموى احلياة من خالل سالمة وانسيابية املسموعب لوالمحسني 

ــذ  ــوء الم –المنفي ــل   األداء يف ض ــمدامة بك ــة املس ــيط والمنمي خط

 ..أشكاهلا وتوجهاتها املدروسة 

الكـائن واملنطلـق مـن    العنـف  مـن فهـم   بـدأ  وسـبل الوقايـة ت               

 مـا يشـرع بموجيهـه    ثـم ، من البناء النفسي الفكر ، وما يقوم عليه 

، فـردًا   السلوكي العدواني الذي يصدر عن الطرف املنحرف فكريـاً 

 ..دولة كان أو مجاعة أو 

خـر  إلخضـاع اآل أهدافـه   منطلـق  مـن يكون مـدعم املسـرية   و            

واسمغالله ، أو نميجة موقف مؤداه عدواني ورلوله بـالعنف ، والـذي   

يمســبب يف إضــرار نفســية وماديــة وجســدية ، فرديــة أو مجعيــة ، 

واخلطورة فيه رينما ال يكون هنا  فر  المكـافؤ ، فيـؤدي إ    

، أو اإلضـرار بـاملظلوم أو الضـعيف    الطـرف األخـر   اإلضرار بطرف دون 

..دون القوي الظامل 

1

 

                                                 
 
الم سلسةةلة عةة /  عةةزت شةةعالن . ترجمةةة د/ مةةرا القلةة   / شةةيهان  . دافيةةد ق. د: يراجةةع مةةثاًل   - 

 . 988 / الكويت / مطابع الرسالة / المعرفة 

 . 987 /  بغداد/  الثقافية العامة دار الشؤون/  النفس والعدوان/  ريكان إبراهيم. د -

 . 987 /  بغداد/  مكتبة النهضة/  الشذوذ النفسي/ عدنان محمد حسن. د -
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هو ما حيمله اإلنسان من فكر منحرف ، العنف مؤشر وأساس               

أو عدواني ، والعوامل املساعدة على ارتكاب هذا العنف هو القدرة 

ــ  ــاب ه ــة الرتك ــاني أو والرغب ــة دون رادع إنس ــين ذه العدواني أو دي

 ..أو منطقي أخالقي 

على السليم  ا أول سبل الوقاية من العنف هو بناء الفكروهلذ             

، واسـمداممه  ، وسبل تقبل هـذا الفكـر   أسس القناعة واالسميعاب 

ـ  اتبكل شفافية واسمعدادوالمعاون  ـ  ةإنسـاني  اتوتطلع ،  ةمموازن

ى والوصول إ  املبمغللبناء ال للمدمري كسبيل للحياة والنظر بقوة 

..واألهداف 

1

 

، كـداعم تشـريعي وقـانوني    وهنا تلعب الدولـة أواًل وأخـريًا               

يف وضــ  اخلطــط  وقيمــه وأخالقياتــه ،  بالمعــاون مــ  اجملممــ    

دون اارافه بسبل الوقاية واحليلولة ، االجمماعية ملسمقبل اجملمم  

 ..عم سياسي واقمصادي وتربوي رصني ، وبدأو انمكاسمه 

املدنية القائمـة   أو املنظمات كما حيصل يف بناء املؤسسات             

مبـا ميلـي   تكافؤ الفر  ، واسـميعاب اآلخـر   احلقوق وعلى أساس 

، والمشـجي  علـى االسـمثمار وبرجمـة     الفجوات من أخالقيات العمل 

 ..حلياة على أساس النف  ال العنف ا

مـن خـالل   تبني  االهممام بشرحية الشباب ، ريثتواصله م  و            

أنشـطة  ضـمن  ، الـيت أجريمهـا   يدانيـة  امل –نظرية البحوث وارد من ال

 ..مية عند الشباب ع نسبة اجلرارتف، بأنه كان امؤمترات سابقة 

، أو  ثقـف املوسط غـري  الالبيئة أو من وخصوصا ؛ يربز ذلك ض             

 وجهاتـه ت يفالكـائن  منه و ،وغري الصاحل ناسب املبناءه الرتبوي غري 

 .. ةوصوليالو ةادياملفه اهدغاياته وأو

                                                 
 
دار / د الودود محمود ألعليترجمة عب/  صراعاتنا الباطنية/ كارين هورني. د: ينظر مثاًل  - 

 . 988 /  العراق/  بغداد/  الشؤون الثقافية العامة
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مؤشـر المحصـيل   احلكـم أن يكـون   لـيس  بطبيعة احلال و             

والـدرع احلصـني    هـو مؤشـر الـوعي   الدراسي والثقافة المخصصية ، 

الواقي ، والـدليل مـا نـراه ويكـون علـى أرض الواقـ  مـن جمريـات         

 ..وارتكاب الفساد اإلداري واملالي والسياسي 

اجلرمية تزداد يف وسط الـذكور بنسـبة    من جهة أخرى نرىو              

كبرية باملقارنة م  اإلناث ، لكونهم أكثـر ارمكاكـا بـأقرانهم    

أماكن خطرة ، ولكون مسارة احلرية عند الذكور  م  متواصلهو

..من اإلناث  ومنهم الشباب أوس 

1

 

غـري  ، وللمـرأة  بشـكل عـام   وهذا بذاتـه مكسـب للمـرأة                  

، والسيما منها املثقفة اليت ال تكون عرضـة  بشكل خا  العاملة 

 .. واملالية لإلغراءات الوظيفية

وهنا للدولة دور كبري يف اسمثمار طاقات الشباب يف أعمـال               

نافعة ، وخصوصا يف الوسط الذي يكون نسبة العزوف عن المعليم 

 .. ة عاٍلوفر  ارتكاب اجلرمي، ه مرتف  في

، ميكن اسمثمار املواهب والطاقات الشبابية ،  وبشكل عام             

خلـق روح   لمؤسسات المعليمية ، فضاًل عـن أثناء العطل الصيفية ل

املبادرة واملنافسة الشريفة لدى الشباب ، واحليلولـة دون وقـوعهم يف   

 ..ة من شانها أن هلق العنف لديهم منظمات مشبوهدائرة و

                                                 
 
تةثيير الجوانةب اتقتصةادية واتجتماعيةة ترتكةا       / هاشةم حسةين ناصةر المحنةك     . د -: يراجع  - 

المةؤتمر العلمةي األول المشةتري بةين وزارة التعلةيم العةالي والبحة         / الجريمة ؛ مع دراسة  ميدانية 

 .993 /  2ت/    -9في / مي ووزارة الداخلية العل

مةةؤتمر / النظةام األسةةري بةين التةرام والمعاصةرة ؛ مةع دراسةة       / هاشةم حسةين ناصةر المحنةك     . د -

األمومةة المثمونةة وتنظةةيم األسةرة الةةذي إقامتةه جمعيةةة تنظةيم األسةةرة العراقيةة بالتعةةاون مةع اتتحةةاد        

نظةةيم األسةةرة للةةوطن العربةةي وبرنةةامج األمةةم المتحةةدة     الةةدولي لتنظةةيم األسةةرة والمكتةةب اإلقليمةةي لت  

 . 994 /   ي/  8 – 6اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ، في بغداد 

نةدوة التحليةةل  / الجريمةة وبعةةدها اتقتصةادي مةع دراسةة ميدانيةة      / هاشةم حسةين ناصةر المحنةك     . د -

مركةز البحةوم   / ة الكوفة بالتعاون مع وزارة الداخلية جامع/ كلية التربية للبنات / العلمي  للجريمة 

 .995 / آذار / 29راسات بتاريخ   والد
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نرى أن ، ريث يف العراق ا جيري مل وهذا يمطلب وبنظرة خاصة             

مررلة ما بعد احلرب ، وما ردث من فـرا  أمـين ،   فجوة ودولة متر يف ال

 ..وإرباكات وصراعات فكرية ، قبل أن يكون تصفيات جسدية 

العنف  وجمريات، العنف الفكري  مررلة؛ ظهور يعين ذلك و             

ـ منـه مـا   ي مـر بـه العـراق ، و   الطويل الـذ  ـ  بعـض النـاس   هتعلُّم ى عل

 ..العدوانية والقمل ورمى السرقة 

وجيري ، بالمحول ملررلـة  ا جرى مم الوقاية والعال لذا يمطلب              

 ..احملبة والسلم ونبذ العنف والعدوانية  بناء الفكر على أسس

؛ مســابقات البنــاء  وأبســطها تــداواًل بوســائل اإلعــالم ، مــثالً             

وأفضل نشاط وأفضل مشروع فيه ، أو رمى طرح أسـئلة املسـابقات   

للمفكري واإلجابة ببناء ثقافة احملاورة والرأي اآلخر ، واملفاضلة بـني  

 .. األنشطة اإلنسانية الداعمة للسلم ونبذ اإلرهاب والعنف 

عنويـة الـيت يـمم    احلوافز املادية وامل، أفضل األساليب  بني ومن              

نـمج  ، والمحويـل الـذكي للـمفكري إمل   من خالهلا كسب الشـباب  

 ما يشج  على اتساعلسبل ، واالبمعاد عن كل واسمثماري بأسلم ا

 .. وعواملها ، واحلد من سلو  كل أشكال العنف العدوانية 

مقسيم الشـباب علـى أسـاس اهلوايـة وامليـول النـاف        الموجه لو            

، واحلث على المعاون واملشاركة لدورات وصقل املواهب وتطويره با

 .. اخلالقة الذكية 

 والمعاون املشرت  ، وبذات الوقت ،وهو جزء من بناء روح العمل              

 ..غرس ما يمطلبه رقوق اإلنسان من بنى حتمية فاعلة 

ـ  بذاته وهذا               ى ال يعين إهمال األطفال والكبار واالقمصـار عل

الشباب ، بل جيـب أن يوضـ  هلـم بـرامج للمكانـة الـيت يمـأثر بهـا         

 .. األطفال والشباب من الكبار

وبناء الدولة ملسمقبل خطـاب مناسـب وقـوي حلقـوق اإلنسـان                 

 .. احلقوق والواجبات  معامل على أساسه الذكي ، املبين
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لمنمية املسمدامة ، املساواة والعدالة ، وفر  ا توافر فر ومنه              

 ..العمل للجمي  يف العراق  ومبادرات فر 

ضــروري للوقايــة وعــال  العنــف ، لكــي ال  آخــر أمــر وهــو                

يكون هنا  فـر  لـدخول املنظمـات واحلركـات الـيت تهـدف إ        

 ..اإلنسان ب سساتها ورأس ماهلا األوفر املممثلتدمري الدولة ومؤ

 

