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 نتائج انتشار الثقافة اهلابطة واإلعالم السليب
هناك عشرررررررراس ا وأارررررررراس األاأا، ا ئات ااقاات  التاس ااتااس اا ة،تاتاس ا تررررررر، ا   ا     شررررررر    أ 

اهناك لا يشرررررراع ان ال تي ا نةاجل  يف األاالق اقال ي اا تااي هي  ظاهرة ا تنواس اهلابط  يف ا  ضررررررايب ا ئر  
 الةاجل  رلاا 

 ااطرية.
 أييت:أللا الةائج االةشاأ ا ثتاف  اهلابط  اانعلم ا سليب فنخةاأ لنها لا 

 الخل  فكر اجملةائاس ا ااها االساجلها اارتابط  اإعا   حرك  هنوضها .1
 ا اشري .اتتولها اتنااةها 

 ة انالساي على ألي ياذل جهواً عتلااً لنظااً  ةطوير ال سع ابنايب ذاتع  اتطوير جمةائع.تتلات  وأ  .2
 ارةنزاف ألا اس ا شااب اطا اهتم  اإهلائهم عن حااهتم  اإغرا هم فااا ا يئود علاهم اب  ائوة. .3
 .دة الةنوع ااادي   ترا اق لةئوارةغلل ااواأد ااا ا   لاشاهوين  اارةنزاف  وأاهتم  .4
حتويت ا شررااب ا ئر  إم لسررةهلكي يررويوء ا وايب  لجلواالق ا سررلاا  يف ا ثتافاس اقجناا   فل يةم تسرروي   .5

 ام ا ئات األال ع  اا ا ا،ث ا ئلاي األدااتع  اا اا ةزام اجملةائي الؤرساتع  اا احلراك احلضاأء ا  ااتع  
 ظلا   اا طاتاس ا س لى لن ا ثتافاس اقجناا .اإمنا يتوم انعلم ا سليب بةسوي  ألال ااس ا شواأل اا

تغاري اتاويت ا لق اا اهام  اتزيا ها أللام ااشرررررررراهوين  فانعلم ا سررررررررليب لئت ا لتررررررررو ررررررررا  بطو    اا غوأ  .6
  اااحةاال ذكايب  اا ئنف هو أل ترررررر ا طر،  ة،تا  ااوأب  اعتو، ارابيب حترأ  ابر فطاال كاارررررر   اا ااال  
 ااج أ، اارةئااد  اا نشوز ح   اا ئ   كا .ا وا وين ذل  اا ز 

إ أة ا غرائز األنسا   اتشجلاع االةشاأ ا رذيل   اا رتايج  شرب ا اوأ  اتناال ااسكراس  اتئاطي ااخوأاس   .7
اا يكوي ذ ك إبعل س لاايرررررررررة  ا كن اب ةضرررررررراي ااندأاج اانىايب  يف ررررررررراا، ا ةو  انعللي  ا ذء 

 فاس ياتاً يهااً لغراًي  ى ز انالساي  ةجلربةع.لئت لن هذه ااحنرا
 

 . والقنوات اهلابطة يف الفضاء العريباالنرتنت.
ىاال ا ائض ا ةتلات لن اطوأة ا ثتاف  اهلابط  اانعلم ا سرليب يف ا  ضرايب ا ئر  لشرريًا إم يراك  ااالرتال  ااألواالق 

ترف اقالظاأ عن ا تضا  حموأ ا نتاش  احتويلها إم  ضا  ألار   اهو انابحا  فاها  اهذا الول لن ا ةضلات  اذ ك ب
لثت لن يتّلت لن اطوأة جرمي  ا سررررررر   اا سررررررطو ااسررررررله  ايوعو إم عوم ااهةاام دكاف،ةها  بسرررررراق اجود جرائم 

 ا تةت ار ك ا ولايب.
 



 جامعة تكريت /اآلدابقسم االعالم/ كلية  /األولىللمرحلة  اإلعالميةالتربية محاضرة 

 

 
2 

 دور اإلعالم السليب يف االحنراف األخالقي
 اا  كرء؟ا  ضايب ا ئر  هو راق )اجود( ااحنراف اقال ي اا سلوكي هت انعلم ا سليب يف  .1

 ا. األواب:
 قي ااحنراف تالواعع )كاي لوجودًا( يف كت زلاي الكاي لنذ فجلر ا ةاأيخ  ا ات اارتال ألء ارال  إعللا .

