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Abstract: : Strategies of control and restriction in the mediation of parents between their teenage
children and the digital world are still the most prevalent to this day, despite the developments of the
times, most notably the spread of social media and games among the new generation, which include
new characteristics that differ from the characteristics of traditional media. This study aims to identify
the challenges posed by the developments of post-internet digitization (specifically social media and
games) on the mediation of parents between their adolescent children and the media, and to examine the
efficacy of control and restriction mechanisms in the light of contemporary developments.
Methodology: The study adopted the descriptive analytical approach in collecting and examining data,
by presenting and discussing some previous studies in order to reach conclusions. Results: The study
showed that parents' use of control and restriction strategies in managing their teenage children in the
digital world is useless, not to mention the devastating effects it has on the relationship of trust and
disclosure between adolescents and their parents, and about that the need to adopt self-regulation
strategies based on media and digital education increases, so that Adolescents are motivated by selfconsciousness and values to prevent the dangers of the digital world and protect themselves from its
scourge in parallel with taking advantage of the opportunities it offers them. Conclusion: The study
contributed to highlighting the need to develop the awareness of parents of adolescents about media
education so that they can keep pace with digital developments and replace the strategies of control and
restriction in dealing with their adolescent children with democratic support strategies so that the
children can navigate the current and future digital world in balance and safety.
Key words: Parental Mediation; Digital world; Social media; Media education.

 ال تزال اسرتاتيجيات الرقابة والتقييد يف وساطة اآلابء بني أبنائهم املراهقني والعامل الرقمي هي األكثر انتشارا حىت يومنا: ملخص
 واليت تتضمن، على الرغم من مستجدات العصر وأبرزها انتشار وسائل والعاب التواصل االجتماعي بني أبناء اجليل اجلديد،هذا
 وهتدف هذه الدراسة اىل التعرف على التحدايت اليت فرضتها،خصائص جديدة ختتلف عن خصائص وسائل االعالم التقليدية
مستجدات الرقمنة ما بعد االنرتنت (ابلتحديد وسائل والعاب التواصل االجتماعي) على وساطة الوالدين بني أبنائهم املراهقني
 اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي: املنهجية. وفحص جناعة آليات الرقابة والتقييد يف ضوء املستجدات املعاصرة،ووسائل اإلعالم
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التحليلي يف مجع البياانت وفحصها ،من خالل عرض بعض الدراسات السابقة ومناقشتها هبدف الوصول إىل االستنتاجات .النتائج:
اظهرت الدراسة أبن استخدام اآلابء السرتاتيجيات الرقابة والتقييد يف ادارة ابنائهم املراهقني يف العامل الرقمي غري جمد ،انهيك عما
يرتكه من آاثر مدمرة على عالقة الثقة واإلفصاح بني املراهقني وآابئهم ،وإزاء ذلك تزداد احلاجة إىل اعتماد اسرتاتيجيات التنظيم
الذايت القائمة على الرتبية اإلعالمية والرقمية ،حبيث ينطلق املراهقون من دوافع ذاتية بوازع الوعي والقيم يف اتقاء خماطر العامل الرقمي
ومحاية أنفسهم من ويالته ابلتوازي مع االستفادة من الفرص اليت يتيحها هلم .اخلالصة :اسهمت الدراسة يف تسليط الضوء على
ضرورة تنمية وعي آابء املراهقني ابلرتبية االعالمية كي يستطيعوا مواكبة املستجدات الرقمية واستبدال اسرتاتيجيات الرقابة والتقييد يف
التعامل مع ابنائهم املراهقني ابسرتاتيجيات الدعم الدميوقراطية كي يتمكن االبناء من االحبار يف العامل الرقمي الراهن واملستقبلي بتوازن
وأمان.
الكلمات املفتاحية :الوساطة األبوية ،العامل الرقمي ،وسائل التواصل االجتماعي ،الرتبية اإلعالمية
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املقدمة
تطور استخدام التكنولوجيا بسرعة واضطراد وعلى حنو ميكن وصفه ابلثوري يبدو وكأنه قد ترك الباحثني يلهثون يف
الدراسات االجتماعية وهم حيأولون مواكبة ما جيري من تغري يف امنطة احلياة اليومية وعالقة التكنولوجيا وأنظمة
االتصال ابلظواهر االجتماعية ،واليت هي األخرى تتغري بطريقة ارتباطيه موازية أيضا ،األمر يظهر جبالء عندما
نتحدث عن وسائل اإلعالم احلديثة ،فخالل اقل من مئة عام ميكن مالحظة أربع نقالت نوعية على هذا الصعيد،
فمن عصر الكلمة املطبوعة (الصحيفة) إىل عصر الكلمة املسموعة (اإلذاعة) إىل عصر الصورة ( التلفاز) وأخريا إىل
االنرتنت( أو بشكل امشل العامل الرقمي) ،ويف كل مرحلة من هذه املراحل مثة الكثري من التفاصيل ،إهنا عصور خمتلفة،
لكنها مرت أو متر بسرعة ،فال يكاد املنبهرون أبحد هذه العصور يؤسسون لنظرايهتم حىت تنسخها مستجدات
العصر األحدث ،)Qamqani, 2017( .وآخر ما جرى على هذا الصعيد ما رافق جائحة فايروس كوفيد 19-من
اعتماد الناس على التكنولوجيا كضرورة قصريه الستمرار احلياة.
واحدة من هذه التجارب كانت يف معضلة الرتبية مع اإلعالم ،والذي بدأ كمنافس ملؤسسات التنشئة
االجتماعية من األسرة إىل املدرسة وما لبث أن تفوق عليهما ) ،(al-Khatib, 2007لقد تكرر املشهد يف كل مرحلة،
يف البداية حتدث منأوشات بني من يستعرضون فوائد هذه التقنيات احلديثة ومضارها أو خماطرها وتدور جدليات
عديدة بني من يؤيدون فكرة احلجب أو التقييد أو التنظيم أو املشاركة أو التثقيف من جهة وبني من يدعمون خيار
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االنفتاح الكامل ،لكن سرعة التطورات ال تلبث وأن حتسم اجلدل ،لنصل إىل نتيجة مفادها أبن التكنولوجيا حمايدة
أو ميكن استخدامها وتوظيفها على الوجهني،ومن العبث وإضاعة الوقت مواجهتها أو اهلروب منها إىل كهف
املاضي ،ولذا فإن منطق املنع والتقييد غري عملي ،انهيك عن كونه يضيع فرصة االندماج يف التطور التقين املتسارع
).(Huda, et al. 2017

