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رــــــــكــــــش

 ׃الحمد هللا العلي القدیر الذي نشكره على تمام ھذا العمل أما بعد !!!!!!

    أتقدم بالشكر الجزیل والخاص إلى األستاذ المشرف رتیمي الفوضیل على صبره  ومساعدتھ ،الذي كان 

بلحسین والخیاطي ، وكل  أساتذة ، كما اشكر األساتذة جمال معتوق و سعید العیادي والموجھ والمسدد نعم 

  .علم االجتماع وعلم النفس 

وكل المعلمات والمعلمین بالخصوص معلمتي في " آیت علي خالد"      تشكراتي الخالصة إلى مدیر مدرسة

  ".نعیمة ماجر "ومدیر البرمجة بالتلفزیون الجزائري وعمالھا بالخصوص السیدة "میھوب"االبتدائیة 

حترام عرفانا بالجمیل إلى كل من علمني حرفا و ساھم بالكثیر أو بالقلیل إلتمام ھذا إلكل كلمات التقدیر و ا

  .العمل المتواضع 

.وهللا الحمد والشكر



صــخـلـم

  إن الطفولة مرحلة حاسمة في حیاة الفرد ، وھي األساس التي تقوم علیھ شخصیتھ ،حیث یتعرض في 

تكوینھ إلى عدة مؤسسات من بینھا التلفزیون وماتحتویھ من برامج ،وأكثر ما یشد ه إلیھ الرسوم المتحركة 

اء ایجابیة أوسلبیة في حیاة الطفل وما تتضمنھ من التي تجذبھ وتثیره ،ونقطة التحول سو) أفالم الكرتونیة (

قیم وسلوكیات ، وكنتیجة للمشاھدة صورالعنف في الرسوم المتحركة أصبحنا نرى سلوكیات عدوانیة للطفل 

تقلیدا لما یستقبلھ من شخصیات كرتونیة  ،بتقمص أبطالھا المتمثلة في كل من الحركات وألفاظ  ، فمن أجل 

 أثر الرسوم المتحركة في تنمیة السلوك العدواني للطفل الجزائري ، ׃ة تحت عنوان ذلك كانت ھذه الدراس

والتي جاءت من أجل اإلجابة على معرفة الحاالت التي قد تؤدي بالطفل الى تقلید تلك السلوكات العدوانیة 

  ׃إلي تتضمنھا الرسوم المتحركة ، ووضعت من أجل ذلك الفرضیات التالیة 

  .زائري للرسوم المتحركة األكثر حركة و عنفا أدى إلى تنمیة السلوك العدواني لدیھ تفضیل الطفل الج-

   غیاب الرقابة الوالدیة في إختیار نوع الرسوم المتحركة سبب في تنمیة السلوك العدواني للطفل الجزائري -

مي السلوك العدواني  لجماعة الرفاق عالقة في مشاھدة الرسوم المتحركة و تجسیدھا فیما بینھم وبالتالي تن-

  .للطفل الجزائري

  ومن أجل اإلحاطة بحیثیات إشكالیة الدراسة وفرضیاتھا في جوانبھا النظریة والمیدانیة ، تم تقسیم الدراسة 

  ׃إلى فصول رئسیة ، حیث یتكون الجانب النظري من الفصول التالیة 

كالیة وفرضیاتھا وتحدید المفاھیم  یعالج الجانب المنھجي للدراسة من خالل عرض االش׃الفصل األول 

األساسیة لھا وكذا المقاربة السوسیولوجیة ، حیث تم االعتماد على نظریة التنشئة االجتماعیة وأیضا البنائیة 

  .الوظفیة ونظریة التعلم االجتماعي ، كما ذكرنا بعض الدراسات السابقة وصعوبات الدراسة 

نشئیة تجتذب الطفل وھو التلفزیون مع معرفة خصائصھ  فھو عرض ألھم مؤسسة ت׃أما الفصل الثاني 

  .ووظائفھ ، بإضافة  لنبذة  تاریخیة عن الرسوم المتحركة وممیزاتھا ، مع أھم قنوات فضائیة المعروضة 

 تم التطرق فیھ للطفولة بذكر خصائصھا وعالقتھا ببعض المفاھیم كالتلفزیون و الرسوم ׃وفي الفصل الثالث 

، كما ذكرنا التنشئة االجتماعیة ، وھذا بالتطرق الى تعریفھا وخصائصھا ونظریاتھا وأھم المتحركة والقیم 

  .مؤسساتھا 

 قد خصص للعدوان والعنف باعتباره نقطة التي تتمحور فیھا أشكال العدوان ׃وفیما یخص الفصل الرابع 

  .ل مؤسساتھا ونظریاتھ وعالقة السلوك العدواني للطفل وعالقتھ بالتنشئة االجتماعیة من خال



  

خاص باإلطار المنھجي المتمثل في المناھج ، حیث قمنا ׃ أما الجانب المیداني فقد قسم إلى ثالث الفصول 

باعتماد على المنھج الوصفي الذي یعني بجمع المعطیات الضروریة لتحلیل الظاھرة ووصفھا وھو منھج 

  .كیفي ، إضافة إلى المنھج الكمي والذي یھدف إلى إخضاع الظاھرة للتحلیل للقیاس 

 سؤال بین أسئلة 53استمارة المقابلة والتي احتوت على ׃ على أما عن األدوات والتقنیات فقد تم االعتماد

.مفتوحة ومغلقة ونصف مغلقة والتي تم جمع المعلومات بطرح األسئلة على المبحوثین وجھا لوجھ 

 تم ذلك مع ثالث أساتذة علم االجتماع وعلم النفس ومقابلة مع رئیسة دائرة البرامج العربیة للتلفزیون ׃المقابلة 

.ري ، بإضافة مع ثماني أولیاء المبحوثین المتمثلة في أربع أمھات وأربع أباء الجزائ

 سنة ، حیث یقدر 12 سنوات إلى 6 أما عن العینة فتم تطبیق عینة عمدیة ، حیث تم اختیار األطفال من 

ائیة  مبحوث في مدرسة ابتد120 وبالتالي تم الحصول على ٪26 ، واختارنا نسبة سبر 464المجتمع األصلي 

) البشري ، الزمني ، المكاني ( كما ضم ھذا الفصل المجالت الدراسة الثالث ایت علي خالد ببوفاریك ،

،وفیما یخص الفصل السادس تناول عرض المعطیات الدراسة المیدانیة وتفریغھا في الجداول ، كما قمنا 

ضلھا المبحوثین المتمثلة في الرسم بتحلیل الرسوم المتحركة التي احتلت المراتب األولى من الرسوم التي یف

.المتحركة توم وجیري ودراغوبول 

وتناول الفصل السابع عرضا للمقابالت مع تحلیلھا كال من أساتذة علم االجتماع وعلم النفس والتلفزیون 

.الجزائري واألولیاء 

׃كما نعرض أھم النتائج الدراسة التي تم الوصول إلیھا 

.الرسوم المتحركة وسیلة للترفیھ والتسلیة ألبنائھم  معظم األولیاء یعتبرون -

 أن معظم صور موجودة من الرسوم المتحركة واختارھا فیھا كثیر من مشاھد عدوانیة ، حیث تستغرق -

.وقتا طویال من وقت البث ،كما أن أغلبیتھم یفضلون الرسوم التي فیھا حركة وعنف 

السلوكات فیما بینھم بعد تطبیقھا على أبنائھم ، وفي حالة  للجماعة الرفاق دور في توجیھ وتجسید تلك -

.وجود تدخل من طرف الوالدین تنفس عن تلك السلوكات مع أصدقائھ وجماعة رفاقھ 

. العنف الجسمي ھو الغالب في الرسوم المتحركة من خالل الدراسة التحلیلیة -

شاھدة ، فھناك من یصل لدرجة اإلدمان على  تتفاوت درجة تأثر المبحوثین حسب المدة الزمنیة طویلة للم-

مشاھدتھا ، فینتج عنھا ھیاج حركي وعدوانیة أكثر في األسرة المضطربة تسودھا الخالفات فتزید من تعلقھ 

. لھا والبحث عن نماذج عنیفة 

 أجل وھذا من..  وتم اختتام الدراسة ببعض االقتراحات سواء على المستوى األسري أو اإلعالمي أو الدیني 

.الحفاظ على رجال الغد وتنشئتھم تنشئة سلیمة 
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مـقـدمـة 

         تساھم وسائل اإلعالم المرئیة حالیا في تشكیل ثقافة الطفل وھي تلعب دورا الیقل أھمیة عن دور  

جتماعیة ،حتى أصبح التلفزیون یطلق علیھ باسم األب الثالث لما لھ إلاألسرة والمدرسة في عملیة التنشئة ا

  .تأثیره المباشر في سلوك األطفالمن قوة جذب و تأثیر ، ونظرا النتشاره الواسع و

    یعتبر الرسوم المتحركة إحدى المواد اإلعالمیة التي یقوم التلفزیون على بثھا ،حیث تحظى بقسط كبیر 

من المشاھدة من طرف األطفال ،ویبقى ھذا معروفا وشيء بدیھي باعتبار أن الطفل بطبعھ یحب الصورة 

 والمغامرة ،حیث یرى في ھذه الدمى المتحركة امتداد لحیاة اللعب المعبرة ، ویجذبھ اللون الجمیل والحركة

  .وإفساح المجال للتخیل 

  ومع التطورات التكنولوجیة التي ساعدت على وجود قنوات متخصصة في بث األفالم الكرتونیة طوال 

صة الوالیات الیوم جعل الطفل أسیرا لھا لكثافتھا وتنوعھا  ومدمنا علیھا ،حیث عملت الدول الغربیة خا

المتحدة والیابان على تزوید الدول العربیة بمختلف الرسوم المتحركة بأسعار منخفضة للھیمنة على ثقافة 

الطفل وزعزعة قیمھ باحتوائھا على مجموعة من القیم مخالفة لدیننا وتحت غیاب اإلنتاج المحلي والوطني 

ات عدوانیة ، واختالفھا و مقارنتھا مع ، فبمجرد النظر ألي رسوم یلفت انتباھك صور العنف و سلوك

الرسوم السابقة ، وھذا نظرا لفلسفة القوة التي تدركھا الدول المنتجة لتحقیق الربح السریع وترویج ھذه 

ستھالكھا  جعلھم یتأثرون بھا ویتقمصون شخصیات إلستھالكیة التي تمثل األطفال نسبة أكبر إلالتجارة ا

مان والرجل الوطواط والفتیات الخارقات ویعتبرونھا قدوة ونموذج خرافیة یملكون قوى خارقة كسبیدر

إن الطفل "للبطولة والقوة التي ال تقھر ، فیعجبون بأبطالھا ویقلدون سلوكاتھم ،حیث یقول أحد المفكرین 

  "یشبھ اإلسفنج في امتصاصھ لما یجده أمامھ 

لب على الشر الیكون إال بالعنف و الصراع     ویعتقدون أن اإلنسان القوي ھو اإلنسان العنیف و أن  التغ

ومع تكرار ھذه مظاھر ومشاھد عنیفة یستعیب تلك السلوكات العدوانیة ویتبنھا في حیاتھ بمختلف أنواعھا 

وأشكالھا ، حیث یجسدھا عبر المحیط االجتماعي ، فلھذا تطرقنا في ھذه الدراسة للمحاولة عن كشف 

 تقلید أبطال الرسوم المتحركة فلھذا قمنا بجمع وتحلیل المعطیات لبعض ھذه السلوكات التي كانت نتیجة

  ׃التي مست الجانب النظري و الجانب المیداني من خالل النقاط التالیة 

  ׃الباب األول وھو اإلطار النظري للبحث ویشمل ھذا الباب على أربع فصول 

  .الفصل األول یتمثل في اإلطار المنھجي العام للدراسة 
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اني والخاص بالتلفزیون ومحاولة التعرف على خصائصھ ووظائفھ ، باإلضافة إلى دوره في الفصل الث

حیاة المجتمع باعتباره وسیلة أكثر تفضیال ، وكتمھید للوصول إلى الرسوم المتحركة التي تعتبر إحدى 

وات الفضائیة موادھا ، انتقلنا إلى تاریخھا وتطورھا وممیزاتھا ومواضیع التي تتناولھا مع ذكر أھم القن

  .المتخصصة في الرسوم المتحركة 

الفصل الثالث الخاص بالطفولة والتنشئة االجتماعیة والتي تتضمن كل من خصائص الطفولة وعالقتھا 

ببعض المفاھیم كالقیم والرسوم المتحركة، كما وضحنا أھمیة التنشئة في حیاة الفرد بذكر مؤسساتھا 

  .في تنشئة الطفل) لرفاق األسرة، جماعة ا(ونظریاتھا ودورھا 

الفصل الرابع یتمثل في العنف والعدوان ، حیث یتضمن أنواع العدوان ونظریاتھ وعالقة سلوك الطفل 

  .بالتنشئة االجتماعیة 

  ׃أما الباب الثاني فانھ یتضمن الجانب المیداني للدراسة وھو مقسم إلى 

  الفصل الخامس یضم األسس المنھجیة للدراسة 

  . ومع عرض الجداول المیدانیة وتحلیلھا ثم تحلیل المحتوى الرسوم المتحركة الفصل السادس

  الفصل السابع عرض المقابالت التي تتعلق بأساتذة علم االجتماع وعلم النفس والتلفزیون واألولیاء 
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  1الفصل 

  اإلطار النظري والمنھجي للدراسة 

  

  

  

   یعد اإلطار المنھجي للدراسة الجانب المھم  ،حیث تكمن أھمیتھ في كونھ فصال تمھیدیا  الذي یضع 

موضوع البحث في إطار البحث السوسیولوجي الذي ھو إطار العام للدراسة المیدانیة ، ومن خاللھ تتبین لنا 

.ضوع الدراسة التي ستتضح أكثر عن طریق البحث المیداني الجوانب األساسیة لمو

   فلھذا تناولنا فیھ أسباب اختیار الموضوع وأھدافھ وأھمیتھ  لننتقل إلى اإلشكالیة مع الفرضیات ثم تحدید 

المفاھیم التي تخص إشكالیة والفرضیات وتعریفھا إجرائیا حسب استعملھا في الدراسة ،والمقاربة 

.، مع التعرض في األخیر إلى الصعوبات التي مرت بھا دراستنا السوسیولوجیة  

  

  ׃ أسباب اختیار الموضوع .1.1

    :أسباب ذاتیة 1.1.1.

 باعتبار أطفال الیوم ھم رجال الغد و بناة المستقبل و ھم الثروة البشریة المنوط بھا مستقبال لبناء المجتمع -  

  .مام بھموتطویره لذا یجب إعدادھم و رعایتھم و االھت

  .             الرغبة والمیل إلى ھذا النوع من الدراسات الخاصة تلك المتعلقة بالطفل -  

 كون ھذه الظاھرة الحظتھا و عایشتھا من خالل عملي كمربیة في روضة األطفال وفي المحیط -  

ات عدوانیة  ناجمة بایضافة إلى مایتردده بعض األولیاء عن سلوك........)الشارع ، المدرسة(االجتماعي 

  .عن تقلیدھم ألبطال الرسوم المتحركة

 ظھور قنوات خاصة بالرسوم المتحركة تبث طول الیوم عن طریق الفضائیات العربیة ،مع  المالحظة -

  .بعض الرسوم المتحركة تتسم بالعنف سواء في التلفزیون الجزائري أو الفضائیات

  .تبھ لخطورة أثار الرسوم المتحركة على أبنائھم  أن قطاعا كبیرا من اآلباء واألمھات ال ین-

  ׃ أسباب موضوعیة .11.2.