 إذي ااذا الوّجع ااهتام إم انعلم ا سليب يف لسأ   ااحنراف اقال ي اغريه؟ .2
 ألواب:ا

  ااحنرافاس اقال ا  على ألارع الطا، بئو ألي كاال  حموادة. الشر()قي انعلم ا سليب هو ا ذء 
  اا تغاأ.قي انعلم ا سليب هو ا ذء )ألا ت( ااحنرافاس اقال ا  إم كت با  حىت يشاهوها ا كااأ 
  اااعةااد علاع. ااشاهوين على تتات ااحنراف يرّ ()قي انعلم ا سليب هو ا ذء 
  ااحنراف ايتولع يف  وأة يها  الغري . يزّين()قي انعلم ا سليب هو ا ذء 
  ( ا واافع اا  زاس اااأر  ااحنراف.)يثريقي انعلم ا سليب هو ا ذء 

 . إي هذا يوعو  إم ا ةساؤل:3
 تلالها ااحلو لنها؟ااحنرافاس اقال ا  ألم يف ت زايدة()هت راهم انعلم ا سليب يف 

 هت يئات انعلم ا سليب ضو لتل،  اجملةاع  ألم يف حتتا  لتل،  اجملةاع؟
 هت كاي انعلم ا سليب لئاألاً حكاااً أللانًا   احلاً لتل،ًا  لراعااً اتاحل

 اتربا  ألبنائع  السةتالهم  ا ائااً بواجق ااسؤا ا  ااجةااعا   اجملةاع 
 ااسؤا ا   ألم مل يكن كذ ك؟الة هااً ااوأل احلري  

 
 احلل؟ما هو 

 ااسؤا ا .احلت ألي ية،ات األااع 
 مسؤولية املشاهد يف االنتقاء

إي ااشرررراهو هو ا ذء  ةاأ ا ورررررال  انعللا   اهو ا ذء  ةاأ ااضرررراوي ا ذء يةئرف  ع  ايؤار فاع  اية اعت لئع  
شرررررراهو ااعااً ارررررررةطال ألي مياأج االةتائا   ج،  الثارة  فانةتي ااضرررررراوي انعللي ايشرررررراع احةااجاتع. فكلاا كاي اا

 ايةابئع.انلا  ا ذء يةئرف  ع 
 مسؤولية مؤسسات اجملتمع
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 ألرررررررررة اااوأرررررررر  ااجملةاع داأ لهم يف بنايب ا وعي  و  ألفراد اجملةاع  الا ررررررر  اقط ال اا شرررررررااب   ترررررررتت لهاأاس 
لت ا ناجه لع اررررررررررررررائت انعلم  اتكوين أؤي  تربوي   ضرررررررررررررجل    لةاااز بي ا سرررررررررررررليب اانلا   ااا او ا ةلتي  اا ةئا

 اا ضاأ  مث ترراخ ل هوم ا ر اب  ا ذاتا   اتئزير ا ثت  اب ذاس.
 مسؤولية األنظمة والقوانني

احنرافاس بئض ارررررررررررائت انعلم  اتةتررررررررررو   حت ت ا كثري لن دال ا ئامل ابقالظا  اا تواالي  ا   حتاي اجملةائاس لن
اااأرررررراهتا ا ضررررراأة ابجملةاع  اااؤارة ررررررلاااً على ألفراده  ااانةهك   لتام اقال ا  اارداب ا ئال . انةلف  وة ا تاالوي 

 اا نظام لن دا   إم ألار   اكذ ك لو  جوي  ا ةطاا  اا ةن اذ.
 ة اهلابطة واإلعالم السليبمسؤولية األفراد يف احلد من الثقاف

 ألفراد داأ لهم يف احلو لن ا ثتاف  اهلابط  اانعلم ا سررررررررررليب  اذ ك لن الل االةنال عن ا ةئرف هلذه ا ورررررررررررائت  
اااتتررال ا شررخترري  ألفراد فااا بانهم  ةوعام هذا ا سررلوك  اا ةوا ررت ا  ردء ا شررخترري ع، ارررائت ااتتررال  لع 

اسرررؤا ي عنها   ةوضررراه اجه  ا نظر يف حمةو  ا ثتاف  اهلابط   الضررراوي انعلم ا سرررليب  للك ا وررررائت انعللا  اا
 األي يطا ق ااشاهواي اتهم اح  اجملةاع يف انالةاج

 ااابةذال.امحايةهم امحاي  ألط اهلم لن انر اف  انلا  األاو اانعلم 
 

 مسؤولية شركات األقمار الصناعية
ا   تتوم ا ول  يف ا  ضررايب ا ئر  لطا ا  تي ا تتةتررر على تتوم اولاس ا نتت ا  ضررائي اا ولاس إي ا شررركاس 

اارافت  كجله  جتاأي  لهنا  اة   بت ا بو ألي تة،ّات جزيباً لن لسررررررررؤا ا  ا ةو  اااضرررررررراوي انعللي  ارررررررررةناداً على 
  واالي األالظا  ااض،  ال ّتل .

 
 وسائل اإلعالم مسؤولية ماّلك

لن بويهااس اقيرراايب ألي لا ك ا ورررال  انعللا  هو ا ذء يرعاها  ايئة، وا  اية،ات تكا ا ها  اين   علاها  اهو 
ااسررررررة او لن إيراداهتا اعائواهتا  اهو ا ذء يةاةع تأابحها الكاررررررراها  اهو ا ذء ميلك ا سررررررلط  على إداأهتا   ذ ك 

األهوافها  الضرراوهنا احمةواها  اهو ااسررؤال اقال عن كت   أها االةائجلها اهتارياهتا  فهو ااسررؤال اقال عن أرررا ةها
 على ااشاهوين  ألفراداً اجمةائاس.

 