مشكلة البحث وأبعاده
جيل اليوم ولد يف حضن العامل الرقمي ،وتنمو معارفه وقيمه ومعتقداته وثقافته وأمناطه السلوكية يف هذا العامل الذي
تسوده الفوضى ،وال حيده زمان وال مكان ) ،(Au& Lam, 2015لقد ابت تعلق املراهقني بوسائل والعاب التواصل
على اختالف مسمياهتا واقعا ال مراء فيه ( ،)Topalli, 2016ويكفي للتدليل على ذلك استعراض الدراسات احلديثة
اليت حبثت سلوك املراهقني على هذه الشبكات من حيث العدد والساعات اليت ميضوهنا وماذا يفعلون وأتثري ذلك
على كل جوانب حياهتم األكادميية واللغوية ومعتقداهتم وقيمهم وعاداهتم وتقاليدهم وعالقاهتم االجتماعية (
 ،)Tarek, Ghamrawi & Norma ,2012انهيك عن دراسات اإلدمان والتفكك األسري واإلابحية والتحرش
واجلرمية املرتبطة ابإلحبار يف هذه البيئة ) ،(Tafraqnit, 2014ولقد فاقمت الرتتيبات اليت أعقبت انتشار فايروس
Shal

كوفيد" 19 -كوروان" من احلاجة إىل وسائل اإلعالم والتواصل الرقمي ،وفرضت على األفراد متلك أجهزة اتصال
فردية ملواكبة األنشطة اليومية الضرورية كالتعليم عن بعد ،وابلتايل فان حجم التصاق املراهقني مبثل هذه الوسائل
ابت أكرب بكثري ،كمقاربة كان ميكن القول –ما قبل كوروان-أبن هناك كائنات حبرية هلا رئتني كاحلوت ،لكن اغلب
الكائنات البحرية تستخدم اخلياشيم ،نعم فقد كان ميكن قنص بعض من مراهقي العامل يستنشقون وعيهم وثقافتهم
من خالل قراءة الكتب أو الصحف ،ولكن أغلب املراهقني كانوا يستخدمون خياشيم شبكات التواصل االجتماعي
لتنفس الرسائل اإلعالمية ،هذا ابألمس أما اليوم فقد تكون مقارنة من هم خارج العامل الرقمي من املراهقني
ابلديناصورات أكثر صوابية ،نسمع عن الدينصورات وندرك أهنا كانت موجودة على األرض يوما ما يف املاضي
انقرضت (.)KZero, 2014

لكنها ابلتأكيد قد
ميكن املضي بعيدا يف وصف مستجدات العامل التواصلي االجتماعي اجلديد ،لكن املهم ابلنسبة جملال حبثنا
التعرف على خصائص هذا العامل أو الفوارق ابلتحديد عن وسائل اإلعالم املتقادمة كاإلذاعة والتلفاز ،لكي نضع
اليد على مستجدات التحدايت اليت تعرتض وساطة الوالدين.
أسئلة البحث
سعى الباحث لإلجابة عن التساؤالت التالية:
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.1
.2

ما مدى إمكانية تطبيق الوساطة الوالدية اليت تستخدم املراقبة أو التقييد أو املشاركة ابلنظر إىل خصائص
وسائل التواصل االجتماعي.
هل ينسحب ما خلصت إليه دراسات وساطة الوالدين بني أبنائهم املراهقني ووسائل اإلعالم ما قبل

.3

االنرتنت على وسائل الرقمنة واإلعالم املستجدة ( ابلتحديد وسائل والعاب التواصل االجتماعي).
هل تزيد املستجدات من أمهية دور الوالدين يف ترسيخ أسس الرتبية اإلعالمية والرقمية لتنمية دافع األطفال
املراهقني ملراقبة ذواهتم وتنظيم سلوكهم ووقتهم على وسائل التواصل االجتماعي.

