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المبحث االول  :نشأة التلفزيون وانتشاره-:
لقد أدى اختراع الطباعة وتطورها إلى جعل الصحافة وسيلة رئيسية من وسائل اإلعالم في جميع
المجتمعات ,واستمر التطور ليبدأ عهد جديد لألعالم مع بدايات القرن العشرين ,حيث أصبح باإلمكان
استخدام( الراديو) للبث اإلذاعي ,وتفتحت أفاق جديدة لوسائل االتصال لم تكن معروفة في العصور
السابقة ,فقد أدى اختراع( الراديو) إلى استخدامات جديدة لإلعالم تجاوزت الوسائل التقليدية في
الوصول إلى مختلف أرجاء الكرة األرضية  ,حيث أخترق البث اإلذاعي الحدود اإلقليمية وصار
باإلمكان االستماع إلى إذاعات العالم (.)1
ويعد التلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيرية ألمعاصرة إذ يتفوق عليها جميعا بقدرته على
جذب االنتباه واإلبهار وشدة التأثير فهو يجمع بين مزايا اإلذاعة الصوتية -الراديو– من حيث الصوت
ومزايا السينما من حيث الصور ومزايا المسرح من حيث الحركة التي تضفي الحيوية على المشاهد التي
يعرضها التلفزيون.
وتتكون كلمة تلفزيون ( )Televisionمن مقطعين األول ( )Teleوتعني عن بعد والثاني (vision
) تعنى الرؤية أي إن كلمة تلفزيون تعني( الرؤية عن بعد) ( .)2وقد ساعدت تقنيات الصناعة
اإللكترونية على تحسين إنتاج أجهزة التلفزيون ,فــي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية ألثانية إلى
جانب االنتعاش االقتصادي ,مما جعل الرغبة أكبر في اإلقبال على اقتناء هذا الجهاز من قبل ماليين
البشر ,ال سيما بعد أن أصبح مجال التغطية للبث التلفزيوني يشمل أنحاء كبيرة من العالم ,وذلك في
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وتسجل فترة الستينيات تصاعداً ملحوظاً في نسبة انتشار
واستخدام جهاز التلفزيون ,الذي تحول إلى وسيلة اتصال أساسية لدى معظم الناس .وعند حلول
 1خالد حبيب الراوي ،تاريخ اإلذاعة والتلفزيون في العراق ،بغداد ،وزارة التعليم العالي ،دار الحكمة للطباعة ،2993 ،ص .5
 2خولة عبد الوهاب القيسي ،أثر التلفزيون على شخصية الطفل ،بغداد ،مركز البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد ،2993 ،ص
.2
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منتصف السبعينيات حدث تطور جديد ,أضفى ميزة أخرى على خدمات التلفزيون حيث تم ابتكار نظام
أجهزة االستقبال الملون وفي هذا المجال ساهمت اليابان في زيادة حجم التنافس مع الشركات األمريكية
(.)1

واألوربية ألمختلفة مما أسفر عنه إنتاج أجهزة استقبال ملونة ذات جودة عالية وبأثمان رخيصة نسبياً

ولعل من أهم التعريفات التي تناولت شخصية التلفزيون كنظام إرسال معقد  ,تلك المحاور التي ناقشها
البروفيسور جون كورن األستاذ في جامعة ليفر بول في بريطانيا والمتخصص في مادة جماليات
()2

التلفزيون  ,وتناول فيها تعريف التلفزيون من خالل ثالثة محاور وهي :

 .1التلفزيون وسيلة اتصال الكترونية :
أن التلفزيون ينتج صور وأصول الكترونيا سواء كانت حية أم مسجلة ,وبعد زمن يجري بثها وبالتالي
فان األساس االلكتروني ألنظمة التلفزيون يعد احد الجوانب األساسية لشخصية التلفزيون.

 .2التلفزيون وسيلة اتصال بصرية :
فمقدرة التلفزيون على إنتاج صور متحركة حية مباشرة أو مسجلة تعد أهم السمات التعريفية له
كوسيلة ,فالتلفزيون لديه المقدرة على إعطاء المشاهد مفهوم "انظر بنفسك " ويعد ذلك من دائم الثقة بين
التلفزيون وجماهيره.