 معرفة أو تسلیط الضوء  على درجة وعي  اآلباء بخطر الرسوم المتحركة و أثارھا-   

.  التركیز  على اآلثار و سلوكات الطفل في المحیط االجتماعي من جراء مشاھدتھم للرسوم المتحركة-   
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  )   تربویة ام غیر تربویة(فة أكثر الرسوم المتحركة رواجا محاولة معر-  

  . التدریب على البحث العلمي- 

  .   محاولة تشخیص الواقع بدقة علمیة حول الظاھرة من خالل الجانب النظري و المیداني- 

  ׃ أھداف الدراسة .2 .1

  . طفالاألكثر ممارسة عند األ) أشكال السلوك العدواني ( معرفة السلوك الغالب -

  .  إثراء المكتبة الجامعیة-

  .ستغالل السلیم للرسوم المتحركة و درجة وعیھم بآثارھا إل لفت انتباه اآلباء إلى كیفیة توجیھ أطفالھم نحو ا-

  . تطبیق بعض الجوانب المنھجیة و اإلحصائیة التي تلقیناھا خالل فترة تكویننا-

  ׃ أھمیة الموضوع .3 .1

  ׃علمیة   األھمیة  ال. 1.3.1    

  . التنبؤ بحجم ھذه الظاھرة في المستقبل-   

 تتناول فترة ھامة من عمر اإلنسان وھي الطفولة فترة تحدید للمستقبل ، ویجب أن یراعى        فیھا -   

حسن اختیارما یتعرض لھ الطفل من معلومات ورسائل ومضامین ترفیھیة حتى تتم تنشئتھ     بصورة 

  .سلیمة 

  ׃میة العملیة  األھ.2.3. 1 

  . التأكد من صحة الفروض-    

  . جمع بیانات كمیة و كیفیة حول الظاھرة-    

  . استنطاق النظریات المفسرة للدراسة -    

  ׃شكالیة إل ا.4 .1

   یعتبر التلفزیون وسیلة ٳتصالیة سمعیة بصریة تعتمد أساسا على الصوت و الصورة ، وھي كوسیلة 

أداة لنقل األخبار المصورة و المسجلة، أو المباشر عبر األقمار الصناعیة ، بل إعالمیة جماھیریة لم تعد 

أصبحت تتمیز بقدرة على اإلقناع والسیطرة ، و إلى جانب ذلك لھا تأثیر مباشر على سلوك أفراد المجتمع 

 من من مشاھدتھم برامج مختلفة، من بین ھذه البرامج الرسوم المتحركة التي جذبت إلیھا جمھور عریض

٪ مما یشاھده ، وھذا لتمایزھا بكثرة األلوان واألصوات و الصورة المتنوعة و 88األطفال حیث تمثل 

المتحركة ،جعلتھم یقضون معظم وقت فراغھم في مشاھدتھا، ویستغرقون ساعات طویلة أمامھا، وعلى حد 

جتمع قد أدرك تأثیر من البدیھي أن یكون الم" تعبیر أحمد بن الرحمان الغامدي من جامعة أم القرى

التلفزیون عموما على األطفال یأتي من خالل الرسوم المتحركة و متابعتھم لھا لمدة تصل إلى عشرة أالف 

 وھذا ما أثبتتھ البحوث و الدراسات من خالل الواقع المعاش) المتوسطة(ساعة بنھایة المرحلة الدراسیة 

]01[   
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یتم ) الطفولة(د و یرتكز علیھ المجتمع، ففي ھذه مرحلة   وباعتبار الطفل الیوم رجل الغد الذي یعتم

إرساء األساس الذي یقوم علیھ بنیان شخصیتھ وما یتضمنھ ھذا البنیان من قیم و اتجاھات تحدد نوعیة و 

طریقة سلوكھ في المستقبل من خالل جماعة األولى من تنشئة االجتماعیة وھي األسرة التي تقوم بإعداد 

ا ضمن الجماعة و تعریفھ بثقافة المجتمع، الذي یكون للوالدین دور في تعلیم الطفل الفرد كي یصبح عضو

كیفیة مواجھة المواقف االجتماعیة و اكتسابھ أنماط سلوكیة مرغوب فیھا، لكن مع التطورات التكنولوجیة 

ن األدوار و المتمثلة في وسائل االتصال واإلعالم ،وفي عصر العولمة جعل األسرة تتحلل جزئیا عن كثیر م

الوظائف التي كانت تقوم علیھا ، و ألقت تبعیة على جھات أخرى كالروضة، المدرسة ، التلفزیون حیث أن 

ھذه األخیرة باعتبارھا مؤسسة تنشئیة ،عملت على استقطاب اھتمام األطفال بصفة عامة و الطفل الجزائري 

 واآلباء وسیلة للترفیھ و التسلیة ،تبث في بصفة خاصة، عن طریق أفالم الكرتونیة التي یعتبرھا األطفال

القنوات التلفزیونیة أو الفضائیة طیلة الیوم التي تزید من ساعات المشاھدة ، مع اقتناء أنواع من األقراص 

المضغوطة ،و دون  مراعاة صور العنف المشاھدة یومیا،ومختلف نماذج عدوانیة و المستعمل فیھا مختلف 

التي فیھا )  التنشئة األسریة(ربویة ، حیث تضمنت قیما ال تتماشى مع قیم األسرةاألسلحة و الوسائل غیر ت

أن أفالم الكرتون التي كانت تعرض في "خیال بعید عن الواقع، كما قال الباحث االجتماعي بدري البحیري

 "ل كبیرالسابق كانت ذات ھدف معین وواضح، وكانت موافقة لعقلیة الطفل الصغیر ، فقد اقتحم الخیال بشك

، مما جعل الطفل الجزائري یعیش صراعا و تناقضا بین الخیال و الواقع المعیشي، أثرت على ]02[

انفعاالتھ و سلوكیاتھ ،مما قد تشكل خطرا على بناء شخصیتھ وتنمي سلوك العدواني لدیھ ، ھذا نتیجة تفاعلھ 

 ، و تجسیدھا مع جماعة الرفاق، معھا  بتقمص شخصیة البطل، و تردید بعض األلفاظ ، و تقلید حركاتھم

حیث أصبح یشاھد بعض السلوكیات لدى األطفال، تتسم في كثیر من مظاھرھا بالعدوانیة و التمرد ، 

  ׃وھذا ما دفعنا لطرح التساؤل التالي . والخداع ،والكذب و ھذا من خالل عالقتھ مع اآلخرین

  ى الطفل الجزائري ؟كیف تؤثر الرسوم المتحركة على تنمیة السلوك العدواني لد!

  ׃  لتتفرع التساؤالت الجزئیة

   ھل الطفل الجزائري یفضل الرسوم المتحركة العنیفة الذي تؤدي إلى تنمیة السلوك العدواني لدیھ؟ -1

   ھل غیاب الرقابة الوالدیة في اختیار الرسوم المتحركة سبب في تنمیة السلوك العدواني للطفل -2

  الجزائري ؟

  ة بین جماعة الرفاق والرسوم المتحركة و تنمیة السلوك العدواني للطفل؟  ھل ھناك عالق-3

  ׃الفرضیات .5 .1

  ׃ و انطالقا من اإلشكالیة المطروحة والتساؤالت نعتمد على الفرضیات التالیة 

  . تفضیل الطفل الجزائري للرسوم المتحركة األكثر حركة و عنفا أدى إلى تنمیة السلوك العدواني لدیھ-1

یاب الرقابة الوالدیة في إختیار نوع الرسوم المتحركة سبب في تنمیة السلوك العدواني للطفل  غ-2

  الجزائري ؟
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 لجماعة الرفاق عالقة في مشاھدة الرسوم المتحركة و تجسیدھا فیما بینھم وبالتالي تنمي السلوك -3

  .العدواني للطفل الجزائري

  ׃ تحدید المفاھیم.6 .1  

 في البناء المعرفي و التي عبرنا عنھا بالمتغیرات یستدعي تحدید ھذه المفاھیم و تعریفھا   ٳن أھمیة المفاھیم

بدقة، و بما أن الواقع ھو أساس المعرفة العلمیة ، فانھ البد من ربط معنى المفھوم بما یمثلھ في الواقع ، ویتم 

  ׃طرقنا الى المفاھیم التالیةجرائیة التي تدل على معنى المفھوم في الواقع،و لقد تإلھذا بالتعریفات ا

   ׃ الرسوم المتحركة.1.6.1   
  

مجموعة من الصور تمر بسرعة معینة لتخدع العین البشریة بأن الصور لھا حركة على "׃و تعرف على أنھا

 ثانیة،و من ذلك أطلق على مسلسالت الكرتون 1/20الخداع البصري،حیث أن الصورة تظل ثابتة مقدار 

   ]03[ ةاسم الرسوم المتحرك

وھو فیلم سینمائي تتكون من مجموعة من الرسوم أو األجسام ، صممھ متخصصون " ׃  كما تعرف بأنھا 

 ] 04[ أالف من الرسوم إلىمن الرسامین أو الفنانین ویصور كامیرات خاصة وبطریقة خاصة ، ویحتاج 

  41ص

 بإنشاء شخصیات و عالم خیالي ،  ھي تقنیة سینمائیة خاصة تسمح׃   أما في موسوعة السینما فتعرف مایلي

   67 ، 66 ص ص ]05 [ و ھي أنواع التحریك السینمائي

 ھي بث الحیاة في الرسوم و المنحوتات و الصور و ׃أنھا على اإلعالم  و یعرف معجم مصطلحات 

الدمى،و ذلك بفضل تعاقب عدد من الصور المتتالیة لبعض األشكال أو عن طریق عدد من الرسوم التي 

   96 ص] 06[ المراحل المتعاقبة للحركة معتمدة على مبدأ التسجیل صورة بصورة تمثل

نسبة إلى الورق .. Moving P icture Cartoonباالنجلیزیة أو. Animated Cartoon یطلق لفظ 

  . الذي تصمم علیھ الرسوم

تق المصطلح ومن ھذه التسمیة ومن  ھذا المعنى  اش. Dessin Animè.  وفي اللغة الفرنسیة و تدعى

   .66 ص ] 05[رسوم متحركة "العربي

 عملیة عرض لسلسلة من الصور الساكنة أو المرسومة أوالمولدة بالكمبیوتر واحدة تلوى وھي             

 ]07 [ األخرى عرضا سریعا لخلق اإلحساس بوجود حركة نتیجة للظاھرة التي تعرف باسم مداومة الرؤیة

  .272ص 

   ׃  المفھوم اإلجرائي

  ھي مجموعة من الصور المرسومة المتحركة ذات األلوان الجذابة معروضة عبر بعض قنوات فضائیة و 

التلفزیون الجزائري، تحمل رسائل غیر تربویة ،و التي تحتوي على نماذج عدوانیة وصورا من العنف و 

  .الخیال و تعكس واقعا غیر الواقع المجتمع الجزائري 
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  ׃ تنمیة.2.6.1

 موضع آخر وفي المال بمعنى زاد وكثر ، إلىة لغة من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعھ   التنمی

 عملیة الزیادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في إلىواصطالحا فان النمو یختلف عن التنمیة فالنمو یشیر 

 دائمة عبر فترة من جانب معین من جوانب الحیاة أما التنمیة فھي عبارة عن تحقیق زیادة سریعة تراكمت و

   .34ص] 08[ة الزمن في اإلنتاج والخدمات نتیجة استخدام الجھود العلمیة لتنظیم األنشطة المشترك

والبعض اآلخر یراھا في ارتفاع المستوى " زیادة الدخل القومي "   ومعنى التنمیة في االقتصاد ھي

  115ص ] 09 [ شخصیة مردھا للفرداالجتماعي و الذوق العام و الرأي عند اآلخرین ، وأن التنمیة

التنمیة في الثقافة ھي عملیة تغییر مقصودة في عناصر الثقافة في اتجاه معین ، و تختلف النمو عن التنمیة 

مل المعنى ھذا التدخل أو في أن النمو یحمل معنى التلقائیة و یستبعد التدخل في إحداثھ، بینما التنمیة تح

   . 116ص] 09[لاالفتعا

النمو المدروس على أسس علمیة و الذي قیست أبعاده "׃عرف التنمیة في قاموس علم االجتماع و تعني    و ت

بمقاییس علمیة ، سواء كان تنمیة في احد المیادین الرئیسیة  مثل المیدان االقتصادي أو السیاسي أو 

   .73،74 ص ص] 10[الخ......االجتماعي أو المیادین الفرعیة كالتنمیة الصناعیة أو الزراعیة

   وفي المفھوم الدولي الحدیث تشیر إلى صورة معینة من اإلجراءات االجتماعیة و االقتصادیة في تنظم 

المجتمع ، و في تظافر بین الجھود القومیة و المحلیة وھي تھدف إلى رفع مستوى الحیاة األفراد لمجتمع 

 المجتمع و توازن قواه و استغالل موارد على النطاقین االجتماعي و االقتصادي حتى یتحقق تماسك بنیان

   58ص ] 11 [استغالال صحیحا و سلیما

  ׃جرائيإلالمفھوم ا

اكتسبھا من خالل سلوكات ألبطال الرسوم ) مصارعة(و ھو نمو الطفل على مھارات حركیة و قتالیة 

  .المتحركة ، و نماذج تتصف بأشكال من  العنف و العدوان

  ׃الطفل . 3.6.1

ھو یسعى في أطفال الحوائج أي في ׃في اللغة العربیة على الصغیر من كل شيء ،یقال و تعرف الطفل 

صغارھا ، و الطفل وھو األصل للمذكر و قد یستوي فیھ المذكر و المؤنث ، وقد یكون الطفل واحدا وقد 

   .100ص ] 12 [جمیعا ألنھ اسم جنس

 البلوغ ،وقد یطلق الطفل على شخص مادام أما الطفل في التربیة فانھ یطلق على الولد و البنت حتى سن.