.4

هل جيوز القول أبن آليات الرقابة والتقييد ابتت من املاضي.

أهداف البحث
تتحدد أهداف البحث يف التايل:
.1

فحص إمكانية تطبيق الوساطة الوالدية اليت تستخدم املراقبة أو التقييد أو املشاركة ابلنظر إىل خصائص

.2

وسائل التواصل االجتماعي.
التعرف على التحدايت اليت فرضتها مستجدات الرقمنة ما بعد االنرتنت ( ابلتحديد وسائل والعاب التواصل
االجتماعي) على وساطة الوالدين بني أبنائهم املراهقني ووسائل اإلعالم

.3
.4

تقدمي مربرات جديدة حتث آابء املراهقني على ترسيخ أسس الرتبية اإلعالمية والرقمية لتنمية دافع األطفال
املراهقني ملراقبة ذواهتم وتنظيم سلوكهم ووقتهم على وسائل التواصل االجتماعي.
احلكم على جناعة آليات الرقابة والتقييد يف ضوء املستجدات املعاصرة.

نظراي ،فاإلجابة على األسئلة السالفة ترتبط مبدى فهمنا خلصائص وسائل التواصل االجتماعي يف هذا
اإلطار ،وإدراكنا ملا تركته من حضور كاسح يف حركة التغيري االجتماعي ) ، (Levin, 2013وتتطلب حماكمة لنتائج
الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف وسائل اإلعالم اجلماهريية كاإلذاعة والتلفاز وحنومها ،واستقصاء ما إذا كان
ما خلصت إليه تلك الدراسات ينسحب على الوسائل اجلديدة .
أمهية البحث
تنبع أمهية لبحث من كون األسر أو الوالدين وحىت وقت قريب وفقا لدراسات حديثة يفضلون وبشكل كاسح آليات
املراقبة والتقييد ،وبصرف النظر عن جناحهم أو فشلهم يف ذلك ،فعادة ما تكون النتائج ماثلة أمام انظر الوالدين بعد
4
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مضي وقت طويل وقد فات أوان االستدراك،اآلابء ضحااي فكرة متجذرة تقول احذروا وسارعوا إىل إغالق األبواب
والنوافذ ،كجزء من ارث جمتمعي ثقايف يفكر بعقلية البيت الزجاجي الذي يوشك على الوقوع على رؤوس أصحابه
جراء تطاير حجارة الطريق سواء كان هناك من يقذف هبا أو أهنا تتطاير من جراء ديناميكية احلركة لقوى الطبيعة
ومناشط البشر ،ومن هنا – واحلال يبدو أكثر فداحة إذا ما ارتبط ابملوروث الثقايف وعقلية املؤامرة كما هو الواقع يف
جمتمعات الشرق -فقلما جتد من يفكرون ابحللول البديلة ملنطق املراقبة والتقييد.
وكمثال فقد اجري ) )Wisniewski, Ghosh, Xu, Rosson, & Carroll, 2017دراسة قامت بتحليل 75
للجوال بنظام  Androidمت تصميمها بغرض تعزيز سالمة املراهقني عرب االنرتنت -على اعتبار أن هذه
تطبي ًقا ّ
التطبيقات تستجيب لرغبة اآلابء-خلصت إىل نتيجة مفادها وجود اختالل مذهل لصاحل الرقابة األبوية (من خالل
املراقبة والقيود والوساطة النشطة) على سلوكيات املراهقني عرب العامل الرقمي ، ٪ 89،يف املقابل مل حتظ اسرتاتيجيات
التنظيم الذايت للمراهقني أو املمارسات التواصلية بني اآلابء واملراهقني (من خالل املراقبة الذاتية والتحكم يف الدوافع
والتعامل مع املخاطر) على أكثر من .%11
اختالل مذهل لصاحل الرقابة األبوية على املراهقني ،قد يكون نتيجة السرتاتيجيات األبوة واألمومة اليت
ترتكز على اخلوف واليت هتدف إىل احلفاظ على املراهقني آمنني عرب العامل الرقمي .ومع ذلك  ،ما تغفل عنه هذه
القيم هو أن املراهقني يف مرحلة التطور إىل شباب كبار؛ حيتاجون إىل تعلم كيفية التعامل مع العامل الرقمي والتعامل
مع التحدايت من تلقاء نفسهم.)Pamela Wisniewski, Haiyan Jia, Na Wang, et al. 2015(.
كمجتمع ،حنن نقضي الوقت ابلقلق على أبنائنا يف حني نفشل يف تفسري كيفية أبوتنا ،وهكذا تعيق احلمائية
الزائدة لدينا قدرة املراهقني على أن يصبحوا على ثقة واطالع وفهم كأشخاص انضجني مؤهلني لزمنهم ( Boyd,
.)2014