 -3التلفزيون وسيلة اتصال جماهيرية ومنزلية :
ذلك إن الطبيعة الجماهيرية للبث التلفزيوني احد المعالم المهمة المميزة للتلفزيون  ,وهذه الطبيعة
ذات تأثير مهم على طبيعة الجهاز ,وعلى األساليب المتميزة التي يفكر بها التلفزيون بصدد األنواع
المختلفة من مشاهديه ,وعلى كيفية مخاطبة هذه األنواع وكيفية تنظيمه لتصوير الواقع والخيال .

 1جولد .جاك ،الراديو والتلفزيون  ،ترجمة محمد صبار سليم ،بغداد ،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ط ،2992 ،3
ص.29
. 2جون كورن :التلفزيون والمجتمع –الخصائص –التأثير – النوعية – اإلعالنات (ترجمة أديب خضر) دمشق – سلسلة المكتبة
اإلعالمية العدد  2999/ 25م ص  263وما بعدها .
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ويعود ظهور التلفزيون إلى أواخر فترة الثالثنيات من القرن الماضي وبالتحديد إلى عام ,9191
حيث بـدأ اإلرسال التلفزيونــي فــي الواليات المتحدة األمريكية  ,ألول مرة بعد سلسلـة مـن التجارب التقنية
التي سبقت هذا التاريخ (.)1
ولقد استعان التلفزيون كثي اًر بالوسائل اإلعالمية والفنون األخرى وخصوصاً السينما التي يشترك
معها باستخدام بعض المعدات واألجهزة مثل آلة التصوير وغبرها فكالهما وسيلتهما إنتاج الصورة
باعتبارها عنص اًر أساسياً في التعبير.
وكذلك يشترك التلفزيون مع الراديو في أسلوب نقل الحدث إلى أماكن بعيدة عن طريق الموجات
الكهرومغناطيسية.
ومع مطلع عام  9199بدأت محطات البث التلفزيوني الصغير باالنتشار وأخذت الشركات
الصناعية بإنتاج أجهزة التلفزيون وتوفيرها للمستهلكين

()2

.

ومنذ األيام األولى لظهور التلفزيون في األسواق تميز هذا الجهاز بقدرته على جذب انتباه المارة
في شوارع نيويورك وميادينها وكان انبهارهم بقد ارته يفوق كل التوقعات  ,فقد كان يرون فيه الجهاز
الترفيهي الكامل الذي يجمع بين مزايا الراديو ومتعة األفالم السينمائية بل كانوا يرون فيه المسرح
والسينما المنزلية التي يستطيع كل إنسان أن يستمتع ببرامجهما في إحدى غرف منزله بال عناء.
وكان له تأثير السحر في القضاء على أوقات الفراغ التي تمر بسرعة عندما يجهد اإلنسان حاستي
السمع والبصر في آن واحد أيضاً في الخمسينات بدأ التلفزيون ينتشر في دول مثل ألمانيا والدنمرك
وهولندا  ,وبلغ عدد أجهزة التلفزيون في أوروبا عام  9199مليون جهاز منتشرة في ثماني دول أوروبية
 ,وقدر عدد المشاهدين األوروبيين آنذاك بحوالي  59مليون مشاهد  ,وبلغ عدد المحطات  99محطة
تلفزيونية أوربية .
- 1حسين األنصاري ،ميكانيكا األجهزة اإلعالمية ،طرابلس ،المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب ،المطبعة الخضراء ،3003 ،ص .266
 2محمد ب ن عروس ،األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية ،بنغازي ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالم ،2999ص .30
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ولكن التلفزيون ما لبث أن أثبت في عقد الستينيات أنه ليس فقط وسيلة ترفيه لكنه يمكن أن يكون
أداة تعليمية أو منب اًر ثقافياً أو سالحاً إعالمياً دعائياً سياسياً فتاكاً .والى جانب ذلك كان له سلبيات
عديدة على الترابط األسري والمستوى الثقافي والمعرفي  ,بعد أن سرق وبدد الوقت الذي كانت األسر
تقضيه في لقاء بعضها البعض ,والوقت الذي كان يمضيه األفراد في القراءة والمعرفة  ,والتالميذ في
المذاكرة والتحصيل العلمي .وأصبح هو الجهاز الذي تعتمد األمهات على سحره في تسكين األطفال
وتسليتهم والهائهم حتى كاد أن يحتل مكانة المربيات المنزليات في بعض الدول (.)1
وعن نشأة التلفزيون في الوطن ألعربي فقد كان مع بداية عام  9191حيث افتتحت أول محطة
رسمية في العراق ثم تبعتها مصر وسوريا في عام 9151م والكويت  9159والسودان  9159واليمن
الديمقراطية الشعبية ( قبل الوحدة ) 9159والمملكة العربية السعودية  9151وقطر  9191ثم باقي
الدول العربية(.)2

