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ملخص:

يتنــاول البحــث أثــر الربامــج القرآنيــة التلفزيونيــة يف تعزيــز متســك اجملتمــع ابلقــرآن الكــرمي وتعلمــه ،مــن خــال برانمــج يف
رحــاب القــرآن الكــرمي يف التلفزيــون اليمــي ،وتظهــر أمهيــة البحــث يف توفــر دراســة علميــة عــن أتثــر الربامــج القرآنيــة يف الفضائيــات،
تســهم يف جتويــد الربامــج املوجــودة ،وابتــكار برامــج انفعــة تعــزز االرتبــاط ابلقــرآن الكــرمي وعلومــه ،كمــا يقــدم دراســة تقومييــة لربانمــج
يف رحــاب القــرآن الكــرمي ،وإظهــار مــدى تفاعــل اجملتمــع معــه ،ويهــدف مــن خالهلــا لرصــد جتربــة الربانمــج وحتليــل أثــره.
واعتمد مجع املادة العلمية على املراجع النظرية األساسية املتخصصة يف أتثريات اإلعالم ،ويف اجلانب امليداين استمارة االستبيان.
وخلــص البحــث إىل أن الربانمــج شــكل البنــاء اإلدراكــي لتعلــم القــرآن الكــرمي لــدى املشــاهدين ،واكتســبوا مــن خاللــه املعرفــة
ابلقــرآن الكــرمي ،ومــن أهــم توصيــات البحــث للقائمــن علــى إعــداد الربامــج القرآنيــة ،الســعي البتــكار برامــج جديــدة واالســتفادة
مــن التكنولوجيــا ملواكبــة املتغـرات.
الكلمات املفاتيح :أثر ،برانمج ،رحاب القرآن ،تعلم ،اجملتمع.
Abstract:
The research aims at studying the impact of TV Quranic Programs on enhancing society's adherence to the Glorious Quran and learning it through the TV program called "with the Glorious Quran", broadcast on Yemeni TV.
The research is significant in a way that it produces a scientific study about the influence of Quranic programs
that are broadcast in satellite channels، which in turn contribute to the improvement of the existing programs.
It also creates useful programs that strengthen their link with the Glorious Quran and its sciences. Moreover,
it produces an evaluative study of the program "with the Glorious Quran", and shows the extent of the society
interaction with it in order to study the program's experience and analyze its impact. The collection of scientific
materials is based on the basic theoretical references specialized in the effects of the media, and based also on the
questionnaire. The research concludes that the program "with the Glorious Quran" forms conceptual construction among the viewers, and through it they gain knowledge of the Glorious Quran. One of the recommendations
of the research for those who are on charge of preparing the Quranic programs is to create new programs and
benefit from the technology and cope with the continuous changes.
Keywords: impact, program, with the glorious Quran, learning, community.
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مقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه
وصحبــه أمجعــن ،وبعــد:
االهتمــام بوســائل اإلعــام واالســتفادة منهــا يف تعزيــز متســك اجملتمــع ابلقــرآن
فكرا
الكرمي وتعلمه ،من األمور املهمة يف عصر ابت التأثري األبرز هلذه الوســائل ً
وســلوًكا وخل ًقــا وثقافـةً يف حيــاة الفــرد واجملتمــع ،الــي أصبــح العــامل مــن خالهلــا قريــة
واحــدة تنشــر أحداثــه يف ثـوان ،فتبلــغ اآلفــاق بــدون حواجــز أو موانــع.
فاالســتفادة اإلجيابيــة مــن هــذه الوســائل الســيما مــع حجــم التحــدايت
اإلعالميــة الكــرى ،ومغ ـرايت االحن ـراف والضيــاع الــي يتعــرض هلــا هــذا اجليــل،
ُحُيتــم علــى وســائل اإلعــام الرمسيــة واخلاصــة ،واملؤسســات اإلعالميــة اهلادفــة إىل
احملافظــة علــى القيــم اإلســامية ،وصيانــة اجملتمعــات مــن مزالــق االحنرافــات.
خصوصــا املســتمدة مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة،
فإنتــاج الربامــج اهلادفــة،
ً
مــع حســن العــرض واإلخ ـراج والتنــوع ســيحقق هنضــة جمتمعيــة واعيــة ،تبــي القيــم
الفاضلــة وتعززهــا ،وتقــوم الســلوك ،وهتــدي إىل أقــوم الســبل.
ذلــك أن القــرآن الكــرمي أنزلــه هللا علــى حممــد  ابهلــدى وديــن احلــق ،حجــة
قائمــة إىل قيــام الســاعة ،ال يغــره وقــت وال زمــان وال حيــده مــكان ،وال يقــف
عنــد جغرافيــا معينــة ،وال يســتهدف ً
قومــا دون آخريــن ،بــل جعلــه هللا نـ ً
ـورا وضيــاءً
ـاداًي إىل ص ـراط هللا املســتقيم ،بــه تســعد البش ـرية يــوم تتمســك بــه،
للعاملــن ،وهـ ً
وتصــاب ابلشــقاء يــوم تضــل عــن طريقــه ،ختــم هللا بــه الكتــب واختصــه ابحلفــظ
علــى ســائر كتبــه ،فبقيــت حجتــه انطقــة شــاهدة إىل أن يــرث هللا األرض ومــن
عليهــا ،مهمــا تغــرت الوســائل ،وتعــددت األســاليب ،ســيظل القــرآن الكــرمي جبدتــه
الدائمــة مؤثــرا يف النفــوس ،وداعيًــا إىل توحيــد هللاًّ ،
ودااًّل علــى رضوانــه.
ً
والدراسة املقدمة ستتناول املوضوع وف ًقا للهيكل اآليت:
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املبحث األول :املدخل املنهجي للدراسة ،ويشمل ما أييت:
املبحث الثاين :اإلطار النظري للدراسة.
املبحث الثالث :الدراسة امليدانية.
النتائج والتوصيات.
املبحث األول :املدخل املنهجي للدراسة:
مشكلة الدراسة:
قلة الدراسات املوجهة للربامج القرآنية يف الفضائيات ،واملفرتض من خالهلا تقييم
مدى أتثر املشاهد وتفاعله معها ،وميكن أن تلخص املشكلة يف األسئلة اآلتية:
 -1ما مدى مسامهة الربامج القرآنية التلفزيونية يف تعزيز االهتمام ابلقرآن الكرمي؟
 -2كيــف ســاهم برانمــج يف رحــاب القــرآن الكــرمي يف دفــع املشــاهد حنــو تعلــم
القــرآن الكــرمي وحفظــه؟
 -3ما أثر الربامج القرآنية يف تعزيز السلوك اإلجيايب يف اجملتمع؟
نوع الدراسة:
تنتمــى الدراســة املقدمــة إىل الدراســات الوصفيــة التحليليــة الــي هتتــم بوصــف
الظاهــرة حمــل الدراســة ورصدهــا ،وذلــك عــر حتليــل البيــاانت الــي مت مجعهــا مــن
املســتهدفني ابالســتبيان مــن خــال االســتباانت واســتخالص النتائــج منهــا،
واملقارنــة بــن متغرياهتــا.
أمهية الدراسة :تتمثل أمهية الدراسة املقدمة يف اآليت:
 -1نــدرة الدراســات املقدمــة عــن الربامــج القرآنيــة يف الفضائيــات ،ممــا جيعــل هلــذه
الدراســة أمهيــة يف ابهبــا.
 -2توفــر دراســة علميــة عــن أتثــر الربامــج القرآنيــة يف الفضائيــات ،والــي بدورهــا
تســهم يف الدفــع لتجويــد الربامــج املوجــودة وحتســينها ،وابتــكار اجلديــد النافــع يف
تنميــة اجملتمــع روحيًّــا وفكـرًّاًّي وســلوكيًّا ،وتعزيــز ارتباطــه ابلقــرآن الكــرمي وعلومــه.
 -3دراســة تقومييــة لربانمــج-يف رحــاب القــرآن الكــرمي -اســتمر قرابــة ربــع قــرن،
وإظهــار مــدى تفاعــل اجملتمــع معــه.
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أهداف الدراسة :هتدف إىل حتقيق اآليت:
 -1توصيــف أثــر الربامــج القرآنيــة يف الفضائيــات علــى اجملتمــع فك ـرًّاًّي وســلوكيًّا
وأخالقيًّــا.
 -2رصد جتربة برانمج يف رحاب القرآن الكرمي ،ودراسة واقعه ،وحتليل أثره.
 -3اخلــروج بتوصيــات تســهم يف تنميــة الربامــج القرآنيــة يف وســائل اإلعــام
خصوصــا يف الفضائيــات.
وجتويدهــا
ً
الدراسات السابقة:
اتضــح للباحــث مــن خــال حبثــه ،بعــدم وجــود دراســة حــول برانمــج يف رحــاب
القــرآن الكــرمي ،ومــا ُوجــد مــن دراســات كان أغلبهــا حــول الربامــج الدينيــة بشــكل
عــام ،وهــو مــا يؤكــد احلاجــة إىل دراســة هــذا املوضــوع ،ومــن هــذه الدراســات ألثــر
الربامــج الدينيــة مــا أييت:
حميــي الديــن عبــد احلليــم((( :الــدور الــذي ميكــن أن يؤديــه اإلعــام الديــي يف
الراديــو والتلفزيــون يف حيــاة اجملتمــع املصــري ،واألثــر الــذي يرتكــه يف ال ـرأي العــام
احمللــي ،وذلــك كدراســة ميدانيــة علــى الريــف املصــري.
اهتم بدراسة القضااي اليت تتناوهلا الربامج
عبد الستار عبداإلله عبدالرمحن(((َّ :
الدينية يف الراديو والتلفزيون ،وذلك للتعرف إىل نوعية القضااي اليت تعرضها الربامج
الدينيــة ،واســتخدمت الدراســة منهــج املســح اإلعالمــي ،وخلصــت إىل أن برانمــج
تفســر القــرآن احتــل املركــز األول مــن بــن خمتلــف الربامــج ،وأن الربامــج الدينيــة تركــز
يف معاجلتهــا لقضــااي التنميــة علــى اجلوانــب الروحيــة واألخالقيــة.
الباحــث حممــد غريــب ((( :دور الربامــج الدينيــة ابلقن ـوات الفضائيــة العربيــة
يف التثقيــف الديــي لــدى طــاب اجلامعــات ،دراســة ميدانيــة علــى جمموعــة مــن
((( حميــي الديــن عبــد احلليــم ،اإلعــام الديــي وأثــره يف الـرأي العــام ،رســالة دكتــوراه منشــورة ،كليــة
اإلعــام ،جامعــة القاهــرة١٩٧٨ ،م.
((( عبدالســتار عبداإللــه عبدالرمحــن ،القضــااي الــي تتناوهلــا الربامــج الدينيــة يف الراديــو والتلفزيــون،
رســالة ماجســتري ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة ١٩٩٥ ،م.
((( حممــد غريــب ،دور الربامــج الدينيــة ابلقنـوات الفضائيــة العربيــة يف التثقيــف الديــي لــدى طــاب
اجلامعــات ،اجمللــة املصريــة لبحــوث ال ـرأي العــام ،العــدد الســادس ،العــدد الثــاين ،يونيــه –
ديســمرب  ٢٠٠٥م ،ص .٤٤٨ -٣٩٥
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الطــاب مــن خمتلــف التخصصــات يف إطــار نظريــة الغــرس الثقــايف ،وأظهــرت
الدراســة كثافــة مشــاهدة الطــاب للربامــج الدينيــة يف الفضائيــات العربيــة ،فقــد
احتلــت برامــج الفقــه والش ـريعة املرتبــة األوىل.
تساؤالت الدراسة:
تســعى الدراســة مــن خــال وســائل البحــث املتاحــة يف حتليــل أثــر برانمــج يف
رحاب القرآن الكرمي يف التلفزيون اليمين ،ومعرفة الدافع ملشــاهدة الربانمج ،وكذا
عوامــل التأثــر فيــه ،ودور الربانمــج مــن خــال التلفزيــون اليمــي ابالهتمــام بــدور
القــرآن الكــرمي ،وإنشــاء مــدارس التحفيــظ ،واهتمــام اآلابء أببنائهــم ،والدفــع هبــم
إىل حلقــات احلفــظ وتعلــم القــرآن الكــرمي وعلومــه.
كما تسعى الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 هل لوسائل اإلعالم من خالل الربامج القرآنية أتثري فكري وسلوكي وأخالقيعلى الفرد واجملتمع؟
منوذجا)؟
 ما الدافع ملشاهدة الربامج القرآنية (يف رحاب القرآن الكرمي ً مــا هــي العوامــل املؤثــرة يف إنتــاج الربامــج القرآنيــة مــن خــال برانمــج يف رحــابالقــرآن الكــرمي؟
 مــا آاثر الربامــج القرآنيــة علــى ســلوك األفـراد واجملتمــع ،وكيــف حتولــت إىل دافــعالنتشــار مــدارس التحفيــظ ودور القــرآن الكــرمي؟
أدوات مجع املادة العلمية والبياانت:
املراجــع األساســية املتخصصــة يف أتث ـرات اإلعــام (كتــب – حبــوث –
مقــاالت) كمــا هــو موضــح يف موضعــه ،ويف اجلانــب امليــداين اســتمارة االســتبيان
واملقابلــة واملالحظــة ،حيــث مت إعــداد االســتمارة وف ًقــا ملشــكلة الدراســة وتســاؤالهتا،
ولألصــول العلميــة املتبعــة ،كمــا مت عرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن الذيــن أفــادوا
ببعــض التعديــات واإلضافــات ،و ّأمــا املقابلــة واملالحظــة ،فقــد قــام الباحــث جبمــع
علما أن الباحث
البياانت من املستهدفني ابلبحث والنقاش يف مضمون االستمارةً ،
أشــرف ثــاث ســنوات علــى إعــداد برانمــج يف رحــاب الق ـرآن الك ـرمي وتنفيــذه(((.
عاما للجمعية اخلريية لتعليم القرآن الكرمي ابليمن من عام 2012 -2010م.
مديرا ًّ
((( عمل الباحث ً
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جمتمع الدراسة وعينتها:
جمتمــع هــذه الدراســة يف اجلانــب امليــداين :هــم عينــة مــن احلفــاظ أو مــن الذيــن
التحقـوا يف مــدراس التحفــظ وبعضهــم شــارك يف املســابقات القرآنيــة ممــن عايشـوا
الربانمــج منــذ التســعينات ،وكــذا أوليــاء أمــور عايشـوا الربانمــج منــذ التســعينيات،
مت اســتهداف 160مبحـو ًاًث ،عــاد مــن االســتبيان  135اســتمارة.
الصعوابت اليت واجهت الباحث:
 -1تعــذر توثيــق بعــض مــا يتعلــق ابلربانمــج نظـ ًـرا الســتيالء مليشــيا احلوثــي علــى
مقــر التلفزيــون اليمــي يف صنعــاء.
 -2أغلب من شاركوا يف إعداد الربانمج وتنفيذه واإلشراف عليه ممن يستهدفهم
فإما هاجروا أو اعتقلوا.
احلوثيونّ ،
 -3وفاة بعض املشاركني يف اإلشراف على الربانمج يف بداايته األوىل.
 -4املؤسســات الــي أشــرفت علــى الربانمــج ابلتنســيق مــع التلفزيــون اليمــي غــر
موجــودة؛ فاهليئــة العامــة للمعاهــد العلميــة((( املؤســس للربانمــج مت دجمهــا يف وزارة
الرتبيــة والتعليــم عــام 2001م ،واجلمعيــة اخلرييــة لتعليــم القــرآن الكــرمي((( مت احتــال
أماكنهــا يف صنعــاء ومصــادرة أمالكهــا مــن قبــل احلوثيــن.