 اإلعالم يف مكافحة العنفيل دور سبل تفع: ثانيا 
 

اإلنســانية لبنــاء وتنــوير والقــوة الفاعلــة ، اإلعــالم رقيقــة               

أقـوم املعلومـات واحلقـائق    وبواق  مـا تقدمـه مـن    الفكر اإلنساني ، 

الصادقة والدقيقـة الـيت تنقـل     ، والعلوم واملعارف ، واإلخبارالواضحة 

 ..بل مبنهج الثقافة الذكية ال على أساس اإلثارة المدمريية  الوقائ 

مذا كان بناء اخلرب على اإلثارة ، فيكون إثارة موضـوعية  ف              

، ليكون هدف النمو والموافق واليقظة النفس  –الفكر وإثارة بناء 

 ..له االرتقاء مبسموى الرأي العام بفكر رضاري يمم من خال

عالميـة ، وبأفضـل   لوسـائل اإل اسـمخدام كـل ا  وداعم ذلك ب             

لنمو والمطور ، بكل أبعادها السمعية ة لرة واملسمثمذبااجل السبل

واملقروءة واملرئية ، وبكـل درجـات وصـفات المـأثري هلـذه الوسـائل       

وأولوياتهــا واســرتاتيجياتها ومــا ســيحما  مــن تكميــك ، بفاعليــة 

 ..الدينامية اإلنسانية اهلادفة 

ل ما حيث أو يبنى قاعدة للعنف داخل االبمعاد عن كمنه و              

 ..د واجملمم  الفر

؛ كأن تقوم اجلهات اإلعالمية ببناء صورة اخلرب علـى أسـاس               

من تواب  ذلـك اخلـرب اآلنيـة أو املسـمقبلية ،     ، معلومة ووعي ووقاية 

الـيت يموجـب    الذكية واالهممام اإلعالمي يف جوانب رقوق اإلنسان
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اد عن العنف ، فيحقق أرضية مناسبة للمعامل على أن تمبناه لالبمع

وصول إ  اهلـدف بـأي وسـيلة    أساس احلقوق والواجبات ، ال من اجل ال

 ..كانت 

ــهام               ــن إس ــي  وميك ــل اإلعالم ــة العم ــانية وأخالقي ، أن إنس

 ..بكل اسميعاب تنموية مسمدام حيقق ذلك 

يف  ل الدورات الـيت تمفاعـل  من خال وبناء فكر لدى اإلعالمي             

ســيما رقــوق الطفــل واملــرأة ، خضــمها بنــود رقــوق اإلنســان ، وال

ــانية    ــؤولية اإلنس ــعور باملس ــة ، –والش ــر    اإلعالمي ــدعيم الف وت

 ..واملساواة للمعامل م  اخلرب 

فمــثال يف وســيلة اإلعــالم املرئيــة يمطلــب أن يكــون لــدى               

ض األفالم واملسلسالت الغريبـة علـى   اإلعالمي الوعي املناسب ، لعر

واالبمعـاد عـن كـل مـا     و اليت هلـق العنـف أو ممهداتـه ،    اجملمم  أ

أو ظرف االرمقان الطائفي أو العشائري طائلة وجيعل اجملمم  حتت 

 ..الديين أو املذهيب 

عاون مـ  رؤسـاء العشـائر والقيـاديني     بالمته اإلعالمية يمةر و              

بنـاء انسـيابية املعلومـة الـيت     ، ل ة إنسـانية عاليـة  السياسيني بوطني

إما أخ لك يف الدين ، أو نظـري  ) ؛ روح احملبة والسالم على أساس  تولد

 ( .. لك يف اخللق 

االبمعاد عن األساليب اإلخبارية يف اإلعالم الـيت  بذات الوقت ؛ و            

ــن القولبــ     ــاد ع ــ  ، واالبمع ــاء اجملمم ــارة لبن ــة وض ــون دخيل ة تك

اإلعالمية املسموردة الـيت ال تمماشـى مـ  واقـ  جمممعنـا وعقائـده       

 .. الصحيحة والقيم واألعراف والمقاليد االجمماعية 

وال بد من ذكر أنه بممكانية تغيري لقطة تلفازية حتمل يف            

العنف والرذيلـة والعدوانيـة ، إ  لقطـة تلفازيـة      أو بذر طياتها بث

 ..السالم احملبة و إنسان تبين
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وهنا تكمن مسألة الكادر اإلعالمي بشخصيمه وما حيمله             

مهنمـه الـيت هـي باألسـاس مبنيـة علـى       ذاتـه و الرـرتام  ، من أخالقية 

ــة   ــدة الكلم ــب ور ــانية ور ــاء، اإلنس ــة دون بن ــة  واحليلول منظوم

 ..العدوانية  السلوكيات –الفكر 

أو الرسـالة اإلعالميـة أو   خلرب أسلوب طرح ا؛ هو ل ذلك من سبو            

ومـا يكشـف عـن رقائقـه     حلـدث  تبيـان ا واحلمالت اإلعالميـة ،  

املالئمة الممصـا  ااـراف الـرأي العـام عـن أسـس مشـروع البنـاء         

والمنمية والسالم ، وبذات الوقت ؛ الوقايـة واحليلولـة دون ظهـور مـا     

 ..يولد الصراعات والعنف 

 

 العنفلعالج من تفعيل الدين للوقاية وا: ثالثا  
  

البــد مــن أن يضــ  اإلعالمــي يف نصــب عينيــه ، بــأن للــدين              

داخل الفـرد واجملممـ  ، حيقـق تفعيـل     غري املشوهة واسمثمار قوته 

ــان      ــة االرمق ــن مررل ــال  م ــة والع ــان للوقاي ــمام األم ــراع ص والص

 ..والعدوانية والعنف 

، تــبني بــأن  أجريمهــان خــالل جمموعــة حبــوث فميــدانيا ومــ              

 املندســني نبأفكــار نقيــة ، والبعيــدة عــلمفعيــل البعــد الــديين و

قـد دفعـت عـن الشـعب      املغرضني ، وبموجيهات من العلماء األعالمو

مدسوسـة مـن   حماكـة و ، كل الفنت الـيت كانـت    العراقي العريق

 ..املصنعة للمفرقة خالل خمملف املنظمات واحلركات 

والســلو  والنفســية زمن أصــبحت تفــرز الفكــر ومبــرور الــ             

واحليلولـة دون الوقـوع   ، ، لينكشف القناع عن املغرضـني   املنحرف

تها ، لوال جهـود  انهاي فعرالعنف الذي ال ُياخلالف والصراع ويف دائرة 

اخلّيرين يف الدين واإلعالم ووعي العشائر العراقية اليت  لت رسالة 
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ـ  األديـان و احملبة والسالم والمقريـب بـني    ذاهب بكـل  الطوائـف وامل

 ..أخّوة وسالمة وحمبة 

فلذا هنا تفعيل الدين حيقق الوقاية والعـال  ، بـالرادع الـذي                 

والذي هو يمقدم على الـرادع القـانوني ،   ، اإلنسان  ليبنيه يف دو اخ

 ..ما يدعمه من ردع العرف والمقاليد االجمماعية و

يـبين الرقيـب النفسـي الـداخلي      الديين القويم ،لكون الرادع             

عن كـل   للفرد وللجماعات ، ويبعدهم( النفس اللوامة ) املممثل بـ 

 ..ما هو حمّرم 

على أسس رقيقة عقالنية ميدانيـة ؛ أن  ما يبين ثقافة ومنه             

لإلنسـان   وقـائي  هو منفعة وأسلوب بنائي ما ررمه اخلالق عز وجل ،

إال ما هو نفـ  للنـاس    تعا  ، ، وما أرل اهلل مارة بالسوءمن النفس األ

 ..املناسب الذكي ووهم خمريون بالوعي إن أرادوا اسمثماره ، 

  

 روح ثقافة التسامح ودور اإلعالم: رابعا  
 

 غفــرةبــاحللم وامل، واملممثــل هــو اللــني يف املوقــف ؛ المســامح             

مبادل ، املررتام اال منه ما يولدوالصفح عن مرتكب اخلطأ ، و والعفو

 ..تبيان لألدب واللطف املموافق م  احلدث ما هو و

" : اهلل عليه وآله وسلم  صل" قال رسول اهلل              

1

 

الـذي إذا  :  ميـان كن فيه اسـمكمل خصـال اإل  ثالث من  ) -

ــل   ــاه يف باط ــه رض ــي مل يدخل ــه ، رض وإذا غضــب مل يخرج

 . ( وإذا قدر مل يمعاط ما ليس له، الغضب من احلق 

 ( .سوء اخللق شؤم )  -

                                                 
 
/ تحف العقول عن آل الرسول / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

 .  3 – 31ص /    21/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والنشر والتوزيع 



 4  

 ( .أفضلكم إميانًا أرسنكم أخالقًا )  -

 ( .رسن اخللق يثبت املودة )  -

لـق  أن يخ فيمكن بوعي اإلعـالم املـدعم بثقافـة المسـامح ،                 

 ..روح من شأنها أن تكون بّناءه 

، فكـر  القـويم  بأسـلوب  ذلك و، بنقل اخلرب ومنه ما يكون              

 ..لفيف من اآلراء لدرء الفنت روح المسامح ، وإبراز بقق احمل

مأثري البـال  علـى   من هلم الباسمضافة خصوصا اسمثمار ذلك و             

 ..السلو  اجلمعي 

االبمعاد عن الشمائم والغضـب واالنفعـال واالفمعـال    وضرورة              

ورمى الوصول إ  اسـمخدام اليـد   إلشارات والمهديدات بالكلمات وا

الذي قد يؤلِّب الرأي العام ، كما حيدث يف بعض القنوات الفضائية 

 ..املدفوع هلا الثمن 

ـ  و             كـل أسـاليب االرميـال والغـ  والرتويـج       هدمنها مـا جيس

لبضــائعهم اخلاســرة الــيت يهــدف منهــا إربــا  الــرأي العــام وبــث روح 

، وخلـق العدوانيـة والعنـف وارتكـاب     المفرقة والكراهية والفنت 

 .. خمملف اجلرائم السياسية واالجمماعية واالقمصادية 

والبد من االبمعاد عن أسـلوب خلـق العدوانيـة لـدى أي طـرف                   

الوصـول إ   كان من خالل المعـاطف االجممـاعي ، للحيلولـة دون    

 ..سلو  العنف والمدمري 

العاجز عن إيصال املعلومة بشكل يلفت اآلخرين  فاإلعالمي            

ـ  أخالقيـات مهنمـه    كإليه وإ  اجلهة اليت يعمل لديها ، والذي ال ميمل

تأليب آراءهم  تعاطف الناس يفويسمجدي ، تراه يسمخدم  يةاإلعالم

  ..، من أجل حتقيق مآرب من يعمل لديه  إ  سلوكيات عدوانية

ح إ  جانب أسلوب طر احلمالت اإلعالميةو فالشفافية باخلرب             

،  مــن أدوات اإلعالمــي املهــين رــدذلــك اخلــرب بأْســَلم الســبل ، هــو وا

  ..روح ثقافة المسامح ، وحتقيق كون إنسانيًا يف الطرح والنمائج لي
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 املبحث الرابع
 اإلعالم الذكي 