تطور تقنيات التلفزيون وتأثيرها في ألمشاهدين :
إن نتائج التطور التقني في مجال التلفزيون انعكست بشكل مباشر في خدمات التلفزيون وعالقته
بالمشاهدين  ,حيث استطاع نقل الصورة الحية المقترنة بالصوت  ,وتواصلت التطورات التقنية للتلفزيون
مع ابتكار وتطور األجهزة المستخدمة  ,التي قدمت مزايا وامكانيات فنية باهرة لهذه الوسيلة االتصالية
المؤثرة .
إن أجهزة التلفزيون المتمثلة في أآلت التصوير واإلضاءة والتسجيل المرئي والمزج والتحكم وغيرها
من المعدات األخرى التي تستخدم إلنتاج الصورة  ,ظلت موضع دراسة وبحث وتجارب مستمرة هدفها
تطوير هذه األجهزة ورفع كفاءة عملها( .)3وقد تم خالل الفترة الماضية التوصل إلى العديد من

 .1إبراهيم أمام ,األعالم اإلذاعي والتلفزيوني ,دار الفكر العربي ,ألقاهرة 2999 ,ص.95
 - 2مجلة البحوث اإلعالمية ،بنغازي ،مركز البحوث والتنسيق اإلعالمي والثقافي ،العدد  ،2996 ،22ص .95

 .3حسين األنصاري  ،مصدر سابق ،ص .269
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اإلنجازات التقنية والتي كانت تهدف أساساً إلى جعل األجهزة التلفزيونية أصغر حجماً وأخف وزناً
أداء ,ولذلك تم التحول من االعتماد على أشرطة السينما إلى التصوير اإللكتروني (الفيديو)
وأفضل ً
وغدت آالت التصوير تقوم بوظائف عديدة كما هو الحال بالنسبة آللة تصوير ( ) EN6التي تقوم
بعمليات التوليف والتصوير معاً وأثناء نقل الحدث

(. )1

وشهدت أجهزة اإلضاءة هي األخرى تطورات مستمرة  ,كان من بينها تصنيع مصابيح الكوارتز
الصغيرة الحجم ,والتي أمكن نقلها واستخدامها بسهولة في التصوير الخارجي  ,كما أمكن تشغيل
بعضها بالبطاريات الجافة

()2

وارتبط تطور آالت التصوير اإللكتروني بتطور األشرطة المستخدمة فيها

 ,إذ تم التوصل إلى تصنيع أشرطة ذات أحجام صغيرة  ,وأصبحت آلة التصوير ذات استخدام مزدوج
من خالل تسجيل إشارتي الصورة والصوت يداخلها وهذا بدوره أدى إلى االستغناء  ,عن جهاز التسجيل
الذي كان يرتبط بآلة التصوير(.)3
قمر اصطناعياً خاصاً بالبث التلفزيوني ,
ومنذ عام 9119م وحتى عام 9119م تم إطالق سبعين اً
ونتيجة لذلك أخذت المنافسة بين المحطات تأخذ منحناً تصاعدياً وذلك من خالل إنتاج وتقديم البرامج
التي تلبي رغبات المشاهدين ,ليس على المستوى المحلي بل في عموم أنحاء العالم  ,مما جعل
التلفزيون يدخل في مرحلة البث الفضائي بجداره  ,حيث أصبح لبعض المحطات مثل سي ان ان ,بي
بي سي وغيرهما  ,قدرة للبث مما يغطي الفضاء العالمي تماماً وصار للبرامج التلفزيونية دور كبير في
التأثير والتغيير الحاسم في جوانب مهمة من حياة البشر

()4

.