املبحث الثاين :اإلطار النظري للدراسة

املطلب األول :مصطلحات الدراسة:
أثــر :الشــيء :بقيتــه ،واجلمــع آاثر وأثــور ،وأتثرتــه :تتبعــت أثــره ،واألثَــر
ابلتحريــك :مــا بقــي مــن رســم الشــيء ،والتأثــر :إبقــاء األثــر يف الشــيء ،وأثـَّـر يف
((( أتســس أول معهــد مبســور خــوالن عــام 1972م ،ومتيــزت املعاهــد بتكثيــف منهــج القــرآن
وعلومــه والعلــوم الشــرعية األخــرى واللغــة العربيــة ،مــع تدريــس بقيــة املقــررات كاملــدراس .وصــل
عــدد املعاهــد 450معهــداً ،كمــا أشــرفت اهليئــة علــى مــدراس حتفيــظ القــرآن الكــرمي ،مت دجمهــا
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم عــام 2001م.
((( أتسســت 1994م علــى يــد جمموعــة مــن احلفــاظ والوجهــاء وأســاتذة اجلامعــات ،اهلــدف منهــا
االهتمــام بتعليــم القــرآن الكــرمي وعلومــه ،بلغــت عــدد احللقــات النموذجيــة املشــرفة عليهــا 450
حلقــة يف عمــوم اجلمهوريــة ،ختــرج قرابــة ألــف حافــظ ســنوًّاًّي ،كمــا أسســت الكليــة العليــا للقــرآن
الكــرمي 1995م ،ومنحــت ترخيــص جامعــة عــام 2012م ابســم جامعــة القــرآن الكــرمي والعلــوم
اإلســامية ،كمــا أنشــأت ابلتعــاون مــع اهليئــة العامليــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي العديــد مــن مراكــز
اإلقـراء واإلجــازة ابلســند يف أكثــر حمافظــات اليمــن.
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ـب
الشــيء :تــرك فيــه أثـًـرا .واألثــر :اخلــر ،واجلمــع آاثر ،وقولــه عــز وجــلَ ﴿ :ونـَ ْكتُـ ُ
َمــا َق َّد ُمــوا وَآثَا َر ُهـ ْم ﴾ [يــس]12 :؛ أي :نكتــب مــا أســلفوا مــن أعماهلــم ،ونكتــب

