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اكتب في سجل الزوار/التعلیقات
القائمة البریدیة
إحصائیات مؤسسة الحوار المتمدن

بحث المواضیع     

English
كوردي

صفحة الرئیسیة - التربیة والتعلیم والبحث العلمي - محمود سالمة محمود الھایشة - حتى ننقذ أبناءنا من سلبیات المشاھدة التلیفزیونیة

ر االفالم

[اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب] 
  حوار مع المفكرة التونسیة د. رجاء بن سالمة حول النسویة والحراك النسوي في تونس والعالم العربي

حتى ننقذ أبناءنا من سلبیات المشاھدة التلیفزیونیة

محمود سالمة محمود الھایشة 
 (Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

    
الحوار المتمدن-العدد: 7190 - 2022 / 3 / 14 - 00:28 

المحور: التربیة والتعلیم والبحث العلمي 
      

 
  

تعظیم استفادة أفراد األسرة من مشاھدة التلفاز! 

ما دام األبناء سیجلسون أمام التلفاز وبصحبتھم الزوجة لساعات طویلة لمشاھدة المسلسالت واألفالم الدرامیة: العربیة
منھا واألجنبیة؛ سواء النجذابھم لھا، أو ألنھم في اإلجازة الصیفیة من الدراسة، أو لعدم وجود متنزھات أو أنشطة
یمارسونھا، مما یؤدي إلى الكثیر من التأثیرات السلبیة علیھم، سواء العضویة أو النفسیة أو االجتماعیة، قد یصل األمر
د مع برنامج أو مسلسل بعینھ، تقمُّص دور إحدى الشخصیات، اتخاذ أحد األبطال أو البطالت إلدمان مشاھدة التلفاز، التوحُّ
قدوة یتم تقلیده في كل شيء، اكتساب عادات وسلوكیَّات اجتماعیة غیر سلیمة، وقد تتعارض مع العادات والتقالید
واألعراف التي تسود المجتمع الذي نعیش فیھ، خاصة تلك المسلسالت المدبلجة القادمة من دولة تختلف وتبعد عنا في كل

كات األسریة والمجتمعیة.  د األمن والسالم االجتماعي ألفراد المجتمع، وُیحدث التفكُّ ا، مما ُیھدِّ ا وثقافّیً شيء جغرافّیً

وھناك الكثیر من المشاھد والجمل الحواریة التي تقال داخل تلك األعمال الدرامیة ویشاھدھا المتلقِّي بعینھ وتسمعھا أُذَناه
ن في العقل الباطن، ویتم تراكم تلك ا، بل كارثي وُتخزَّ بكل سھولة ویسر، وتمرُّ وال ُیلقي لھا باًال؛ ولكنَّھا ذات وْقع كبیر جّدً
ن داخل مخزن البرامج العقلیة، فلكلِّعمل األفكار السلبیة، ویتمُّ استدعاؤھا عندما یمرُّ ھذا اإلنسان بموقف مشابھ للُمخزَّ
درامي معالجات؛ معالجة في السیناریو من الكاتب، ثم من الُمخِرج، وأحیاًنا من الُمنِتج أو الجھة القائمة على اإلنتاج؛

نة یریدون بثَّھا؛ لبرمجة المستھَدفین من المشاِھدین علیھا!  لفرض أیدیولوجیة معیَّ

وبناًء على ما سبق، فماذا یفعل األب ووليُّ أمر أسرتھ الصغیرة؟ فھو الراعي والمسؤول عنھا، وال بدَّ أن یكون لھ دور
ومسؤولیَّة في ظل ھذه السماوات المفتوحة، وتنافس كل قناة فضائیة ومشاركتھا في تربیة أبنائھ معھ؛ فلم یعد ألبنائنا الیوم
في القرن الحادي والعشرین والدان فقط (أب وأم)!، بل أصبح لكل ولد وبنت مئات اآلباء واألمھات تشاركھم التربیة
والتوجیھ والنصح واإلرشاد، وذلك عبر كل وسائل التكنولوجیا واالتصاالت الحدیثة التي تتطور بشكل ُمذِھل كان في

الماضي القریب شیًئا من الخیال العلمي المستحیل تحقیقُھ على أرض الواقع. 