 .1عبد الحافظ محمد سالمة ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم ،القاهر ،دار الفكر  ، 2999ص .26
.2محمد بن عروس ،األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية ،بنغازي ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالم
،2999ص200
. 3سعيد محمد السيد ،إنتاح األخبار في الراديو والتلفزيون ،القاهرة ،عالم الكتب ،8991 ،ص .891

 .4مروان نايف عدوان وآخرون ،فن التصوير الضوئي المتحرك ،طرابلس  ،المركز الوطني ،3002 ،ص65
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هذا الواقع أصبح اليوم مع استخدام الحاسوب والتقدم المستمر في استخدام التقنيات مهدداً بالتغيير
والتجدد حيث سيكون جهاز التلفزيون قناة مزدوجة ذات اتجاهين أي (قناة تفاعلية) وهذا من شأنه أن
يتيح للمشاهد أن يرى ما يريد ويختار متى يريد وهذا يعني تقديم خيارات وطرق جديدة لالتصال  ,ومنح
المشاهد قدرة في التحكم وجعله مشاركاً بل منتجاً للمادة التلفزيونية.
إن هذا التحول سيكون أكثر عمقاً وتأثي اًر من التحول ألسابق أي البث عبر األقمار االصطناعية ,
فهو_ أي البث الفضائي _ لم يضف شيئاً لعملية المشاهدة سوى أنه أوصل البث إلى عدد أكبر من
المشاهدين في العالم ,في حين أن البث التفاعلي يمكن أن يغير من طريقة االتصال التلفزيوني,
وأساليب االستقبال واإلرسال والتأثير(. )1
وشهدت فترة التسعينيات من القرن العشرين تبدالت تقنية كبرى في مجال التلفزيون منها :
-9االنتقال من نظام البث التماثلي إلى الرقمي  ,ومن ميزات النظام الرقمي هو أن اإلشارات الرقمية
يمكن أن تصحح الخطأ الذي يحصل فيها  ,وهكذا فإن أي انحراف أو تشويه لإلشارات بفعل عاصفة
أو خطأ صاحبه يمكن تصحيحه من خالل جهاز التلفزيون والحصول بالتالي على صورة واضحة ونقية
تماما (.) 2
-2تركيز صناعة الحاسوب واهتماماته بما يخدم أجهزة اإلرسال ألتلفزيوني أدى إلى إنتاج أجهزة ذات
كفاءة عالية تقوم بتحويل اإلشارات الرقمية إلى أجهزة ذكية وبهذا أصبح هناك عدد من أجهزة االستقبال
التلفزيوني مع أجهزة مراقبة

()3

.

 1.مصطفى محمود زريقات ،تقنية االتصال ،ليبيا ،المركز الوطني ،3002 ،ص .260
 .2نفس المصدر السابق ،ص .262
 .3مجلة البحوث اإلعالمية ،بنغازي ،مركز البحوث والتنسيق اإلعالمي والثقافي ،العدد ،3000 ،32ص .20
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-9التغير الثالث يتعلق بكيفية وصول اإلشارات ألرقمية فبعض اإلشارات سوف يستمر في الوصول
عبر الهواء من األقمار االصطناعية الرقمية مباشر ولكن القسم األعظم من اإلشارات الرقمية سوف يتم
نقلها تحت األرض ,وهذا سيؤدي إلى انتشار أجهزة االستقبال التلفزيوني السلكي (. )1