آاثرهــم؛ أيَ :مــن سـ َّـن سـنَّة حســنة ،كتــب لــه ثواهبــا ،ومــن سـ َّـن سـنَّة ســيئة ،كتــب
(((
عليــه عقاهبــا ،وســنن النَّــي :آاثره .،وأُثْــر اجلــرح :أث ـَُـره يبقــى بعدمــا يـرأ.
(((
وأثر احلديث :ذكره عن غريه ،واألثر (بفتحتني) :ما بقي من رسم الشيء
واألثر :حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة(((.
واألثــر لــه ثالثــة معـ ٍ
ـان :األول :مبعــى النتيجــة ،وهــو احلاصــل مــن شــيء،
(((
والثــاين :مبعــى العالمــة ،والثالــث :مبعــى اجلــزء
من خالل املعاين اللغوية السابقة جند أن األثر ُّ
يدل على اآليت:
ـودا وقتيًّــا ينقضــي ابنقضــاء الوقــت أو احلادثــة،
 -1البقــاء واالســتمرار ،فليــس وجـ ً
بــل بقــاء اجلانــب العملــي ظاهــر ،وواقــع يف احليــاة ،ولــذا فــإن أثــر الربامــج القرآنيــة
ملموســا س ـواءً مــن الناحيــة العمليــة كإقامــة أنشــطة قرآنيــة
اقعــا
جيــب أن يكــون و ً
ً
مبختلــف أنواعهــا ،أو مــن الناحيــة النفســية أو الفرديــة يف اســتقامة الفــرد وتغــر
ـااًب.
الســلوك العــام للمجتمــع إجيـ ً
 -2األثــر يــدل علــى قــوة املؤثــر ،فكلمــا كان الربانمــج ق ـوًّاًّي يف طرحــه وإنتاجــه
وإخراجــه ،كان لــه أثــره علــى الفــرد واجملتمــع.
 -3األثــر هــو نتيجــة احلــدث أو الربانمــج ،فــإذا فُقــد األثــر ،فعنــد ذلــك وجــود
الربانمــج وعدمــه علــى الس ـواء ،ونســتطيع أن نقيــس قــوة الشــيء مــن أثــره.
إ ًذا :فاألثــر املقصــود مــن الربامــج القرآنيــة هــو :اخلــر والنتيجــة احلاصلــة مــن
((( ابــن منظــور :حممــد بــن مكــرم مجــال الديــن بــن منظــور ،لســان العــرب ،بــروت ،ط ،1دار
صــادر ،بــدون اتريــخ.9 ،6 ،5 /4 ،
((( الـرازي :حممــد بــن أيب بكــر عبدالقــادر الـرازي ،خمتــار الصحــاح ،حتقيــق :حممــود خاطــر ،بــروت،
ط مكتبــة لبنــان1415 ،ه ـ 1995 -م.2 /1 ،
((( املنــاوي :حممــد عبدالــرؤوف املنــاوي ،التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف ،حتقيــق :د /حممــد رضـوان
الدايــة ،بــروت ،ط ،1دار الفكــر املعاصــر1410 ،هــ ،ابب اهلمــزة فصــل الثــاء.33 /1 ،
((( اجلرجــاين :علــي بــن حممــد بــن علــي ،التعريفــات ،حتقيــق :إبراهيــم اإلبيــاري ،،بــروت ط ،1دار
الكتــاب العــريب1405 ،هــ.23 /1 ،
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الربامــج القرآنيــة التلفزيونيــة علــى اجملتمــع بــكل أصنافــه النوعيــة والعمريــة ،ينعكــس
علــى عقيــدة النــاس وتصوراهتــم ،وكــذا ســلوكهم وأخالقهــم القوليــة والعمليــة.
الربامج :من خالل البحث يف املعاجم اللغوية مل جيد الباحث حسب ا ِطّالعه
أصـوًاًل هلــذه الكلمــة ،بــل هــي كلمــة حمدثــة .ولــذا عرفهــا صاحــب معجــم اللغة العربية
املعاصــرة :منهــج موضــوع أو خطَّــة مرســومة لغـ ٍ
ـرض مــا ،ومنــه برانمج احلفــل :قائمــة
بوقائــع العــرض ،ومعلومــات ذات صلــة ابملوضــوع املعروض -وبرانمج تلقيــم :جمموع
منوعات:
املعلومات ّ
الاّلزمة و َّ
املدونة لتمكني عقل إلكرتوين من أتدية عمله -برانمج ّ
إذاعي أو عرض تلفزيوينّ ملوضوعات فنِّيَّة متفرقة(((.
ّ
بث ّ
ومــن الفهــم العملــي الســتعمال الكلمــة :فالربانمــج عبــارة عــن مضامــن تتمثــل
يف احملتــوى واألهــداف والزمــن.
وعلــى هــذا يقصــد ابلربامــج القرآنيــة :هــي الفقـرات املتعلقــة ابلقــرآن الكــرمي
وعلومــه ،املعــدَّة يف قالــب تلفزيــوين مســب ًقا أو مباشــرة ،واملذاعــة علــى النــاس يف
وقــت حمــدد ،لتحقيــق أهــداف معينــة.
تعزيز متسك اجملتمع ابلقرآن الكرمي وتعلمه:
دعمــه،
ـره :قـ َّـواهَّ ،
تعزيــز :مصــدر َعـ َّـزَز ،عـ َّـزَز يعـ ِّـزز ،تعزيـ ًـزا ،وعـ َّـزز فـ ً
ـااًن أو غـ َ
شــدَّده ،جعلــه عزيـ ًـزا ،أمــدَّه ،أيـَّـده.
َّدها فــا تَ ُســوخ فيهــا األ َْر ُجـ ُـل ،وتعــزز :تشــرف،
َرض :لَبَّ َدهــا وشــد َ
َعـَّـزَز املــاءُ األ َ
وعــز علــي يعــز عـًّـزا وعــزة وعـزازة :كــرم ،وأعززتــه :أكرمتــه وأحببتــه ،والعــزة :الشــدة
والقــوة .يقــال :عــز يعــز ،ابلفتــح إذا اشــتد .وعــززت القــوم وأعززهتــم وعززهتــم:
قويتهــم وشــددهتم .ويف التنزيــل العزيــزِ ﴿ :ا ْذ َا ْر َس ْل ـ َنٓا ِالَ ْي ِهـ ُم اثْ َن ْيـ ِـن فـَ َك َّذب ُوهُمَ ــا َف َع َّز ْزنَا
ـث﴾ [يــس .]14 :أي قوينــا وشــددان(((.
ِبثَالِـ ٍ
من خالل املعاين اللغوية السابقة :نستخلص :أن التعزيز هو تدعيم السلوك املوجود
وتقويته إبضافة ما يقويه ويشد بنيانه ،وإزالة أسباب الضعف،كما أنه ذو أثر إجيايب من
الناحية االنفعالية ،حيث يؤدي إىل حتسني واستثارة الدافعية الذاتية واجملتمعية.
((( أمحد خمتار عمر :معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط ،1عامل الكتب 2008م.196/1 ،
((( ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.134/10 ،
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وكل تعريفــات التعزيــز تــدور حــول معــى واحــد هــو الدعــم لفعــل اخلــر والعمــل
اإلجيــايب النافــع.
التمسك ابلقرآن وتعلمه:
متســك ابلشــيء أخــذ بــه وتعلــق واعتصــم وتشــبث بــه((( .واملقصــود التـزام القــرآن
ومنهجا يف احلياة.
فكرا وســلوًكا
ً
ً
وعلــى هــذا فــإن املقصــود ،أبثــر الربامــج القرآنيــة التلفزيونيــة يف تعزيــز متســك
اجملتمــع ابلقــرآن وتعلمــه :النتيجــة الــي تنعكــس علــى ســلوكات اجملتمــع وتعامالتــه
إجيابيًّــا بســبب الربامــج القرآنيــة التلفزيونيــة.
املطلب الثاين :مظاهر أتثري الربامج التلفزيونية
ال ميكــن إغفــال دور وســائل اإلعــام ،وأثرهــا يف جمــال البنــاء الفكــري والثقــايف
واالجتماعــي واألخالقــي ،وجمــاالت احليــاة كافــة علــى الفــرد واجملتمــع ،وميكــن
أن نــرى ذلــك مــن خــال أطفالنــا يف البيــوت ،وشــبابنا يف الن ـوادي واجلامعــات
واملؤسســات املختلفــة.
إذ إن الفــرد يتعلــم ويكتســب اخلـرات مــن البيئــة احمليطــة بــه ،ومــن بينهــا وســائل
اإلعــام ،وهــذا التعلــم يؤثــر علــى ســلوك األف ـراد وآرائهــم وعاداهتــم ،واجتاهاهتــم
ومعتقداهتــم ،وصفــات شــخصياهتم وغريهــا ،مــع األخــذ يف االعتبــار العوامــل
الشــخصية والثقافيــة واالجتماعيــة الــي تتداخــل مــع هــذا التأثــر.
واألثــر يف التعليــم االجتماعــي مــن وســائل اإلعــام يتــم مــن خــال املالحظــة،
ونيــل الثـواب أو التعــرض للعقــاب((( ،وبعــض الصفــات الــي اكتســبها الشــباب يف
عصـران ،كانــت حمــض تقليــد لالعــب أو مغـ ٍّـن يف قصــات شــعره أو طريقــة لبســه.
ولــذا فــإن وســائل اإلعــام وعلــى رأســها التلفزيــون يقــوم بــدور املعلــم ،الــذي
قــد حيســن التصــرف والتعامــل مــع مــن يعلِّمهــم ،وقــد ال حيســن ذلــك ،حــى وإن
منهاجــا جيـ ًـدا.
وجــدان
ً
((( املرجع نفسه ،ابب مسك .486/10
((( ينظــر :أمحــد زايــد املصــري :مقاربــة نظريــة وإمبرييقيــة لبعــض أبعــاد الشــخصية القوميــة ،القاهــرة،
القـراءة للجميــع ،مكتبــة األســرة 2005م ص  5-4بتصــرف كبــر.
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وعلــى هــذا تؤكــد الدراســات أن برامــج التلفــاز هلــا دور ابرز يف ثقافــة الطفــل،
والتأثــر علــى قدراتــه واجتاهاتــه(((.
وممــا ال ريــب فيــه َّ
أن اإلعــام اليــوم مــن أخطــر وســائل التأثــر يف األفـراد فكـرًاًي
وســلوكيًا واجتماعيًــا ،نظـ ًـرا لتطــور وســائله وارتبــاط اإلنســان بــه ،بــل أصبــح جــزءًا
مــن حياتــه اليوميــة.
فالتأثــر الــذي بلغتــه وســائل اإلعــام كمــا يشــر إليــه بعــض الباحثــن((( وصــل
إىل حــد أن احملتــوى االفتتاحــي يف وســائل اإلعــام الرائــدة ،أثبــت قدرتــه علــى
التأثــر يف أســعار البورصــة ،وإفــاس الشــركات ،وتدهــور املبيعــات ،واســتقالة
املســؤولني ،وحــى إســقاط الرؤســاء ،و قدرهتــا علــى كســب احلــرب.
ومــن هنــا جيــب أن يــدرك منتجــو الربامــج القرآنيــة أمهيــة اســتخدام وســائل
اإلعــام وأتثريهــا يف اجملتمــع ،ويعلنوهــا دعــوة ابحلســى ،ووســيلة انفعــة أتيحــت
هلــم ،فيجعل ـوا حياهتــم وحيــاة املشــاهدين يف عبــادة دائمــة مســتمرة.

ـاي َومَمَ اتِــي ِ َّ ِ
هَّلِل ر َِّب ا ْلعَالَ ِميــنَ َاَل
ص َاَلتِي َونُسُ ـ ِكي َو َم ْح َيـ َ
قــال تعــايل﴿ :قُـ ْـل ِإ َّن َ
َش ـ ِر َ
يك لَهُ ۖ َوبِ ٰ َذلِـ َـك أ ُ ِم ـ ْرتُ وَأَنَــا أ َ َّو ُل ا ْلمُسْ ـ ِل ِمينَ ﴾ [األنعــام.]163 -162 :