 والعنفالتنشئة اإلعالمية بني 
 

اإلعــالم الــذكي بــأن لكــل  در إلدارةاملمصــ البــّد أن يعــرف             

ـ   مسمويات للرغبة ، ومسمويات لخملوق ؛  ا فيـه  لقـدرة واحلـرا  ، مب

 ..الفكر والنفس والسلو  واألفعال 

َلا ُيَكلُِّف الل ُه ننفحس ا إمل ا ُوْسعنهنا َلهنا منا َكسنـبنْت ونعنَلْيهنـا   ) : ولذا            

 .ورة البقرة س/  22 من اآلية (  منا اكحمنسنبنْت

راعيـة  اإلهليـة امل  الر ـة واملخلوقات قائمة بشكل عام علـى             

 :للقدرات على وفق املعادلة اآلتية 

 

 

 

وبــه ال يمعــدى علــى مســموى القــدرات ، إن مل يــنخفض عــن             

 ..الذكية واملساواة العدالة أقصى القدرات ، لكي تطبق مسموى 

يهــمم واقعــي ســياق عمــل ، تكــون دة إداريــة وهنــا  قاعــ             

 :مسؤول كل تقول لالعقلية والعضلية ، بالقدرات 

 

 

 اجلعل المشريعي اإلهلي= للمخلوق اجلعل المكويين 

 أطلب املسمطاع لكي تطاع
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بعد كل ما تقدم مـن املبارـث   ومبضمون اآلية املباركة ، و               

رـديث ومعاصـر   مهـم  وحماورها ، يمطلـب اخلـوض يف غمـار جانـب     

 Smart Mediaبموجهاته وأدواته وآلياته ، أال وهو اإلعالم الـذكي  

واملــرادف املقــرتن ، ( المنشــئة اإلعالميــة ) املــبين علــى أرقــى أســس 

وما لـه مـن   بداعم األخالقيات العالية ، ويقوم ، للمنشئة االجمماعية 

 : يف جمال  فاعلية

  اإلعالم المقليدي. 

  اإلعالم غري المقليدي. 

  واالفرتاضي وغري الرقميوااللكرتوني اإلعالم الرقمي . 

يــة ؛ مــا يــمم مــن االهممــام بــالنظم بالمنشــئة اإلعالموأقصــد             

اليت تدعم اإلعالمي بـأرقى األفكـار اإلبداعيـة    وسالممها اإلعالمية 

، وجتعل ، ومبعايري أخالقية السلو  اإلعالمي اإلنسانية والثقافية 

مما ُيهـدده مـن   منه بقدرات تفاعلية مقومة للذات وحلماية اجملمم  

واســمدامة ، اســمقراره واخلــرب ، وبالوقايــة حيقــق حممــوى املعلومــة 

 ..رضارته ومسمقبله 

ميكن أن يكـون تشـكيل اخلـرب ومـا حيملـه مـن       وبهذا               

هـو  ايـة ممـا    ،  الطرح بالموقيت واملوقف واملوق معلومات وأسلوب 

لمقـاء  حمور وقطب إلمعي واجملممعي ، أو يكون هدد للفكر اجلي

ــر  ــني الع، الفك ــمقبلية  وحتس ــات املس ــانية والمطلع ــات اإلنس الق

 ..ومتاسكه الداعمة للبناء االجمماعي 

يأخذ اإلعالم الذكي يف ضوء ذلك ، فاعلية  وبطبيعة احلال ،            

ـ تمشـكل ضـمن   ،  ةومرونة وانسيابية حتقـق أمـور حمـدد    را  احل

ــي  ــام    : الثالث ــات ؛ النظ ــكل آلي ــداف ، لمش ــالة واأله ــا والرس الرؤي

 ..غة والمطبيق والصيا
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ـ مبـا ت والبيئة الداخلية ؛ ، اإلجراءات : ربز هنا مما يو              مـا  و هعني

وما تمضـمنه مـن فـر      ؛ ةحتمله من قوة وضعف ، والبيئة اخلارجي

والسلو  المنظيمي ؛ وما حيققه مـن مسـموى عالقـات      ،وحتديات 

( ..ها املوارد البشرية وقدرات) يكون حمورها اإلنسان ، إنسانية 

1

 

ــون              ــليةوتك ــة  :  مبفص ــئة اإلعالمي ــة  –المنش ، االجمماعي

ما يـدعم أنشـطة   عامة ، العالقات وال،  (ذكي ال) عالم وجمريات اإل

ما يمضـح بشـكل   منه كومية ، واحلكومية وغري احلؤسسات امل

 :مفيد باملخطط اآلتي وخممصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسموى فاعلية  يبني( 4)خمطط 

 م الذكي والعالقات العامة للمؤسساتاإلعال

 

وتمعدد الموجهات اإلداريـة ملهـام اإلعـالم ضـمن مـا تكـون                       

 :عليه من موضوعات تنضوي حتت 

                                                 
 
دار الشؤون الثقافية / دور العالقات العامة في التنمية/ د ناجي الجوهرمحم: يراجع مثاًل  - 

 . 968 / العراق/ بغداد/ العامة

 .بغداد/  دار الحرية للطباعة/  دور اإلعالم في التنمية/  محمد عبد القادر احمد -

تشريعات 

 وقوانني

 مؤسسات

اإلعالم 

 الذكي

العالقات 

  العامة

 تنمية املوارد البشرية
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 ــف إدارة ــات  مل ــب: األزم ــة  حبس ــذه  أخالقي ــل ه ــن يمحم م

ــؤولية ،  ــهلاملس ــط ، إ يموج ــذ اخلط ــا أو يف تنفي ــا لمأجيجه م

 ..ومسبباتها مات معاجلمها أو احلد من هذه األز

 مـن يمحمـل هـذه    أخالقيـة   حبسـب : الصـراعات   ملف إدارة

ــط ،   ــذ اخلط ــه يف تنفي ــؤولية ، ليموج ــا إاملس ــا أو لم مأجيجه

 ..ومسبباتها معاجلمها أو احلد من هذه الصراعات 

 ــف إدارة ــف  مل ــب: العن ــة  حبس ــذه  أخالقي ــل ه ــن يمحم م

كل من ما لمأجيجه أو معاجلمه أو احلد موجه إاملسؤولية ، لي

 ..ومسبباته العنف ريثيات 

  وما يرتتب عليه من تنفيذ اخلطـط املرسـومة   : إدارة اإلعالم

بوساطة املوارد البشرية املمخصصة واملبدعة لمحقق األهداف 

 ..واسمدامة مهامها 

هـذه اجملـاالت ، ضـمن حمـاور     مضـامني  لذا سـيكون تنـاول                

 :تي لعنف وكاآلمعاجلاته لاإلعالم الذكي و

 .اإلعالم الذكي وتصني  املعلومة : أواًل 

 .اإلعالم الذكي الداعم للعنف : ثانيًا 

 .اإلعالم الذكي احملايد : ثالثًا 

 .اإلعالم الذكي النابذ للعنف : رابعًا 

 . المدريب واإلعالم والعنف: خامسًا 

 

 املعلومةاإلعالم الذكي وتصنيع : أول  
 

ملية اليت يمم من خالهلا الع سبق تبيانه ؛ بأنه اإلعالم ، كما              

ومــا ، صــادق ، وإخبــار واضــح وصــحيحة تقــديم معلومــات ووقــائ  
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واألفكار واآلراء ، وبـذات الوقـت   وقائ  ال بيانت من دقة، يمطلبه منه 

 ..ة البالغة والفاعلاألهمية  له ، طريقة إيصال كل ذلك

نـة ، ُينظـر فيـه إ  قـيم     وكون اإلعـالم ؛ كعلـم وفـن ومه                

وأخالقيات املهنة على وفق ما تؤمن به املؤسسـات اإلعالميـة واملـوارد    

 ..البشرية املرتبطة بها 

ويظهر أمر آخر ، يلمقـي عنـد المطبيقـات امليدانيـة ، االممـداد                 

املمعدد املفاصل ، اجلام  بني العالقات العامـة والعالقـات اإلنسـانية    

كي ، وما يممخض عنه من الرأي اخلا  والرأي العـام ،  واإلعالم الذ

املممثل على مسموى ؛ النخب ، وما هم دونهم من املثقفني واملهنـيني ،  

 ..وعامة الناس 

ــري                  ــة وغ ــات احلكومي ــى املؤسس ــك عل ــنعكس ذل ــا ي وم

احلكومية والكادر املموافر ضـمنها ، واألدوات والوسـائل واآلليـات    

 ..وفقها املعمول على 

ويف ضوء ما مت ذكره ، تربز أهمية  احلد من مسموى الصـراع                

إجنـاح إدارة اإلعـالم ، وذلـك     والعنف ، مبا ميكـن أن يمحقـق مـن   

 ..منسيق المنظيم وبمحسني األداء ودقة ال

إسـرتاجتية  رـرا  وفاعليـة   عند ومؤشراته وجمرياته تلمقي              

ممقدمـة  كل ما متملكه من تقنيـات  ثمار اسمبواإلعالم الذكي 

ما يؤديـه رأس املـال   و،  ممجددة وذكية وقدراتواتصاالت ممميزة ، 

 ..املعريف 

ومـا يضـيفه السـلو     ما متليه البيئـة المنظيميـة   فضاًل عن             

الريادة اإلسرتاتيجية ، ليكون اسمدامة المطـوير  جودة والمنظيمي 

، الـيت ميكـن إمجـال خممصـرها     زايـا  املسممر باسمدامة الفـر  وامل 

 :املبسط باملخطط اآلتي 
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 إسرتاجتية ررا  وفاعلية  يبني( 5)خمطط 

 اإلعالم الذكي ومسموى الصراع والعنف

 

ـ           ن مضـامني نظريـة املباريـات حبسـب مـا      وميكن االسمفادة م

اسمدامة النظام لدعم و قمضيه عمليات االتصاالت وبموجيه نظريةت

 ..اإلعالم الذكي وما حيققه من عالقات عامة 

البديهـة   سـرعة  و االسمحضـار واللباقـة  وجانب آخـر ، يمطلـب                

اسمخدام األجهزة والـربامج املمطـورة يف جمـاالت اإلعـالم مـ       بداعم و

المفاعليـة   السمثمار املوقفي ، كما هـو عليـه مـثاًل ، المطبيقـات    ا

بموجيـه  ل وسـائل المواصـل االجممـاعي ، و   مـن خـال  القصرية املـدى  

 .. إسرتاتيجي  –تكميكي  –تنفيذي  مفصلي ممكامل ؛

نظم اإلعالم 

 الذكي

تطبيقات 

اإلعالم 

 الذكي 

صياغة 

اإلعالم 

 الذكي

مسموى 

الصراع 

 والعنف
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اإلعالمي بقوامها  المنشئة اإلعالميةميكن أن حتقق أيضًا و             