عوامل قوة التلفزيون وتأثيره كأداة إعالمية -:
منــذ بدايــة الســتينيات  ,وبعــد نضــج صــناعة التلفزيــون علــى مســتوى العــالم وانتشــار أجهـزة االســتقبال
التلفزيوني في المنازل في جميع أنحـاء العـالم تقريبـاً وحتـى قبـل (تعمـيم تلـوين الصـورة) ,أصـبح التلفزيـون
األداة اإلعالميــة األولــى مــن حيــث عــدد المتــابعين وتنــوع مشــاربهم وفئــاتهم .وكمــا كــان التلفزيــون وســيلة
اإلعالن التجاري األكثر فاعليـة فـي الواليـات ألمتحـدة فقـد أصـبح وسـيلة الدعايـة السياسـية األولـى فـي يـد
الحكومــات بســبب تمتعــه بعــدد مــن الم ازيــا التــي لــم تتـوافر قبلــه ألي وســيلة إعالميــة أخــرى  ,وخاصــة فــي
وخاصة في مجال نقل األخبار واإلحداث العالمية الهامة .
أ -السرعة في نقل األخبار واإلحداث -:
منذ مطلع الستينيات أصبح التلفزيون أشمل وسيلة سريعة لنقل األخبار إذ إنه كان يتساوى مع الراديو
في قطع البرامج واذاعة األخبار الهامة  ,لكنه يتفوق عليه بإمكانية عرض الصورة الحقاً وخالل ساعات
 ,أما اليوم فإنـه ينقـل األخبـار واألحـداث الهامـة مباشـرة فـي لحطـة وقوعهـا .ولـذلك فـإن النـاس فـي جميـع
ـاء حــول أجهـزة التلفزيــون لمشــاهدة نشـرات
أنحــاء العــالم  ,منــذ أكثــر مــن أربعــين عامـاً  ,كانــت تتجمــع مسـ ً
األخبار ومشاهدة تفاصيل مـا سـمعوا عنـه مـن خـالل الراديـو أو قـرؤوه فـي الصـحف  ,وهـذا فـي حـد ذاتـه
جعــل لجهــاز التلفزيــون القــول الفصــل والكلمــة األخيـرة بــين مــا يصــدقه النــاس ويقتنعــون بــه ألنهــم شــاهدوه
بأعينهم وبين ما يتشككون في تصديقه ألنهم لم يروه.

 1مجلة البحوث مصدر سابق ،ص.22
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ب ـ مجانية الخدمة -:
قبل ظهور التلفزيون كـان النـاس إذا سـمعوا عـن حـدث مـا فـي الراديـو يضـطرون إلـى شـراء الصـحف
وربما المجالت المصورة  ,لإلطالع على التفاصيل ورؤية الصور أما فـي عهـد التلفزيـون فقـد كانـت هـذه
األشــياء تصــلهم مجان ـاً وبــال عنــاء وتعــرض علــيهم بالشــكل الــذي يشــبع فضــولهم بــال مقابــل مــادي ســوى
االشــتراك الرس ـمي الــذي كانــت بعــض الحكومــات تفرضــه علــى كــل جهــاز تلفزيــون تقتنيــه األس ـرة .وكــان
التلفزيون يقدم مقتطفات مما تنشره الصحف والمجالت فيغنـي المشـاهدين عـن شـرائها لقراءتهـا ,كمـا كـان
يستضيف كبار المعلقين في المحطات اإلذاعية .في البرامج الحوارية .

ج -تغير أنماط الترفيه والتسلية الجماعية -:
منــذ بدايــة الثالثينيــات مــن القــرن العشـرين تعــود النــاس علــى قضــاء األمســيات مجتمعــين حــول جهــاز
الراديــو بــدالً مــن الــذهاب إلــى المقهــى أو النــادي ,ثــم لــم تلبــث هــذه العــادة أن تأصــلت بعــد ظهــور أجه ـزة
(الفـونغراف) وســماع الموسـيقى مــن االسـطوانات المســجلة فـي المنــزل بوجـود األصــدقاء بـدالً مــن الــذهاب
إلــى المســرح .وهكــذا جــاء التلفزيــون فــي الوقــت الــذي ألــف فيــه النــاس أســاليب الترفيــه والتســلية المنزليــة
وأصبحوا يتشوقون لرؤية األفـالم السـينمائية أيضـاً فـي منـازلهم  ,خصوصـاً أولئـك الـذين ال يقـدرون علـى
تأمين مصاريف الذهاب إلى صاالت العرض السينمائي .ولذلك لـم تواجـه أجهـزة التلفزيـون أي مشـقة فـي
التأقلم مع هذا الجو الترفيهي المنزلي الجديد .