منهج البحث
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجع البياانت وحماكمتها ،من خالل عرض بعض الدراسات السابقة
ومناقشتها هبدف الوصول إىل النتائج.
عرض ومناقشة:
.1

هل ميكن تطبيق اسرتاتيجيات الرقابة والتقييد يف وساطة الوالدين بني املراهقني ووسائل والعاب
التواصل االجتماعي
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ملا كانت مسألة ضبط وسائل اإلعالم كمؤسسة تربية موازية غاية يف الصعوبة يف عصر بيئات التعلم املفتوحة بل
أشبه ابملستحيل ،فال بد من غرس أسس تربوية معرفية وقيمية قادرة على هتيئة النشء الستقبال رسائل هذه املكينة
اجلبارة بعقلية حتليلية نقدية إبداعية ،)Hart, 2018( .ومن هنا بدأ ما يسمى ابلرتبية اإلعالمية والرقمية كبديل واقعي
املتجددة ).(Khalfalawi, 2017

ملعضلة عدم القدرة على ضبط وسائل اإلعالم بنسخها
يف السنوات األخرية ،رمبا منذ عشرين أو ثالثني سنة ،جرت دراسات عديدة تناولت ما يسمى ابلوساطة
الوالدية بني الطفل ووسائل اإلعالم ،وانقش الباحثون طرائق كثرية ،لكن ومع تطور وسائل اإلعالم قد تبدو النتائج
مع حداثتها متقادمة ،فما خلصت له األحباث اليت جرت على التلفاز إابن كان حمطة واحدة أو بضع حمطات مل
تعد جمدية أمام انتقال التلفاز إىل شاشة اهلاتف احملمول واليت ال تتجأوز سنتيمرتات مربعة قليلة وصارت غري مقيدة
ابلزمان وال املكان وترافقنا كبارا وصغارا حىت يف سرير نومنا ( ،)al-Zabidi, 2015بل ظهرت وسائل إعالم كالتواصل
االجتماعي هدمت إمكانيات فرض الكثري من آليات املراقبة والتقييد وحىت املشاركة ،نعم كان ميكن أن تشارك ابنك
يف متابعة براجمه املفضلة لكن اليوم من الصعب أن متارس هذا الدور كأب أو مقدم للرعاية مع الطبيعة الفردية اخلاصة
لوسائل اإلعالم ،هذا إن مل يكن مستحيال إال إذا كنت متتلك الرقم أو الرمز السري حلساب أو حساابت طفلك
املراهق واستطعت مالحقة عمليات التغيري يف اهلوية أو صالحيات تقييد اطالع املشاركني وغريها من اإلعدادات
(.)Hwang, Choi, Yum, & Jeong, 2017
وهكذا فطريقة القط والفأر على األغلب ال تصلح ،هذا ابلطبع إذا افرتضنا أبن األب ميتلك ذات مهارة
ابنه أو يتفوق عليه ك ي يتمكن من جماراته ،والواقع يقول ابن األجيال احلديثة أكثر مهارة وقدرة على مواكبة التقنية
حتداي
وامتالك زمامها ،مهال ،فالقط سيصري أضحوكة جراء مناورات الفأر اللعوب ومقالبه ،ومتثل وساطة التكنولوجيا ً
نظرا ألهنم مل يكربوا مع العامل الرقمي .وابلتايل ،ال يشعر الكثري من اآلابء ابلثقة يف اإلشراف على
للعديد من اآلابء ً
استخدام أطفاهلم التكنولوجي (.)Kalmus & Roosalu, 2012
أما الكوروان اللعينة فقد صبت الوقود على النار ،فقد أصبح امتالك األفراد لألجهزة ضرورة الزمة وألوقات
طويلة مع التزام الناس ابحلظر املنزيل ،بل أكثر من ذلك فقد ابت املراهق يرى أبن حتكمه مبثل هذه األجهزة حق
شرعي يصعب نزعه ،ففي املاضي القريب كان بعض اآلابء يعمدون إىل سحب األجهزة من بني أيدي أبنائهم إذ مل
تكن احلياة لتتوقف دون جواالت أو أجهزة حاسوب حممولة ،لكنها اليوم تتوقف! ،وابت بعض اآلابء حيارى أمام
ابنائهم فاألب املسكني مل يعد يقوى على هنر أبنه طالبا منه التخلي عن جهازه الرقمي ،إذا سرعان ما يقذفه االخري
مبررات الدراسة كمتابعة زمالئه الطالب ومواعدة االساتذة والواجبات وحنوه.
يف األصل فكل اسرتاتيجيات الوساطة قد مت اشتقاقها يف األصل من مقياس  Valkenburgوآخرون ،لتقييم
ثالثة أمناط من وساطة التلفزيون وهي املراقبة ،والتقييد ،واإلرشاد (أي الوساطة النشطة) ،و مبرور الوقت مت تكييف
هذه البىن واملقاييس منذ ذلك احلني لالستخدام يف سياق وساطة الوالدين عرب العامل الرقمي إىل أربع اسرتاتيجيات
هي املراقبة واشتق منها املراقبة الفنية أو التقنية  -أي ابستخدام الربامج والتطبيقات وضبط اإلعدادات يف أجهزة
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الكمبيوتر واهلواتف النقالة واألجهزة اللوحية -والتقييد ،واإلرشاد (املشاركة النشطة) وأخريا التنظيم الذايت( جمموع
االختيارات والضوابط املنطلقة من الفرد ذاته (.)Valkenburg, Krcmar, Peeters & Marseille, 2013
لكن وكما يقولون فقد جرى الكثري من املاء حتت اجلسر ،فاآلن يبدو واضحا وفقا لعدد من
الدراسات( )Sasson & Mesch, 2017وجود آاثر سلبية للوساطة التقييدية أو املراقبة احلثيثة خصوصا إزاء املراهقني
( ما بني  13إىل  17عاما) كهدم الثقة بني الوالدين وأبنائهم وإعاقة قناة تبادل املعلومات واإلفصاح يف حالة وقوع
مشاكل مع املراهقني وفقدان األطفال لفرص االكتشاف واالندماج ومعاجلة التحدايت وختلفهم عن جيلهم ..اخل،
وعليه فمن املنطقي إعادة مناقشة جدوى مثل هذه االسرتاتيجيات والتساؤل ما إن كانت تواكب املستجدات أم ال
(.)Kerr, Stattin & Burk, 2010