مستمر للنمو الجسمي و العقلي،ومصطلح الطفولة في التربیة و علم النفس فانھ یطلق عادة على الفترة التي 

] 12[ یقضیھا الصغار من أبناء البشر في حیاتھم منذ المیالد إلى أن یكتمل نموھم و یصلوا الى حالة النضج 

  100ص 

  أنھ كلمة صبي في التعابیر القدیمة تقابل كلمة طفل في التعبیر الحدیث، و الطفولة ׃لطفل ویعرف الغزالي ا
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نسان التي تبدأ مع بدایة خلق الجنین في بطن أمھ إلى أن یولد و یبلغ سن الرشد إلھي تلك المرحلة من حیاة ا

   .17ص  ] 13[

  ׃جرائيإل   المفھوم ا

لملتحق بالمدرسة بعدما تعھدتھ األسرة منذ الوالدة لینتقل بن الذي یعیش مع الوالدین، و اإل وھو ذلك ا

  .سنة12 سنوات إلى 6و الذي یتراوح سنھ من ) المدرسة(لمؤسسة تربویة أخرى 

          ׃ السلوك.4.6.1

ستجابات و الحركات الجسمیة، بل یشتمل على العبارات إلأي استجابة  أو رد الفعل للفرد، ال یتضمن فقط ا

  ستجابة الكلیة أو األولیة التي تتدخلإلخبرات الذاتیة، و قد یعني ھذا المصطلح االلفظیة ، و ال

   .36ص ] 14[  فیھا إفرازات الغدد حیث یواجھ الكائن العضوي أي موقف 

الفعل االجتماعي الذي یمكن "جتماعیة فیعرف السلوك على أنھ إل  ووفقا لما جاء في موسوعة العلوم ا    

   70ص ] 15[ ) القیم و االتجاھات(جتماعیین إلو وصفھ بمعزل عن میول الفاعلین امالحظتھ أو استنتاجھ أ

  ׃جرائيإل   المفھوم ا

و ھو جملة من التصرفات و األفعال التي یصدر من الطفل إزاء أسرتھ أو مدرستھ أو أقرانھ بشكل سلبي 

  .نتیجة تفاعلھ و تقمصھ لنماذج عدوانیة في الرسوم المتحركة) عدواني(

  ׃العدوان 5.6.1

استبعاد فكرة "׃اماعند فروید فھو " رغبة في مما رسة القوة على األخرین "׃على أنھ . Adlerو یعرفھ آدلر

   .20ص] 14[ "الموت

لى إیذاء الغیر أو الذات ،أو ما یحل محلھا من الرموز ، و إسلوك یرمي "׃  أما أحمد بدوي یعرفھ بأنھ 

مات الذي یشعر بھ الشخص المعتدي ،و العدوان اما یكون مباشرا یعتبر السلوك االعتدالي تعویضا عن الخد

   .71ص  ] 16 [ "أو متحوال 

 و یعرف أیضا على أنھ سلوك نشط فعال تھدف العضویة من ورائھ الى سد حاجاتھا االساسیة  او   

  .98ص ] 17 [)غرائزھا

 یكون ھذا الفعل بدنیا أو لفظیا ھو فعل عنیف موجھ نحو ھدف معین و قد"׃أنھ ) Linne(.  كما یرى لین   

 .26ص ] 18["عال الغضب و الھیاج أو المعاداة، و ھو بمثابة الجانب السلوكي لالنف

  ׃فیعرفھ على أنھ .) Bandura(أماباندورا

  .24ص  ] 19 [ "سلوك یؤدي إلى الضرر الشخصي و تدمیر الممتلكات       "

   .391ص  ] 20  [ا مایتصل بالغضب  ویشیر أیضا إلى سلوك مباشر ضد اآلخرین وغالب

  ׃و یعرف العدوان في قاموس المدرسي بأنھ 

   .23ص ] 21 [ " الھجوم ضد األشخاص و یكون ھذا األخیر ضحیة عدوان"       

   ׃    والعدوان في علم النفس یعرف كمایلي 
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   الفیزیقي أو ھو عبارة عن سلوك إرادي أي مقصود یستھدف إلحاق إما األذى الجسمي أو البدني أو"

.104ص  ] 22 [األذى النفسي بشخص آخر

عتداء التي تستھدف اإلضرار بالمنافس أو إلجمیع أفعال ا"أبحاث دراسة السلوك یشیر إلى العدوان على أنھ 

استعداد داخلي للھجوم و  انھ حالة نفسیة مزاجیة ضربھ لیلوذ بالفرار ھذا من ناحیة ، و من ناحیة أخرى

   .22ص  ] 23 [ اخلي یدفع حتى للبحث عن المنافس،یلجأ إلى باعث د

  ׃التعریف اإلجرائي للسلوك العدواني 

السب و الشتم و ׃ سواء بالقول مثل إیذائھموھو ذلك السلوك الذي یعتدي بھ الطفل على اآلخرین بھدف 

لخ نتیجة ا..... بصفات سیئة و السخریة منھم ، و استعمال الضرب والركل اآلخرینالكالم الجارح ووصف 

  .تقلید وتقمص شخصیات الرسوم المتحركة 

׃ العنف .7.6.1

 البدني و اإلكراه البدني أو اإلرغامالقوة المادیة و "  و یشیر المعنى اللغوي القانوني للعنف على أنھ 

  .64ص ] 24[  كل ما ھو شدید إلىاستعمال القوة بغیر حق و یشیر اللفظ 

 ملحقا بالغیر الضرر المادي و الجسدي و النفسي و الفكري و اإلنسان   ویعرف أیضا الفعل الذي یمس كیان

  .79ص  ] 25 [ العقیدي

ممارسة القوة البدنیة إلنزال األذى باألشخاص أو الممتلكات ، كما انھ الفعل أو المعاملة التي "  وھو أیضا 

  .05ص  ] 26[ تحدث ضررا جسمانیا أو التدخل في الحریة الشخصیة 

قوة شدیدة و مدمرة أي طاقة وقدرة كبیرة و شدیدة بشعور عنیف نحو األشخاص أو "نھ ویشیر إلى ا

   .75ص  ] 27[   .الممتلكات

[   العنف ھو كل فعل مباشر أو غیر مباشر موجھ للتضییق أو اھانة أو إبادة األشخاص و الممتلكات       

 .07ص  ] 28

مد بقصد إلحاق الضرر أو التلف أو التخریب أشیاء و فعل إرادي متع"   عرف قاموس أكسفورد العنف بأنھ 

   .54ص  ] 29[ ممتلكات ، أو منشآت خاصة ، أو عامة ، أھلیة أو حكومیة عن طریق استخدام القوة 

  ׃  التعریف اإلجرائي للعنف 

 وھي تلك مشاھد وصور موجودة في الرسوم المتحركة والتي تتسم بالمغامرات الخیالیة و البطولة المفرطة

  .الخ ...........و المتمثلة في مظاھرھا بأنواع  من الصراعات كالضرب 

  ׃ جما عة الرفاق .8.6.1

  الجماعة التي تتكون من أصدقاء الطفل الذین یتقاربون في "  و تعرف جماعة الرفاق على إنھا 

   .72ص  ] 30  [ أعمارھم و میولھم و ھوایتھم

ال الذین یشبھون الطفل في المستوى االجتماعي و االقتصادي   و یشیر مصطلح الرفاق إلى ھؤؤالء األطف

   .131ص  ] 31[  .و التعلیمي و السن

  ׃   كما تعرف أیضا
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  .الجماعة المتقاربة في السن و تزود الطفل بالمعلومات و بالتالي تطبیعھ اجتماعیا  " 

جات و االھتمامات االجتماعیة جماعة من األفراد یلتقون في المیول و الدوافع و الطموحات و الحا" و ھي 

، و یقومون بادوار اجتماعیة معینة سواء كانت ھذه األدوار آنیة أو دائمة ، وكل ذلك یكون بشكل متعارف 

علیھ تلقائیا في غالب األحیان، وتتدخل عوامل معینة تؤدي إلى تشكیل ھذا النوع من التنظیم االجتماعي 

و عامل ) جماعات السود(و عامل العرق )  الرفاق المدرسیةجماعة(كعامل الجوار المكاني و الدراسة 

   .253ص  ] 32[  )جماعات الفقراء(الطبقة االقتصادیة 

  ׃   التعریف اإلجرائي لجماعة الرفاق 

 یقصد بھا جماعة من األطفال یلتقون في المیول و االھتمامات ، سواء رفاق المدرسة او جماعة اللعب التي 

 بالعنف و لرسوم المتحركة مع بعض ، وتوجیھ بعضھم البعض نحو الرسوم تتسمتقوم بتجسید سلوكات ا

   .العدوان

  ׃ الرقابة الوالدیة.9.6.1

   وھي تنظیم أو ضبط تحكمي یوجھ نحو عملیة االتصال في مجال األفكار و المعلومات ، ویمارسھ أفراد 

   .51ص  ] 14[ سمیة والغیر الرسمیة أو جماعات في مواقع القوة أو السلطة ، وھناك نوعان الرقابة الر

وتعني الرقابة نوعا من القیود التي تفرضھا السلطة على نشاط منضمات سیاسیة وتمارس بعض الدول مثل 

  .154ص  ] 33[  مثل الرقابة بأشكال و صور مختلفة في مجال اإلعالم و المعلومات

    ׃ التعریف اإلجرائي 

ضبط و اختیار نوع الرسوم المتحركة المناسبة ألبنائھم، ذات أسلوب   وھي نوع من المتابعة الوالدیة في 

  تي ال یدركونھا  من اجل توعیتھم تربوي مع تحدید لھم مواقیت المشاھدة ، وشرح لھم مختلف األشیاء ال

  ׃ القیم .10.6.1

تماع و علم النفس    اھتم الكثیر من الباحثین في مجاالت مختلفة كالفلسفة و التربیة و االقتصاد و علم االج

االجتماعي و غیرھا بالقیم و تعرف حسب التخصص ، فالقیمة في االقتصاد تدخل ضمن نظریة التوزیع 

   .192ص  ] 10[   للبضائع و الخدمات القائمة على مبدأ العدالة في التوزیع

  ׃و القیمة في علم النفس االجتماعي لدیھا ثالث معاني مختلفة    

، تقترب القیمة من التكافؤ و تحلیل إلى كل ما یبحث عنھ أو یتجنبھ فرد معین ، وھكذا  مستندة إلى الدافع -

  .نقول بالنسبة إلیھ، ٳن لھذه الحالة أو تلك من الطبیعة لھذه الموضوع أو ذاك قیمة ایجابیة أو سلبیة

ى األفراد وعلى  مستندة إلى العمل االجتماعي و التنظیمي ، تعادل القیمة المنفعة االجتماعیة تطبق عل-

السلوكات، و تحیل إلى الممارسات التقویمیة التي لھا وظیفة معاینة المنفعة االجتماعیة للتصرفات و لألفراد 

  1111،1112ص ص  ] 34[  عن طریق اإلدخال

  .و یمكن أن تطبق على جماعات..)الحریة ،التضامن( مستندة إلى االیدولوجیا، تقترب القیمة من الغایة -
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ة في الدین ھو ماأبرزه الدین اإلسالمي في صورة واضحة ، و بین ما یربط الحیاة الدنیا باآلخرة،   والقیم

من خالل التقویم األشیاء و األعمال و الحكم علیھا من خطاب اهللا تعالى على ما ھو الحسن و القبیح وعلى 

  .  37ص  ] 35[ المباح و المحرم 

 أو معیار أو انتقاء من بین بدائل أو ممكنات اجتماعیة متاحة مستوى"   و القیمة في علم االجتماع وھي 

    .39ص  ] 35[  أمام الشخص في الموقف االجتماعي

   .09ص  ] 36 [ القیمة مقصورة على تلك األنواع من السلوك التفضیلي المبني على مفھوم المرغوب فیھ 

  ׃   القیمة في علم النفس 

مة مكافئ لمفھوم الحاجة باعتبار القیمة أساسا بیولوجیا، فھي تقوم على فیرون العدید من العلماء مفھوم القی

   .31ص  ] 37[  األساس الحاجات األساسیة یسعى إلى تحقیقھا أو إشباعھا

 مجموعة أحكام یصدرھا الفرد في بیئتھ اإلنسانیة و االجتماعیة و المادیة وھذه ׃ اتفق على أن القیمة 

یجة تقویم الفرد أو تقدیره ،إال أنھا في جوھرھا نتاج اجتماعي استوعبھ األحكام ھي في بعض جوانبھا نت

  .187ص  ] 38[ الفرد و تقبلھ بحیث یستخدمھا كمحكات أو مستویات أو معاییر 

   ׃التعریف اإلجرائي 

 وھي مجموعة من أحكام تصدر من برامج التلفزیون بصفة عامة، و الرسوم المتحركة بصفة خاصة ، 

یابانیة، أمریكیة (تحمل قیم منتج تلك الرسوم ...فل سواء قیم دینیة أو اجتماعیة أو أخالقیةلتعرض على الط

  .و مخالفة لقیم المجتمع الجزائري ..) 

  ׃ العولمة .11.6.1

   .13 ص ] 39[  .العولمة من الناحیة اللغویة ھي منسوبة إلى العالم أي إلى الكون

  ׃وتعرف على أنھا 

داخل العالقات الدولیة من خالل تحقیق درجة عالیة من الكثافة و السرعة في عملیة دینامكیة جدیدة تبرز " 

انتشار المعلومات والمكتسبات التقنیة والعملیة للحضارة یتزاید فیھا دور العامل الخارجي في تحدید مصیر 

  .28ص  ] 40[  األطراف الوطنیة المكونة لھذه الدائرة المندمجة

حركة السلع والخدمات و األیدي العاملة ورأس المال و المعلومات عبر الحدود " ׃وعرفت أیضا على أنھا 

  .82ص  ] 41[   "الوطنیة و االقلمیة 

والعولمة في مضمونھا العمیق ھي تیار إیدیولوجي یدعوا كافة الدول بأخذ و إتباع نمط الحیاة الغربیة بكل 

  .افیة أبعادھا االقتصادیة و السیاسیة وحتى االجتماعیة و الثق

    ׃التعریف اإلجرائي 

العولمة ھي عبارة عن الثورة المعلوماتیة و التقنیة ال یراعى فیھا أي اعتبار للثقافات والقیم وحتى األدیان ، 

حیث تھیمن على الطفل العربي بشكل عام والطفل الجزائري بشكل خاص بأفالم الكارتونیة أنتجھا الغرب 

  .ائیات بواسطة األقمار الصناعیة ضمن ثقافتھ وفلسفتھ لتبث عبر الفض

  ׃ المقاربة السوسیولوجیة .7.1
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  تعتبر المقاربة المنھجیة المنطلق األساسي الذي ترتكز علیھ الدراسة السوسیولوجیة ، اذ من خالل 

اإلطار النظري یتم تحدید الزاویة الفكریة التي تساعد الباحث على تفسیر وتحلیل الظاھرة التي ھي بصدد 

 ، انطالقا من نظریة سوسیولوجیة علمیة ، حتى یكتسي الموضوع طابعا علمیا ، وتعرف النظریة دراستھا

  إطار فكري یفسر مجموعة من الفروض العلمیة ویضعھا في نسق علمي مترابط " على أنھا 

  .30ص  ] 42[ 

ة على أساس فكرة  ولقد وجدنا أن النظریة األكثر مالئمة مع موضوع الدراسة ھي النظریة البنائیة الوظفی

معظم األنماط االجتماعیة وجدت لتحافظ على تكامل النسق وتوازنھ، وان النمط االجتماعي یمكن " أن 

تفسیره عن طریق تأثیراتھ أو نتائجھ داخل النسق االجتماعي وھذه التاثیرات ضروریة لتحقیق النسق 

  .128ص  ] 43[  .لوظائفھ االجتماعیة األساسیة

نظریات السوسیولوجیة الرائدة في علم االجتماع وترجع كثیر من تحلیالت علماء البنائیة   وتعتبر إحدى ال

   )T. Bottorom(وتوم بوتومور  ) R. Merton(الوظفیة الى تصورات روبرت میرتون 

وغیرھم ، واعتبرت ھذه النظریة نسقا  ) Lasswell(والسویل ) T.Parsons( وتاركونت بارسونز 

من النظم االجتماعیة والثقافیة التي تشكل بناء ، ووظیفة ھذا البناء لسیر اإلسھام الذي عاما یشمل مجموعة 

یقدمھ الجزء الى الكل المتمثل في إسھام وا لدورالوظیفي لمؤسسات االعالم من بینھا التلفزیون ،حیث 

تي تركز على طرحت مجموعة من النماذج التي تعرف في دراسات االتصال واالعالم بالنماذج الوظفیة ،ال

تحلیل عدد من الوظائف واالھداف العامة التي تقوم بھا وسائل االتصال الجماھیري من خالل النماذج 

والتعرف علي وظائفھا بصورة ایجابیة أو سلبیة ،وتحلیل الخلل الوظیفي الذي ینجم عن الدور السلبي 

ماشى مع حیاة الفرد ،وبإضافة لغیاب ا للتلفزیون وما یعكسھ من أنماط والقیم والسلوكات االجتماعیة ال تت

في ) التلفزیون (لدور األسرة في توجیھ وإدماج الفرد ضمن ثقافة مجتمعھ ، ودخول مؤسسات أخرى  

تنشئتھ دون إدراك وظیفتھا في رقابة والحد من بعض السلوكات الناجمة عن الرسوم المتحركة ووعیھم 