د -سعة االنتشار -:
ال يزال التلفزيـون حتـى اآلن محافظـاً علـى المركـز األول بـين وسـائل اإلعـالم األخـرى فـي االنتشـار
بين الناس وهو يتفوق على الصحف والراديـو فـي عـدد المتـابعين  ,ولـذلك نجـد أنـه أيضـاً حتـى اآلن يعـد
األداة الرئيسية في حمالت اإلعالن التجاري  ,ويعود ذلك إلـى سـهولة االلتقـاط منزليـاً وامكانيـة المشـاهدة

- 30 -

ب ارح ــة تام ــة وبالكيفي ــة المفض ــلة للمش ــاهد وك ــذلك مق ــدرة التلفزي ــون عل ــى مخاطب ــة الن ــاس عل ــى اخ ــتالف
مســتوياتهم الثقافيــة واإلعالميــة .حتــى األميــة التــي تحــول دون انتشــار الصــحف لــم تعــد عقبــة فــي طريــق
متابعــة التلفزيــون  ,فالنــاس يشــاهدون التلفزيــون بــأعينهم ويكونــون قنــاعتهم بعـواطفهم وهــذا ال يحتــاج إلــى
إتقــان الق ـراءة والكتابــة  ,وهــذه المي ـزة بالــذات جعلــت الهــوة بــين أعــداد المتعلمــين وغيــر المتعلمــين الــذين
يتابعون األحداث العالمية تنكمش إذ لم تعد متابعة األحداث العالمية تحتاج إلى مسـتوى علمـي أو إدراك
خاص فهي في متناول الجميع وكل يفسرها حسب مستواه ونضجه

ه -القدرة على التحديث والمتابعة -:
انفــرد التلفزيــون بــين وســائل اإلعــالم األخــرى فــي المجــال اإلخبــاري بالمقــدرة علــى المتابعــة وتحــديث
المعلومات والصور من مواقع األحداث أوالً بأول  ,بينما كان الراديو عاج اًز عـن نقـل الصـورة  ,وتحـديث
معلومات وصور الصحف يحتاج إلى إصدار المالحق والطبعات اإلضـافية وهـو مـا يسـتغرق وقتـاً ومـاالً
وجهداً اختصره التلفزيون في البداية إلى دقائق ثم أصبح اآلن فورياً ال تأخير فيه ,ولذا فإن التلفزيون هو
األداة اإلعالمية األكثر مشاهدة خالل األزمات السياسية والصراعات العسكرية واألحداث العالمية الهامة
ألنه األسرع في النقل والمقدرة على التحديث واالبتكار .
و -تعدد مصادر التغذية التلفزيونية -:
في بدايات عهد التلفزيون كانت المحطات المحلية في العواصم العالمية الكبرى تتنـافس فـي اجتـذاب
المشــاهدين مــن خــالل تقــديم ب ـرامج مشــوقة وتغطيــة إخباريــة ورياضــية تعتمــد علــى ميــول القــائمين عليهــا
سياســياً وعقائــدياً  ,وهــذه الخــدمات التلفزيونيــة تكــون مصــبوغة بتلــك االتجاهــات ومــن هنــا كــان المشــاهد
التلفزيـوني قــاد اًر علــى رؤيــة الحــدث الواحــد ومتابعــة تفســيراته مــن خــالل وجهــات نظــر متعــددة تحــرره مــن
الوقوع تحت سيطرة كاتب أو معلق معين .أما اليوم فإن البـث التلفزيـوني الفضـائي ضـاعف مـن قـوة هـذا
العمل بالذات أضعافا مضاعفة .
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ح -التأثير االدماني للتلفزيون -:
تميــز التلفزيــون عــن غيـره مــن وســائل اإلعــالم بمقدرتــه علــى إحــداث تــأثير إدمــاني علــى متابعيــه  ,إذ
أصــبح جــزءاً مــن حيــاة المشــاهد يفتقــده إذا لــم يكــن موجــوداً بــل  ,إن كثيـ اًر مــن المشــاهدين يتركونــه يعمــل
حتى وان لم يكونوا يتتابعون ما يعرض  ,فقط ألن إيقافه يجعلهم يحسون بهدوء غير مرغوب  ,وتشـغيله
يذهب الوحشة من الغرفة أو المنزل .كما أتضـح أن عـدد سـاعات المشـاهدة تت ازيـد تـدريجياً ثـم تصـل إلـى
مستوى معين ال تقل عنه بعـد ذلـك .كمـا لـوحظ أن وجـود التلفزيـون فـي الفنـادق كـان عامـل جـذب للنـزالء
الذين لم يعودوا يستطيعون االستغناء عنه ولو أليام معدودة عند سفرهم.