كما أن علم النفس يؤكد أن األبوة واألمومة موثوقية ،فتنظيم اآلابء لسلوكيات املراهقني واإلشراف عليها،
وكذلكاالستجابة ودعم احتياجاهتم الفردية ومنحهم حرية التنظيم الذايت ،هي األكثر مالءمة وتضمن نتائج إجيابية(.
.)Erickson, Wisniewski, Xu, Carroll, Rosson & Perkins, 2015

ولإلجابة ،ينبغي أن يبدأ النقاش من التساؤل عن إمكانية تطبيق هذه االسرتاتيجيات عمليا يف بيئة وسائل
والعاب التواصل االجتماعي اليوم ،فإذا خلصنا إىل نتيجة مفادها أبن آليات املراقبة والتقييد هي غري ممكنة عمليا،
فمن انفلة القول حينها أن يقال أبن مثل هذه الطرق غري فعالة.إذ أن الوصول إىل نتيجة مفادها أبن آليات الرقابة
والتقييد متعذرة عمليا يدعم كفة امليزان األخرى اليت تضع التوعية أو التثقيف يف كفة واملراقبة والتقييد يف كفة أخرى،
ومها ابملناسبة كفتان منفصلتان أو متضاداتن ابلضرورة فال إمكانية ملالحقة طفلك املراهق والتطفل على ما ميكن
وصفه خبصوصياته ويف نفس الوقت بناء أرضية مشرتكة من الثقة بينك وبينه تبين عليها أسس التثقيف والتوعية وتعزز
لديه دافع محاية ذاته وتنظيمها ). (Shin & Kang, 2016
وكمدخل الستقصاء مدى إمكانية تطبيق اسرتاتيجيات الرقابة والتقييد فيما يتعلق بوسائل والعاب التواصل
االجتماعي ال بد من استعراض خصائص هذه الوسائل .بيئة شبكية يصنع حمتواها وحيكمها األفراد تتسم
ابالستقطاب والتفاعل والسرعة يف وسائل التواصل اجلديدة مل يعد التواصل خطيا بني جهتني بل شبكيا وهو ما
جيعل إمكانية ضبط الرسالة متعذرا ،كما أن املرسل ال خياطب مجهورا مفتوحا متنوعا بل أفرادا مهتمني ميتلكون إرادة
التفاعل مع الرسالة أو جتاهلها ،وهم ذاهتم من ميتلكون إرسال الرسائل وصناعة احملتوى وهكذا فقد انتقلنا من التلقي
إىل التفاعلية ومن الضبط إىل الفوضى (.)al-Sa’idi, 2015
يتحرك فيها كل شيء كمفرد ،ترفض األنساق املهيمنة ،وتعمل على مقاومة االستبعاد ،بكل
وهي بيئة َّ
أصنافه ،الذي مميَ َارس عرب املؤسسة اإلعالمية اليت رسخت أمناطًا خمتلفة من اهليمنة السياسية واالقتصادية والثقافية