  ..بخطرنماذج العدوانیة على أبنائھم 

جنا نظریة التنشئة االجتماعیة باعتبارھا موضوعا مستقال وقائما بذاتھ یساعد الفرد على استدماج    وأدر

ثقافة مجتمعھ ومن خاللھا التطبیع االجتماعي عن طریق التفاعل االجتماعي الذي یھدف إلى تھذیب وتنظیم 

كیانھ االجتماعي في الحد سلوك اإلنسان من خالل نموه ودور مؤساساتھا وأھمیتھا في بناء شخصیة الفرد و

نظر بارسونز ..                                                من السلوك العدواني الناتج عن التقلید ألبطالھا 

إلى التنشئة االجتماعیة على أنھا حركة من النسق االجتماعي األكثر بساطة خالل سلسلة من أنساق أخرى 

أكمل بلوغا ، وتعمل ھذه الحركة عن إنتاج سلسلة متداخلة التي تنسجم مع مثل القرابة أو الجوار إلى وضع 

  .128ص  ] 44[ الحقیقة االجتماعیة 

     أیضا نظریة التعلم االجتماعي التي تشمل على التقلید والمحاكاة حیث یرى أصحابھا دوالر

)Doller (ومیللر )Miller ( بأن السلوك یتدعم أو یتغیر أن للتعلم أھمیة كبیرة بواسطة التقلید ویعتقدون 

تبعا لنمط التعزیز أو العقاب المستخدم ، فالسلوك الذي ینتھي بالثواب یمیل إلى أن یتكرر مرة أخرى في 
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مواقف مماثلة للموقف الذي أثیب فیھ السلوك كما أن السلوك الذي ینتھي بالعقاب یمیل إلى أن یتوقف 

  .كة ویتغیر أو یدعم تبعا لموقف اآلباء  من ذلك  السلوك وھكذا یتم تقلید الطفل أبطال الرسوم المتحر

على أن جمھور األطفال لیس جمھورا سلبیا في العملیة االتصالیة یقتصر ) Bandura(  كما أكد باندورا 

دوره على مجرد التلقي ، بل ھو عنصر ایجابي یتأثر ویالحظ ویقلد ویتوحد ویحفظ ، ویأتي الجانب األكبر 

  .فل من برامج التلفزیون المتنوعة بدافع الترفیھ والمعرفة مما یتعلمھ الط

باعتبار أن لھا "جتماعیة إلالنمذجة ا"عملیة  ) walter"( ولتر"و   )Bandura" (باندور "    وأقترح 

دورا حاسما في السلوك العدواني ،و ذلك أن الكائنات البشریة كثیرا ما تكتسب صورا سلوكیة جدیدة بما فیھا 

عدواني من خالل مالحظة أفعال اآلخرین و نتائجھا ، فإعجاب الطفل بالبطل المصارع في الرسوم السلوك ال

  .المتحركة یصبح بالنسبة لھ نموذج 

  ׃ الدراسات السابقة .8.1

تكمن أھمیة الدراسات السابقة في توجیھ الباحث وتساعده في تحدید أبعاد دراستھ واالحاطة أكثر بالجوانب 

ن خالل االطالع على ماتیسر من بحوث ودراسات حول الموضوع الرسوم المتحركة التي المراد دراستھا م

كانت قلیلة مقارنة مع الدراسات حول التلفزیون ، وباعتبار الرسوم المتحركة برنامج من برامج التلفزیون ، 

منھا یدور حیث اطلعنا على بعض الدراسات التي تناولت التلفزیون وأدرجناھا كدراسات سابقة ، وجانب 

  ׃حول موضوع الرسوم المتحركة وھي كالتالي 

  ׃الدراسات العربیة .1.8.1   

  ׃ ] 45[    الدراسة األولى1.1.8.1   

الرسوم المتحركة في التلفزیون و عالقتھا بالجوانب المعرفیة "   دراسة منال أبو حسن فؤاد تجت عنوان 

ى بیان عالقة الرسوم بالجوانب المعرفیة التي تساعد  ، حیث تطرقت الباحثة ال1997بالقاھرة سنة " للطفل

الطفل على استقبال و معالجة المعلومات من انتباه وإدراك وتذكر ولغة ، وغیر ذلك إضافة إلى تحدید الدور 

الذي تلعبھ الرسوم في تنمیة الجوانب المعرفیة للطفل، و الكشف عن مدى مالمتھا لھ، حیث قامت بمسح 

 من أطفال المدارس ، فأجریت على مجموعة من األطفال في الصف الثاني ابتدائي على قطاعات مختلفة

حیث تتضح في ھذا الصف خصائص النمو المعرفي للطفل في مرحلة الطفولة الوسطى، و التي اعتبرتھا 

الذكور و (الباحثة مرحلة مھملة في الدراسات العربیة و المصریة ، وتم االعتماد على متغیرین ھما الجنس

اعتمدت الدراسة على المنھج التكاملي لتحلیل المضمون،وھو .  و المستوى االقتصادي و االجتماعي)اإلناث

كما .یسمح بالتعرف على الداللة اإلحصائیة ، و التحلیل الكمي وأثرھا على الطفل سواء ایجابیة او سلبیة

التلفزیون المصري، و استعملت استعملت طریقة المسح بالعینة للدورة التلفزیونیة لبرامج األطفال في 

  ׃ مجاالت 3استمارة االستبیان كأداة لجمع البیانات التي اشتملت 

    تقیس المشاھدة-

   الجوانب المعرفیة -
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  .أسئلة المعلومات-

  

  ׃   من أھم نتائج المتوصل إلیھا 

لمضمون  وقد أعطى وحدات التحلیل وفئاتھا صورة واضحة عن الرسوم المتحركة من حیث الشكل وا-1

  .وتم الوصول إلى العوامل االیجابیة والسلبیة التي تؤثر على الجوانب المعرفیة للطفل 

 بینت الدراسة أن أفراد العینة یقبلون على المشاھدة التلفزیونیة للرسوم المتحركة في أیام اإلجازة خاصة -2

  .یومي الخمیس و الجمعة 

یة للطفل منھا تركیز العرض في فترات معینة ، ومشاھدة  مدى مالئمة الرسوم المتحركة للجوانب المعرف-3

األطفال في فترات متنوعة ورغبتھم في مشاھدة الفیلم أو المسلسل كلھ ، وزیادة نسبتھم في الرغبة لسماع 

  .التعلیق مما یوضح أھمیة إثراء الجانب المعرفي للطفل 

حركة المنتجة أجنبیا ، حیث یصل الى  من خالل تحلیل مصادر اإلنتاج أنھ ترتفع نسبة الرسوم المت-4

  .٪ ال یتم معالجتھا حیث تقدم كما ھي 34.5٪ في مقابل 61.5

   ׃ 59ص ] 46[   الدراسة الثانیة .2.1.8.1

تضمنت " اثر الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل القطري "قامت بھا الباحثة لولو راشد عنوانھا 

بوكیمون على سلوك ولغة الطفل القطري لتتفرع منھا التساؤالت اإلشكالیة حول اثر الرسوم المتحركة ال

  ׃التالیة 

   ما مدى مشاھدة األطفال القطریین للتلفزیون بصفة عامة ؟-1

   ما برامج األطفال المفضلة لدى الطفل القطري ؟-2

  ؟" البوكیمون"  ما مدى مشاھدة الطفل القطري لمسلسل األطفال-3

  داث التي جاءت في الحلقة التي تم عرضھا للمشاھدة ؟ ما مدى تذكر األطفال األح-4

  ׃ أما تساؤالت الدراسة التحلیلیة 

  ؟)األغنیة ( ما الدعوة التي تطرحھا كلمات التتر -1

   ما الموضوعات التي تركز علیھا الحلقات ؟-2

   ما السلوكیات التي تقوم بھا الشخصیات المختلفة في الحلقة ؟-3

  لیھا الحلقات ؟ ما القیم التي تدعو إ-4

استخدمت الدراسة المنھج الكشفي الذي یؤدي الى اكتشاف الظاھرة ، كما تم اختیار العینة عشوائیا بطریقة 

وتم اختیار ثالث ).سنوات9(تلمیذة للصف الثالث االبتدائي 14 تلمیذ و16 موزعة على 30عمدیة ، تمثل 

  تي وضعتھا الباحثة ، واستعملت مقابلة مع العینة وتم تحلیلھا حسب الفئات ال" البوكیمون"حلقات من مسلسل 

  ׃أھم النتائج العامة للدراسة مایلي

  ׃لمسلسل البوكیمون وجد بعض الجوانب االیجابیة مثل " المیدانیة و التحلیلیة "    من خالل الدراستین 
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ال عامل مھم إلثراء الخیالیة ، فالخی"آش" تنمیة خیال الطفل ، فھناك مشاھد الخیال االیجابي من أفكار -1

  .معرفة الطفل وتفكیره ، ولتنمیة مھارة اإلبداع الفني والقصصي لدیھ 

 شمل على بعض القیم المنشودة ، مثل القیم التي تدعوا إلیھا كل حلقة ، مثل قیمة الوفاء والتعرف على -2

  ا الجوانب السلبیة التي طغت على الجوانب.أصحاب جدد، قیمة التعاون والتواضع 

  ׃یجابیة منھا اال

 سیطرة العنف بدرجة كبیرة ، إذ حفلت كل المشاھد تقریبا بمواقف العنف والصراع واالستقتال الممیت ، -

مع تدعیم النظریة المیكافیللیة السائدة في التعامل لدى شخصیات المسلسل فالغایة تبرر الوسیلة ألنھم في 

  .سبیل الوصول إلى الھدف یتعاركون ویتصارعون 

ك ترویج خفي والدعایة الخفیة لقیم تنافي قیمنا الدینیة واالجتماعیة ، كبعض اللعب لبطاقات دائریة  ھنا-

الشكل یرمى بھا بشكل عمودي على األرض وتحدید الخسارة والفوز عند استقرارھا على الجھة التي تحوي 

  .ةالرسوم وھذا النھج تعود الطفل في لعب القمار وطریقتھ في ورق الربح والخسار

 عدم وجود معلومات تثقفیة تضاف الى رصید الطفل المعرفي ، او تربطھ بالواقع ، بل كانت ھناك قیم -

  خیالیة بالغة ، تشذ الطفل عن واقعھ ، بایضافة إلى معلوملت خاطئة غیرعلمیة وغیر مستندة على حقائق 

  ׃ الدراسات الجزائریة .2.8.1

  ׃ األولى  الدراسة 1.2.8.1

نموذج الرسوم المتحركة " برامج األطفال في التلفزیون الجزائري : "موم مھدي تحت عنوان    قام بھا زع

عالم إل دراسة وصفیة میدانیة ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم ا2001 ٳلى 1999من 

 أیة مقاومة ׃شكالیة حول السؤال التالي إل ، وتمحورت ا2005، 2004تصال جامعة الجزائر ، سنة إلوا

عالم أبوابھا إلحضاریة أبدتھ التلفزة الجزائریة في وجھ ھذا الطوفان من غزو القیم ، ولماذا فتحت وسائل ا

  ׃بكل إستسالم لھ لتندرج تحتھا الفرضیة التالیة 

  . لم تعمل التلفزة على مقاومة ثقافة العولمة في برامج األطفال -1 

 -3. طفل الجزائري بثوابت المجتمع الجزائري  لم تقم بانتاج وطني أصیل یعزز منظومة القیم ال-2 

ساھمت التلفزة الجزائریة في زعزعة منظومة القیم األطفال وتقلید سلوكات ال تمت ٳلى واقعنا الحضاري 

  .بأیة صلة من الصالت 

یضافة إل  كما اعتمدت الدراسة على المنھج المسحي الوصفي والتحلیلي وذلك بوصف الواقع وشرحھ ، با

ر نوعین من العینات فاألولى تتمثل في المسلسالت من الرسوم المتحركة التي شغلت اھتمام الى اختیا

، إما العینة الثانیة تشمل األطفال متمدرسین 2001و2000و 1990األطفال المبحوثین طوال سنوات 

 المنطقة الحضاریة و الشبھ الحضاریة و ׃ في ست مدارس موزعین على ثالث مناطق 428باالبتدائیة

  .  إناث 227ذكور و 201الریفیة بالجزائر العاصمة باستعمال االستبیان على 

  ׃ من أھم النتائج المتوصل إلیھا 
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 یستغرق األطفال وقتا لیس بالقلیل في مشاھدة برامج التلفزة إذ تتراوح المدة بین ساعتین إلى أكثر من -1

دة القناة الجزائریة ، وإنما لغیرھا وھو ما یعد ثالث ساعات في الیوم الواحد ، لكن ھذا الزمن لیس كلھ لمشاھ

  .خطأ كبیر یحمل في طیاتھ شیئا من الخطورة على مستقبل األطفال 

 تستجیب الرسوم المتحركة وحدھا إلى مشاعر األطفال الجزائریین ، فیما یأتي برامج اإلنتاج الوطني و -2

وك األطفال ینعكس من ھذه الرسوم التي تحمل العربي بالدرجة األدنى، وكذلك فان التأثیر األكبر على سل

الذي یحمل كل ما ینفي قیم " عودة المتحولون"البوكیمون و " الكثیر من القیم غیر المالئمة ، كمسلسل

  .مجتمعاتنا اإلسالمیة و العربیة، ثم بقیة المسلسالت التي حازت إعجاب األطفال

 المتحركة معنى ذلك أنھم یتأثرون بھا بوعي و بغیر  تغمر األطفال فرحة كبیرة عندما یشاھدون الرسوم-3 

وعي عبر الزمن الطویل الذي یقضونھا أمامھا، یمالؤون أدمغتھم بأسماء أبطالھا األجنبیة یحفظون ھذه 

األسماء على حساب مایجب أن یحفظوه من أسماء و معالم تخص ثقافتھم وثقافة مجتمعھم، و تقمص 

ظوه من أسماء و معالم تخص ثقافتھم وثقافة مجتمعھم، و تقمص بعض باألسماء على حساب مایجب أن یحف

  .شخصیات أبطال ھذه السلسالت

 وجد ان جمیع األطفال ذكورا و اناثا ھو ما یدفعھم الى مشاھدة الرسوم المتحركة انما ھو حاجتھم للترفبھ -4

ابة بابا للھروب مما ھم فتكون بمث..و التسلیة و التنفیس عن انفسھم امام سوء التفاھم داخل االسرة

  فیھ،وتشخیص االوھام كحقائق واقعیة قد تسبب لھم فیما بعد عزلة عن العالم المعاش او التمرد فیھ 

  ׃ الثانیةالدراسة . 2.2.8.1

رسالة لنیل شھادة " الرسوم المتحركة في التلفزیون الجزائري " ׃  للطالبة بشیش رشیدة تحت عنوان 

   .1997تصال ، جامعة الجزائر ، سنة الماجستر في االعالم واال

  ׃ انطلقت من التساؤالت منھا المتعلقة بمضمون الرسوم المتحركة التي یبثھا التلفزیون الجزائري منھا 

 ماھي مصادر و أنواع السالسل الرسوم المتحركة التي یبثھا التلفزیون الجزائري خالل فترة اجراء -1 

  الدراسة؟

  قیم التي تناولتھا ھذه السالسل ؟ ماھي أھم المواضیع وال-2 

   ماھي ممیزات وقیم االبطال و أعدائھم في السالسل المدروسة ؟-3 

  ׃   أما التساؤالت الخاصة بالجمھور تضمنت مایلي 

   مامدى اھتمام و متابعة االطفال المستجوبین لبرامج الرسوم المتحركة ؟ -1

  ا؟ مانوع السالسل التي یقبل األطفال على متابعتھ-2

   ما مدى تفاعل الطفل المستجوبین مع أبطالھم المفضلین؟-3

 اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج المسحي سواء تعلق األمر بمسح مضمون الرسوم المتحركة التي بثھا 