ط -تنوع المادة الترفيهية المعروضة -:
امتاز التلفزيون عن غيره من وسائل اإلعالم بتنوع المادة المعروضة وشمولية إرضاء أذواق الجمهور
المتلقــي  ,فإضــافة إلــى الب ـرامج المتخصصــة للطفــل والم ـرآة والم ـراهقين فإنــه الوحيــد بــين وســائل اإلعــالم
القــادر علــى نقــل المشــاهد مــن الســينما إلــى المســرح والــى المالعــب الرياضــية وأعمــاق البحــار والمنــاطق
الجغرافية النائية وساحات المعارك والحروب .ومن خالل التلفزيون شاهد مئات الماليـين منـاظر سـياحية
وأحــداثاً تاريخيــة وأقــاليم جغرافيــة وفصــائل مــن الحيوانــات لــم تكــن رؤيتهــا متيس ـرة إال ألعــداد قليلــة جــداً
ومحدودة للغاية من البشر .بل أصبح اإلنسان يستطيع من خالل التلفزيـون خـالل عـام واحـد مشـاهدة مـا
شــاهده أســالفه مــن البشــر  ,ولهــذه األســباب مجتمعــة أصــبح تقــديم الخدمــة التلفزيونيــة للشــعوب هاجس ـاً
يسيطر على تفكير الحكومات خالل مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين  ,وأصبح وجود هـذه الخدمـة
اإلعالمية في بلد ما  ,دليالً على تقدمه الحضاري والثقافي وانفتاحـه علـى المعطيـات واألحـداث العالميـة
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والتفاعل معها .ووجدت فيه الحكومات أداة غير مسبوقة التأثير في مجـال صـناعة الـرأي العـام وتوجيهـه
 ,وكذلك بناء القناعات وترسيخها بهدف السيطرة على مشاعر وعواطف الشعوب

()1

.

وهكذا ي نظر إلى التلفزيون على أنه عامل ضمن عوامل أخرى عديدة تؤثر على األفراد والجماعات
والمجتمعات ,وعلى أنه وسيلة لها آثارها النافعة والضارة .

أ-ومن الجوانب االيجابية للتلفزيون التي يمكننا اإلشارة إليها ما يلي

()2

:

-9زيادة الحصيلة اللغوية عند األطفال ,وتعزيز استخدام اللغة الفصحى لديهم ,وأي مراقب في بيت
ألطفال األسرة يلحظ استخدامات األطفال لمفردات ما كان له أن يعرفها لوال متابعات المسلسالت
المدبلجة بالفصحى والبرامج التعليمية مثل (افتح يا سمسم) و (المناهل) وغيرها.
-2فتح آفاق جديدة للتعرف على عوالم مختلفة لدى األطفال ,فهو يتابع مسلسالت عن حروب الفضاء,
ويتابع معها صو اًر متحركة عن آالت وأجهزة معقدة ,تثير خياله وتشده إليها ,كما تنقله بعض البرامج
إلى عوامل أخرى من التجارب خالل برامج عديدة عن البحار والمحيطات ,وعالم الحيوان ,والشعوب
األخرى.
-9تفتح له الباب على مصراعيه أمام أنماط من السلوك والتجارب التي يمكن أن تكون نموذجاً
(لالحتذاء).
-9تكوين صور ذهنية إيجابية عن العالم من حوله.
-9نقل التراث االجتماعي والقيم االجتماعية الحميدة عبر بعض المسلسالت والبرامج الخاصة.
-5توفير وسيلة تعليمية للطفل تقدم معلومات تسهل العملية التربوية في المدرسة مثل برنامج (افتح يا
سمسم) و (سالمتك) ,و(قف) و (المناهل).