الذكي ، ما يقابلها أو ينـمج عنهـا مـن بنـاء المنشـئة االجمماعيـة       

خل ، على وفق أفضل إ... والمنشئة السياسية واالقمصادية والثقافية 

وأدق وأردث املعلومات ، واسمثمارها مبخملف وسائل اإلعالم املرئية 

 ..واملقروءة واملسموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني المنشئة اإلعالمية (  2) خمطط 

 بني فلسفة اإلعالم الذكي وإسرتاتيجيمه

 

وتصني  املعلومة وريادتهـا الكائنـة يف االبـداع واالبمكـار                  

مفـاعلي واإلعـالم الرقمـي    اإلعـالم ال الممييز ، تمكامل بفاعلية و

: محقق عن طريق عمليـة االتصـاالت النامجـة عـن اشـرتا       يالذي 

 ..احلاسوب واألنظمة والشبكات والوسائط املمعددة 

ــره ،                 ــبق ذك ــا س ــ  م ــل م ــط يمكام ــ  خمط ــن وض وميك

ة بـني المصـميم   مبكوناته اإلسرتاتيجية وأنظممه وآلياته الكائن

 :والمطبيقات ، وكاآلتي 

 

نشئة الم

 اإلعالمية

إسرتاتيجية 

 اإلعالم 

فلسفة  

 اإلعالم

مسموى 

اإلعالم 

 الذكي



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرتاجتية اإلعالم الذكي يبني(  2) خمطط 

 بني الثقافة اإلعالمية وإعالم الثقافة

  

ــة                     ــوة املعلوم ــؤدي إ  ق ــن أن ي ــ   ، ميك ــوره املوس ومبنظ

املصنعة واملنمجة ، واحلاجة إليها ، وما حتققه مـن إشـباع ، وخطـورة    

 ..ك عندما تكون مبسموى اإلدمان املسممر للمعلومة ذل

وبهذا الموجه وعلى العموم ، ميكن تقييم وتقـويم اإلعـالم                 

 :الذكي وريادته بالرتجيحات اإلسرتاتيجية المقديرية وكاآلتي 

 مسموى اإلعالم الذكي     

 مسموى حتجيم القيود واالرمكار املعلوماتي = 

 فية املمجددة واملسمدامة واملسممرة االررتامسموى = 

مسموى حتديد أهم مصادر املعلومات واسمقطابها وجعلها بشكل = 

 مباشر وغري مباشر حباجة للقائم على اإلعالم الذكي 

 مسموى المصني  الذكي للمعلومة واخلرب املفيد = 

ويـأتي أو يمــزامن مــ  ذلـك ، دور مهــارات الــمفكري الــذكي                

 ..ري الناقد يف تصميم إسرتاتيجية اإلعالم الذكي والمفك

 

تطبيقات 

إعالم 

 الثقافة 

صياغة 

الثقافة 

 اإلعالمية

مسموى 

اإلعالم 

 الذكي
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 اإلعالم الذكي الداعم للعنف: ا  ثاني
 

اإلعـالم  ما ميمد منـه مـن   ، وبشكل عام وهنا يربز ؛ اإلعالم              

الذكي ، ليأخذ توجهاتـه الثابمـة واملـمغرية ضـمن العوامـل الثابمـة       

: تقـــوم عليـــه  نظـــور مـــامب، و، واملســـمقلة والمابعـــة واملـــمغرية 

 ..األدائي  –اإلسرتاتيجيات ، والمكميكات ، والموجه المنفيذي 

ويرسم خططه ، وحيدد قراراتـه املبنيـة واملنبثقـة مـن اخلطـط                

، ليكون توجهه بني الصياغات والمطبيقات الكفيلـة  املمكاملة 

 ..بمحقيق األهداف 

ة ومـا تكـون عليـه    وتمضح عند ذلك الرؤى والرسائل من جه            

ــد اال  ــات لمحدي ــداف والغاي ــاهاأله ــاون  جت ــيم والمع ــاس ق ــى أس  عل

خبـالف  ما يكـون  عنـد  املشـكلة ووأخالقيات املهنة وإنسـانيمها ،  

االاراف والعنف ، وبأهداف منمكسة توجهه او الدف  باجتاه ذلك 

املدمر ، كما حيصل يف عاملنا اليـوم ، مبـا يسـمى بـالربي  العربـي      

ره األجنـدات اخلارجيـة واإلعـالم املـأجور واملصـاحل      يمةا الذي سـحقت  

 ..اخلارجة على املنحى اإلنساني 

مبعنــى آخــر ، االخميــار بــني توجــه اإلعــالم الــذكي باجتــاه              

اسمثمار املهنة مبا حيمله من علمية وقدرات فنية باجتاه إنساني ، أو 

ــورها    ــ  ص ــة بأبش ــمغالل املهن ــين خــ  ، واس ــي وف ــر علم ادش مبك

لإلنسانية والوطنية ، وداعم ألجندات معينة يف نهايـات خمططاتهـا   

ببشـاعة  وتـربره  الصـراع والعنـف ،   المفرقـة و تـدعم  اليت  االنسيابية

 ..اخلادعة واملقرتنة بضعاف األنفس املنمقة المربيرات 

واحلـرا  السـليب   البشـ  واخلطـر ،   الوجه وبهذا يكشف عن              

جهـات املنمفعـة   ا يكون الظهري والداعم للرينهولإلعالم الذكي ، 

 ..، بشكل مدفوع األجر عنف من نما  ال



 5  

يمنـة  اممداده هل، ورمى ويؤدي بذلك ما يثري المفرقة والفمنة               

ر ادواأل أعظـم  ، ويكـون وسـفكها بغـري رـق     هدر الدماءواإلرهاب 

 ..السمقرار البالد والعباد  ةاملهدد

ــا   وا               ــة جمراه ــا تأخــذ العدال ــ  مــن هــذا ، رينم ألخطــر واألبش

ـ ق مرقاق احلب ن ارتكـب أبشـ  اجلـرائم اإلنسـانية ،     والقصا  مم

ــة    ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــات اإلعالمي ــالم واملؤسس ــه اإلع ــا يمج رينه

ومنظمات اجملمم  املـدني املـأجورة وبـذكائها اإلجرامـي ، بارتفـاع      

ابي باسم رقوق اإلنسـان ، وجتعـل   أصواتها ، لمداف  عن اجملرم واإلره

 ..الضحية مبقام اجملرم ، واجملرم تصوره مبقام الضحية 

ــة                  ــات اإلعالمي ــون املؤسس ــا تك ــك ، رينم ــن ذل ــ  م واألبش

الذكيـة ، هلـا بــرامج يف ظاهرهـا تـربز جــرائم اإلرهـابي ، وتســمغل      

رم ، لمسمعطف الرأي العام ببكاء اجمل اجلماهريي الذكاء العاطفي

على فراق عائلمـه ، وكـأن املظلـوم الضـحية ال أهـل وال عائلـة لـه        

 ..تعاني وتمأمل على فقدانه 

وترى عند هذا السـياق اإلعالمـي املقصـود وغـري املقصـود ،                    

ليصرخ م  اجملرم ، جيعل رمى ميمد المعاطف إ  املسؤول يف الدولة 

 ..ق الناس األبرياء وال جرمية ارتكبها حبوكأن ال ذنب للمجرم 

ــي                  ــذكاء اإلعالم ــمغالل ال ــكال اس ــن أش ــكل م ــذا ش وه

يف السـالب  إ  جانـب الـذكاء العـاطفي     السـالب  واإلعالم الذكي

 ..ما ارتكبه اجملرم عرض طريقة 

فحينها تمبلور وتربز معادلـة مؤملـة مـن هـذه املعـادالت الظاملـة                   

 :لمكون على الشكل اآلتي 

 

 

ويكون بذلك اإلجرام الذكي بـاإلعالم الـذكي ، السـممرار               

 ..لناس األبرياء ماكنة ودوامة اجلرائم حبق ا

 جرمية مضافة حبق الضحية وعائلمه= الذكاء العاطفي + اإلعالم الذكي 
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 اإلعالم الذكي احملايد: ا  ثالث
 

ــه                  ــه ب ــر يموج ــه آخ ــة  وتوج ــة اإلعالمي ــي أو املؤسس اإلعالم

بكل مـا   هامهأداء ممنفيذ و، ل املهنية والعلميةو ةالفنيبالمطبيقات 

 ، اإلعالميـة  –اإلنسـانية   مموافر لديه من األدوات واألساليب واآلليات

احلملــة اإلعالميــة أو بعمــق أخالقيــة العمــل وفنونــه الكائنــة بو

 ..املرسلة للشرحية املطلوبة واملسمهدفة  اإلعالمية الرسالةاخلطاب أو 

ماماته ، ، أمام اإلعالمي بكل هصصاته واهمل بذلك وجيع            

يف رؤيـة   يـة احليادأسـس   هموم البناء القويم املنصب أو املـبين علـى  

 .. اجلاري وموضوعه وإنسانه وموقعهاملعلومة واحلدث 

وما جيري من أنشـطة اإلعـالم الـذكي هنـا ، هـو أن جيعـل                     

والمجرد ، منصبة على املعلومة واخلرب مبنظور املوضوعية  هاهممامات

 ..أكادميي ميلي سطوره  وكأن له حبث

رمبــا يقــ  يف مشــكلة ، بســبب ، لكنــه يف ذلــك ال ضــري و            

اهممامه مبوضوع احلـدث دون خلفيـات احلـدث وأسـبابه والنـاس أو      

مـا يخـص    احلـدث واملشـكلة ، فضـاًل عـن    اجلهة أو الدولة صـاربة  

 ..ورراكها وتوجهاتها املعين واملهمم باملعلومة واخلرب وموضوعها 

مـن  اهممـام  الرسالة تعين حمور وبؤرة احلدث ، وتعين بطبيعة و            

أو رـب االطـالع ، أو المفاعـل مـ      من قريب أو بعيد ، ،  هلم عالقة بها

، أو يكـن الـداعم هلـم معنويـًا      احلدث بشكل إنسـاني وعـاطفي  

 ..وماديًا ، أو مييل هلم بسبب أو بآخر 

رع األمــل والطمأنينــة  أن يــزمــن اإلعــالم الــذكي   والبــد            

 ..واالسمقرار النفسي ، وبمعدد وسائطه اإلعالمية 

واإلعالم اجلديد ، ُيسمثمر فيـه شـبكة االتصـاالت واهلـاتف                 

 ..النقال إليصال املعلومات أو احلصول على سعة املعلومات املفيدة 
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، دود والنمــو الرقمــي الالحمــ وبهــذا يكــون احملمــوى الرقمــي           