وكانت تقوم ابإلثبات وترسيم الوعي ،ومكنت لواقع االستبعاد يف البيئة االجتماعية لألفراد ،لقد جاءت وسائل
التواصل االجتماعي لتثور على سلطة مؤسسات اإلعالم ،إذ أهنا انتزعت من هذه املؤسسات مهمة الضبط ليتحول
األفراد إىل مهمة االستقطاب (.)al-Haydari, 2012
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فاخلاصية األهم لإلعالم الفردي اجلماهريي ،واملقصود هنا شبكات التواصل االجتماعي ،هي االستقطاب،
استقطاب أكرب عدد من مستخدمي االنرتنت واملتابعني ملضامينها؛ ألن مجيع التحركات الذهنية والفكرية لألفراد
االجتماعيني يف نطاق الشبكة تتحقَّق يف سياق الشعور ابجلماعة على حنو جيمع كل مناذج االتصال اللساين جبميع
وظائفه التعبريية واملعرفية واالنتباهية والشعرية .إنه ابلفعل هندسة جديدة يف اإلنتاج والنشر والتبادل والتفاعل اإلعالمي
والثقايف والعلمي ،هندسة "حتكمها" رغبات املستخدمني وحاجاهتم للتواصل واملعرفة والتغيري والتطوير وحتقيق الذات.
اهنيار اجلماعة املرجعية التقليدية بوالدة جمتمع االهتمامات االفرتاضي ويتسم جمتمع وسائل التواصل االجتماعي
مبجموعة من السمات منها املرونة واهنيار فكرة اجلماعة املرجعيّة مبعناها التقليدي ،فاجملتمع االفرتاضي ال يتح ّدد
كل منهم اآلخر ابلضرورة قبل االلتقاء به
ابجلغرافيا بل ابالهتمامات املشرتكة اليت جتمع معاً أشخاصا مل يعرف ٌ
إليكرتونياً ( ،)Radhi, 2003وكذلك فالزمن بال حدود يف اجملتمعات االفرتاضيّة ،فهي جمتمعات ال تنام ،يستطيع
املرء أن جيد من يتواصل معه يف اجملتمعات االفرتاضيّة على مدار الساعة ).)al-Rawi, 2012
ال سلطة مباشرة وال إلزام ،بل فضاءات للتمرد ال تقوم جمتمعات التواصل االجتماعي على اجلرب أو اإللزام
بل تقوم يف جمملها على االختيار .ويف اجملتمعات االفرتاضيّة وسائل تنظيم وحت ّكم وقواعد لضمان اخلصوصيّة والسريّة،
فلكل مستخدم صفحته أو ملفه الشخصي ،قد يكون مفروضا من قبل القائمني ،وقد ميارس األفراد أنفسهم هذه

املهام حلماية أنفسهم.
وابلطبع فإن العالقات يف هذه اجملتمعات اختيارية ،فلكل فرد أن خيتار من يتواصل أو يتفاعل معه ،كما
التمرد على اخلجل واالنطواء واألبوية وانتهاء ابلثورة على
للتمرد والثورة – بداية من ّ
أ ّهنا فضاءات رحبة مفتوحة ّ
األنظمة السياسيّة ).)al-Rawi, 2012
غالباً ما تكون املراهقة وقتًا يبدأ فيه األطفال يف استجواب قواعد الوالدين .وتزيد سلوكيات التمرد خالل
فرتة املراهقة ،وابلتايل ،قد يشعرون ابلضيق الشديد وعدم التوافق على حنو متزايد بسبب احلماية املفرطة فيما يتعلق
ابلتكنولوجيا .كما تزيد االسرتاتيجيات التقييدية العالقة بني اإليذاء السيرباين واالكتئاب والقلق (.)Wright, 2017

من اهلوية احملددة إىل شبح اهلوية.
تتسم اجملتمعات االفرتاضية بدرجة عالية من الالمركزية وتنتهي ابلتدريج إىل تفكيك مفهوم اهلويّة التقليدي.
وال يقتصر تفكيك اهلويّة على اهلويّة الوطنيّة أو القومية ،بل يتجاوزها إىل اهلويّة الشخصيةَّ ،
ألن من يراتدوهنا يف
أحيان كثرية أبمساء مستعارة ووجوه ليست وجوههم ،وبعضهم له أكثر من حسابBaccarella, Wagner, ( .
.)Kietzmann & McCarthy, 2018

بل هناك أحباث كثرية تبحث يف تفاصيل اهلوية اليت يظهر عليها األفراد عرب وسائل التواصل االجتماعي،
والصور اليت يستخدموهنا للتعبري عن ذواهتم ،انهيك عن العالقة بني هويتهم االفرتاضية واملادية على الواقع (‘Imad,
.)2017