 - 1انشراح الشال  .األعالم الدولي عبر األقمار الصناعية  ,دراسة لشبكات التلفزيون  ,دار الفكر العربي  ,القاهرة  2999-ص
ص . 99-99
- 2نواف عدوان  ،الطفل والتلفزيون ،مجلة اإلذاعات العربية ،اتحاد إذاعات الدول العربية ،تونس ،العدد (  ٠٩٩١ )٢م ،ص .59 ،
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-9توفير وسيلة ترفيهية للطفل يمكنها أن تكون أحياناً أكثر فائدة أو أقل إيذاءاً من أنشطة أخرى
يقضيها األطفال مع قرناء السوء.
-1اإلسهام في تنشئة األطفال السياسية.
-1االرتفاع بمستوى التذوق الفني والموسيقي لدى األطفال.
-91والشك أن تحقيق هذه العوائد يتوقف بشكل أساسي على عدة عوامل من بينها :
أ) تصميم البرامج الهادفة لألطفال بحيث تراعى أعمارهم وأذواقهم وتقديم برامجهم بشكل جذاب.
ب) استبعاد البرامج الغربية التي تحمل قيماً غربية وتعبر عن ثقافة أجنبية.
ج) استبعاد البرامج التي تحتوي على العنف.
د) مراعاة لجان تنسيق البرامج لتوقيف برامج األطفال وبرامج الكبار بحيث ال يتم التداخل بينها.
هـ) أال يترك لألطفال حرية اختيار البرامج ,أو استخدام الفيديو كما يحلو لهم.
وألننا ندرك أن شرطاً من الشروط السابقة ال يكاد يتحقق في المحطات التلفزيونية العربية ,فإننا
نضم صوتنا إلى صوت المنادين بخطورة تأثير التلفزيون على األطفال في الوطن العربي يفرضه
عليه .ولهذا يصبح لوسائل اإلعالم قوة في السيطرة على اإلنسان ,وخاصة أولئك الذين ليس لديهم
المقدرة على اختيار تحليلي واضح لكل تلك األمور.

ب -الجوانب السلبية للتلفزيون :
-9إن مشاهدة التلفزيون تستهلك وقت األطفال مما يؤثر على نشاطات أخرى أكثر أهمية مثل القراءة,
واللعب ,واالستماع للراديو ,والنوم ,والمناقشة وغيرها.
-2إن مشاهدة التلفزيون تسلب من األطفال الوقت الذي كان يجب أن يخصص في اكتساب تجارب
وخبرات مباشرة من الحياة(.)1
- 1عاطف عدلي العبد ،اإلعالم وثقافة الطفل العربي ،مرجع سبق ذكره ،ص . 99 – ٦٨
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-9إن النماذج التي تخلقها مشاهدة التلفزيون ليست نماذج تحتذى فمعظمها مبسط بهدف المالءمة بين
عنصري الربح والترفيه قبل كل شيء.
-9إن الصور الذهنية التي تخلفها البرامج التلفزيونية يمكنها أن تترك صو اًر ذهنية مشوهة عن حقيقة
العالم الخارجي.
 -9إن التعرض لبرامج الكبار يؤدي إلى زوال الحدود بين ثقافة الكبار وثقافة الصغار مما يؤدي إلى
اقتحام األطفال عالم الكبار قبل األوان ودون أن تتوافر لديهم أسباب الحماية والحصانة.
 -5نوعية استخدام اللغة وسوء استخدامها في التلفزيون تؤدي إلى سيادة لهجات محلية على حساب
اللغة الفصحى ,ومع سوء استخدام اللغة ,فإن بعض التعابير تتردد على األلسنة وتصبح جزءاً من
حصيلة األطفال اللغوية.
-9تؤثر على نوعية الذوق العام فيما يتعلق بتذوق الموسيقى والغناء ,فإن األكثر ترداداً يصبح أكثر ألفة
وأكثر شعبية وان كان مستوى فني هابط فسوف يؤثر على الذوق وتنميته.
-1إن التعرض لمشاهدة برامج العنف يشجع على سلوك العنف لدى األطفال ,وهناك دالئل كثيرة من
واقع أبحاث علمية على امتداد عشرات السنين تؤكد نتائجها على العالقة اإليجابية بين مشاهدة العنف
في التلفزيون والسلوك العدواني وذلك :
أ) بتعليم المشاهدين أفعاالً عدوانية غير معروفة.
ب) وبتشجيع استخدام العدوان بطرق مختلفة.
ج) وبتقليد السلوك العدواني
د) في بعض الظروف يمكن أن تعمل مشاهد العنف على تخفيض العدوانية .والسبب في ذلك القلق
الذي يحدث نتيجة العدوانية ,أكثر من كونه نتيجة للتطهير.
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