، أمـر ضـروري    الوسائل اإلعالمية، وتعدد إعالم الوسائط املمعددة و

 ..وداعم لكل توجهات اإلعالم الذكي 

، سـبل اسـمثمارات احليـاد الـذكي     منه ما يمطلب الـوعي ل و            

احلديثــة واملعاصــرة ، حلمايــة احملمــوى واألدوات واآلليــات وبموافــق 

السـمفادة الثقافيـة واحلياتيـة منهـا     اململقي للخـرب أو املعلومـة مـ  ا   

 ..لالبمعاد عن العنف ، وتنمية الروح املعطاءة للسالم 

 

 اإلعالم الذكي النابذ للعنف: ا  رابع
 

ورينما يهمم اإلعالم الـذكي ؛ بالدولـة وورـدتها ، واجملممـ                 

ووردته ، يمجه باسميعاب ووعي عميـق إ  نبـذ العنـف مبخملـف     

 ..مية والفنية واملهنية األساليب العل

ويبين الكلمة اإلعالمية بذكاء ، يوازن بـاحلر  الكـبري               

املواطنــة والوطنيــة  علــى الفكــر اجلمعــي واجملممعــي وبنــاء روح

 ..املسمدامة 

ــاليب               ــل األس ــن أفض ــث ع ــه يبح ــوعية  وب ــة  –املوض العاطفي

نسـاني واألخالقـي   وما يسمثمر فيه الذكاء العاطفي اإل، الذكية 

الفكـر ورفـ    بنـاء  ، ومـا يـؤدي إ     السمقطاب احلـرا  المطـوعي  

 ..املسؤول الواعي والسلوكي  –املسموى املعنوي 

وهنا يربز جانب ثقافـة إربـاط اإلشـاعات يف مهـدها ، وسـبق                   

ــائل      ــل الوس ــة بك ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــاعات احمللي ــر اإلش دوائ

احلقائق املناسبة اليت يسموعبها اجملمم  ويـدعم  اإلعالمية ، وإظهار 

المشــكيك و االنمبــاه الــرأي العــام اإلجيــابي املمعــاون يف   فيهــا 

 ..باإلشاعات قبل انمشارها 
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عليـه  )وكما يقول أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبـي طالـب                  

 ( :السالم

(ْنَفُذ ِمْن صنْوٍل َقْوٍل َأ ُربب) 

1

 

وضــ  أســس وتفاعــل املعلومــة ظهــر الفكــرة ، وتمواصــل بلم          

واسمداممه ، ومبواكبة أو إسهام املعلومات وما  وتواصل بناء الفكر

تمميز به من جودة ، وما يرتتب مـن رراكاتهـا الزمانيـة واملكانيـة     

والسـلبية ، أو   ميجة احلروب النفسية ؛ اإلجيابيةواملوقفية ، لمموالد ن

 :املعادالت اآلتية  جوانب منها يمضمن املضادة ، وما ميكن أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

املعلومـة  وكل هذه املعادالت املبسطة وغريها ، جتمـ  بـني ؛                

،  رة والمفكري ، ومسموى الفكر ، وبناء الفكـر الفكوواخلطاب 

واسمدامة اسرتاتيجيمه املسـممرة ، مبـا تمطلبـه مـن هندسـة ونظـام       

يعقب النمائج ، كآليـة ريـاة مسـممرة    وخطط وتنفيذ ونمائج وما 

                                                 
 
 . 545ص / نهج البالغة   - 

 اهاذ موقف معني = تهيئة املعلومات عن موضوع ما + المماسك النفسي 

مسموى ما يساعد عليه + مسموى ما يبثه العدو + مالء للعدو مساعدة الع

 ما يكون عليه الناس من مسموى معنوي= الناس 

 مسموى قوة = مسموى المماسك عند اسمقبال اخلرب + مسموى ثقافة الناس 

 موقف الناس                                                                                                           

 مسموى معاجلة املوقف= مسموى اسمثماره الثقايف + متاسك وقوة الفكر 

 = مسموى السيطرة والمماسك النفسي للفرد اجملمم  + مسموى نقاوة الفكر 

 مسموى موقف الناس                                                                                                     

 = مسموى اسمثمارها بكل االجتاهات + مسموى الثقافة الفكرية ونقاوتها 

 احلماية من قوة احلروب النفسية                                                                               
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ب للســالم واحملــ، ، النابــذ للعنــف إنســاني  للعمــل القــائم مبنظــور

الفكــر ،  –اإلنسـان   ينـاء  والبنـاء بكـل أشـكاله ، ويف مقدممــه   

.. ةأخروي – ةس دنيويأعلى مكاسبه رينما ُيبنى على أسو

1

 

حلديث يف عاملنا ا هنا بشكل رئيسي هراسمثمميكن اومما             

شــبكات المواصــل االجممــاعي ، وكــل الوســائل هــو ؛  واملعاصــر

 ..، املسموعة واملقروءة واملرئية الرقمية والمقليدية اإلعالمية 

دعم مراكز القـرار الرمسيـة وغـري الرمسيـة ، مبـا فيهـا       منه و            

ومنظمـات اجملممـ  والشخصـيات العلميـة     واألرزاب املنابر الدينية 

 ..يف بناء الفكر والرأي العام الشعبية املؤثرة والثقافية و

واندفاع وررا  الشباب المواق لإلسهام اجلامح ، ولمأثري الشباب            

ــة   يف األن ــن للكلم ــاطفي ، ميك ــي أو ع ــكل عقالن ــطة بش ش

بنـاء  الالقومية المفاعلية ، أن تسهم وتكون الداعمة هلـم ، وعامـل   

 .. سمقطبواملؤثر امل

كلمـة مـؤثرة   وللشباب خاصية ينفـرد بهـا عنـد العطـاء ، ف                

بـني  توجهاتـه وسـلوكه   ، أو يكون أو تكون جاذبة هلم  م ،تنفره

 ..الكلمة اجلاذبة والكلمة الطاردة 

وميكن هنا اسمقطاب هـؤالء الشـباب املعطـاء بانـدفاعاتهم                   

 بشكل عشوائي ومفيد وغري مفيـد ، ووضـ  هلـم خطـط    ، املنمجة 

يسهمون يف اإلعالم الذكي بشكل عـام ، واإلعـالم االجممـاعي    

 ..والثقايف الذكي بشكل خا  

ولإلعــالم الــذكي النابــذ للعنــف ، دوره يف رفــ  مســمويات               

الوعي واإلقدام للناس بشكل عام ، وللشـباب واليـافعني بشـكل    

وة خــا  ، حلمــايمهم مــن االنــزالق بهــذا االنــدفاع املعطــاء ، عنــد هــ

                                                 
 
/ في نهج البالغة  –الوقاية والعالج  –علم تلوم الفكر البشري / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 



 56 

ــة        ــالف والمفرق ــة اخل ــا ، وموج ــط هل ــة واملخط ــري املوج ــة غ املنافس

 ..والصراعات السلبية والعنف واإلرهاب 

 

 التدريب واإلعالم والعنف: خامسا  
 

المـدريب   مـ  ، مسمويات المعلم والرتبيـة والمعلـيم   تمكامل             

منها المقليدية ، املمنوعة  والربامج المقنياتما مموافر من و،  اتواخلرب

ــة ،   ــة والرقمي ــري المقليدي ــات ووغ ــبل جمري ــة  س ــيابية ومرون انس

  .. أداء األنشطةوتنسيق 

 يمحقق،  سيابيةالمنسيق واالن ومعوقات من إشكاليةواحلد              

، تنمية املوارد البشرية ، وتنمية القدرات واملواهب واملهـارات   من خالل

 ..  ، ومنه املنمو  اإلعالمي ووسبل اسمثمارها وحتسني املنم

 هتوجهواإلعالمي وعي املسممر عند أن يكون احلاضر البد و            

ــاني واإل ــوعياملنس ــه،  وض ــدريب ب ودعم ــربات ال –الم ــة ، اخل علمي

لكلمـة  وارة ، للصوذوق باجلمال وال حسس بكل ما هو ممعلقيمل

 ..واملعلومة واخلرب 

، بكـــل أشـــكاله  Training وبهـــذا البـــد مـــن المـــدريب            

وهصصاته وأنشطمه اإلعالمية ، ومنه المدريب اإلعالمي ؛ للمهـين  

، بطابعها  بشكل إمجاليمفاعلية الحلقات للإلعالمي ، واململقي ا

 الموجهـات االنسيابي المنسيقي ، املبمدأ بشكل منفرد أو مزدو  ، ب

 :  منها اآلتيالنظرية والمطبيقية ، وتربز فيه احللقات األساسية 

  المدريب الفكري.. 

  األخالقي المدريب.. 

  اجلمالي المدريب.. 
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  المدريب النفسي.. 

  المدريب السلوكي.. 

ومـــ  عـــدم إغفـــال البيئـــة الداخليـــة والبيئـــة اخلارجيـــة ،             

ومكوناتهمــا ، ميكــن إمجــال مضــامني مــا تقــدم تبيانــه ضــمن  

 :املخطط املبسط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالم -إسرتاجتية خممصرة للمدريب  يبني(  2) خمطط 

 

بشكل و للمدريبالفاعلة  لذا يموجب وض  اخلطط والربامج             

السبيل األمثل للوصول إ  أفضل جودة واسـمدامة  كون لي، علمي 

 .. أنشطة احلياةما يخص كل لو،  للمنمية والمطوير 

لرفـ    Smart Trainingالذكي  وميكن أن يموجه المدريب           

جودة اخلرب ودقمه ، باالجتاه مسموى جودة املعلومة اخلام واملصنعة ، و

المدريب 

 السلوكي

 

المدريب 

 الفكري

 

المدريب 

 النفسي

 الذكي المدريب اإلعالمي
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، الـذي  ( المحليل اإلعالمي المـدرييب  ) او أسلوب مقرتح ، أال وهو ؛ 