وبما أن المجتمعات العربیة ال تقرأ؛ حیث أصبح ُیطلق علیھا "أمة اقرأ ال تقرأ!"، وأن المواطن العربيَّ ھو أقل إنسان حول
ى عدة دقائق ال تتجاوز الید الواحدة، ومعنى ذلك أن من ال یقرأ ال ل ساعات القراءة في العام، والتي ال تتخطَّ العالم في معدَّ
یكتب، وإذا كتب یكتب ما لیس لھ قیمة، وتلقَّى المعلومات بسھولة ویسر عن طریق تقدیم وجبات معرفیة وفكریة جاھزة
بیة والمراھقین من الجنسین، حتى نصل إلى "معرفة تیك أواي!"؛ مما یعني إدخال ملوثات وسموم معرفیة داخل عقول الصِّ
تھا الفكریة والمعرفیة، شباب غیر قادر على التفكیر السويِّ السلیم؛ لعدم تربیتھ على رة في صحَّ تنشئة وإخراج أجیال مدمَّ
إنتاج الفكر بل استھالكھ فقط، وعدم االستفادة واستغالل العقل بتشغیل األجزاء الخاصة بالنقد والتحلیل وعملھا، بتنمیة
وتطویر التفكیر الناقد؛ وذلك بسبب عدم استخدام المستویات العلیا من التفكیر، ال في التعلیم وال في التربیة، بل استخدام
ز على الحفظ واالستظھار والتلقین واالسترجاع دون فْھم أو تحلیل أو تركیب؛ لذا یستطیع المستویات الدنیا فقط التي تتركَّ
ب جیًدا ودرس علوم الصحة النفسیة والبرمجة اللغویة العصبیة أن ُیؤثِّر وُیقنع مذیع إحدى برامج "التوك شو" مدرَّ

ویبرمج عشرات المالیین من المشاھدین خالل سویعات قلیلة یجلسھا أمامھم في الصباح أو المساء! 

یشترط ویضع وليُّ األمر شرًطا على األبناء حتى یشاھدوا ھذا المسلسل أو ذاك الفیلم أو ذلك البرنامج، أال وھو كتابة تقریر
لیس بالطویل وال بالقصیر عن أحداثھ أو الفكرة التي تناولھا أو المشكلة التي ناقشھا، وما ھو رأیھ الشخصّي فیما شاھَده
ر أداء ھذا الولد أو تلك البنت، وسوف ة ألخرى، سوف یتطوَّ وسمَعھ، وذلك في ورقة مكتوبة ولیس بشكل شفِوّي، ومن مرَّ
یجلس األبناء للمشاھدة والتفكیر اإلیجابي، ولیس للمشاھدة السلبیة وبدون تفكیر، أو كما یقال مشاھدة من أجل المشاھدة،
ر أسلوبھم في ي التركیز واالنتباه لدى األبناء، وُتطوِّ أو مشاھدة من أجل إضاعة وملء الوقت، فھذه الطریقة سوف ُتنمِّ
الكتابة الواعیة الناتجة عن النقد والتحلیل مما یزید من التفكیر الناقد، وُتحبِّب األوالد في التدوین، ثم یجلس األب أو األم مع
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زید.....

األبناء في مساء كل لیلة أو في الیوم التالي؛ لمناقشة ما كتب في ھذه الوریقات، والتركیز على كل ما ھو إیجابي، ورفض
كل ما ھو سلبي، مما یجعل األبناء یحذفون أو یضیفون جمًال وعبارات لتقاریرھم؛ ولتشجیعھم على ذلك نحفِّزھم لنشر تلك
الكتابات على صفحاتھم وحساباتھم على شبكات التواصل االجتماعي كالفیسبوك والتویتر، وإذا كانت بعض الموضوعات
اء الموجود في كافة الصحف الورقیة ذات مستوى راٍق، یتم تحفیزھم ونصحھم بإرسال تلك المشاركات إلى باب القرَّ
واإللكترونیة، ویمكنھم إنشاء موقع في صورة مدونة؛ حیث إن ھناك الكثیر من المواقع الكبرى التي تستضیف المدونات،
م االستفادة من الوقت ا/ة، مدوًنا/ة، ناقًدا/ة....وھكذا، وبالتالي نعظِّ وبذلك یصبح كل ابن أو بنت في األسرة كاتًبا/ة، صحفّیً
المھَدر من مشاھدة الشاشات، وإعمال العْقل وتشغیلھ بما ھو مفید ونافع، وتنمیة القراءة والكتابة لدى أبنائنا؛ إلخراج جیل

قادر على اتخاذ قراراتھ بنفسھ، ال ینتظر غیره في بلد أخرى یأخذھا لھ!

      #Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha          (ھاشتاغ) محمود_سالمة_محمود_الھایشة#
       

اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب
حوار مع المفكرة التونسیة د. رجاء بن سالمة حول النسویة والحراك
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