  .التلفزیون الجزائري أو مسح جمھور ھذا البرنامج من األطفال 
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سنة بإحدى المدارس الجزائر ، 13لى ا8 طفل یترواح أعمارھم من120 و تم تحدید حجم العینة 

واعتمدت على عینة عشوائیة طبقیة لتالمیذ الصف الثالث والسادس من الذكور و اإلناث من مختلف 

  . طفال112 طفال، بعد توزیع االستمارة تحصل على 28اجتماعیة بمعدل إلالمستویات ا

  

  

  ׃ من أھم النتائج المتوصل إلیھا نذكر بعضھا 

 المتحركة وسیلة یستعین بھا األطفال إلنشاء عالقات اتصالیة جدیدة أو لدعم عالقات  تعتبر الرسوم-1 

  .اتصالیة كانت قائمة من قبل سواء مع األولیاء أو األصدقاء 

 یھتم األطفال المستجوبین بكل العناصر التي تتضمنھا الرسوم المتحركةمن أغنیة و رسوم وألوان -2 

درجة األولى كل من القصة و األبطال حیث تفاعلوا أكثر مع أحداث وقصة وأبطال إال أنھم فضلوا بال

  .السالسل وإبطالھا

 إقبال معظم األطفال المستجوبین على متابعة برامج الرسوم المتحركة التي بثھا التلفزیون الجزائري -3

وى تحت المتوسط بالدرجة األولى باختالف مستویاتھم التعلمیة فھي تلبي أذواقھم ،كما أن األطفال من المست

یتابعون برامج القناة الجزائریة أكثر من أطفال المستویین المتوسط وفوق المتوسط ،فحین أقبل األطفال 

ھاذین المستویین نحو برامج الرسوم المتحركة التي تبثھا القنوات األجنبیة والعربیة أكثر من المستجوبین من 

  .المستوى تحت المتوسط 

  ׃ ثةالثال  الدراسة .3.2.8.1

دراسة میدانیة .و الطفل الجزائري" البوكیمون" الرسوم المتحركة ׃قامت بھا الطالبة رقان نبیلة عنوانھا

وصفیة لسلوك الطفل بمدرسة الشیماء بالجزائر العاصمة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستر في علوم اإلعالم و 

  .2005االتصال، جامعة الجزائر ،سنة 

  على الطفل الجزائري؟"البوكیمون "ما مدى تاثیر الرسوم المتحركة ׃ال االتي  تتمحور اإلشكالیة حل السؤ-

  ׃انبثقت من اإلشكالیة مجموعة من التساؤالت منھا 

   ما مكانة الرسوم المتحركة لدى األطفال المبحوثین مقارنة بالنشاطات االخرى؟-1

  ؟ ما مدى تفاعل األطفال المبحوثین مع الرسوم المتحركة البوكیمون -2

 مانوع الرسوم المتحركة المفضلة لدى األطفال و مكانة مسلسل البوكیمون ضمن الرسوم المتحركة -3

  األخرى ؟

   اعتمدت على المنھج المسحي و ذلك لتصویر و تحلیل الظاھرة و باختیار العینة العشوائیة الطبقیة و 

 تلمیذ 112اعي، وتكونت العینة من متغیرات األربع السن و الجنس و المستوى التعلیمي والمستوى االجتم

     سنة ،أما األدوات المستخدمة تتمثل في استمارة تضمنت 13و7في االبتدائي ویترواح أعمارھم بین 

  .سؤال وزعت مباشرة و بالمقابلة الشخصیة مع المبحوثین42

  ׃ ومن النتائج المتوصل نذكر منھا 
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إلى متابعة الرسوم المتحركة البوكیمون ھي الحمالت  أن من األسباب التي دفعت باألطفال المبحوثین -1

اإلعالنیة و الموجة االشھاریة  التي رافقت ھذا البرنامج والتي بثت عبر التلفزیون ،كما أن تأثیر جماعة 

  .الرفاق على األطفال كان لھ دور في متابعتھم من خالل حدیث بعض األصدقاء عنھا 

قد خلق ھذا المسلسل ثقافة موحدة " البوكیمون"جبوا وتابعوا مسلسل  أن معظم األطفال المستجوبین قد أع-2

للجیل الصغیر حیث كانت الرسوم المتحركة المفضلة لدى األطفال في كل البیئات و الفئات التي ینتمي إلیھا 

 ،وتمت المشاھدة بالدرجة األولى في التلفزیون الجزائري ، باالیضافة لذلك شاھدوه أیضا في قنوات أخرى ،

  .تأكیدا على إعجابھم وانجذابھم نحوه

 تبین أن عن دفع األولیاء للمبحوثین في مشاھدة البوكیمون أنھ ال دخل لآلباء في متابعة أطفالھم -3

المسلسل، وحتى وان كان بعض اآلباء ممن یمارسون تأثیرا على أبنائھم في بنیة وتركیب ما یفضلونھ لكن 

ى ، فھذا التأثیر یضعف لمجرد دخول الطفل المدرسة وانفصالھ عن ھذا یقتصر على مرحلة الطفولة األول

  .أولیائھ واحتكاكھ باألقران

  ׃ الرابعة الدراسة .4.2.8.1

رسالة لنیل شھادة الماجستر بمعھد " الطفل والتفاعل مع برامج البارابول " للطالبة بن بوزید تحت عنوان 

  .1997اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر،سنة 

نت اإلشكالیة حول الموضوعات مختلفة كعادات وأنماط مشاھدة األطفال لبرامج البارابول ،ومدى  تضم

  ׃تأثیرھا على ثقافة الفرد وشخصیتھ بطرح التساؤالت منھا 

   ماأثر البرامج على بعض القیم ؟-1 

   ھل تنسجم البرامج التي یشاھدھا األطفال مع مراحل طفولتھم ؟-2 

  فال بالبرامج المخصصة لھم ؟ مامدى اھتمام األط-3 

 ھل یمیل األطفال األقل امتیازا في المجتمع التي تشاھده البرامج المتضمنة العنف و المغامرة ؟استعملت -4 

 من حي متوسط 50 من حي راقي و60 مبحوث موزعین على أحیاء مختلفة 150العینة القصدیة على 

امت بتقنیة استمارة بالمقابلة وتوزیعھا على كما ق.أنثى80ذكر و70 من حي شعبي ، مكونة من 40،و

 من مدرسة الكالیتوس ،مع استعمال تقنیة 75مبحوث من مدرسة حیدرة و75األطفال بالمدارس الجزائر ب 

  .المالحظة 

  ׃أھم النتائج المتوصل لھا 

اھدین  أن البرامج األجنبیة استحوذت على إقبال مجمل أفراد المجتمع المدروس حیث بلغت نسبة المش-1

٪ ألنھا متنوعة وترفھ عن النفس وأحسن من القناة الوطنیة بالكم و الكیف خاصة بما یتعلق ببرامج 100

  .األطفال

تضم ( كشفت الدراسة أن البرامج المفضلة لدى إفراد المجتمع البرامج الترفیھیة في المرتبة األولى -2

  )ا البرامج الكبارالرسوم المتحركة واألفالم ذات اإلیقاعات الموسیقیة لیلیھ



29
إلى بعض سلوكات غیرالالئقة كالعنف،بینما في الحي ) حي شعبي ( یمیل بعض األطفال أقل امتیازا -3

  .الراقي و المتوسط باعتبار العنف غیر مقبول 

    ׃ الخامسةراسة الد. 5.2.8.1

جیة للبرامج الوطنیة دراسة سوسیولو" التلفزیون الجزائري والمجتمع "إبراھیم عباسي الدراسة تحت عنوان 

تتمحور . 1993والمشاھد الجزائري ، رسالة لنیل شھادة الماجستر في علم االجتماع ،جامعة الجزائر ،سنة 

  ׃اإلشكالیة حول التساؤالت التالیة 

   ھل البرامج التلفزیونیة وطنیة فعال أم أن الجزائر سوقا لترویح للبضائع اإلعالمیة الغربیة ؟-1

  مج على القیم والمفاھیم الجزائریة ؟ ھل تؤثر البرا-2

  ׃بطرح الفرضیات التالیة 

 وسائل وطنیة لكن من خالل ما یعرض ال تثبت ذلك ، وبالتالي – خاصة المرئیة – تعتبر وسائل اإلعالم -1

  .فالتلفزیون نملكھ كوسیلة لكن یستغلھ اآلخرون 

 تلفزیوننا تھمش واقعنا ، بل یناقضھ  یعتبر التلفزیون وسیلة ھامة لعرض وتحلیل الواقع ، غیر أن-2

لیعرض واقعنا اجتماعیا ارویا أو أمریكیا أو غیرھما ، وبالتالي فھو یھمش الواقع وتھدم القیم لیستبدلھا بقیم 

  أخرى 

 یعتبر التلفزیون من ناحیة النصوص أحد أدوات التربیة والتنمیة لكنھ في الواقع الیساھم في عملیة -3

  .رة التنمیة التربیة وتعرقل مسی

  اختار الباحث العینة القصدیة متكونة من الفئات األساتذة ،الطلبة ، تالمیذ ، عمال ، موظفین ، متقاعدین ، 

كما استعمل المنھج تحلیل المحتوى الكالسیكي،لجانب األدوات االستمارة وزعت على عینة . ربات البیوت 

  . سنة 50 سنوات إلى أكثر من 10راوح السن من  مبحوث باستخدام العشوائیة الطبقیة ، یت180قدرھا 

  ׃  من أھم النتائج المتوصل الیھا 

 -2. یقوم التلفزیون الجزائري بعملیة التكدیس القیم المستوردة التي تؤدي حتما الى عملیة انفصام القیم -1

طفل على مشاھدة یھدد التلفزیون الجزائري من خالل برامج األطفال عملیة التنشئة االجتماعیة بتعوید ال

 جریمة ھذه المشاھد 7000الرعب و العنف ، أكدت الدراسة أن الطفل في المرحلة األولى یشاھد حوالي 

تفجر فیھ غریزة االنتقام و استخدام العنف ، زیادة على ھذا صور الخیال المفرط قد یولد لدى الطفل الشعور 

  .باالزدراء لواقعھ المحیط بھ 

  .یعرض واقع آخر غیر واقعنا، وال یعالج الواقع الحقیقي التلفزیون الجزائري -3
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  ׃الدراسة األجنبیة . 3.8.1

  ׃األولى  الدراسة .1.3.8.1

) Corder borz(وكورد بولز )O. Brayants shirley( قام بھذه الدراسة الباحثان أوبرت شارلي 

ص  ] 37[ 1978سنة " ماعیة للطفلأثار التلفزیون على السلوك االجتماعي والتنشئة االجت"تحت عنوان 

52.

   ھدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة التلفزیون باألطفال وأثار مشاھدتھم للتلفزیون على سلوكھم 

.االجتماعي وتنشئتھم 

 سنة من 12 إلى 8 طفل من الذكور واإلناث ممن تتراوح أعمارھم من250  وأجریت على عینة قوامھا 

و اإلعدادیة مع استعمال أداة استفتاء لمعرفة اثر مشاھدة التلفزیون على السلوك المدارس االبتدائیة 

  .االجتماعي لألطفال

׃ وتوصل إلى بعض النتائج 

 أن للتلفزیون أثار سلبیة وایجابیة ، ومن اآلثار السلبیة لمشاھدة التلفزیون إن بعض برامج التلفزیون إن لم -

ان سببا في حدوثھ لدیھم من حیث أسلوب التدبیر والتخطیط للخطأ و یكن عامال مباشرا لالنحراف االانھ ك

محاولة تقلید حركات العنف التي تظھر في المسلسالت التلفزیونیة إما أثار ایجابیة تتمثل في زیادة المعرفة 

  .وترسیخ القیم والعادات االجتماعیة االیجابیة 

  ׃ الثانیةدراسة ال. 2.3.8.1

أثار التلفزیون على األطفال من حیث العنف ׃عنوانھا ) Gross( وجروس )Geen(قام الباحثان جین 

ھدف الدراسة التعرف على أثار المشاھدة التلفزیون على األطفال من .. 1976والسلوك العدواني في سنة 

.حیث العنف والسلوك العدواني وبعض المتغیرات األخرى كالحث و اإلثارة والتقلید والقدوة 

  .تعملة قیام باستفتاء لألطفال وأیضا اختبار السلوك العدواني لدیھم  ومن أدوات المس

׃   من نتائج المتوصل إلیھا 

 قد یتعلم األطفال السلوك العدواني من التلفزیون ،ولكنھم ال یحاولون تنفیذ ھذا السلوك في الواقع الحیاتي -1

غیرھمإال إذا كان ھناك من یشجعھم علیھ كاألصدقاء أو أولیاء األمور و

 ان مایشاھده لالستعداد الطفل من عدوان في التلفزیون قد یحرك لدیھ استعداد للعدوان ومن ثم تعمل -2

المشاھدة على إثارة ھذا االستعداد وتحریكھ وعلى ذلك، فلن یكون للمشاھدة أثارھا على الطفل إال إذا كان 

  .   ر بمثابة العامل المحفز الوجود  لدیھ االستعداد المسبق للعدوان أصال، ومن ثم فالمشاھدة تعتب

׃ ] 47[  ׃االثالثة الدراسة .3.3.8.1

 التلفزیون في البیوت البریطانیة ،حیث بلغ عددھا ثالثة أجھزة  لقد جاءت ھذه الدراسة في فترة تزاید عدد 

فس االجتماعي  ملیون سكن ،  التي قامت الباحثة ھیلد ھیملوایت وھي أستاذ علم الن15مالیین جھاز یملكھا 
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بجامعة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة ، واستغرق إعداد البحث مدة أربع سنوات ، وتھدف ھذه الدراسة 

كما اعتدت .الى معرفة اثر التلفزیون على الطفل في مظاھر و أوقات والظروف مختلفة لعملیة المشاھدة

طفال، المجموعة األولى تملك الجھاز التلفزیون الدراسة على التجربة التقلیدیة مقارنة بین مجموعتین من األ

.والمجموعة الثانیة ال یملك ھذا الجھاز

 سنة من مختلف 14-13سنة ومابین 11-10طفال تترواح أعمارھم بین 1854  ولقد بلغ حجم العینة 

 الطبقات ،ومن أھم األدوات التي استعملت توزیع الكشوف على األطفال، لیسجل كل طفل نشاطھ الیومي

لمدة أسبوع وكذا توزیع كشوفا  أخرى تتعلق بكیفیة تعاملھم مع وسائل اإلعالم األخرى، كالقراءة والرادیو 

  .و السینما ،باالیضافة لتحلیل المحتوى على مضمون بعض البرامج للتعرف على أھم القیم التي یحتویھا 

  ׃من النتائج المتوصل إلیھا 

بشدة، على الرغم من انھ یتوسط األسرة، وبزرع إحساسا قویا  إن التلفزیون ال یدعم روابط األسرة -

بالترابط ، حیث ان المشاھدة الصامتة عند الطفل تزداد كالما تقدمت بھم السن، وفي الطور المراھقة یصبح 

قضاء وقتھ مع أسرتھ سببا في اضطرابھ ،ویتسبب التلفزیون في نقص األنشطة األخرى التي یمارسھا مع 

 ذلك فانھ كثیرا ما یقنع اآلباء واألبناء أنفسھم ان المشاھدة توحد األسرة ویمیل اآلباء واألبناء ألوالدیھ، ومع