ــي ب   ــخص اإلعالم ــوم الش ــات   يق ــية وتوقع ــرة ونفس ــل فك محلي

من خالل الرسالة اإلعالمية املراد إرساهلا ، وما يالئمها مـن   هسلوكي

، ومـا يالئمهـا مـن توقيـت وموقـف وموقـ  ،       وأدوار وسيلة إعالميـة  

 ..ومؤثراته على الذات وعلى الشرائح اجملممعية 

 عـدة جمـاالت  ضمن ومن نمائجه  دة منهوهذا ممكن االسمفا            

، ومنـه مـا   ، ورمـى الـربامج المدريبيـة الذكيـة     يف اجملال اإلعالمي 

 : ينطبق على 

  اسـي أو القـائم  ويكـون السي : المحليل السياسي المدرييب 

يبدأ من حتليـل تطبيقـات دراسـمه    أن  ،سياسية الدراسة بال

منــه للمعمــيم مــ  مراعــاة  واالســمفادةقــًا مــن ذاتــه ، منطل

، ، والذاتيــة واملوضــوعية اجلوانــب اخلصوصــية والعموميــة 

 ..وإسقاطاتها 

    ــدرييب ــاعي الم ــل االجمم ــائم   : المحلي ــثال الق ــون م ويك

بالدراسة االجمماعية ، يطبقها على ذاته ويرى مبوضـوعية  

االجمماعي ، واالسمفادة منه يف النمائج  –ما تأثريه النفسي 

، والذاتيـة  ، م  مراعـاة اخلصوصـية والعموميـة    والموقعات 

 ..واملوضوعية وإسقاطاتها 

    ويكـون القـائم بالدراسـة    : المحليل االقمصـادي المـدرييب

ويرى مبوضوعية مـا تـأثريه   ، ذاته  منطلقًا مناالقمصادية ، 

ــي  ــائج   –النفسـ ــه يف النمـ ــمفادة منـ ــلوكي ، واالسـ السـ

 ..والموقعات ، م  مراعاة اخلصوصية والعمومية 

 ــدرييب ــل اإلداري الم ــوم ي : المحلي ــمويات  ق ــغل املس ــن يش من

ــة  ــة  أو االداري ــة اإلداري ــائم بالدراس ــقاطمب، الق ــات  س جمري

على ذاته ويرى مبوضـوعية  ، كمطبيقات وأدوار  دراسمه ،
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السلوكي واألدائـي ، واالسـمفادة منـه     –ما تأثريه النفسي 

 ..يف النمائج والموقعات ، م  مراعاة اخلصوصية والعمومية 

، ممكن أن يمم االسمفادة من املعلومة  الذكيوبدور اإلعالم            

 ..املخطط هلا واملمحققة  أو خمرجات معلومات، اخلام واملصنعة 

ــدريب               ــموى الم ــه مس ــال ، يمج ــة احل ــو  –وبطبيع ــالم ا اإلع

ــز   ــموى المميي ــار ومس ــيق االخمي ــى والمنس ــر ، ، مبعن ــموى آخ مس

 .. املنمو  اإلعالمي وحتسنيممه ومالئ إمكانية رف  اجلودة ،

وما يقابلـه مـن إمكانيـة خفـض مسـموى الصـراع الـداخلي                    

ـ        يف البيئـة  ري النفسي للفـرد ، ومنـه خفـض مسـموى صـراع مـا جي

علـى مســموى  احمليطـة بـالفرد ، والسـيما الصــراع السـليب ، وميمـد      

 ..اخلالف والمعصب والعنف 

مبسـطة   معادلـة مـن  ظهـر لـدينا   يميكـن حتديـد مـا    مما و              

 :باآلتي  حمددها

 الذكي المنفيذ اإلعالمي  =    كيالذ المخطيط اإلعالمي

يعين ، أن هنـا  احلـر  علـى عـدم خفـض مسـمويات       ومما              

 :تكون وعند تبيان جتزئة هذه املعادلة اجلودة ومعايريها ، 

 لمنفيذأنظمة وأدوات وآليات ا  =   وحتليل ووض  اخلطط دراسة 

 : ندع بنييم جانب رئيسي منه، أن يعين مما وبدوره                

 قدرات المنفيذمعايري  =   المقويم األدائي  + المقييم الوظيفي 

 –دوى اإلنســـانية اجلـــمفصـــلية ومنـــه مـــا يعـــين مســـموى            

االقمصـادي باجتـاه ذكـي ،     ااالجمماعية لإلعالم وسبل اسـمثماره 

تموافر فيه وظائف ذكية أكثر حتسني وعطـاء للجـودة ، وآثارهـا    

 ..خفض مسموى الصراع والعنف ردع ويف 

 مســموى جــودة المــدريب هنــا  تنــاغم بـني آخــر ، أن مبعنـى               

 ..وجدواه ومعايريه واسمثماراته اإلعالم جودة منمو  و
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ــه و              ــة وا من ــناعة املعلوم ــني ص ــؤدى حتس ــؤولية م ــرب مبس خل

 ..اجمماعية من شأنها أن تسهم يف خفض الصراع والعنف 

ومنه مدى إمكانية وجدوى اإلعالم الذكي ، وحتويل وترية             

السـلوكية ، إ    –حتدي الفرد املدمر للفكر واممداداتـه النفسـية   

الفاعلـة  وترية حتدي الفـرد لالجتـاه اـو بنـاء الفكـر واممداداتـه       

السـلوكية ، وآثارهـا اآلنيـة     –لنفسية سمدامة ااملنمج لالبالمنسيق 

 ه ،واملسمقبلية املسممرة بالعمق اإلسرتاتيجي المفاعلي ، وجانب من

 .. منظوممه الرتكيبة اإلعالمية الذكية 

حتويـل وتـرية الموجـه االسـمهالكي     ، أو رمى على وجه آخر             

 ..اقة احلضارية الط –لإلنسان إ  الموجه االسمثماري لإلعالم 

ــة إ                ــة اإلعالمي ــل املؤسس ــدما تص ــ    وعن ــادل م ــم املمب الفه

واألمـان يف   الثقة ه منتزرعما و، املصداقية  اجلمهور ، وما يمحقق من

ورسـائلها اإلعالميـة   ،  من جهة ة مؤسسمهارسالرؤية ولقي لنفس املم

 ..، وتسمقطب وتثري االهممام من جهة أخرى 

 خط الشروع قد وصلت إ املؤسسة اإلعالمية تكون وعندها           

، ومررلــة االســمثمار الــذكي والغــين مبكاســب أخالقيــات املهنــة 

،  اية اململقي للرسـالة واملعلومـة واخلـرب     واحلريصة علىالفاعلة 

 ..بكل علمية ومهنية 

ــر الــ             ــب اآلخ ــرتات ذواملكس ــفة واإلس ــه بالفلس يجية ي حتقق

كيـة بـني   ررلـة المكامليـة الذ  إ  املالقائمة عليها ، هو الوصـول  

املؤسســة واململقــي ، ليكــون عنــدها اململقــي للمعلومــة واخلــرب ،  

 ..يشعر أو ال يشعر كان للمؤسسة ، سواء  الداعم واملنمج

مـا  يظهـر المـدريب الـذكي بأدواتـه وآلياتـه ونظمـه ، و      وهنا            

أن اململقي يكون جزء مـن  تبادل األدوار ، وكحيققه من تقمص و

 ..املؤسسة 
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سسـة  السـمثمارات املؤ الـذكاء احلقيقـي    ، ميثـل ممـا  وهـو                

ت ذات االجتاهـات املمعــددة  االتصـاال  لعمليــاتاملعاصـرة   اإلعالميـة 

 .. واملشرتكة

معاجلـة  و،  وترمالواممصا  ،  قق المعاون املشرت وبذاته حي            

 ..ز اليت تولدها العالقات الرمسية وجتاوز احلواج، اململقي  عدم رضى

ــذا و           ــي ه ــلو  المنظيم ــة الس ــببات  ، حي بثقاف ــاوز مس ــق جت ق

 ..الصراع وما يؤدي به إ  العنف والضحايا وهدر الطاقات اخلالف و

فجـوات ونقـاط   وجانب منه مـا حيصـل يف إدارة وكشـف ال                

الضعف والمحديات ، وحتويلها مبساعي مشرتكة إ  قـوة وفـر    

 .. مواتية مبكاسبها على اجلمي 
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 امساملبحث اخل
 والتوصياتواملقرتحات الستنتاجات 

 

، تطلب أن نضـ    حماور املبارث املمقدمةريات واسمكمااًل جمل            

 :ي اآلت، واليت سممضمن  بحثخامتة لل

 .االسمنماجات :  أواًل

 .ت املقرترات والموصيا:  ثانيًا

 

 الستنتاجات:  أول  
 

كـز فيـه علـى    مت الرت، والـذي   د كل ما تقدم مـن عـرض  بع             

نضـ  خالصـة مـا     اجملمم  ، ميكـن أن مكونات اإلعالم والعنف و

 :ي اآلتك، و تقدم وما مرتبط به

مم من خالهلا تقـديم املعلومـات   يإن اإلعالم هو العملية اليت  -1

واإلخبار الواضـح   والبيانات بصورتها احلقيقية والصحيحة ،

والصــادق ، مبــا فيــه دقــة الوقــائ  واآلراء واألفكــار ألوســ   

فضاًل عن ذلك ، إيصـال  م وهدف اإلعال. مم  شرحية من اجمل

وتطـوير األفكـار   وتنمية ، نشر الوعي وية ، رباملعلومة اخل

ــي ، و  ــدى اململقـ ــمن لـ ــفضـ ــاد خمملـ ــية  ؛ األبعـ السياسـ

 .اخل ... ية واالجمماعية واالقمصادية والرتبوية والثقاف
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مايــة حلاملســؤولية الكــبرية اإلعــالم  يمحمــل بــذاو            

بعاده عن إبكل مقومات الوردة والمعاون ، و اجملمم  ورفده

شبح العنف الذي يعين السلو  املمصف بالعدوانية واملسبب 

لمفــاقم املشــاكل  واألزمــات ، واملســبب يف إرــداث األضــرار 

غري املاديـة والنفسـية ، بـالفرد أو اجلماعـة ورمـى      املادية و

 .. وصوله إ  مسموى اجملمم  والدولة

رينما ُيربك المـوازن يف األدوار أو عـدم معرفـة الـدور يف أي      - 

العنف ، وهو ما ينطبق على و اخلالف والصراع نشاط ، يوّلد

األســري عنــدما يفقــد األب واألم  يكــون العنــفل، األســرة 

أدوارهما داخـل األسـرة ، فيـؤدي إ  إربـا  األسـرة وتهيئـة       

علـى الطفـل أو    ينجر بذلكأرضية للعنف بني األب واألم ، و

يؤدي إ  ارتكاب اجلرائم  رمباوأفراد األسرة بشكل عام ، 

إذا مـا  ، يف هـذا  اإلعـالم  من اجلنح واجلنايـات ، وقـد يسـهم    

 ..بالشكل املناسب  غري مدروسوبراجمه  خططهت كان

لكل وسيلة من وسـائل اإلعـالم واسـمخداماتها اإلجيابيـة      -0

وسيلة اإلعـالم ، سـواء   ة شعبية قوة المأثري وبقو والسلبية ،

كانت مرئية أو مسموعة أو مقـروءة ، وهـو مـا يـنعكس     

مسموى العنف يف االرتفاع أو االخنفاض ، وهنا للوعي  على

الدور البال  يف مؤثرات هذه الوسائل ، فكلما كان الـوعي  

مرتف  كلما اخنفضـت تـأثري هـذه الوسـائل علـى ارتفـاع       

 ..مسموى العنف ونسبة اجلرائم ، والعكس بالعكس 

لإلعــالم وتأثرياتــه مــن خــالل توجهاتــه اــو جتنيــد كــل  -4

ن زما، ومنها ظروف احلياة يف أ ةف معينوظرالطاقات خلدمة 

أو بأرسـن األرـوال   ، احلروب ، وما يمطلبه املوقف السياسـي  

املوقف الوطين ، وهو ما يظهر جليـًا رينمـا يكـون اإلعـالم     
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ــر  ــائله حممكـ ــذا   ةووسـ ــة ، وبالـ ــدى الدولـ ــام لـ ت النظـ