وعليه فاهلوية واملكان والزمان مفاهيم افرتاضية وهناك صعوبة يف مالحقة األفراد ونسبة السلوكيات إىل
أصحاهبا (.)Hartley et al. 2007
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ومن مث ويف ظل ما سبق ،يربز السؤال اثنية ،ما مدى إمكانية ممارسة إسرتاتيجية وساطة الرقابة والتقييد مبا
فيها الرقابة الفنية أو التقنية بني الوالدين وأبنائهم املراهقني.
.2

املعادالت القدمية مل تعد صاحلة

التشارك ال يقبل منطق السلطة أو األبوية أو األستاذية ،بل فقط االستقاللية املتكافئة أو الندية ،وهو نقيض التلقني
أو التوجيه أو التهميش ( ال تصنع الرسائل يف هذا الوسط االجتماعي مبنطق السلطة وال التوجيه وال الرتاتبية ،بل
املشاركة واحلرية واحرتام اخليارات الشخصية) ).(Faridah, 2016
حياول “اإلعالم البديل” الرتكيز على حرية الرأي والتعبري ولكن كفاعل منتصر ال كفاعل منهزم أي كفاعل
إجيايب انفلتت أفكاره ومواقفه من سلطة الرقابة ،عرب هامش احلرية اليت خيلقها هذا الفاعل ،إذ ميلك كل فرد من طريف
االتصال درجة من درجات السيطرة املتساوية على احملتوى املتبادل بني الطرفني .وحيمل احملتوى ترميزا يؤكد حالة
الفردية اليت حتقق احتياجات ومصاحل صاحب احملتوى ).(Sadiq, 2011
 .3املستجدات حتسم اجلدل ابلضربة القاضية ،خيارات التجسس واملهمة العسرية
حسنا ،تريد أن تراقب ابنك املراهق وتقيد نشاطه محاية له ابلطبع ،إذا يتطلب األمر أن تكون على دراية يف وسائل
التواصل االجتماعي واأللعاب االجتماعية اليت ميارسها ( ،)Ebbeck, 2016وهذا يعين أن تكون بكفاءته على
األقل ) ،)al-Mashadani, 2016من مث يتطلب منك العمل كشرطي يقود هيلوكبرت لساعات طويلة يف النهار والليل
إلمتام عمليات معركة التجسس هذه ،فمطلوب منك مشاهدة كل ما يفعله ابنك ،وينشره  ،ومراسالته مع األصدقاء
وما إىل ذلك ،والتحكم عن بعد أبجهزته بعلمه أو من دون علمه (.)Kerr, Stattin & Burk, 2010
كما ستحتاج كي تراقب حساابت التواصل االجتماعي لطفلك ،إىل كلمات املرور وأمساء املستخدمني
اخلاصة به ،وتتبع عمليات التغيري يف هذه الرموز وحماوالت تغيري اهلوية "حساابت منتحلة".
وتوقع أبن ابنك سوف يقاوم أي حماولة للحد من وصوله أو ببساطة معرفة طريقة هلزمية ما قمت بفعله،
فوفقا لنظرية تقرير املصري واليت تتمحور حول الدافع البشري ملنع التأثري اخلارجي أو التدخل يف شؤونه ،فاحلكم الذايت
والكفاءة حاجتان أساسيتان لإلنسان وتعمل مبثابة دافع جوهري للطفل واملراهق والكبار(Grolnick, Deci & .
.)Ryan, 1997

وهكذا فالعبء امللقى على الوالدين كبري ويقرتن مبعارك الشخصية مع حلول الرقابة األبوية غري الفعالة ،و
ال تبدو أدوات الرقابة األبوية على التكنولوجيا سواء كانت تقليدية أو فنية عرب برامج ضبط التطبيقات فعالة أو
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منتجة ،فضال عن وجود أضرار مباشرة منها تعزيز عدم الثقة بينك وبني طفلك املراهق ،وإعاقة قدرته على استغالل
فرص وسائل التواصل االجتماعي ومواكبتها). (Livingstone, et al. 2017
وخبصوص أدوات الرقابة الفنية وهي أدوات خاصة تساعد اآلابء على التحكم يف طريقة استخدام أطفاهلم
لألجهزة .هناك أنواع خمتلفة من تطبيقات املراقبة األبوية يف السوق واليت أتيت مع جمموعات خمتلفة من الوظائف
واألسعار وهناك تطبيقات جمانية مع برامج األجهزة النقالة واللوحية فهي قد توفر بعض اجلهد لكنها ترتك ذات اآلاثر
السلبية ويواجهها املراهقون أبساليب التفافية يطوروهنا لكي يرحبوا معركتهم مع اسرتاتيجيات الرقابة والتفتيش ،كما
أن الكثري من الدراسات تؤكد أبهنا غري عملية فهي معقدة وعادة ما يقوم اآلابء بتنزيلها مث ال يفتحوهنا مرة أخرى.
املراهقون مييلون إىل إدراك استخدام العامل الرقمي كنشاط شخصي ،ومن املرجح أن تكون مقاومتهم لوساطة الوالدين
حتكما ،وعندما يتم فرض وساطة على استخدام العامل الرقمي اخلاصة هبم ( Valkenburg
أكرب عندما تكون أكثر ً

