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ينظر إىل وسائل االتصال على أا من أبرز الوسائل اليت ينبغي استثمارها يف تعليم اجلمهور كـثريا                 
ب بالذات علـى    ، كما أن آخرين ينظرون إليها يف هذا اجلان        ..من السلوكيات واملمارسات اجليدة والصحيحة      

 ..أا من أكثر الوسائل اليت أسهمت يف تعليم اجلماهري كثريا من املمارسات السلوكية غري املرغوبة 
 بعد اإلشارة للدراسات السابقة وحتديد املشكلة البحثية والتساؤالت اليت يطرحها ونـوع             -وقد جاء هذا البحث     

ن مضامني وسائل االتصال مع قيم وأخالقيات اتمع املسلم والسـيما يف             ليربز جوانب مما تتقاطع فيه كثري م       -البحث ومنهجه     
جانب احلجاب الشرعي للمرأة والسلوك احملتشم ، مشريا إىل طبيعة التأثريات اليت تنجح يف حتقيقها هذه الوسـائل ، وحيـث إن                    

 يف نشر السلوك احملتشم واحلجاب الشـرعي   وسائل االتصال اجلماهريية إحدى أهم الوسائل اليت ينبغي استثمارها وتفعيلها لتسهم          
بني املسلمات فقد تناولت يف الفصل األول من هذا البحث  أمهية توظيف وسائل االتصال يف نشر سلوك االحتشام مربزا اجلوانب                   

عي للمـرأة  اليت ينبغي االهتمام ا واستثمارها لكي تنجح وسائل االتصال يف محل مجهورها على االقتناع بأمهية احلجـاب الشـر           
واقع  اهتمام وسائل االتصال يف نشر سلوك االحتشام         وضرورة حمافظتها عليه يف كل اتمعات ويف الفصل الثاين تناولت           

حتشام من خالل املضـامني     وقد تضمن ذلك وصف واقع كثري من وسائل االتصال ومدى اهتمامها بسلوك اال            
والربامج اليت تقدمها أما يف الفصل الثالث فعرضت ألبرز  اآلثار السلبية ملضـامني ومـواد وبـرامج وسـائل           
االتصال على اجلمهور وقد اشتمل ذلك وصف أبرز اآلثار واجلوانب السلبية املترتبة على تقدمي برامج ومـواد                 

تشم أو مواد ذات طبيعة متربجة ويف الفصل الرابع أشرت إىل  اآلفاق             عرب وسائل االتصال ال تلتزم بالسلوك احمل      
املستقبلية للسلوك احملتشم عرب وسائل االتصال ومشل ذلك الصورة املثلى اليت ينبغي أن تعمل وسائل االتصـال                 

ـ                      ربني على االهتمام ا لتنسجم موادها مع  قيم اتمع املسلم  وكيف ينبغي أن يتكامل دورهـا مـع دور امل
واملؤسسات التعليمية والدعوية ، ومع أن هذه اجلوانب متثل توصيات هذا البحث إال أنين أؤكـد هنـا علـى              
ضرورة التدرج يف تطبيق التعليمات املتعلقة باالحتشام واحلرص على غرس القناعة ا ، والعمل علـى عوملتـها     



عية وصدى االرتياح هلا مـع االهتمـام بإعـداد          والبدء يف رصد آثارها اإلجيابية من النواحي األمنية واالجتما        
دراسات تطرح العديد من الصيغ العملية واآلليات اليت تفيد األسرة واملؤسسات التعليمية واإلعالمية يف كيفية               

أضـحت  الـيت   جمال االحتشام   تطبيق ذلك  مؤكدا على ضرورة االستفادة من جتربة اململكة العربية السعودية             
والسيما يف جانب كيفيـة  جديرة بأن يفاد منها على حنو واسع وشامل إذ هي   فرد أو مقيم     واقعا حيا يعيشه كل   

ري به أن يكون    حكما أن مفهوم االحتشام     ..حتويل هذه التعليمات إىل قناعات مستقرة لدى املعنيني أو أكثرهم           
اهللا من وراء القصد وهـو       ، و  االحتشام يف الفكر و الثقافة واألدب     كذلك  أكثر اتساعا ليشمل الرجل واملرأة و     

 .. حسبنا ونعم الوكيل واحلمد هللا رب العاملني 
 