كمـا   كيـف يشـاء ،   خطابـه  وري ، الـذي يوجـه  الدكمات

ئــد ، رينمــا كــان جينِّــد أو البا صــل ذلــك أثنــاء النظــامر

يعسكر كل وسائل اإلعـالم وأدواتهـا ، مبـا فيهـا املـوارد      

البشــرية ، ممــا رقــق تــراكم وضــغوطات نفســية ورمــى 

مه عقلية ، مؤداه كان تفاقم العنف واجلرمية ، وهو ما درس

عـن اجلرميـة ،    دراسـيت ضـح يف  تا، وما  1220ميدانيًا يف عام 

 ..وما حلقه من حبوث قمت بمجنازها 

اإلعالم واحلروب حتقق تفكك األسرة ، وخصوصًا رينمـا   -5

مماسـك  ليفقد املرتكز املهم أال وهـو األب ، املوجـه الرتبـوي    

األسرة ، فمذا ما فقد هذا الـركن احليـوي ، فقـدت السـفينة     

االخــمالط االنفــالت ، وتوازنهــا ، وتأهــل األفــراد إ  مررلــة 

االاراف  نقلهم إ  سلو يأن  شأنه الذي من بأصدقاء السوء

 .. داخل البيت وخارجهالعنف و

ــاء  -2 ــالم يف بن ــة دور اإلع ــات   ثقاف ــوق والواجب ــة احلق املنمج

، وفهــم رقــوق اإلنســان ، األخالقيــة  –للعالقــات اإلنســانية 

، حبيـث  اجملممـ    –اإلعـالم   ألدوار املشـرتكة   المطبيقاتو

ــه     ــدى عليـ ــان وال يمعـ ــوق اإلنسـ ــالم رقـ ــون اإلعـ  يصـ

والفضــائح وبنــاء الفكــر املغــاير للحقيقــة  تاباالنمهاكــ

فكـل مـا يطـرأ ويطفـو علـى سـطح اإلعـالم        اإلنسـانية ،  

ــلوكيات   ووســائله املخملفــة ، لــه المــأثري البــال  علــى الس

ومسـموى العنــف ومســموى المماسـك األســري والــرأي العــام   

 ..د واالسمقرار داخل البال

م والدعايـة  خصوصيات اجملممـ  النـامي وارتباطـه بـاإلعال     -2

واإلشاعة ، أمر بال  احلساسية ، على اعمباره ليس باملسموى 
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املؤهل الذي يفرز بني اإلعالم احلقيقي والدعاية واإلشـاعة  

كمصطلح واسمخدام ، لذا قد يمأثر بأمور دعائية وإشاعات 

تضر بوردته ومتاسكه وتفاقم أزماته ومشاكله ، حبيـث  

 والعنـف  او العنـف  يمجاع ا يؤثر ذلك على مسموى رر

املضاد ، وهو مـا ينطبـق علـى جوانـب ممعـددة مـن الوضـ         

 .الراهن الذي مير به البلد 

أهميـة   ، لـه  ح اخلرب أو احلدث الواقـ  طراإلعالم يف لطريقة  -2

بالغة ، فقد حتاكي العواطف فمشعلها هليبًا وعنفـًا علـى   

دولـة ، أو بـني   المسموى فردي أو مجعي ورمى على مسموى 

 ..أكثر وني دولم

هلذه الظـواهر اخلطـرة ،    واضحة وعاملنا اليوم هو صورة           

وهنا يكون لوسائل اإلعالم هلـا األثـر البـال  لنشـر العنـف      

وتفاقمــه ، ومنهــا مــا يــمم عرضــه عــرب القنــوات الفضــائية 

اكـم  نوع ممفاقم ومرت ولدنمشرة وعرب االنرتنت ، والذي يامل

، وخصوصـًا لـدى    يسـلوك الومن العنف النفسي والرتبوي 

أفالم س اليت يرتديها أبطال مى املالبالشباب الذي راح يقلِّد ر

 ..واألفالم املنحرفة  العنف

يسهم اإلعالم يف بعـض رـاالت الـدفاع عـن رقـوق الطفـل        -2

، ( كلمة رـق ُيـراد بهـا باطـل     ) واملرأة والشباب ، بطريقة 

ور إنسـاني ، إ   ورينما يمحول اهلدف من نقل األخبار مبنظ

يف  وما يؤدي بـدوره ،  تأجيج العواطف نقل األخبار بشكل

 ..  بث العنف وتفشي اجلرمية

أسـلوب  ب ملـرأة ون أسلوب عـرض حلقـوق ا  ورينما يك          

ــر  ــذل وخط ــارة ، بومبم ــؤدي إ  مث ــط األوراق وي ــعف خل ض

 .. سك األسرة نواة اجملمم ايهدد متو ، شخصية املرأة
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وسائل و ، ملمطورةاالسمغالل غري اإلنساني لوسائل اإلعالم ا -13

الـذي  احلديثة ، وبالفكر اإلعالمـي املضـاد    ةالمكنولوجي

م األرداث واإلثارة غري املربرة قيبين وجوده على الصراع وتفا

ــث  ــد القوميـــة ، وبـ ــل القـــيم والعقائـ  روح واملـــدمرة لكـ

والدينيـة  املذهبيـة   بكـل أشـكاهلا ،  الكراهية والمفرقة 

 ..والعنصرية والقومية 

 إن لإلعالم الـدور الكـبري يف  ايـة اجملممـ  عـن طريـق       -11

ــالم يف      ــادى اإلع ــا يمم ــيء رادع ، ورينم ــل ش ــار ك إظه

المضخيم وبشكل غري طبيعـي ، قـد يأخـذ بعـده السـليب      

 .ويعمل على ظهور العنف والعنف املضاد 

البد من بناء إعالمي مموازن يعرف كيفيـة تنميـة الـوعي     - 1

الديين والقانوني واالهممام بكل ما هو إجيابي من األعراف 

 الـذي يولـد   وخصوصًا الوعي الديين والمقاليد االجمماعية ،

الرقيب الداخلي لردع النفس األمارة بالسـوء ، وبـذات الـرادع    

 .الديين حيقق االبمعاد عن العنف واجلرمية 

املـبين علـى    Smart Mediaاإلعـالم الـذكي    وجود أهمية -10

واملرادف للمنشـئة  املقرتن ، ( المنشئة اإلعالمية ) أرقى أسس 

يف ضــوء ذلــك ، فاعليــة ومرونــة يأخــذ ، الــذي  االجمماعيــة

ــدد   ــور حم ــق أم ــيابية حتق ــاليب  ةوانس ــات بأس وأدوات وآلي

 ..معاصرة مسمدامة وبرامج 

، بكل أشكاله وهصصـاته   Training البد من المدريب -14

وأنشــطمه اإلعالميــة ، ومنــه المــدريب اإلعالمــي ؛ للمهــين  

ــالي ،   ــكل إمج ــي بش ــي ، واململق ــمن اإلعالم ــض  هرلقات

 ..واألخالقي  تفاعلية ، بطابعها االنسيابي المنسيقي
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 املقرتحات والتوصيات :ثانيا  
 

ــات                       ــض املقرتر ــ  بع ــن وض ــد م ــث ، ال ب ــل البح ولمكام

ارمــواه رقــل  والموصــيات يف ضــوء مــا تناولنــاه ، وباخلصــو  مــا 

 :ي اآلتب ذلك دم الذكر ، وميكن إمجالقاالسمنماجات املم

االهممام بالدورات اإلعالمية ، املواكبة للمطورات احلاصـلة   .1

واليت حتصل مسمقباًل يف العراق ، م  الرتكيز على جـانيب  

 ..أخالقيات مهنة الصحافة واخلصوصيات العراقية 

عـالم املرئيـة   اسمخدام أسـاليب طـرح اخلـرب عـرب وسـائل اإل      . 

واملسموعة واملقروءة حبيث ينصب ويدعم بشكل مباشر ، 

اخلالفــات ورــدة اجملممــ  واحليلولــة دون الوقــوع يف دائــرة 

 ..والعنف  اتالصراعو

باسـمثمار بنـود   ،  بشكل ممبادلاإلعالم  يمطلب أن يسهم .0

رقوق اإلنسان يف نبذ العنف ، وبث الوعي املناسب يف جمال 

 ..احلقوق والواجبات 

المه اإلخبارية والفكريـة  سيمطلب من اإلعالم أن تكون ر .4

متاسـك األسـرة واجملممـ  ، وبنـاء روح تبـادل      علـى  منصّبة 

ما حيقق الموازن األدوار داخل األسرة بني املرأة والرجل ، وهو 

عام ، ورقوق املـرأة والطفـل بشـكل     يف احلقوق بشكل

 ..خا  

يمطلب الوعي إ  فاعلية كل وسيلة من وسـائل اإلعـالم    .5

واملعنوي والنفسي ، ومدى انعكاساتها ومدى تأثريها املادي 

 .على خفض واممصا  العنف 
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االبمعاد عن إعالم احلرب ، وتأهيل اإلعالم إ  مررلة ما بعد  .2