فمهمــة الربامــج القرآنيــة بنــاء قواعــد صلبــة مــن املبــادئ القوميــة ،حبيــث يــزن
املشــاهد واملســتمع الربامــج املختلفــة بشــكل دقيــق ،فــا يقبَــل إال مــا يت ـواءم مــع
عقيدتــه ومبادئــه يف الديــن واألخــاق واحليــاة.
ولعل أبرز أتثري هذه الربامج فيما أييت:
خصوصــا التلفزيــون أتثــر كبــر
 -1التأثــر الفكــري والعقلــي :لوســائل اإلعــام
ً
يف تشــكيل البنــاء املعــريف واإلدراكــي للمشــاهد ،ويســاهم هــذا يف بنــاء التصــور،
وتشــكيل رؤيــة الفــرد واجملتمــع جتــاه القضــااي الفكريــة والعقديــة ،إذ إ َّهَّنــا جتــذب
خصوصا إذا المســت هذه احلواس برغبة يف النفس
املشــاهد من أغلب حواســه،
ً
((( خالــد أمحــد الشــنتوت ،دور البيــت يف تربي ــة الطفــل املســلم ،جــدة ،الطبعــة الرابعــة ،دار
املطبوعــات احلديثــة1990 ،م ،ص .110
((( الســعيد بومعيــزة ،التضليــل اإلعالمــي وأفــول الســلطة الرابعــة ،اجمللــة اجلزائريــة لالتصــال،
العــدد(2004 ،)18م ،ص.115-87
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أو حاجــة تشــبع مــن خالهلــا ،ولــذا فهــي تســعى إىل تشــكيل العقــل وحتويــل الفكــر
يف اجتــاه مــا.
«والواقع أن اإلعالم وعلى رأسه التلفزيون والقنوات الفضائية تشارك مشاركة
كبــرة يف تكويــن اعتقــادات األف ـراد واجلماعــات مــن خــال تقــدمي املعلومــات
الوفــرة ،ممــا جعــل خمــزون العقــل لــدى الفــرد مــن هــذه املعلومــات يؤثــر يف قراراتــه
وأحكامــه عــن األفـراد واألشــياء ،وعالقــات األفـراد وتقييمهــم واحلكــم عليهــم مــن
خــال تلــك املعلومــات»(((.
وخيتلــف قــدر التأثــر ابختــاف إنتــاج هــذه الربامــج وإعدادهــا .ووضــع النمــاذج
خصوصــا الشــباب لتوجيــه الفكــر حنــو اهلــدف
والقــدوات أمــام أعــن املشــاهد
ً
املعــن مــن الربانمــج.
ومــن التأثــر الفكــري الســليب لوســائل اإلعــام تقــدمي مفاهيــم عقديــة خمالفــة
لإلســام ،كالتذمــر مــن القــدر ،واالع ـراض علــى تدبــر هللا وقضائــه(((.
والربامــج القرآنيــة ميكنهــا أن تنافــس بقــوة يف هــذه اجملــاالت ،لوجــود اجملــال
اخلصــب مــن املــادة اإلعالميــة لإلعــداد ،والقواعــد املتينــة الــي تقــوم عليهــا.
فالغــاايت الــي تســعى إليهــا الربامــج القرآنيــة موجــودة بعمــق يف ميداهنــا،
فالكــون انطــق شــاهد بقــدرة هللا ،وإذا وجــدت الرؤيــة الواضحــة ،والســر اجلــاد،
ســيتم إنتــاج برامــج مفيــدة ،هتــدف إىل غــرس معــاين اإلميــان ،والعقيــدة الصحيحــة
يف نفــوس النــاس ،والدعــوة إىل هللا أبســلوب شــيق ،وعــرض مثــر مــن خــال عــرض
آايت هللا املقــروءة آبايت هللا املشــاهدة احملسوســة.
ولتبين هذا املوضوع بشكل هادف حتتاج هذه الربامج إىل اآليت:
خصوصا اإلسالمية منها -الصراعأ -أن يدرك القائمون على وسائل اإلعالم
ً
الدائر ،فنحن نعيش يف عصر تتماوج فيه األفكار ،وحيتدم النزاع بني التصورات،
((( آل زعــر ،ســعيد بــن مبــارك ،التلفزيــون والتغــر االجتماعــي يف الــدول الناميــة ،،دار الشــروق،
1996م ،ص  188بتصــرف.
((( كثــر مــن برامــج األطفــال علــى وجــه اخلصــوص تظهــر البطــل اخلــارق مــن ينــزل األمطــار ويتعامــل
مــع اخلـوارق وكأنــه إلــه.
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وحتمــل وســائل اإلعــام الغــث والســمني ،وحمــاور الربجمــة للربامــج تذهــب ابألفـراد
خصوصــا الشــباب إىل وجهــات نظــر التطــرف ،والفســوق ،واملاديــة الطاغيــة الــي
ً
تســود الفكــر العاملــي ،بعيـ ًـدا عــن منهــج اإلســام ،ومبادئــه املعتدلــة املتوازنــة.
ب -مع إعداد الربامج ال بد من الرتكيز على أتصيل العقيدة يف النفوس ،وتربية
النــشء عليهــا ،ومحايــة أفكارهــم مــن املذاهــب اهل ّدامــة ،واآلراء الضالــة ،واملناهــج
البعيــدة عــن اهلــدي النبــوي ،سـواء كانــت مناهــج إفـراط أو تفريــط.
ج -ميــدان الربامــج القرآنيــة ميــدان واســع ،مييــزه خماطبــة العقــل ،وتوجيــه التصـ ُّـور ،مــع
االستدالل املنطقي العقلي احملسوس اجلاذب للمستمع واملشاهد ،إذ يف كل شيء
لــه آيــة ،ويف كل نظــرة علــى قــدرة هللا داللــة ،ولــذا ُحســن العــرض واإلعــداد للربانمــج،
منتجا يؤثر على العقل والفكر ،ويقود إىل التصور الصحيح واحلق البني.
ســيُخرج ً
إن أتثــر القــرآن الكــرمي العقلــي والفكــري والنفســي ال يضاهيــه أي أتثــر،
س ـواء كان هــذا التأثــر انجتًــا عــن مساعــه أو تالوتــه ،أو تدبــر معانيــه قــال تعــاىل:
اهَّلل َوتِ ْلـ َ
َص ِ ّدعـاً ِمــنْ خَشْ ـ َي ِة َّ ِ
ـك
خاشــعاً ُمت َ
﴿ لَـ ْو أ َ ْن َز ْلنــا هـ َذا ا ْل ُقـ ْرآ َن َعلــى َج َبـ ٍـل لَ َرأ َ ْيتَـهُ ِ
ـاس لَ َعلَّ ُه ـ ْم يَتَ َف َّك ـ ُرو َن﴾ [احلشــر.]21 :
َْاأْل ْمثــا ُل ن َْض ِربُهــا لِل َّنـ ِ
فالتأثــر الفكــري والعقــدي انتــج عــن وســيلة أحســنت العــرض ،وخاطبــت الفكــر
والعقــل ابلدليــل والربهــان ،وراعــت الزمــان واملــكان ،مســتوعبة للتحــدايت ،مدركــة
لشــبهات اخلصــم وكيــده ومكــره ،وطــرق غوايتــه للنــاس ابلربامــج اهلابطــة والــرؤى الــي
تقــود اإلنســان هبـواه وشــهوته ،وحتولــه مــن خليفــة هللا يف أرضــه إىل هبيمــة بــل أضــل.
فــدور الربامــج القرآنيــة اإلاثرة والتأثــر واجلــذب يف اجملــاالت املختلفــة ،وعلــى
رأســها اإلميانيــة والعقديــة والفكريــة ملــا يرتتــب علــى ذلــك مــن ضبــط التصــور،
وحســن توجيــه املشــاهد إىل عمــل اخل ـرات ،وتــرك املنك ـرات ،وإدراك دوره يف
ُ
احليــاة ليكــون لبنــة صاحلــة تبــي وال هتــدم ،تبحــث عــن املعــروف وتســعى يف نشــره.
 -2التأثــر الســلوكي واألخالقــي :األخــاق يكتســبها الفــرد منــذ نشــأته ،ويتأثــر
ـس الصــا ِحل واجلليـ ِ
ـااًب ،ولــذا قــال « :إَِّمَّنـَـا َمثَــل اجلليـ ِ
ـس
مبــن يصاحــب ســلبًا وإجيـ ً
ُ
السـ ِ
ِ
ِ
ـوء ِ
ـك ،وإِمــا أن
كحامـ ِـل املســك ،وانفـ ِـخ الكـ ِْـر فحامـ ُـل املســك :إِمــا أن ُْحُيذيـَ َ
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ِ
ـك ،وإِمــا
ـخ الكــر :إِمــا أن َحَيـ َ
ـرق ثِيَابـَ َ
تبتــاع منــه ،وإِ َّمــا أن جتـ َـد منــه رحيــا طيِّبــة ،وانفـ ُ
أن جتــد منــه رحيًــا خبيثَــة»(((.
مالزمــا لإلنســان ،يتأثــر
لقــد أصبحــت وســائل اإلعــام مبختلــف أنواعهــا قرينًــا ً
ـااًب ،ولعــل الكثــر
مبــا يشــاهد ويســمع ،فيكتســب الســلوك واألخــاق ســلبًا وإجيـ ً
خصوصــا املوجهــة حنــو الشــباب واألطفــال ،ومــا تروجــه األفــام
مــن الربامــج،
ً
ـوي يف كثــر مــن براجمهــا ،انهيــك عــن توجيــه
مــن فســاد أخالقــي وســلوك غــر سـ ٍّ
بعضهــا ســلوك املشــاهد إىل اكتســاب البطولــة ابلعنــف ،واجلرميــة ،واالســتخفاف
بدمــاء اآلخريــن وحقوقهــم ،وزعزعــة روح انتمــاء اإلنســان ووالئــه ألمتــه ،حبيــث
يرتبــط فكــره وســلوكه وحبــه ووالؤه ونصرتــه مبــا تبنيــه وترســخه هــذه الربامــج مــن قيــم
وثقافــات مناقضــة لثقافــة أمتــه املســتندة إىل الكتــاب والســنة.
«فالفــرد الــذي يتعــرض ملضمــون الوســيلة اإلعالميــة ال يــدور يف ف ـراغ ،بــل
هــو جــزء مــن بيئتــه االجتماعيــة زودتــه خبلفيــة ثقافيــة معينــة ،وهــو عندمــا يتعــرض
لربامــج إعالميــة معينــة ال يكــون مبعــزل عــن خلفيتــه تلــك ،والــذي حيــدث هــو
تفاعــل الفــرد خبلفيتــه اخلاصــة مــع مضمــون الوســيلة اإلعالميــة ،لذلــك يتفــق أغلــب
علمــاء النفــس واالجتمــاع علــى أن مضمــون أي برانمــج إعالمــي ال يؤثــر ابلطريقــة
نفســها علــى كل النــاس ،فالشــخص املتلقــي ال يقــف ســلبيًّا أمــام مــا يتعــرض لــه
مــن مضامــن يف الوســائل اإلعالميــة(((.
فكثــرٌ ممــا يُعــرض مــن منتــج ال ميــت إىل عقيدتنــا وقيمنــا وأخالقنــا بصلــة ،بــل
حيــرف ويبــدل ويغــر ،وذلــك يرجــع إىل «أن حمطــات التلفــزة العربيــة تســتورد نصــف
مــا تبثــه مــن املصــادر الغربيــة»(((.
((( أخرجه البخاري ،ابب املسك ( ،)96/7رقم ،)5534( :ومسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب،
ابب اســتحباب جمالســة الصاحلني ،وجمانبة قرانء الســوء ( ،)2026/4رقم)2628( :
((( العمــري ،عبــدهللا بــن ســعد ،ومطــاوع ،ضيــاء الديــن بــن حممــد ،تقنيــات االتصــال واإلعــام
وآاثرهــا يف النــشء الســعودي ،جملــة البحــوث األمنيــة ،شــعبان1423هـ 224 ،بتصــرف.
((( ذوقــان عبــدهللا عبيــدات ،الفضائيــات واإلنرتنــت معاجلــة الســلبيات لــدى الناشــئة تعزي ـزاً
لإلجيابيــات ،ضمــن نــدوة الرتبيــة الوقائيــة ،مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج املنفــذة يف جــده،
1424/4/9-8ه ،ص.15