.)et al. 2013

وعند احلديث عن البديل إزاء املخاطر احملدقة ابجليل خصوصا شرحية املراهقني كاإلدمان والتعرض للبلطجة
االلكرتونية واالحنالل وجتارة اجلنس وانتهاك اخلصوصية يتبادر مباشرة احلديث عن الرتبية اإلعالمية والرقمية.
.4

من فزاعة املخاطر إىل فضاء الرتبية اإلعالمية

شئنا أم أبينا وبصرف النظر عن استعراض فرص هذه التكنولوجيا وخماطرها فإن املراهقني يتابعون وسائل التواصل
االجتماعي املباشرة وغري املباشرة ،ويتبادلوهنا ،ويتفاعلون معها،ويلعبون ) ،(Ward, 2014يفعلون كل ذلك اغلب
أوقات يقظتهم اليومية بال كلل وال ملل.
سيكون من الرائع أن نعتقد أننا ميكن أن نثق أبطفالنا للقيام ابلشيء الصحيح يف كل حالة وأهنم مسئولون
مبا يكفي للحد من وقت الشاشة اخلاص هبم ) ،(al-‘Abid, 2015واستخدام األلعاب واملواقع املناسبة فقط وإخبارك
ما إذا كانوا قد واجهوا أي شيء أو أي شخص جيعلهم غري مراتحني ).)Korilova, 2017
كيزا إضافيًا على التحدث إىل املراهقني حول األخطار الكامنة يف التكنولوجيا وخلق
ويتطلب هذا النهج تر ً
جو أوسع من االنفتاح والثقة لتشجيعهم على حتمل مسؤولية سلوكهم.
وحبسب ( )Schiffrin et al. 2014فقد حتدث املراهقون مع والديهم الذين يستخدمون إسرتاتيجية الرقابة
والتقييد بشكل أقل عن مشاكلهم عرب العامل الرقمي ألهنم يعتقدون أن اآلابء غري كنوءين وأهنم سوف يوقفون االتصال
عرب االنرتنت فقط كحل ،لذلك قد حياولون إخفاء خماطر التسلط عرب العامل الرقمي والتهديد السيرباين بشكل غري
إرادي .وتتوقف مساعدة املراهقني الذين يتعرضون للبلطجة االلكرتونية على مدى شعور األطفال أبن الوالدين
ميكنهم دعمهم بدالً من التطفل على حياهتم ،وحرماهنم من أجهزهتم .ويعين ذلك أن الوالدين  ،جيب أن يتبادلون
مع أبنائهم املخاوف ويزودهم عوضا عن ذلك بسالح

الوعي (.) Baldry et al. 2019
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النتائج
مما سبق يتجلى وكإجابة على األسئلة أن الرقابة والتقييد كاسرتاتيجيات للوساطة الوالدية بني املراهقني والعامل الرقمي
عسرية التطبيق إزاء وسائل والعاب التواصل االجتماعي وغري فعالة ،بل وهلا أضرار واضحة ،وكبديل ال بد من اعتماد
أسس الرتبية اإلعالمية والرقمية لتنمية الوازع الذايت لدى املراهقني مبراقبة وتنظيم ذواهتم ،وهذا يتطلب برامج خاصة
ابلتوعية البنائية احلثيثة ،وعليه فإن الباحث يعتقد أبن أساليب الرقابة والتقييد فيما يتعلق بوسائل والعاب التواصل
االجتماعية حتديدا ابتت ابلفعل من املاضي.
التوصيات
توعية اآلابء إىل ضرورة وقف املعارك الناشبة يف البيوت جراء اعتماد وسائل الوساطة األبوية القائمة على السلطة مبا
يف ذلك التقييد وما يستتبعه من جتسس وتفتيش ،ولفت انتباههم إىل ان خسارة الثقة بينهم وبني أبنائهم املراهقني
يعين انتهاء املعركة لصاحل وحوش العامل الرقمي.
تبين برانمج تدرييب لآلابء يرفع من قدرهتم على ممارسة وساطة والدية علمية مستنرية تصب يف صاحل األبناء
وتوقف توتر وقلق اآلابء حث الوزارات املعنية برتبية النشء وأتهيله على تبين الرتبية اإلعالمية الرقمية لتحصني اجليل
اجلديد ضد فايروسات العامل الرقمي الفتاكة ،إذ على األغلب أننا على أعتاب نقلة جديدة يف العامل الرقمي تسارعت
مع مستجدات األوبئة الصحية املعاصرة .تبين توعية املراهقني بفرص وخماطر العامل الرقمي من خالل املناهج الدراسية
بشكل مستقل وضمن كافة التخصصات املعرفية األخرى.
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