  .نحو الدفاع عن التلفزیون وینكر معظمھم أثاره الضارة وتبرئة أبنائھم من ردود الفعل غیر مرغوب فیھ

یجد صعوبة في اقامة عالقة  أن الطفل المدمن على مشاھدة التلفزیون الذي ال یحس باألمن في أسرتھ و -

  .مع األطفال فیبحث عن األمن والصحبة في التلفزیون 

  

  ׃تقییم وتعقیب 

  ׃لقد تم توظیف ھذه الدراسات من خالل العناصر التالیة  

تحدید المتغیرات التي یمكن التركیز علیھا ، وٳعطاء نظرة عامة حول الموضوع ، مع بلورة أھمیة ھذا * 

ألھم شریحة في المجتمع ) الرسوم المتحركة (لتي تشمل برنامج من برامج األطفال النوع من الدراسات ا

  .وھو الطفل 

  .ساعدت الباحثة عن كیفیة ٳعداد الجانب المنھجي للدراسة المیدانیة وخاصة المنھجیة وأداة الدراسة * 

  الرسوم المتحركة من    مما سبق من الدراسات  السابقة  و التي شملت على الدراسة األولى  حیث تناولت

جانب ٳیجابي المعرفي وأثرھا على الطفل من ناحیة اللغویة والتثقفیة ، أما دراستنا تجاوزت ھذا جانب إلى 

جانب آخر وھو الجانب السلبي الذي یتمثل في أثر الرسوم المتحركة العنیفة على تنمیة سلوكھ العدواني ، 

  )ایجابي(لجانبین عكس ھذه الدراسة تقتصر على جانب واحد أما نتائج دراستنا فیمكن أن تعمم على كال ا

وأثره على سلوك الطفل لنجد من خالل " البوكیمون"    أما دراسة الثانیة والخامسة  ركزتا على الرسوم

أن صور العنف ھو غالب على الرسوم المتحركة التي كانت بدایة وانطالقة لدراستنا ، ) الثانیة (نتائجھا 

  .انعكست سلبا على سلوك الطفل )العنف والعدوان  ( ھرفمن ھذه المظا
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     أما دراسة الثالثة والمتعلقة ببرامج األطفال في التلفزیون الجزائري ،حیث تناول الغزو الثقافي 

. األجنبي على الرسوم المتحركة في غیاب انتاج وطني الذي یعزز قیمنا وھي نقطة مشتركة في دراستنا 

ة التي تمیزت باالتساع والشمول ، تتناول فیھا الرسوم المتحركة في التلفزیون الجزائري لتلیھا دراسة الرابع

بدراسة كل السالسل المعروضة مع القیم االیجابیة والسلبیة ، حیث تركز على القیم أكثر من السلوك عكس 

یاء ونظرتھم الى الرسوم مع استعمال تقنیة المقابلة مع االول. دراستنا التي تركز على السلوك أكثر من القیم 

المتحركة وموقفھم منھا ومن سلوكات أبنائھم دون االكتفاء بدراسة  درجة تفاعل الطفل مع الرسوم 

  .المتحركة 

    أما دراسة السادسة تناولت الطفل ودرجة تفاعلھ مع برامج البارابول ، فتوصلت الى أن الرسوم تحظى 

الخ ثم دراسة السابعة  تناولت ..بھم كل القیم أخالقیة أو إجتماعیة باھتمام كثیر من األطفال ، ومصدر الكتسا

واقع التلفزیون الجزائري في المجتمع  ، وتوصلت إلى أن التلفزیون یھدد التنشئة االجتماعیة من خالل 

  .برامج األطفال ومشاھد العنف وھي نقطة رئسیة ومشتركة لدراستنا 

 التلفزیون من ناحیة ایجابیة وسلبیة ، ومن سلبیاتھا وجود سلوكات    بینما الدراسات األجنبیة  تطرقت إلى

عدوانیة و مشاھد عنیفة  مع تقلیص أنشطة الطفل مع األولیاء وھذابصفة عامة دون تحدید أي برنامج  أكثر 

  . تأثیرا 

  

   ׃ صعوبات الدراسة .9.1

  ׃ من الناحیة النظریة 

  .ضوع العنف في الرسوم المتحركة  قلة الدراسات السوسیولوجیة التي تتناول مو-

  قلة المراجع خاصة بالرسوم المتحركة جعلنا ننتقل إلى أكثر من مكتبة للبحث ، حیث ضیعنا كثیر من -

  .الوقت 

  ׃من الناحیة المنھجیة 

  . تتمثل في استخدام تقنیة تحلیل المحتوى -

  ׃من الناحیة المیدانیة 

   إجراء البحث ، وشروعنا في ملء استمارة بالمقابلة بعد الموافقة من طرف مدیر المدرسة على-

  .نتھاء ، مما أعاقنا في جمع البیانات بصفة دقیقة إلقام بتحدید فترةا

 ظھور بعض التالمیذ بصورة مثالیة حول إجابات المتعلقة بالسلوك العدواني داخل األسرة أو خارجھ ، مما -

تغرق منا وقتا في إعطاء أمثلة أكثر للحصول على جعلنا نشرح لھم أن إجاباتھم لیست امتحان التي اس

  . اإلجابة 

  ).اإلداریة والتعلیمیة (  صعوبة ٳجراء المقابالت مع األساتذة لكثرة التزاماتھم -
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  2لفصل ا

  التلفزیون والرسوم المتحركة

  

  

نافذة " ھناك من یعتبرهتعد مكانة التلفزیون لدى أفراد المجتمع معتبرة ، ومحل اھتمام الباحثین منذ ظھوره ،ف

   01ص  ] 48[ " مفتوحة على العالم الخارجي تصور وقائع وتجارب 

كما ھو الوسیلة األكثر إتباعا مقارنة بالوسائل اإلعالمیة األخرى نظرا لما تقدمھ من محتویات متعددة    

. تخدم أذواق ومیول الفئات االجتماعیة من بینھا برنامج الرسوم المتحركة 

  ׃ تطرقنا في فصلنا إلى أربع مباحث    لھذا

یتمثل المبحث األول في تعریف التلفزیون ومعرفة خصائصھ ووظائفھ ودوره في المجتمع لننتقل إلى 

  .المبحث الثاني الرسوم المتحركة تاریخھا وتقنیتھا وأھدافھا

 المتحركة في التلفزیون أما المبحث الثالث تطرقنا الممیزات الرسوم المتحركة، لنتكلم في األخیر عن الرسوم

  .الجزائري مع أھم القنوات الفضائیة المختصة فیھا

׃ التلفزیون .1.2

  : تعریفھ.21.1.    

   یعتبر التلفزیون وسیلة من وسائل االتصال تعتمد على الصوت والصورة في آن واحد ، جمعت بین 

  télé  مكونة من كلمتین  Télévisionخواص اإلذاعة المسموعة وخواص الرسائل المرئیة ، وكلمة 

  .09     ص ] 49[  ومعناه الرؤیة أي نقل الصور والمرئیات من بعید visionومعناه مكان بعید   

 ویمكن تعریف نظام التلفزیون من الناحیة العملیة بأنھ طریقة إرسال واستقبال الصورة المرئیة         

موجات الكھرو مغناطیسیة ، وكذلك یرسل في نفس المتحركة وغیر المتحركة ، من مكان ألخر بواسطة ال

الصوت المصاحب للمنظر المتلفز حتى نحصل في جھاز االستقبال على برنامج متكامل بصریا وسمعیا ، 

ویعد التلفزیون من أروع انجازات العقل البشري وقد بلغ الیوم مستوى من التقدم والتطور واالنتشار ، جعلھ 

تي الیمكن تصور الحیاة العصریة بدونھا ، وأصبح من أكثر األدوات المترجمة في من فروع التقنیة الفنیة ال

   .15 ص ] 50[ وسائل التربیة والتعلیم في شتى المجاالت السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة 

ورة    فالتلفزیون أداة للمعرفة ، اذ یساھم في تكوین اللغة ، الفكر االستدالل والتخیل ، اذ یقدم لكل واحد ص

   .13ص  ] 51[ عن العالم 
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أن الصورة التلفزیونیة بطبیعتھا المجزأة حیث تنتقل  ) : Maklouhan" ( ماكلوھان " وفي رأي     

 نقطة في الثانیة الواحدة ، یتلقاھا المستقبل باختصار وعل بعدین فقط ألن عدسة التلفزیون 3000نحو 

 الصورة لیكملھا بنفسھ ویضیف إلیھا عن طریق المعایشة التصور البعد الثالث طبعا فتجعل المشاھد یستقبل

و المعاناة ، وبذلك خلقت ھذه الوسیلة الجدیدة إحساسا وجدانیا في مجتمع جدید یمكن تسمیتھ بالمجتمع 

  . 131 ص ] 52[  التلفزیوني 

نحن في البیوت   فقد أصبحت عدسة التلفزیون ھي العدسة الحقیقیة للمجتمع وتطوف بنا بعیدا عبر العالم ، و

   .496 ص ] 53[  قعود 

  إذن فالتلفزیون عبارة عن إذاعة مرئیة تقوم فیھا آلة التصویر االلكترونیة بتحویل الصور المضاءة إلى 

   .27 ص ] 54[ نبضات كھربائیة ، تنقلھا محطة اإلرسال ، ثم تستقبلھا أجھزة االستقبال وتعید تكوینھا 

تلفزیون كوسیلة اتصال جماھیریة بالتقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت    كما ارتبطت عملیة انتشار ال

الحدیثة ، وھذا ما ظھر على سبیل المثال في العالقة بین التلفزیون واألقمار الصناعیة ، واستخدام نظام 

 ] 55[   .الكابل لتنویع محطات اإلرسال و القنوات المستقبلیة والمرسلة ولیغطى العدید من مناطق العالم

   .36 ص

  ׃ خصائص التلفزیون . 2.1.2

  :یعد التلفزیون كوسیلة اتصالیة جماھیریة لھا خصائص متمثلة فیما یلي 

  :االستحواذ .1

 من أبرز صفات التلفزیون استحواذه على مشاھدیھ ، وھذه صفة تملیھا الطبیعة المادیة للتلفزیون ، فھو 

والصورة یثیران مشاعره ویؤثران علیھ ، وھما من یسیطر على حاستي السمع والبصر معا ألن الصوت 

 فیركز انتباھھ على صورة متحركة ناطقة متغیرة .75 ص ] 53[   أھم الحواس التي یمتلكھا اإلنسان

محصورة في إطار صیغي محدود، وال یكلفھ جھدا، ینتقل بھ في أي مكان یراه مناسبا ، جعلت بعض 

  .35 ص ] 56[  ان وفق برامج ھذا الجھازالمشاھدین یضیع وقتھ في كثیر من األحی

  :  التمییز الفني بالصورة والحركة واللون .2

  من أھم مایمیز التلفزیون عن سائر وسائل اإلعالم ھو االعتماد على حاسة البصر بالدرجة األولى إلى 

استیعاب جانب حاسة السمع ، عن طریق حاسة البصر یكتسب اإلنسان ثمانیة أعشار معلوماتھ ، كما أن 

٪ عند استخدام الصورة والصوت في وقت واحد ، كما تطول مدة 35المرء المعلومات یزداد بنسبة 

   . .36ص  ] 56[   ٪55االحتفاظ بھذه المعلومات عندئذ بنسبة 

  :  وذلك ألن ما یعرض في التلفزیون الملون لھ مرایا ال یحققھا التلفزیون األبیض واألسود أھمھا 

  .تضفي على األشیاء المعروضة واقعیة أن األلوان   * 

  .أن األلوان تساعد على التفرقة بین خصائص الممیزة لألشیاء   * 

  .أن األلوان تساعد المشاھد على التذكر   * 
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   : التكرار.3

  من األمور المسلم بھا أن المعلومات التي یتلقاھا اإلنسان ال تستوعب بكاملھا كما أنھ یفقد نسبة كبیرة 

الوقت ، مما  یجعل عملیة إعادة عرض المعلومات وتكرارھا أمرا ضروریا لیتم تثبیتھا ووعیھا لمرور 

وتذكرھا واالستفادة منھا ، والتلفزیون من وسائل االتصال عموما على التكرار واإلعادة وتقدیم الموضوع 

لخاصیة في التلفزیون والفكرة الواحدة بأشكال متعددة بحیث یظھر في كل مرة وكأنھ موضوع جدید ، وھذه ا

 .36 ص ] 56[  .ر ھي من أبرز عناصر التأثی

  ׃ القدرة على االلتقاء بالجماھیر .4

 االلتقاء بالجماھیر ھي من أھم أھداف وسائل االتصال الجماھیریة التي اشتقت اسمھا من الجماھیر ، غیر 

تشارھا أو قدرتھا على جذب أن ھذه الوسائل تختلف في قدرتھا على تحقیق الھدف منھا ، حسب سعة ان

الجماھیر إلیھا وتفاعلھا معھا وتأثره بمضامین رسائلھا ، ویتمیز التلفزیون على غیره من وسائل االتصال 

  .بقدرتھ على ا  اللتقاء بالجماھیر 

  فالتلفزیون ھو المثال لوسائل االتصال الجماھیریة التي نشاھدھا عدد ھائل من الناس، فقد وصل الحد إلى 

ض األطفال والكبار إلى حالة اإلدمان التلفزیوني وباتت تشكل ظاھرة لھا خطورتھا على عملیات القراءة بع

  . 37 ص  ] 56[ والتأمل والتعلیم الذاتي والتخیل 

  ׃ وظائف التلفزیون .21.3.

  :  یعتبر التلفزیون ن أداة إعالمیة وثقافیة وتربویة لھا عدة وظائف أھمھا 

  تكمن الوظیفة األساسیة للتلفزیون في اإلعالم إال أنھ لم یكتف فقط ببث األخبار ׃یة  الوظیفة اإلعالم.1 

  .مشاركة والعمل في الحیاة االجتماعیة ، بل عمد إلى التحلیل والتوضیح والحث الدائم على ال

  إذ تعمل التلفزة على تقدیم أخر األخبار ومستجدات األوضاع واألحداث كما تعمل على 

   .114 ص ] 57[   .الخ....اھرات السیاسیة والثقافیة والریاضیة تغطیة التظ

  : الوظیفة التثقیفیة التربویة .2

   تعتبر الثقافة من أھم أھداف التلفزیون ، ولق أصبح ھذا األخیر من أھم وسائل التثقیف التي 

ان وطرق ھي في متناول الجماھیر ، والتلفزیون یملك قدرة كبیرة على التأثیر في حیاة اإلنس

  .قلیلة الحظ في الثقافة والتعلیم  معیشتھ ویزداد ھذا التأثیر خطورة كلما كانت البیئة

ویعمل التلفزیون على ربط المشاھد بثقافات عصره ویساعد على فھم والمشاركة فیھ، بحیث تتكون لدیھ   

  .نظرة عامة عن الحیاة والوجود

بیة والتكوین كما یساھم في غرس القیم الثقافیة في المجتمع  كما یقوم التلفزیون بدور كبیر في عملیات التر

  .115 ص ] 57[   .وھذا الشيء یكتسي أھمیة كبیرة في المجتمعات النائیة
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   ׃ الوظیفة الترفیھیة .3

یعد الترفیھ وسیلة من وسائل التي تساعد الفرد في مواجھة أعباء الحیاة في العصر الحدیث ، فمن جالل   

 یمكن اإلنسان من أن یتقمص الشخصیات ویمر بكثیر من التجارب و الخبرات مما یؤدي إلى الفن والترفیھ

یسري عن النفس ویخفف "شعور بالراحة النفسیة، فالتخیل وتقمص الشخصیات الوھمیة، كما یقول فرویده 

   .61 ص ] 58[   ."التوتر

یح تصرف اإلنسان ولوالى حین عن   وتعتبر التسلیة جزء ضروري في حیاتنا ،وذلك الن التسلیة والترو

التوتر النفسي وعن مشاكلھ الضاغطة ، وتعید التسلیة بناء معنویاتھ واثر على االعتدال في صحتھ النفسیة 

ویمكن أن یعتبر الترویح والتسلیة من أھم تأثیرات التلفزیون على الجمھور فھو یقوم بالترویح بعد ..والبدنیة 

   .83 ص ] 59[  خارجھ عناء سواء العمل المنزلي أو 

  ׃التلفزیون في الحیاة االجتماعیة .21.4.