متسك اجملتمع ابلقرآن وتعلُّمه
 24أثر الربامج القرآنية التلفزيونية يف تعزيز ُّ

وكان أثــر هــذه الربامــج املســتوردة؛ تبديـ َـل األخــاق ،وتغيــر الســلوك ،وصناعــة
قــدوات مــن خيــال ،فأحلــت األبطــال األســطوريني واخلرافيــن بــدل األئمــة
املصلحــن والقــادة الفاحتــن(((.
ومــع امتــاك األمــة اإلســامية ملخــزون هائــل مــن ال ـراث والثقافــة والعلــم
واملعرفــة ،إال أهنــا ال زالــت يف مؤخــرة األمــم يف إنتــاج الربامــج والتأثــر علــى غريهــا
مــن خالهلــا ،وال عجــب أن تفــرض علينــا بــدون أن نشــعر أخالقيــات اآلخريــن
وســلوكاهتم ،بــل وعاداهتــم وتقاليدهــم ،فاحملــاكاة والتقليــد ملــا يُشــاهد مــن برامــج
واضــح ظاهــر للعيــان ،ويكمــن احلــل يف الرجــوع إىل مــا منلكــه مــن كنــوز إهليــة،
مفتوحــا
اباًب واسـ ًـعا ً
وأنـوار رابنيــة مصدرهــا القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة ،وســنجد ً
لإلبــداع واالبتــكار يف إنتــاج برامــج مؤثــرة تقيــم األخــاق وتضبــط الســلوك.
ولتفعيل الربامج القرآنية يف تقومي السلوك وبناء األخالق ،فال بد من مراعاة اآليت:
وخصوصــا يف الفضائيــات
 -1أن تقــوم الربامــج القرآنيــة يف وســائل اإلعــام،
ً
يف إنتــاج براجمهــا علــى إعــادة ترتيــب القيــم ،والســلوك للجمهــور ،عــن طريــق بنــاء
قيــم ومعايــر تنبــه العقــل ،وتنــور الفكــر ،وحتــث علــى التحلــي ابلقيــم اإلســامية
واألخــاق الفاضلــة ،وتعمــل علــى نشــرها وتنميتهــا يف أذهــان النــاس.
 -2أن تكــون مــن مهمــة الربامــج القرآنيــة نشــر الوعــي لــدى املشــاهدين أبمهيــة
مــا تقدمــه ،ودوره يف حتقيــق االســتقرار الذهــي والنفســي واألســري واالجتماعــي،
ِ
ِ
أفكاره ومعلوماتِه ،لكنه إنســان
فالفرد املســتقبل ليس جمرد وعاء يُف ِرغ فيه املرسـ ُـل َ
ِ
ِ
فســر ويُقــا ِرن ،ويــزن املعلومــات الــي تَصلــه مبيـزان العقيــدة
إجيــايب ،يـُـدرك ويَفهــم ويُ ّ
الــي يؤمــن هبــاِ ،
ومــن مثَّ َحَي ُكــم عليهــا ،فقــد يَقبـَلُهــا أو يُهملهــا.
 -3أن يــدرك القائمــون علــى الربامــج القرآنيــة أمهيــة إشــباع مــدارك النــاس ،وإفســاح
اجملــال خلياهلــم وضبــط ســلوكهم ،وتشــكيل القيــم الــي حتافــظ علــى بنــاء اجملتمــع مــن
خالهلــا ،إذ إن الطبيعــة البشـرية تبحــث عــن مــا يشــبع رغبتهــا ،وهللا الــذي خلــق جعــل
((( وعلــى ســبيل املثــال جتــد الرجــل اخلــارق  ،Super manوالرجــل الوط ـواط  ،Bat manوالرجــل
العنكبــوت  ،Spider manوغريهــم مــن الشــخصيات الومهيــة الــي ال وجــود هلــا حبيــث تضيــع
القــدوة يف خضــم القــوة اخلياليــة اجملــردة مــن أي بعــد إميــاين.
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يف احلــال مــا يغــي عــن احل ـرام ويشــبع ويكفــي ،فــإذا غــاب احلــال أو غُيِّــب بســوء
اإلخـراج واإلنتــاج والعــرض جلــأ النــاس إىل احلـرام .إذ تقــوم وســائل اإلعــام اجلماهرييــة
بعملية تكوين الصور (معاين ،مفاهيم ،تعاليم) من أجل خلق قيم معينة لدى الفرد،
وهي يف حالة اشتباك دائم مع ذاهتا ومصادرها وواقعها ومتلقيها ومنافسيها من أجل
هــذه املهمــة الصعبــة ،والوصــول إىل تشــكيل القيــم الــي تريدهــا (((.
فاملستقبِل للرسالة اإلعالمية إذا كان فارغ الذهن من املفاهيم اإلسالمية ،قليل
اإلدراك ملخاطــر التفســخ األخالقــي واالحنــال الســلوكي ،فسيســر وراء كل انعــق،
كل إعــام يســمعه أو يـراه أو يقــرؤه ،دون الرجــوع إىل
كل غريــب ،ويؤثـِّـر فيــه ُّ
ويُقلِّــد َّ
مبــادئ دينــه وعقيدتــه ،وهــذا هــو مــا ُخُيشــى مــن أتثــر الربامــج الســيئة عليــه.
ولــذا يقــع علــى عاتــق الربامــج القرآنيــة وغريهــا مــن الربامــج الدينيــة مهمــة كبــرة
يف جمــال توضيــح معــامل اإلســام وقيمــه ،وترســيخ معطياتــه يف النفــوس ،ومتثلــه
ســلوًكا وخل ًقــا عمليًّــا ،كمــا قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا يــوم ُســئلت عــن خلــق
النــي « :كان خلقــه القــرآن»((( وتتمثــل هــذه املهمــة يف إســهام هــذه الربامــج-
وخصوصــا األطفــال
ووســائل اإلعــام بصفــة عامــة -يف تنشــئة أف ـراد اجملتمــع،
ً
والشــباب علــى القيــم والســلوكات الــي أقــام اإلســام عليهــا حضارتــه األوىل،
الســيما أن الربامــج القرآنيــة والدينيــة حتظــى جبمهــور واســع.

املبحث الثالث :الدراسة امليدانية

املطلب األول :التعريف ابلربانمج وفقراته
برانمج يف رحاب القرآن الكرمي:
يف رحــاب القــرآن الكــرمي :برانمــج قــرآين اعتــى بدرجــة أساســية ابملســابقات
القرآنيــة يبــث حلقاتــه يف شــهر رمضــان ،عــر التلفزيــون اليمــي الرمســي ،مث قنــاة
اليمــن الفضائيــة بعــد ذلــك ،ملــدة ســاعة يبــدأ الســاعة التاســعة مســاء إىل العاشــرة
مســاءً ،بــدأت أوىل حلقاتــه عــام 1408ه ـ 1988-م.
((( عنــان إبراهيــم أمحــد ،حممــد املهــدي الشــافعي ،علــم االجتمــاع الرتبــوي األنســاق االجتماعيــة
الرتبويــة ،ليبيــا :جامعــة ســبها ،2001 ،ص .271
((( أخرجــه مســلم ،كتائــب الفضائــل ،ابب كان رســول هللا أحســن النــاس خل ًقــا ،رقــم احلديــث
.1805/ 3 ،231
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أشــرفت اهليئــة العامــة للمعاهــد العلميــة علــى إنتــاج الربانمــج ابلتنســيق مــع
التلفزيــون اليمــي إىل عــام 1416هــ1996-م ،مث انتقــل اإلش ـراف إىل اجلمعيــة
اخلرييــة لتعليــم القــرآن الكــرمي ،توقــف الربانمــج بعــد أن ســيطر احلوثيــون علــى
صنعــاء عــام 2015م.
فقرات الربانمج:
 -1املسابقة القرآنية :تشمل مسابقة بني طالبني يف أحد فئات املصحفكاآليت:
فئــة العشــرة األجزاء(مخــس حلقــات) فئــة العش ـرين (مخــس حلقــات) فئــة
املصحــف( :عشــر حلقــات).
فئة القراءات السبع( :مخس حلقات) فئة القراءات العشر( :مخس حلقات).
آليــة اختيــار الطــاب للمســابقة :يتــم اختيــار الطــاب مــن حلقــات التحفيــظ يف
املساجد أو دور القرآن الكرمي .بعد إجراء التصفيات يف املركز القرآين أو دار القرآن.
 -2األانشــيد :الفقــرة التاليــة للمســابقة القرآنيــة األنشــودة املعــرة ،والــي ال زال
صداهــا يــردد عنــد كثــر مــن الشــباب ،مــن خــال حســن اختيــار الكلمــات،
وجــودة األداء للمنشــدين .وارتباطهــا ابلقــرآن الكــرمي مــن حيــث دالالت األلفــاظ
والكلمــات ،فهــي ّإمــا حتــث علــى حفــظ القــرآن الكــرمي وتعلُّمــه ،أو تدعــو إىل
التأمــل والنظــر يف ملكــوت هللا الواســع ،أو ُمُتَ ِّجــد خل ًقــا مــن األخــاق
التدبـُّـر و ُّ
الفاضلــة وتدعــو إىل االمتثــال بــه(((.
ويف أغلــب احللقــات جنــد موافقــة هــدف األنشــودة مــع مدلــول الفق ـرات
األخــرى (املشــهد التمثيلــي ،ووقفــة مــع آيــة) .ممــا كان لــه أثــر يف ترابــط أفــكار
املشــاهد ،وتعزيــز القيمــة املســتهدفة مــن احللقــة القرآنيــة لديــه.
أيضــا يســتهدف خل ًقــا مــن
 -3مشــهد متثيلــي :الفقــرة الثالثــة للربانمــج ،وكان ً
األخــاق ،إمــا التحلــي بفضيلــة أو التخلــي عــن رذيلــة ،كمــا كان يســهم يف الدفــع
ابألبنــاء حنــو حلقــات القــرآن الكــرمي والدعــوة إىل حفظــه ،مبينًــا ســلوك حافــظ
القــرآن الكــرمي ،ومتيـ َـزه علــى غــره بســلوكه وخلقــه ،ودوره اإلجيــايب يف اجملتمــع.
((( هناك بعض األانشيد على اليوتيوب.

السنة اخلامسة جملد  8العدد الثامن 1443ه2022/م جملة املرقاة

27

 -4وقفــة مــع آيــة :الفقــرة الرابعــة ال تزيــد عــن مخــس دقائــق كان يتخللهــا العــرض
اجليِّــد لفقــرة وقفــة مــع آيــة بصــورة مركــزة جتــذب االنتبــاه ،وتغــرس معــاين اإلميــان
والتوحيــد يف العقــول والنفــوس ،وتلهــم اللســان التســبيح والتحميــد والتعظيــم،
والقلــب الرقــة واخلشــوع.
 -5ســؤال اجلمهــور :الفقــرة اخلامســة واألخــرة يف الربانمــج ،ربــط اجلمهــور
ابلبحــث عــن مدلــول اآلايت مــن خــال سـؤال املســابقة العــام ،الــذي كان يعــرض
بصــورة مقطوعــة شــعرية رائعــة مشــوقة للبحــث عــن اإلجابــةُ ،جُتمــع اإلجــاابت
يومــا وترســل إىل التلفــاز.
لثالثــن ً
املطلب الثاين :حتليل االستبيان
ركز االستبيان على ثالثة حماور رئيسة ستتناوهلا الدراسة ابلتحليل وفقاً لآليت:
احملور األول :الدافع ملشاهدة الربانمج:
ـرا مــن علمــاء النفــس
يعــد الدافــع مــن أكثــر األلفــاظ الــي انلــت
ً
اهتمامــا كبـ ً
والباحثــن ،ذلــك أبنــه األســاس املهــم لدراســة ســلوك اإلنســان وتصرفاتــه جتــاه أي
شــيء ،إذ ال تتــم دارســة ســلوك مــا أو تغيــره أو تعديلــه وتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة
دون معرفــة الدوافــع الــي تكمــن وراءه ،والــي كانــت ســببًا يف تبــي تصــرف مــا.
وألن موضــوع البحــث حمصــور يف قضــااي حمــددة ســيتم الرتكيــز علــى املعــاين الــي
ختــدم املوضوع:
فالدافــع يُعـ َّـرف :علــى أنـَّـه مثــر داخلــي حيــرك ســلوك الفــرد ويوجهــه للوصــول
إىل هــدف معــن(((.
ويُعـَّـرف كذلــك أبنـَّـه :القــوة الــي تدفــع الفــرد ألن يقــوم بســلوك مــن أجــل إشــباع
حاجــة أو حتقيــق هــدف ،ويعـ ُّـد الدافــع شــكالً مــن أشــكال االســتثارة امللحــة الــي
نوعــا مــن النشــاط والفعاليــة(((.
ختلــق ً
((( قطامــي ،يوســف وعــدس ،عبدالرمحــن ،علــم النفــس العــام ،عمــان ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر،
2000م ،ص.10
((( املرجع نفسه.
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ويُعـ َّـرف كذلــك أبنـَّـه اصطــاح عــامٌّ شــامل حيتــوي علــى ألفــاظ كثــرة حتمــل
معــى الدافــع ،كاحلافــز والباعــث والرغبــة وامليــل واحلاجــة والنزعــة والعاطفــة والغــرض
والقصــد والنيــة والغايــة واإلرادة(((.
ِ
وعلــى هــذا فيُقصــد ابلدافــع هنــا :القــوة ِّ
توجــه املشــاهد حنــو
احملركــة الــي ّ
متابعــة الربانمــج.
مــن خــال االســتبيان الــذي أُجــري علــى عينــة عش ـوائية مــن املشــاهدين ،مت
وضــع عــدة دوافــع للمشــاهدة وهــي كاآليت:
م