احلرب والبناء والمماسك االجمماعي ، ومررلة السالم ورـب  

 ..وردة الكلمة والمماسك السياسي واالقمصادي والرتبوي 

خملفـة ؛ الصـحف   المشـجي  مـن خـالل اإلعـالم ووسـائله امل      .2

واملذياع والملفاز وكل قنوات االتصـاالت ، للحصـول علـى    

املؤهالت والشـهادات العليـا الـيت تصـب يف خدمـة املشـاري        

ــالبحوث والرســ     ــام ب ــ  االهمم ــوير ، م ــة والمط ائل المنموي

واإلفـادة منهـا    للنشـر ها طريق واألطرورات اجلامعية ، ألخذ

ــي ــال المطبيق ــد   يف اجمل ــه جدي ــة بوج ــث روح الوطني ، ، وب

يخملف عن المعبئة أثناء احلروب والدمار ، والذي بدوره هـذا  

 ..يخفف من العنف والعدوانية يعاجل وميكن أن 

 ها غري اإلنسانيةبصوراإلعالم  االبمعاد عن اسمخدام وسائل .2

ــيف  ــف   وا  راحل ــغينة والعن ــد والض ــدة للحق ــارة ، املولِّ اإلث

 ..والعدوانية واجلرمية والمدمري 

ن لإلعالم الـدور الكـبري يف فـرز السـلبيات     جيب أن يكو .2

واملؤسسـات  عن اإلجيابيات يف اجملمم  واملؤسسـات املدنيـة   

ــادية   ــة واالقمص ــة والمعليمي ــا و ..الرتبوي ــل غريه ــن أج ، م

 منميةوالالدف  بعجلة و، املناسب عال  لاالوقاية ويف  سهاماإل

 ..االسمدامة مبنهج إسرتاتيجية المطوير و

ــطةاالهممــام  .13 ــا ، الدينيــ باألنش ــر ة وتقوميه لكونهــا املؤش

ــه ،   ــان ورقوق ــة اإلنس ــديين  حلماي ــاب ال ــام باخلط واالهمم

ق عن كل ما يفرق األمة ويخلالبمعاد املعمدل واملموازن ، وا

 وارد منالذي هو  مسببات االارافالطائفية ، واالبمعاد عن 

الورـدة  خطـاب  ، والمشـجي  ودعـم   أسباب العنف والعدوان 

 ..     واحملبة والسالم 
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 . 311 / لبنان 

سلسلة / عزت شعالن. ترمجة د/ مرض القلق / شيهان . دافيد ق. د - 

 . 1222/ الكويت / مطاب  الرسالة / عامل املعرفة 

ــراهيم . د -0 ــان إب ــدوان / ريك ــنفس والع ــة  دار ال/ ال ــؤون الثقافي ش

 . 1222/ بغداد/ العامة

رقــوق اإلنســان ؛ الشخصــية / عبــد اهلل حلــود ، جوزيــف مغيــزل  -4

 . 1225/   ط/ لبنان  -بريوت/ دار عويدات / والسياسة 

/ بغداد/ مكمبة النهضة/ نفسيالشذوذ ال/ عدنان حممد رسن. د -5

1222 . 

ــورني. د -2 ــارين ه ــة/ ك ــراعاتنا الباطني ــد ا/ ص ــة عب ــودود ترمج ل

 . 1222/ العراق/ بغداد/ فية العامةدار الشؤون الثقا/ حممود ألعلي
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دار الشؤون / دور العالقات العامة يف المنمية/ حممد ناجي اجلوهر -2

 . 1222/ العراق/ بغداد/ فية العامةالثقا

/ عرفة اجلامعيةدار امل/ علم اجمماع المنظيم/ حممد علي حممد. د - 2

 . 1222/ اإلسكندرية

دار العلم / اإلعالم والمنمية يف عصر العوملة / حممد احلفناوي . د - 2

 . 314 /  1ط/ واإلميان للنشر والموزي  

دار احلريـة  /  دور اإلعـالم يف المنميـة  / حممد عبد القـادر ا ـد   - 13

 .بغداد/ للطباعة

ــداد . د -11 ــل ر ــارات ،  / نبي ــمات ، امله ــحفية ؛ الس ــة الص يف الكماب

 .  33 / األردن  –عمان / دار الكندي / األشكال ، القضايا 

 –علـم تلـوث الفكـر البشـري     / هاشم رسـني ناصـر احملنـك    . د - 1

/ دار أنبــاء للطباعــة والنشــر / يف نهــج البالغــة  –الوقايــة والعــال  

 .العراق  –النجف األشرف 

نظام تصميم العمل وتقويم األداء / هاشم رسني ناصر احملنك . د -10

/ النجــف األشــرف / مطبعــة القضــاء / نماجيــة ودوره يف املشــاري  اإل

1222 . 

ــك   . د -14 ــر احملن ــني ناص ــم رس ــادية  / هاش ــب االقمص ــأثري اجلوان ت

ــة   ــة  ميداني ــ  دراس ــة ؛ م ــاب اجلرمي ــة الرتك ــؤمتر / واالجمماعي امل

العلمي األول املشـرت  بـني وزارة المعلـيم العـالي والبحـث العلمـي       

 .1220/   ت/  11-2 يف/ ووزارة الداخلية 

ــك  . د -15 ــر احملن ــني ناص ــم رس ــرتاث  / هاش ــني ال ــري ب ــام األس النظ

مؤمتر األمومة املأمونة وتنظـيم األسـرة الـذي    / واملعاصرة ؛ م  دراسة 

إقاممه مجعية تنظيم األسرة العراقية بالمعـاون مـ  االحتـاد الـدولي     

لمنظيم األسرة واملكمب اإلقليمي لمنظـيم األسـرة للـوطن العربـي     



 7  

املمحدة اإلمنـائي ومنظمـة الصـحة العامليـة ومنظمـة      وبرنامج األمم 

 . 1224/  1 /  2 – 2، يف بغداد  فاليونيسي

اجلرميـة وبعـدها االقمصـادي مـ      / هاشم رسني ناصر احملنك . د -12

كليـة الرتبيـة   / ندوة المحليل العلمـي  للجرميـة   / دراسة ميدانية 

ــات  ــة  / للبن ــ  وزارة الداخلي ــاون م ــة بالمع ــة الكوف ــز  /جامع مرك

 .1225/ آذار / 2 البحوث والدراسات بماريخ   

 

 : املراجع األجنبيةاملصادر و:  ثانيا  
 

17 - Cale , Barry " Television Today : A Close Up 

View ", Oxford University Press , N. Y. , 1984 . 

18 - Mencher, Melvin " News Reporting And 

Writing ", 10
th
 Ed . , McGraw-Hill Companies, Inc. , 

New York , Americas, 2006 . 

19 - Miller , Robert Keith , " Motives For Writing " , 

5
th

 Ed . , McGraw-Hill Companies , Inc. , New York 

, Americas , 2007 . 

20 -Perry John and erna ( the Social web ; an 

Introduction to Sociology ) 2ed , adepartment of 

Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

21 - popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

22 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. 

, America , 1987. 

 

 



 72 

 

 

 

 طاتحمتويات البحث من املخط
 

 

 

 

 

 الصفحة المفاصيـــــــل

املؤسســة النــاس ويــبني املشــرت  بــني (  1) خمطــط 

 اإلعالمية 

2 

 14 عمليات االتصال يبني(  )خمطط رقم 

الضغوطات والمأثريات احمليطة  بنيي( 0)خمطط رقم 

 بالطفل

 5 

مسموى فاعلية اإلعالم الذكي  يبني( 4)خمطط 

 والعالقات العامة للمؤسسات

44 

إسرتاتيجية ررا  وفاعلية اإلعالم  يبني( 5)خمطط 

 الذكي ومسموى الصراع والعنف

42 

يـبني المنشـئة اإلعالميـة بـني فلسـفة      (  2) خمطط 

 اإلعالم الذكي وإسرتاتيجيمه 

42 

إسرتاجتية اإلعالم الذكي بني  يبني(  2) خمطط 

 الثقافة اإلعالمية وإعالم الثقافة

42 

 - إسرتاجتية خممصرة للمدريب يبني(  2) خمطط 

 اإلعالم

52 
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 الصفحة لـــــــــــــيـالمفاص

 2 املقدمة

  2 .اإلعالم والعنف : املبحث األول 

 13 .اإلعالم ووسائله الفاعلة : أواًل 

 14 .العنف وسبل نشوءه  :ثانيًا 

 12 .الرتابط بني اإلعالم والعنف : ثالثًا 

 3  . وإعالم الثقافة ثقافة اإلعالمالعنف بني : رابعًا 

 0  .اإلعالم واجملمم  والعنف  :بحث الثاني امل 

 0  لاإلعالم والعنف وتأثريهما على الطف :أواًل 

اإلعالم والعنف وتأثريهما على املرارل العمرية  :ثانيًا 

 .املخملفة 

 2 

 2  .اإلعالم والعنف واملرأة : ثالثا  

 سـبل اإلعالم للوقايـة والعـال  مـن     :ث الثالث املبح

 . العنف 

0  

 00 .سـبل الوقاية من العنف :  أواًل

 02 سـبل تفعيل دور اإلعالم يف مكافحة العنف: ثانيًا 

 02 .تفعيل الدين للوقاية والعال  من العنف  :ثالثًا 

 43 .ثقافة روح المسامح ودور اإلعالم : رابعًا 

 ــ ــ  املبح ــذكي   :ث الراب ــالم ال ــني اإلع ــئة ب المنش

  والعنف اإلعالمية

4  
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 45 .كي وتصني  املعلومة اإلعالم الذ: أواًل 

 53 .اإلعالم الذكي الداعم للعنف : ثانيًا 

  5 .اإلعالم الذكي احملايد : ثالثًا 

 50 .اإلعالم الذكي النابذ للعنف : رابعًا 

 52 . المدريب واإلعالم والعنف: خامسًا 

  ــث اخلـــامس ــمنماجات واملقرترـــات  :  املبحـ االسـ

 والموصيات

2  

  2 االسمنماجات : أواًل 

 22 املقرترات والموصيات:  ثانيًا

 22 : املراج املصادر و

 22 (الكمب )  املراج  العربيةاملصادر و: أواًل 

 21 األجنبية املراج املصادر و :ثانيًا 

  2 حممويات البحث من األشكال واملخططات

 

 

  تعا 
 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 يف سطور الدكتور هاشم حسني ناصر احملنك املؤلف

  العراق / درس االبمدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

  وأكمل دراسـمه اجلامعيـة يف اجلامعـة    درس يف جامعة بريوت العربية ،

 .. 1222 – 1225العراق عام  –املسمنصرية 

   رصل على شهادات املاجسمري والدكموراه والربوفيسور  م  مرتبة الشـرف

 :وشهادات المفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  راصل على الكثري من الشهادات المقديرية وكمب الشكر.. 

  راصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كماب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  133) له أكثر من

 ..ويف خمملف المخصصات 

   ــن ــأكثر م ــار  ب ــف   (  23) مش ــي ويف خممل ــين ودول ــي وط ــؤمتر علم م

 ..المخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخار  العراق (  133) منشور له أكثر من.. 

     ، منشور له الكثري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضمن كمب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكمب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..مواق  يف االنرتنت 

 عشرات من احملافل العلمية الدولية له عضوية يف ال.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، ووارد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ ة الكوفـة  وعمل يف رئاسة جامع/ ، ومدير اإلدارة  1224املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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