  ׃ دور التلفزیون في التنشئة االجتماعیة .1.4.1.2   

یتفق االجتماعیون والتربویون على أن ھناك مؤسسات معینة في كل مجتمع تقوم بتنشئة األفراد وتثقیفھم 

والعقائد التي تشكل ھویتھم الثقافیة  م المعارفوتعلمیھم السلوك المقبول اجتماعیا باإلضافة إلى تلقینھ

   .33 ص ] 60[  والحضاریة

    ویمكن اعتبار البیت والمدرسة والمسجد بالرغم من اختالف األفراد في تحدید أي من ھذه 

  المؤسسات أكثر تأثیرا، وفي منتصف القرن الماضي جاءت ثورة االتصال لتجعل من

 شریكا فاعال ، إن لم نقل المساھم األول في عملیة التنشئة االجتماعیة وسائل اإلعالم وبالخصوص التلفزیون

والعملیة التربویة إلى جانب المؤسسات السابقة ، وتكمن فاعلیة التلفزیون في كونھ یخاطب األفراد المتلقین 

[  دة وھم جالسون في بیوتھم وفي مكاتبھم أو في أي مكان أخر ، تشمل كل شرائح المجتمع بالسمع والمشاھ

   .67 ص ] 60

  وعلیھ فالتلفزیون یعد مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة ، ذا مكانة ال یستھان بھا في كافة المیادین 

الفكر والتأثیر من ثقافة وترویح وتسلیة وتوجیھ وفق أحدث التقنیات في  مجال اإلعالم واالتصال ، جعلھ 

ما تحملھ مضامین الرسائل اإلعالمیة من قیم ایجابیة أو سلبیة من أكثر الوسائل الجماھیریة تأثیرا من خالل 

  ׃دور التلفزیون في تشكیل القیم االجتماعیة .2.4.1.2

للتلفزیون دور ھاما في تشكیل القیم االجتماعیة ، خاصة بعد ظھور مایعرف بالعولمة ، وما أصبحت    

والتي تولد قیما اجتماعیة جدیدة  ، مجتمعات العالمتنقلھ البرامج التلفزیونیة من نماذج ثقافیة واجتماعیة عن 

  .بعد تفاعلھا مع الثقافات والقیم االجتماعیة للمجتمع الذي تصلھ ھذه النماذج الثقافیة 

 وتشیر معظم الدراسات في ھذا المجال إلى أن التلفزیون یقوم بدور ملموس في تكوین اآلراء أكثر مما 

اه البشر الطبیعي لحمایة أنفسھم من خالل التعرض االنتقائي والتذكر یساھم في تغییرھا ، وذلك بسبب اتج
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االنتقائي واإلدراك االنتقائي ، فنحن نمیل إلى تعریض أنفسنا للرسائل التي تتفق مع أفكارنا ومعتقداتنا 

  .400 ص ] 61[  .واتجاھاتنا وكذلك تجنب الرسائل التي التتفق مع توجھاتنا 

 وخاصة التلفزیون یفضل التعبیر عن آراء األغلبیة من أفراد المجتمع وكذا عن     كما أن وسائل اإلعالم

  القیم واالتجاھات السائدة فیھ وھذا ما یؤدي إلى االنسجام االجتماعي وإضعاف القدرة

، وزیادة على ذلك فان األفراد أحیانا قد یتبنون اتجاھات وآراء لیس عن اقتناع  . 83 ص ] 62[  الفردیة  

اد أصیل بأھمیتھا وصدقھا ، وإنما لكونھا تمثل آراء معظم الناس ، فالقیم االجتماعیة تعتمد على وعي أو اعتق

.  األفراد وفھمھم للتجربة االتصالیة ، وقد أثبتت البحوث العدیدة فعالیة التلفزیون في خلق اتجاھات جدیدة 

في ) Mirton"           (  میرتون " و  ) Lazar sfilde" (    الزار سفیلد " كما وجد كل من 

دراستھما ألثار التلفزیون على القیم االجتماعیة أن التلفزیون ال یدعم معتقداتنا السابقة فقط ، وإنما یدعم 

اتجاھات وأنماط سلوك المجتمع أیضا ، فالنشر اإلعالمي یسد الفجوة بین االتجاھات الفردیة الخاصة 

    .401ص  ] 61[ واآلداب العامة السائدة في المجتمع 

  : دور التلفزیون في تشكیل السلوك .3.4.1.2

  یبقى التلفزیون ن محل اھتمام الدراسات والبحوث اإلعالمیة والسوسیولوجیة بغرض كشف وفھم أثارھا 

االیجابیة والسلبیة على سلوك الجمھور الملتقى وفي ھذا المجال ركزت معظم الدراسات على السلوك 

إضافة إلى تأثیر ـفالم العنف على األطفال ، وھنا یمكن ذكر مثال التجربة التي قام بھا االنتخابي لألفراد ، ب

على مجموعتین من األطفال حیث وضع كل  ) Albert Bandura" (  البیرت باندورا" العالم األمریكي 

لى شریط مجموعة في غرفة فیھا نفس األلعاب التي في الغرفة األخرى ، إال أنھ عرض على المجموعة األو

  .فیدیو یظھر فیھ شخص یمارس سلوكا عدوانیا ضد دمیة بحجم اإلنسان 

 وبعد فترة ھو والفریق الذي معھ بسحب األلعاب من أطفال المجموعتین ، وجمعوه في غرفة خالیة إال 

ة أن األطفال من المجموع" باندورا" لدمیة شبیھة بتلك التي كانت تتعرض للعنف في شریط الفیدیو ، فالحظ 

األولى الذین تعرضوا لشریط الفیدیو عبروا عن سخطھم على الموقف الذین تعرضوا لھ بضرب الدمیة 

  67 ص ] 60[  وشتمھا بالطریقة نفسھا التي شاھدوھا في الفیدیو

وتشیر الدراسات إلى نسبیة التأثیر السلبي للبرامج التلفزیونیة سواء على أنماط حیاة األسرة أو حیى على  

لدراسي لألبناء، فرغبة األطفال في مشاھدة التلفزیون قد تدفع بھم في بعض األحیان إلى مراجعة التحصیل ا

   .400 ص ] 32[  .دروسھم مبكرا

  ׃الرسوم المتحركة تاریخھا وتطورھا وتقنیاتھا . 2.2

  ׃ نبذة تاریخیة عن الرسوم المتحركة وتطورھا.22.1.  

التحریك السینمائي باعتبارھا احد تقنیات وأنواع ھذا الفن، الذي   یرتبط تاریخ الرسوم المتحركة بتاریخ فن 

یعتبر فن قائم بذاتھ، حیث مر بمراحل وعدة تطورات وتحوالت لتصل إلى شكل الحالي من الرسوم 

  .المتحركة 
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 19وذلك ابتداء من القرن )J.Blatu(  ویعود الفضل في اكتشاف الرسوم المتحركة إلى جوزیف بالتو 

 والمعرفة باسم 1832و1828میم آالت للعرض مثل آلة العرض الذي طورھا مابین عن طریق تص

 1876في العرض من خالل وضعھ عام " ریمو"الى جانب تقنیة " Phenakistiscope"بینوكسیكوب 

   ] 63[  .والتي تحتوي على اثنتي عشرة مرآة عاكسة  للرسوم "Le praxinoscope"آللة برازي سكوب 

 .I"(امیل ریمو   "ا التحریك في طور التجریب بالرغم من بعض المحاوالت مثل محاولة    وبقیت سینم  

rimo ( والذي یعتبر الشكل البدائي للرسوم المتحركة 1888إلنشاء المسرح البصري عام .  

 .S" عندما أنتج األمریكي ستوارت بالكتون 1906  وقد تطور فن التحریك السینمائي ابتدءا من سنة 

Blaktoun " والذي استعمل فیھ تقنیة صورة بصورة التي مكنتھ " بالفندق المسكون"فیلم الخدع المعروف

من إدخال الحركة أو إنشاء وھم الحركة على األثاث والجماد أثناء تصویره لفیلمھ ، فقد أدھشت ھذه التقنیة 

یلم من أفالم الرسوم إنتاج أول ف) Blaktoun(األوساط الفنیة في ذلك الوقت ، ولھذا استطاع بالكتون 

 تحت عنوان المراحل المضحكة لألشكال المسلیة ،1907المتحركة عام 

) IMEL.Kl(كما قدم في نفس السنة الفنان الفرنسي إمیل كوھل" الریشة الذھبیة" ثم أنتج في نفس السنة فیلم 

" فانوس السحريال"وأبدع أول فیلم متحرك بعنوان "  عیدان الثقابتحریك"فیلم رسوم متحركة واسمھ 

 الصورخلط  اختراعا أخر،حیث 1917عام ) Max felsher( ثم قدم الفنان ماكس فلشر 1908سنة 

بالرسوم المتحركة ألول مرة في تاریخ الفن، وبدخول الفنان والت دیزني میدان الرسوم  الواقعیة الحیة

   .67 ص ] 05[  .المتحركة تحولت بفضلھ إلى فن جماھیري 

األمیرة الصغیرة " ت دیزني أكثر من مئة فیلم قصیر ، وقدم أول أفالمھ الطویلة وھو  ولقد صنع وال

 دقیقة واعتبارا منذ ذلك الوقت أخذت األفالم الطویلة تتوالى فصدر 84و كانت مدة الفیلم " واألقزام السبعة

" سندریال" و 1942" بامبي " و1940في "فانتازیا"و" بینكیو"بعد ھذا الفیلم أفالم طویلة كثیرة منھا 

والت "وان كتاب الغاب ھو آخر األفالم التي أشرف علیھا .... و1951ألیس في بالد العجائب " و 1950

 رسام 100 فنان وعمل فیھ 300اقتضى انجازه ثالث سنوات ونصف السنة واشترك في تنفیذه " دیزني 

 رسما مختلفا ، كان 1440ة  رسم ودقیقة واحدة من الحركات وتقتضى ھذه الدقیق000،322قاموا برسم 

  . متر ، ویعتبر ھذا العمل من أحسن ماأنجزه في تاریخ السینما2200طول الفیلم 

   .441 ص ] 64[  

سفینة وللي التجاریة " من خالل فیلم " میكي ماوس " قدم انتصار الكبیر بابتكار شخصیة 1928  وفي عام 

  .المصاحب للصوت ألول مرة " 

شركة  من" باربیر  جوزیف" و " ولیم حنا " إذ أقدم كل من 20األربعینات من القرن  وخالل  الثالثینات و

توم وجیري "على إنتاج سلسلة من أفالم الرسوم المتحركة القصیرة من بطولة الثنائي " مترو جولدن مایر " 

قام النترز فیما و" األرنب أوزوولد"من شركة یونیفیرسال أفالما قصیرة من بطولة " ولنتر النترز "وأنتج " 

تشك "و " تكس افري "، كما أسندت شركة وارنر اخوان إلى كل من " وودي وودیبكر " بعد بتقدیم الطائر 
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بعزبني ، ودفیدك والمرقد "مھمة إخراج أفالم الرسوم المتحركة قصیرة بطولة " فریتز فریلنج " و" جونز

  .بوركي یج 

فالما للرسوم المتحركة نالت قدرا من االستحسان ، الھیئة   و أنجز نورمان ماكالرین خالل ھذه الفترة أ

القومیة للسینما بكندا ، و قد ذاعت ماكالرین ألسلوبھ في التلوین المباشر على لوحات الرسوم المتحركة ، و 

 و ھو من 1952 الجیران 1949 ، فلتذھب الھموم 1947شملت أعمالھ في ھذا المجال أفالم فیدل دیدي 

  .االلكترونیة بنقاط اإلضاءةأفالم التحریك

 م انفصل لفیف من فناني الرسوم المتحركة عن معامل تصویر 20و في أوائل األربعینیات من القرن 

دیزني و كونوا تجمعا سمي اتحاد أصحاب اإلنتاج األمریكي ، و كانوا یرفضون تركیزا للمسات القویة و 

لتشكیلیة الحدیثة ، و قد تبین انخفاض اإلنتاج عند العمل المسطحات اللونیة الصریحة السائدة في االتجاھات ا

بھذا األسلوب الجدید مقارنة بأسالیب دیزني اإلنتاجیة و من ثم انعكس تأثیره على األداء في معامل تصویر 

الرسوم المتحركة بجمیع أنحاء العالم ، كما أدى انخفاض تكالیف اإلنتاج إلى نجاح اإلنتاج التلفازي من 

   .440 ص ] 64[  .لمتحركة لبرامج األطفالالرسوم ا

  وبعد النجاح الكبیر لفن الرسوم المتحركة في أمریكا وغزو األفالم األمریكیة ألنحاء العالم ظھرت 

  .مدرستان ناجحتان في أوروبا 

في أفالمھ رسوم شخصیة " ھیرجیھ " األولى في فرنسا وبلجیكا ، حیث قدمت شخصیات الفنان الكبیر 

  .مع بدایة الخمسینات "  تان تان "البطل 

 والمدرسة الثانیة األوروبیة في یوغسالفیا ودول الكتلة الشرقیة ، حیث قدمت أسلوبا جدیدا مختلفا عن 

األسلوب األمریكي والفرنسي وتدور الموضوعات حول أفكار إنسانیة تدعو للحب والحریة والسالم في 

فیھا األشكال والخطوط إلى تكوینات بسیطة ال إحساس فیھا بأي الرسوم تبتعد عن محاكاة الطبیعة ، وتتطور 

  تجسیم ، وال تعتمد األفالم على الحوار وإنما تستسغي عنھ بالموسیقى والمؤثرات الصوتیة   

 م بدأت التجارب لتنفیذ الرسوم المتحركة بالحاسوب الرقمي مع 20  وفي منتصف الخمسینات من القرن 

 م ازداد االعتماد على الحاسوب في تنفیذ أفالم 20تصف السبعینات من القرن بدایة انتشاره ، ومنذ من

   .04 ص ] 63[ الرسوم المتحركة الطویلة وإعالنات التلفاز 

  كما استعادت أفالم الرسوم المتحركة الھزلیة الطویلة مكانتھا خالل الثمانینات ،إذ أعلن قسم الرسوم 

  . عن خططھ إلنتاج فیلم طویل كل عام  "والت دیزني "المتحركة بمعامل تصویر 

 وفي سنوات التسعینات ، توسع إنتاج الرسوم المتحركة لیصل إلى الجماھیر المراھقین والبالغین ، ومن بین 

( ھذه المبادرات التي حققت شھرة كبیرة في تاریخ الرسوم المتحركة التلفزیونیة كانت مع السلسلة األمریكیة 

Les sinpsons ( وھذا ما یمثل رقما قیاسیا إضافة إلى 2006 سنة من الوجود في 16 إلى إذ وصلت 

إضافة إلى  ) King of the hill(أو  ) South park(سالسل أخرى انتھجت سبیل السلسلة السابقة منھا 

سلسلة أخرى عرفت نجاحا غیر متوقعا من خالل نوعیة إنتاجھا وطرافتھا وما تحملھ من مواقف فكاھیة وقد 