البند

درجات التقييم

الدافع ملشاهدة الربانمج:

غري موافق حمايد

 1الدافع الديين ملشاهدة الربانمج
 2جودة انتاج الربانمج
 3تنوع فقرات الربانمج.
 4سبب املشاهدة املرتفعة ساب ًقا
عدم وجود فضائيات أخرى
 5اخنفضت نسبة املشاهدة مع
وجود الفضائيات األخرى
 6وقت الربانمج كان مناسبًا جلميع
الفئات العمرية

موافق إىل ح ٍّد ما

موافق جدًّا

-

5

10

120

%0

%4

%7

%89

6

10

50

69

%4

%7

%37

%51

5

8

25

97

%4

%6

%19

%72

5

-

7

123

%4

%0

%5

%91

13

12

35

75

%10

%9

%26

%56

20

18

22

75

%15

%16 %13

 7عدم جتديد فقرات الربانمج أفقده 13
الكثري من املشاهدين
%10

%56

9

18

73

%7

%13

%54

((( أمحد عزت راجح :أصول علم النفس ،بريوت ،دار القلم ،بدون د .ت ،ص.111
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نلحظ من إمجايل االستبيان أعاله لدوافع املشاهدة للربانمج التايل:
 -1تبــن أبن الدافــع ملشــاهدة الربانمــج عنــد  %90التديـُّـن ومســاع القــرآن الكــرمي
خصوصــا يف شــهر رمضــان.
ً
 -2كمــا أن جــودة إنتــاج الربانمــج عنــد قرابــة %51موافــق جــدًّا وموافــق إىل حـ ٍّد
مــا قرابــة .%37
 -3تنــوع الفق ـرات قرابــة  %72يــرون أبهنــا مناســبة جــدًّا وهلــا دافــع يف اســتمرار
املشاهدة ،بينما يرى قرابة  %19موافقة إىل ح ٍّد ما يف دور تنوع الفقرات كانت
دافعــا للمشــاهدة.
ً
أيضا لكثرة املشاهدة اليت انهلا الربانمج يف هناية الثمانينات
 -4ومن ضمن الدوافع ً
والنصــف األول مــن التســعينات ،رأى  %91عــدم وجــود فضائيــات أخــرى ،ممــا
ركــز نســبة املشــاهدة حــول برانمــج واحــد ،وضيَّــق اخليــارات أمــام املشــاهد ،بدليــل
اخنفــاض نســبة املشــاهدة يف رأي  %56موافــق جــدًّا عــدم املشــاهدة بســبب وجــود
أكثــر مــن خيــار لــدى املشــاهد ،وعنــد  %26موافــق إىل حـ ٍّد مــا.
 -5يــرى  %56أبن وقــت الربانمــج كان مناســبًا جــدًّا جلميــع الفئــات العمريــة ،ويــرى
 %16أبنه مناسب إىل ح ٍّد ما ويقف  %13على احلياد و %15غري موافق ،إذ يرون
مهمــا بقــدر مــا هــو حمتــوى الربانمــج وجــودة إخراجــه وإنتاجــه،
دافعــا ًّ
أن الوقــت مل يكــن ً
بدليل أن بعض الربامج جتذب املشــاهد يف أي وقت بل يســعى إليها هو ســعيًا.
 -6كمــا يــرى  %54مــن املســتهدفني ابالســتبيان أبن عــدم التجديــد يف الفق ـرات
ـرا مــن املشــاهدين لصــاحل برامــج أخــرى
ألكثــر مــن عشــر ســنوات أفقــد الربانمــج كثـ ً
بعضها دينية وأخرى ثقافية ،ويتفق معهم إىل حد ما قرابة  ،%13بينما رأى %21
أبن الربانمــج حقــق أهدافــه ،ومل خيســر بعــض مجهــوره بســبب عــدم جتديــد فقراتــه،
وأبن الفقـرات كمــا هــي أدت دورهــا ،وكان هلــا األثــر الكبــر يف نفوســهم وأســرهم.
من خالل التحليل السابق جيب على منتجي الربامج القرآنية مراعاة اآليت:
 -1اســتغالل الدافــع الديــي لــدى املشــاهدين وتنميتــه ،وكــذا حماولــة مــأ الف ـراغ
ِ
ـاد ّاّيت.
الروحــي لــدى آخريــن ،الســيما مــع تركيــز الربامــج األخــرى علــى املـ ّ

متسك اجملتمع ابلقرآن وتعلُّمه
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ينشــط الذهــن ،ويبعــد امللــل ،ويرّكِــز
 -2تنـ ُّـوع الفق ـرات يف الربانمــج الواحــدِّ ،
الربانمــج حنــو اهلــدف والغايــة الــي مــن أجلهــا أُعــد الربانمــج.
 -3اإلدراك الدائــم َّ
مفتوحــا ملنتجــي الربامــج القرآنيــة وحدهــم،
أبن الفضــاء ليــس ً
بل مليء ابألفكار والرؤى ،فالصراع واملنافسة يف استقطاب أكرب نسبة مشاهدة
علــى أشـ ِّدها ،وهــذا يســتلزم جــودة اإلنتــاج وحســن العــرض.
م

البند

درجات التقييم

العوامل املؤثرة يف انتاج الربانمج:

غري موافق

حمايد

 1تعدد الفقرات

موافق إىل ح ٍّد ما موافق جدًّا

8

5

17

105

%6

%4

%13

%78

0

4

7

124

%0

%3

%5

%92

5

10

118

%4

%7

%87

5

7

14

109

%4

%5

%10

%81

54

5

18

58

%40

%4

%13

%43

 6مشولية احللقات جلميع
حمافظات اليمن

0

2

6

127

%0

%1

%4

%94

 7تنوع أماكن إقامة املسابقة

0

2

9

124

%0

%1

%7

%92

32

17

29

57

%24

%21 %13

 2التنوع يف فئات املسابقة
القرآنية

 3شخصيات احملكمني للمسابقة 2
القرآنية
%1
 4أسلوب تقدمي الربانمج
 5إشراك اجلمهور يف الربانمج

 8ديكور االستديو ومالءمته
للربانمج

%42
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 -4بقــاء الربامــج بنفــس األداء والديكــور واإلخ ـراج ،تــورث التطبــع علــى منــط
معــن يصــل إىل حــد التشـبُّع ،لــذا ال بـ َّـد مــن التجديــد يف الربانمــج الواحــد وعرضــه
أبكثــر مــن طريقــة ،ومراعــاة املتغ ـرات املتســارعة يف عــامل التكنولوجيــا واالســتفادة
منهــا بقــدر اإلمــكان.
احملور الثاين :العوامل املؤثرة يف إنتاج الربانمج:
مــن إمجــايل االســتبيان أعــاه العوامــل املؤثــرة يف إنتــاج الربانمــج مــن خــال
التحليــل اآليت:
 -1تعــدد الفق ـرات :يــرى قرابــة َّ %78
أبن تعــدُّد الفق ـرات مؤثـِّـر جــدًّا يف إنتــاج
الربانمــج وعامــل جــذب كبــر ويبعــد عــن امللــل ،وميــدان اســتفادة واســع ،نظـًـرا لتعــدُّد
الفقـرات ،ويــرى  %13إىل حـ ٍّد مــا ،بينمــا يــرى  %6أبهنــا غــر مؤثــرة و %4حمايــد.
 -2تنــوع الفئــات يف املســابقة القرآنيــة :يــرى قرابــة َّ %92
أبن تنـ ُّـوع الفئــات يف
املســابقة القرآنيــة عامــل مؤثــر ،وعنــد االستفســار منهــم كانــت اإلجــاابتَّ :
أبن
الفرصــة أُتيحــت ألكثــر مــن فئــة عمريــة ،وتنـ ُّـوع الفئــات عملــت علــى حتفيــز خمتلــف
األعمــار للمشــاركة يف املســابقة ،وكــذا أاتحــت اكتشــاف املواهــب الصوتيــة،
َّ
وحفــزت إلتقــان الق ـراءة ألكثــر مــن فئــة عمريــة.
 -3شــخصيات احملكمــن :يــرى  %87أبن شــخصيات احملكمــن يف املســابقة
القرآنية((( كان هلا دور كبري يف جذب املشــاهدين ،فهم رموز يف القراءة أبصواهتم
وإتقاهنــم يعرفهــم عمــوم اجملتمــع ،وهلــم دور كبــر يف تعليــم القــرآن الكــرمي.
 -4أســلوب تقــدمي الربانمــج :يــرى  %81مــن املبحوثــن أبن أســلوب تقــدمي
الربانمج كان له أثر كبري يف جذب انتباه املشاهدين وانتقاهلم يف فقرات الربانمج
فأصـوات املقدمــن((( الســيما األوائــل منهــم مــا زالــت تــرن يف أمساعهــم.
 -5إش ـراك اجلمهــور يف الربانمــج :فالفقــرة األخــرة يف الربانمــج كانــت موجهــة
((( أبرزهم :الشــيخ املرحوم حممد حســن عامر ،والشــيخ املرحوم إمساعيل عبدالعال ،والشــيخ حيىي
احلليلــي ،والدكتــور زيــد الغيلــي ،والشــيخ حممــد حســن الرميــي ،والقاضــي علــى الشــوكاين.
((( أبرزهــم :مفضــل إمساعيــل غالــب عضــو جملــس النـواب حاليًّــا .وهــو شــاعر وأديــب المــع .ورئيــس
فــرع اجلمعيــة اخلرييــة لتعليــم القــرآن الكــرمي مبحافظــة احلديــدة .عبــدهللا إمساعيــل إعالمــي ابرز،
وحممــد العريفــي ،إعالمــي يف التلفزيــون اليمــي .و خالــد عليــان إعالمــي ابرز.
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للمشــاهدين يف البيوت يرى قرابة  %43أبهنا كانت من املؤثرات القوية يف إنتاج
الربانمــج ،وجــذب اجلمهــور كوهنــا جتعــل املشــاهدين شــركاء متفاعلــن فيبحثــون
اإلجــاابت ويســألون عنهــا ،ومــن خالهــا تنمــو معارفهــم ابلقــرآن وعلومــه إذ إهنــا
كانــت تــدور حــول ســور القــرآن وآايتــه .يعضدهــم  %13إىل حـ ٍّد مــا ،بينمــا يــرى
مهمــا أو مؤثـِّ ًـرا يف إنتــاج الربانمــج ،بســبب أن
 %40أبن الفقــرة مل تكــن عامـ ًـا ًّ
ـجل مســب ًقا ،وليــس برانجمًــا تفاعليًّــا مــع اجلمهــور(((.
الربانمــج مسـ َّ
 -6مشوليــة احللقــات جلميــع حمافظــات اليمــن :يــرى َّ %94
أبن مــا جعــل
الربانمــج ينتشــر ويكثــر مشــاهدوه هــو تنـ ُّـوع املشــاركني يف الربانمــج جغرافيًّــا ،مــا
جعــل كل منطقــة هتتــم بــه ،وتلمــس آاثره لوجــود ممثــل هلــا.
 -7تنــوع أماكــن إقامــة املســابقة :يف الســنوات األخــرة للربانمــج بــدأ الربانمــج
خيــرج مــن اإلعــداد والتنفيــذ داخــل مبــى التلفــاز ،فانتقــل فريــق الربانمــج واحملكمــن
واملتســابقني إىل أماكــن عــدة؛ فقــد أقيمــت املســابقة يف مدينــة تــرمي حضرمــوت،
والعــام التــايل أقيمــت يف مدينــة زبيــد احلديــدة ،وكان الختيــار األماكــن مدلوهلــا
فــرمي مدينــة أربطــة العلــم واملــآذن واملســاجد ،وزبيــد مدينــة العلــم والعلمــاء ،وكلهــا
كانــت أماكــن هجــرة لطــاب العلــم ،ولــذا يــرى  %92ممــن أجــري معهــم االســتبيان
مهمــا يف إنتاجــه.
ـرا جديـ ًـدا ،وعامـ ًـا ًّ
أبن تنـ ُّـوع أماكــن املســابقة أضــاف أتثـ ً
 -8ديكــور االســتديو ومالءمتــه للربانمــج :يــرى  %42أبن الديكــور كان
مالئما إىل ح ٍّد ما ،بينما يف نظر %24
مالئما جدًّا ،بينما رأى  %21أبنَّه كان ً
ً
مالئمــا و %13مل جييب ـوا.
ـن
ـ
ك
ي
مل
أبنــه
ً
ـرا يف إنتــاج الربانمــج
مــن خــال حتليــل االســتبيان ســنجد أن أقــل العوامــل أتثـ ً
كان الديكــور ومالءمتــه للربانمــج ،وهــذا يعــي عــدم إغفــال هــذا اجلانــب ،بــل ال
بـ َّـد مــن املواكبــة العصريــة لــكل جديــد ،ومــع تطــور الوســائل وتوافــر اإلمــكاانت
تصبــح أكثــر ضــرورة.
أمــا بقيــة العوامــل ســنجدها متقاربــة يف التأثــر واملالءمــة ،وهــذا يســتدعي
ـورا يف قاعــة
((( لكــن يف الســنوات األخــرة مــن بعــد 2010م حــاول املنتجــون حيضــرون مجهـ ً
ـورا بعــدد معــن يناســب املــكان املعـ َّـد للربانمــج.
املســابقات القرآنيــة ،وإن كان حمصـ ً
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تدعيمهــا وتنميتهــا وجتديدهــا ابســتمرار.
من خالل التحليل أعاله للبنود املذكورة نستنبط اآليت:
آاثر الربانمج:

غري موافق حمايد موافق إىل حد ما موافق جداً
0

3

20

112

1

دفع اآلابء واألبناء لالهتمام
بتعلم القرآن الكرمي.

%0

%2

%15

%83

4

6

39

68

2

إجياد ٍّ
عام لالهتمام
جو ٍّ
حبفظ القرآن الكرمي وتعلُّمه

%3

%4

%29

%50

28

38

48

26

3

إنتاج أكثر من برانمج يف
ِ
أتسيًا به.
الفضائيات احمللية ّ

%21

%36 %28

4

ساهم الربانمج يف تعزيز القيم 16
والسلوكات اإلجيابية.
%12

%19

8

56

48

%6

%41

%36

 -1التعــدُّد والتنـ ُّـوع واألســلوب يف الربانمــج الواحــد مــع حســن الربــط بينهــا
والتمحــور حــول غايــة واضحــة حمــددة ،تــؤدي إىل اســتجابة املشــاهد وتفاعلــه مــع
هــذه الربامــج ،بــل وتوســيع دائــرة املشــاهدة إىل آخريــن.
مظهرا
 -2االهتمام مبظهر الربانمج كديكور االستديو ،وكذا مقدمي الربامج ً
وأسلوًاًب ،وقدرة يف الطرح ،وعم ًقا يف الفهم ،رسالة قوية ملضمونه إذ َّ
إن السيف
ليس حب ِّده بل بضاربه .وهكذا كم من مضمون جيد ضيعه مقدم فاشل.
احملــور الثالــث :آاثر الربانمــج علــى اجملتمــع :مــن خــال االســتبيان مت وضــع
عــدة آاثر يقــاس مــدى التأثــر مــن خالهلــا وهــي كاآليت:
من نتائج االستبيان أعاله سنجد اآليت:
 -1دفــع اآلابء واألبنــاء لالهتمــام بتعلــم القــرآن الكــرمي :مــن خــال إجيــاد ميــدان
للتنافــس علــى حفــظ القــرآن الكــرمي يــرى  %83أبن الربانمــج كان لــه دور كبــر
بدفــع اآلابء واألبنــاء لالهتمــام بتعلــم القــرآن الكــرمي ،إذ أصبــح حمــط فخــر ملــن يــرى
ابنــه يشــرك يف املســابقة ،ليــس لالبــن فقــط ،بــل علــى مســتوى القريــة والقبيلــة.
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 -2إجياد ٍّ
عام لالهتمام حبفظ القرآن الكرمي وتعلُّمه :واملقصود َّ
أبن الربانمج
جو ٍّ
ـجعا
حفــز اجملتمــع حنــو تعلُّــم القــرآن الكــرمي ،ودفعــه ليكــون عامـ ًـا مســامهًا ومشـ ً
يف فتــح دور القــرآن الكــرمي واملســامهة يف دعمهــا ،إذ َّ
مناخــا
إن املســابقة أوجــدت ً
إجيابيًّــا يف اجملتمــع دفعــت إىل االح ـرام والتقديــر حلفظــة القــرآن الكــرمي ،وتقديـ ًـرا
لشــيوخ القــرآن الكــرمي ومعلميــه.
عامــا لالهتمــام ،بينمــا يــرى قرابــة  %29أبنـَّـه
يــرى قرابــة  %50أبنـَّـه أوجــد جـ ًّـوا ًّ
أوجــد إىل حـ ٍّد مــا ،بينمــا يــرى  %11أبنـَّـه مل ِ
يوجــد ،وإمنــا أثــره يف أوســاط املتدينــن
ومــن يعتنــون حبفــظ القــرآن الكــرمي ويف أســر حمــدودة.
ِ
أتسيًا به :بعد بروز الفضائيات
 -3إنتاج أكثر من برانمج يف الفضائيات احمللية ّ
خصوصــا بعــد
وانتشــارها ،أُنتجــت برامــج مســابقات كثــرة ،فعلــى املســتوى احمللــي
ً
عــام 2002م أنتجــت قنــاة الســعيد برانمــج الشــفيع مــع مؤسســة التواصــل ،وكــذا
أنتجــت قنــاة ســهيل برانمــج مســابقة الشــيخ عبــدهللا األمحــر ابلتعــاون مــع اجلمعيــة
اخلرييــة لتعليــم القــرآن الكــرمي ،وكــذا أنتجــت قنــاة اليمــن اليــوم برانمــج مســابقة
القــرآن الكــرمي كل هــذه الربانمــج يف شــهر رمضــان ،فهــل كان لربانمــج يف رحــاب
القــرآن الكــرمي دور يف حتفيــز هــذه القن ـوات علــى جعــل برانمــج قــرآين ضمــن
سلســلة براجمهــا الرمضانيــة(((؟.
مــن خــال االســتبيان :يــرى  %19أبن الربانمــج كان لــه أتثــر كبــر يف التحفيــز
إلنتــاج برامــج أخــرى ،ويــرى  %32مواف ًقــا إىل حـ ٍّد مــا ،وعنــد النقــاش معهــم تبــن
انجحــا ملــا ُكـ ِّـررت التجربــة يف أكثــر
لــو مل يكــن برانمــج يف رحــاب القــرآن الكــرمي ً
مــن قنــاة مبســميات خمتلفــة ،وتغيــر بعــض الفق ـرات ،لكــن املــؤدى يف النهايــة
واحــد .بينمــا يــرى  %21غــر موافــق أبن الربامــج أنتجــت متأثــرة أو متأســية
بربانمــج يف رحــاب القــرآن الكــرمي ،ويــرى هــذا الفريــق عنــد النقــاش معــه أبن امليــدان
واســع ،وإنتــاج برانمــج قــرآين ليــس حكـ ًـرا علــى أحــد ،بينمــا يــرى  %28احليــاد.
((( حــاول الباحــث التواصــل مــع منتجــي هــذه الربامــج يف القنـوات الســالفة الذكــر ،لكــن لألســف مل
يتــم التمكــن مــن الوصــول إليهــم نظـًـرا حلالــة الوضــع العــام احلــايل يف اليمــن ،فالكثــر منهــم غــادروا
اليمــن أو غــروا أرقــام هواتفهــم.
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 -4ســاهم الربانمــج يف تعزيــز القيــم والســلوكات اإلجيابيــة :يوافــق بشــدة
 %42وإىل حــد مــا %40بينمــا  %12ال يــرون ذلــك ،وعلــى هــذا فقرابــة %82
يقرون بدور الربانمج من خالل فقراته املتنوعة يف تعزيز القيم اإلجيابية والسلوكات
يف اجملتمــع ،ولــه دور ابرز يف التثقيــف الديــي ،واألخالقــي واالجتماعــي.
أخـراً :هــذا مــا أتيــح مــن خــال االســتبيان نتيجــة لألوضــاع احلاصلــة يف اليمــن
بشــكل عــام ،لكــن الدراســة تؤكــد علــى اهتمــام اجملتمــع بشــكل عــام ابلربامــج
ونوعــا ،وضعــف إخراجهــا وإنتاجهــا.
القرآنيــة رغــم حمدوديتهــا ًّ
كمــا ً
نتائج الدراسة وتوصياهتا
وآخرا ،على تيسريه وعونه على إمتام هذه الدراسة ،فهو
ً
وختاما :حنمد هللا َّأوًاًل ً
صاحب الفضل واجلود والكرم ،كما تُلخص أهم النتائج والتوصيات فيما أييت:
َّأوًاًل :النتائج:
 -1ســامهت الربامــج القرآنيــة يف تنميــة ثقافــة املســلم ،وزايدة وعيــه بدينــه وكتــاب
ٍ
مهم ،ال سيما يف ظل املتغريات املتسارعة
ربه ،وهي بذلك تقوم بدور اجتماعي ّ
الــي تشــهدها اجملتمعــات اإلســامية.
 -2مــا مييــز الربامــج القرآنيــة والدينيــة عــر القنـوات التلفزيونيــة اشــتماهلا علــى قوالــب
متعــددة ومضامــن متنوعــة ،تســهم يف نقــل املعرفــة وبنــاء الســلوك وغــرس القيــم.
 -3أتثــر الربامــج القرآنيــة يســتند إىل مقــدار أتثــر اآلخريــن هبــا مــن خــال
اكتســاب الســلوك احلســن والتخلــي عــن القبيــح ،وكــذا الســعي حنــو تعلــم القــرآن
الكــرمي والتــأدب آبدابــه.
 -4شـ َّـكل برانمــج يف رحــاب القــرآن الكــرمي البنــاء اإلدراكــي ألمهيــة حفــظ القــرآن
ُّ
ـريف لــدى الكثــر مــن
الكــرمي وتعلمــه لــدى اآلابء واألبنــاء ،كمــا ســاهم يف البنــاء املعـ ِّ
ـى.
املشــاهدين ،واكتســبوا مــن خاللــه املعرفــة ابلقــرآن الكــرمي تــاوة وجتويـ ًـدا ومعـ ً
 -5إن خدمــة اإلعــام للقــرآن وعلومــه رســالة يؤديهــا القائمــون جبـ ٍّد وإخــاص،
فاإلســام رســالة عامليــة ،وهــي مواجهــة لقــوى الشــر والتطــرف علــى أســس علميــة
صحيحــة ،ووســائل حتقــق هدفهــا أبقــل وقــت وجهــد.
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 -6مــن العوامــل الــي ســامهت يف تقبــل الربامــج القرآنيــة وازدايد مشــاهديها ،منـ ُّـو
ـام يف اجملتمعــات ،كمــا ســامهت الربامــج يف تعزيــز هــذا التديــن
التديـُّـن بشــكل عـ ٍّ
وترســيخ قيمــه.
 -7مــن خــال االســتبيان حــول برانمــج يف رحــاب القــرآن تبــن الــدور اإلجيــايب
يف تعزيــز التمســك ابلقــرآن الكــرمي وتعلُّمــه ،وســعي اجملتمــع حنــو االهتمــام ابلقــرآن
وعلومــه مــن خــال الدفــع أببنائــه حلفــظ القــرآن الكــرمي ،وتبــي إنشــاء احللقــات
القرآنيــة واملســامهة اجملتمعيــة الفاعلــة يف دعمهــا.
اثنيًا :التوصيات:
يف ضوء مضامني البحث ونتائجه يوصي الباحث ابآليت:
 -1الرتكيــز يف إعــداد الربامــج القرآنيــة علــى برامــج األطفــال ،وخاصــة برامــج
ـيوعا وأقلّهــا تكلفــة وأيســرها
الرســوم املتحركــة؛ أل َّهَّنــا أكثــر برامــج األطفــال شـ ً
اجــا خاصــة مــع وجــود الربامــج احلاســوبية.
إعـ ً
ـدادا وإخر ً
 -2أتهيل الكوادر اإلعالمية يف القنوات الفضائية اإلسالمية أو الربامج القرآنية والدينية،
مبــا ميكنهــا مــن فهــم حاجــة املســلم املتجــددة ،ومواجهــة املنافســة القويــة لعــروض الربامــج
املختلفة ،ابإلضافة إىل القدرة على مواجهة التحدايت لتشويه اإلسالم واإلساءة إليه.
 -3نوصي القائمني على إعداد الربامج القرآنية ،ابلسعي البتكار برامج جديدة
تشــكل ذهنيــة املشــاهد ،وتنافــس غريهــا ،واالســتفادة القصــوى مــن تكنولوجيــا
خصوصــا أبن املتــاح اآلخــر موجــود وبقــوة ،فإمــا تكــون الربامــج القرآنيــة
العصــر،
ً
مؤثــرة هلــا مــردود إجيــايب ،وإال ســتكون مملَّــة من ِّفــرة.
 -4أتيت الربامــج القرآنيــة والدينيــة وبرامــج اإلفتــاء الشــرعي يف قائمــة أولــوايت كثــر
مــن القن ـوات الفضائيــة ،لكنَّهــا تظـ ُّـل مســحة دينيــة فقــط أو للربكــة ،فــا وقــت
كاف وال إبــداع جــاذب ألغلــب هــذه الربامــج .ولــذا نوصــي إبعــادة النظــر يف
كمــا وكي ًفــا.
نوعــا و ًّ
خارطــة الربامــج القرآنيــة ً
 -5املســامهة يف متويــل الربامــج القرآنيــة إذ مــا يبــذل يف إنتاجهــا ودعمهــا ال يــكاد
يذكــر أمــام بقيــة الربامــج.
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 -6ضــرورة إنتــاج برامــج قرآنيــة ابللغــات احليــة ،والعمــل علــى تطويــر الربامــج
اإلعالميــة القرآنيــة املخصصــة للجاليــات املســلمة ،وكذلــك لغــر املســلمني؛
لتعريفهــم حبقيقــة اإلســام ،ومواجهــة االف ـراءات املســتمرة ضــد اإلســام وأهلــه.
منوذج االستبيان
األخ الكرمي هذا االستبيان يستخدم لغرض البحث العلمي حول برانمج يف
رحاب القرآن الكرمي يف التلفزيون اليمين للفرتة1408( :ه1433-ه)
م البند
الدافع ملشاهدة الربانمج:
 1الدافع الديين ملشاهدة الربانمج كان
هو الغالب
 2جودة إنتاج الربانمج
 3تنوع فقرات الربانمج.
 4سبب املشاهدة املرتفعة ساب ًقا عدم
وجود فضائيات أخرى
 5اخنفضت نسبة املشاهدة مع وجود
الفضائيات األخرى
 6وقت الربانمج كان مناسبًا جلميع
الفئات العمرية
 7عدم جتديد فقرات الربانمج أفقده
كثريا من املشاهدين
ً

العوامل املؤثرة يف إنتاج الربانمج:
 1تعدد الفقرات

 2التنوع يف فئات املسابقة القرآنية
 3شخصيات احمل ِّكمني للمسابقة
القرآنية

درجات التقييم

غري موافق حمايد موافق إىل ح ٍّد ما موافق جدًّا
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 4أسلوب تقدمي الربانمج
 5إشراك اجلمهور يف الربانمج
 6مشولية احللقات جلميع حمافظات اليمن
 7تنوع أماكن إقامة املسابقة
 8ديكور االستديو ومالءمته للربانمج
آاثر الربانمج:

 1دفع اآلابء واألبناء لالهتمام بتعلُّم
القرآن الكرمي.
 2إجياد ٍّ
عام لالهتمام حبفظ
جو ٍّ
ُّ
القرآن الكرمي وتعلمه

 3إنتاج أكثر من برانمج يف
ِ
أتسيًا به
الفضائيات احمللية ّ
 4ساهم الربانمج يف تعزيز القيم
والسلوكات اإلجيابية
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 -1أمحــد زايــد املصــري :مقاربــة نظريــة وإمبرييقيــة لبعــض أبعــاد الشــخصية القوميــة،
القاهــرة ،الق ـراءة للجميــع ،مكتبــة األســرة 2005م.
 -2أمحد عزت راجح :أصول علم النفس ،دار القلم ،بريوت بدون د .ت.
 -3البخــاري؛ حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا البخــاري اجلعفــي ،صحيــح البخــاري،
اجلامــع الصحيــح املختصــر ،حتقيــق ،حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر ،دار طــوق النجــاة
(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 -4ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم مجــال الديــن بــن منظــور لســان العــرب .دار النشــر:
دار صــادر  -بــروت ،الطبعــة :الثالثــة  1414 -هــ.
 -5الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى الرتمــذي ،ســنن الرتمــذي ،دار النشــر :دار إحيــاء
ال ـراث العــريب بــروت ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون.
 -6اجلرجــاين :علــي بــن حممــد بــن علــي ،التعريفــات» ،ط /دار الكتــاب العــريب،
بــروت ،ط /أوىل1405 ،هــ ،حتقيــق :إبراهيــم اإلبيــاري.
 -7ذوقــان عبــدهللا عبيــدات ،الفضائيــات واإلنرتنــت معاجلــة الســلبيات لــدى الناشــئة
تعزيـ ًـزا لإلجيابيــات ،ضمــن نــدوة الرتبيــة الوقائيــة ،مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج
املنفــذة يف جــده1424/4/9-8 ،ه.
 -8ال ـرازي :حممــد بــن أيب بكــر عبدالقــادر ال ـرازي ،خمتــار الصحــاح ،حتقيــق :حممــود
خاطــر ،ط /مكتبــة لبنــان ،انشــرون ،بــروت ،طبعــة1415 /ه ـ 1995 -م.
 -9آل زعــر ،ســعيد بــن مبــارك ( ،)1996التلفزيــون والتغــر االجتماعــي يف الــدول
الناميــة ،جــدة دار الشــروق.
 -10الســعيد بومعيــزة ،التضليــل اإلعالمــي وأفــول الســلطة الرابعــة ،اجمللــة اجلزائريــة
لالتصــال ،العــدد(2004 ،)18م.
 -11الشــنتوت ،خالــد أمحــد ،دور البيــت يف تربي ــة الطفــل املســلم ،دار املطبوعــات
احلديثــة ،جــدة ،الطبعــة الرابعــة1990 ،م.
 -12عبدالســتار عبداإللــه عبدالرمحــن ،القضــااي الــي تتناوهلــا الربامــج الدينيــة يف الراديــو
والتلفزيــون ،رســالة ماجســتري ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة ١٩٩٥ ،م.
 -13العمــري ،عبــدهللا بــن ســعد ،ومطــاوع ،ضيــاء الديــن بــن حممد(1423هــ)،
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تقنيــات االتصــال واإلعــام وآاثرهــا يف النــشء الســعودي ،جملــة البحــوث األمنيــة ،224
شــعبان .بتصــرف
 -14عنــان إبراهيــم أمحــد ،حممــد املهــدي الشــافعي ،علــم االجتمــاع الرتبــوي األنســاق
االجتماعيــة الرتبويــة ،ليبيــا :جامعــة ســبها.2001 ،
 -15قطامــي ،يوســف وعــدس ،عبدالرمحــن ( ،)2000علــم النفــس العــام ،دار الفكــر
للطباعــة والنشــر ،عمــان.
 -16حممد غريب ،دور الربامج الدينية ابلقنوات الفضائية العربية يف التثقيف الديين
لــدى طــاب اجلامعــات ،اجمللــة املصريــة لبحــوث الـرأي العــام ،العــدد الســادس ،العــدد
الثــاين ،يونيــه – ديســمرب  ٢٠٠٥م.
 -17حميــي الديــن عبــد احلليــم ،اإلعــام الديــي وأثــره يف ال ـرأي العــام ،رســالة دكتــوراه
منشــورة ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة١٩٧٨ ،م.
 -18مســلم بن احلجاج أبو احلســن القشــري النيســابوري ،املســند الصحيح املختصر
بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا  ،دار إحيــاء الـراث العــريب – بــروت.
 -19املنــاوي :حممــد عبدالــرؤوف املنــاوي« ،التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف»،
«ابب اهلمــزة فصــل الثــاء» طبعــة /دار الفكــر املعاصــر ،بــروت ،ط /أوىل1410 ،هــ،
حتقيــق :د /حممــد رض ـوان الدايــة.