   .73 ص ] Un boba la mer ( .  ]65( لى جلب انتباه البالغین من الجمھور المتلقي وھي وصلت إ
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 ازداد إنتاج الرسوم المتحركة حالیا في جمیع أنحاء العالم ، إذ یعمل آالف الفنانین في مراكز إنتاجھا في 

وروبا ، یوجد في عدید بعض البلدان مثل كوریا الجنوبیة والیابان ، كما أن أشھر مصادر إنتاجھا بشرقي أ

من مبدعي ھذه األفالم كذلك في من یوغسالفیا السابقة ، حیث اشتھرت أفالم جیري ترنكا التي اعتمدت 

   .71 ص ] 05[  .على الدمى المتحركة 

 و بدخول الرسوم المتحركة في مجال اإلعالم اآللي  ظھر منافس جدید للوالیات المتحدة األمریكیة في 

وم المتحركة و ھو الیابان بفضل تحكمھ في ھذه التقنیة الجدیدة التي سمحت لھ بإنتاج مجال صناعة الرس

عدد كبیر من األفالم بأقل جھد و بأقل تكلفة ، فعمل على إغراق السوق العالمیة بأفالم الرسوم المتحركة 

  .المصممة وفق تقنیات عالیة 

   ׃  ] 66 [  تقنیات الرسوم المتحركة.2.2.2  

  :  إنشاء فیلم من أفالم الرسوم المتحركة عبر ثالث مراحل ھي تمر عملیة

  : تصمیم الرسوم .1 

  یقوم الرسام في الرسوم المتحركة المصممة بالطرق التقلیدیة بانجاز یدویا عددا من الرسوم ال تختلف عن 

  .بعضھا إال في وضعیة الجزء الذي یراد  إظھاره في وضع حركة عند العرض 

جھیز الرسومات ، بقیام مجموعة من الرسامین بنسخ الرسومات على لوحات من ورق  و تكون مرحلة ت

شفاف الذي یعرف باسم سیلز ، و ھو مشتق من مادة السیلولوز و ھي المادة التي استعملت في التجھیز ، 

م معامل یقوم قسم التلوین بعد ذلك بطالء اللوحات المنسوخة على وجھھا الخلفي باأللوان المطلوبة ، ثم تقو

  .          تصویر للرسوم المتحركة بالحاسوب لتنفیذ عملیات التحبیر و التلوین على أوراق السیلولوز 

  : بث الحركة في الرسوم .2 

  یعتمد فن التحریك السینمائي عموما و أفالم الرسوم المتحركة خصوصا على مبدأ سینمائي یعرف بمبدأ 

إشارة إلى حركة آلة التصویر حیث یتم  " Tour de manivell" أو كما یسمیھ البعض" صورة بصورة "

   24/1تصویر الرسوم بواسطة كامیرا خاصة بإمكاننا توقیفھا عن التصویر كل 

 جزء من الثانیة في الرسوم المتحركة 16/1جزء من الثانیة في حالة الرسوم المتحركة الناطقة أو كل 

. الصامتة

ي ، وماكس فلیشر في أمریكا ، وامیل كول في فرنسا وریتشارد ولیامز والت دیزن" ومن أعالم ھذا الفن 

   .42 ص  ]04[  .في انجلترا

وبعد تصمیم الدیكور على الورق العادي والشخصیات على ورق السیلیلود ، یتم وضع ورق السیلیلود على 

 وتعلوھا كامیرا الورق العادي ، ویثبتان على طاولة تصویر خاصة تحیطھا أضواء كاشفة من الجانبین

التصویر مزودة بزر تحكم یسمح بتوقیف التصویر بعد كل صورة ویتم تثبیت الكامیرا على عمودین بشكل 

یمكنھا من التنقل عمودیا فتخلق حركة تصویر سینمائیة شبیھة بالترافلینغ ، بحیث یستطیع االقتراب واالبتعاد 

ا واألجزاء المراد إبرازھا في الرسم ، ویتم عرض من الشخصیات والدیكور وبالتالي التركیز على الزوای
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 صورة في الثانیة في الفیلم 16 صورة في الثانیة في الفیلم الناطق وبمعدل 24ھذه الرسوم بمعدل 

   .72 ص  ]05[ الصامت ، بحیث تخلق عند العرض وھم الحركة في الرسوم 

  :  بث المؤثرات الصوتیة .3

الى قسم التصویر ) السیلولوز( شاھد ، ومن ثم تحول لوحات التحریك بعد تجمیع وتصنیف اللوحات في الم

، فیتم تصویر لوحات التحریك إطارا بعد إطار فوق لوحات المناظر الخلفیة ، وبعد انتھاء التصویر یتم 

    ]67[  .تسجیل الصوت على الشریط مع النسخ استعدادا للعرض 

تحركة یتطلب عدة تقنیات ، كما یحتاج الخبرات المتخصصة   ومن ھنا  نالحظ أن لتجھیز أفالم الرسوم الم

  .لعدید من األفراد

  ׃ممیزات الرسوم المتحركة والمواضیع التي تعالجھا .3.2

  :للرسوم المتحركة خصائص یمتاز بھا تتمثل فیمایلي :ممیزات الرسوم المتحركة .23.1.

  : الصورة .1.1.3.2   

 التي تضفي األولىة ، و ھذا باعتماد على حاسة البصر بالدرجة الصورة جزء مھم في كل الرسوم المتحرك

  الخ ...استیعاب أكثر بایضافة إلى خصائص أخرى كالصوت

  : األلوان.1.32..2

  یعتبر تعدد األلوان محل استقطاب و انجذاب الطفل للرسوم المتحركة  حیث تضفي على سلسلة الرسوم 

  .یاءنوع من الحیویة ، و تساعده على تعلم األش

  :الصوت.3.1.3.2

  .یعتبر الصوت دورا ھاما في فیلم الرسوم المتحركة فھو یتفاعل مع عناصر الفیلم لتوصیل رسالة معینة    

  : أھمیتھ.1.3.1.3.2

 تظھر أھمیتھ في إدراك الحركة ، ففي عملیة التوافق و التزامن بین الصورة و الصوت أصبح لدى المتلقى  

اعره و أحاسیسھ و إدراكھ للحدث الدرامي المعروض أمامھ ، فعندما نعبر عن أكثر من حاسة لتأكیده  مش

الحركة بدون صوت ،كما یؤثر الصوت على الحركة ما یسمى بالحركة التأثیریة ،و التي نالحظھا في فن 

  29 ص ]45[ المبالغة في صوت الكلمات بالتضخیم أو الترقیق 

  . منزل مھجور مثال لتعمیق الرھبة إعطاء صدى أو ترددات لصوت وقع أقدام في-  

  .  التشویق أو اإلكراه في سماع األصوات مثلما نسمع أصوات لطیفة لطیور مغردة فتوحي بسعادة قادمة -  

  :  عناصره.2.3.1.3.2

  :یحتوي الصوت في فیلم الرسوم المتحركة على ثالث عناصر

عد على اندماج المشاھد مع األصوات ، تستخدم الموسیقى لخلق جو في الفیلم و ھي تسا:  الموسیقى.1 

حیث یمكن أن تكون الموسیقى عنصرا ھاما في تعلم الطفل الكثیر من المعلومات ، التي یتعذر علیھ فھمھا 

في الحاالت أو المیادین األخرى إضافة إلى إن الموسیقى قد تزید من قیمة الفیلم كما تجلب الطفل إلى 



42
یلم ، و من ثم یجب أن تكون الموسیقى الموجھة لألطفال أقرب إلى سماعھا و حتى و لو ال یرى ھذا الف

  .إثارة إدراكھم و تلبیة ادراكاتھم و تلبیة طموحاتھم و رغباتھم

   .30  ص  ]45[    و تقسم الموسیقى  الفیلم الرسوم المتحركة إلى ثالث أنواع رئیسیة 

  .اشة تتطابق محكمو ھي ما یجب أن تالئم الحركات على الش: موسیقى وصفیة  .)1 

  .و ھي ما تزود المناظر بالطابع و اإلیقاع:  موسیقى مصاحبة.)2 

وھي ما تجعل االنتقال من مشھد إلى أخر انتقاال سلسا بنفس الطریقة التي تؤدي بھا :  موسیقى انتقالیة .)3 

  .المخرج بصریا

  : 31 ص  ]45[   المؤثرات الصوتیة.2

ك الطفل بأنھا تربط ما یشاھده الطفل من صور و أحداث بما یسمعھ من   تتضح المؤثرات الصوتیة في إدرا

أصوات ، فتزید معرفتھ بداللة الصورة و الصوت معا و یساعد ذلك على قدرة الطفل في االندماج النفسي 

  .لألحداث بقوة و مواصلة متابعتھا 

وع البد من تطابقھ بصریا مع و ھناك نوعان من المؤثرات الصوتیة من حیث طریقة استخدامھا و تناولھا ن

  .المنظر الذي نراه على الشاشة و نوع یمكن سماعھ دون االرتباط لمحدد بحركة بذاتھا على الشاشة

  والصوت البشري یظھر في الرسوم من خالل التعلیق أو الحوار بین الشخصیات أو األغنیة التي تؤدیھا 

ناولھا الفیلم سواء كانت عربیة أو عامیة أو أجنبیة ، الشخصیات ، و یعبر الصوت البشري عن اللغة التي یت

  .'و لذلك تبرز أھمیة ھذا العنصر في تنمیة معرفة الطفل و إدراكھ

  :األغنیة.4.1.3.2

    لألغنیة دور كبیر في تولید الرغبة لدى الطفل لمشاھدة الرسوم المتحركة و تحتوي األغنیة على الكلمات 

ھا ، و الطفل عادة بفضل األغنیة على الموسیقى البحتھ ، و ذالك لكون و اللحن و الموسیقى المصاحب ل

األغنیة تزید الواقع بالتجرید و ھذا األمر یلبي احتیاجات الطفل بطریقة جیدة ، و تستخدم برامج األطفال 

یحفظ أغنیة الرسوم المتحركة للتنویع بین فقرات البرامج و لضمان متابعة ھذه البرامج و یستطیع الطفل أن 

أغنیة رسوم متحركة أكثر من حفظھ لجملة نثر ، حیث یساعد جمال اللحن الموسیقى ، خفتھ و إیقاعھ و 

  .سھولة الكلمات و الصوت على سھولة الحفظ و التذكیر لكلمات األغنیة و تردیدھا

یھ األغنیة  كما یساعد حفظ األغنیة على زیادة االرتباط بالبرنامج أو المسلسل الكارتوني الذي یستخدم ف

كمقدمة أو مؤخرة لھ ، التي تكون في الغالب األحیان ذات طابع حماسي تثیر الطفل ویتفاعل معھا من 

  .حفظھا 

  : الشخصیات .5.1.3.2

  تعتبر من أكثر مكونات حیویة في الرسوم المتحركة ، وتمثل مكانة ھامة باعتبارھا ھي إلي تصنع 

قصدھا ھنا في الشخصیة الدرامیة التي تختلف عن الشخصیة األحداث وتجسد الفكرة و الشخصیة التي ن

ألنھ من الصعب نقل شخصیة طبیعیة بكل سماتھا إلى العمل الدرامي ، مما ) الطبیعیة(الغیر الدرامیة 
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یستدعي اختیار عدد من السمات وتوظیفھا في العمل وعلیھ فان الشخصیة الدرامیة یمكن أن نسمیھا 

حركة في الرسوم المتحركة والتي تتمیز بھا الشخصیات، تختلف عن الحركة شخصیة مصنوعة،كذلك فان ال

  .الواقعیة في أفالم الحركة الحیة

  وتكمن قوة الشخصیة الكارتونیة في مقدرتھا على أن تحوي داخلھا صفات ممیزة كما یرتبط المشاھدون 

جعلھا إما أن تتسطح فیجعل ویتعاطفون مع الشخصیة الكارتونیة، حینما تتعرض لمواقف حركیة صعبة ، ت

كما أن . ھذه الشخصیات تصمم بحیث تكون على استعداد الن تعود إلى شكلھا األصلي بعد أي تحریفات

لشخصیة الكارتونیة میزات خاصة حیث نجد نموذج البطل عامة یمتاز بقوة عضالتھ التي تدل على القوة 

  .والشجاعة

 :  ]68[     وتتكون شخصیة الكرتونیة من عدة أجزاء

یعتمد تصمیم الرأس في الرسوم المتحركة على تناسب وانسجام المالمح مثل األنف                      :الرأس .1

دائما اكبر .     العینین والفم والشعر وینقسم الرأس إلى قسمین ھما الجمجمة والفك ، حیث أن جمجمة األنثى

  .الخ.... من انف الرجل قلیال من جمجمة الرجل وان انف األنثى اصغر وأدق

واعتیادیة منھا ما یأخذ الشكل المستطیل أو المثلث أو المعین أو البیضاوي ، بالنسبة للوجوه  توجد

وجوه غیر للعیون فھي أقوى أداة في التعبیر بالنسبة لرسام الرسوم المتحركة ، وھي تبرز انفعاالت 

  .الشخصیة الكرتونیة ، بإضافة إلى التعبیرات األخرى 

تتعدد األجسام ما بین النحیف والبدین والجسم المتناسق أو الریاضي ویوجد أیضا الجسم :  الجسم .2

إن شخصیات الرسوم المتحركة یختارھا المنتج وھذا كلھ .الكرتوني الذي الیلتزم یمقاییس معینة في الجسم

في رسم النباتات أو اإلنسان حسب قدرتھ على الرسم ، فھناك من بتفنن في رسم الحیوانات وھناك من یتفنن 

  :أو اآللة وبھذا نجد أنواع من الشخصیات وھي 

وفیھا یكون أشخاص الرسوم المتحركة إنسانیة مثال على ذلك سالي : شخصیات إنسانیة .1.5.1.3.5  

  التي نجد منھا ھذا النوع من الشخصیات فھي تعالج قضایا اجتماعیة....، ریمي ، لیدي ، 

وفیھا تكون الشخصیات عبارة عن حیوانات بما فیھا بطل الرسوم  : حیوانیة شخصیات. 5.2.5.1.3

  .المتحركة مثل سنان، اللیث األبیض، سالحف النینجا 

ونجد أن ھذه الشخصیات تتقاسم دورھا في البشر أو الحیوانات لكن  :شخصیات آلیة . 3.5.1.3.5

ونجد ھذه الشخصیات غالبا ..تحولون، غراندیزرالبطولة تعود إلى الشخصیة اآللیة مثل حماة الكواكب ، الم

  .في النوع الخیالي من الرسوم المتحركة

ویكون فیھا أشخاص األفالم الرسوم المتحركة عبارة عن نباتات مثل : شخصیات نباتیة 1.5.1.3.5 

  .طمطوم والتي ندرجھا ضمن الرسومات االجتماعیة الترفیھیة
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  :حركة   مواضیع أفالم الرسوم المت. 2.3.2

  لقد استحوذت أفالم الرسوم المتحركة معظم مواضیعھا أساسا بالمغامرات والبطوالت وقصص الحیوانات 

والحكایات الشعبیة والخرافات والقصص التاریخیة وقصص الخیال العلمي والفكاھة ومن بین المواضیع 

   .215 ص  ]69[  الرسوم المتحركة مایلي 

  : المغامرات والبطولة .1.2.3.2 

 یركز ھذا النوع على القوة أو الشجاعة أو البراعة أو الذكاء الحاد ، منھا الواقعیة مثل ذلك التي تعبر عن   

خطر من األخطار أو القصص البولیسیة التي تؤدي فیھا رجل .بطولة الشعب أو جماعة أو فرد في مواجھة

، ومنھا الخیالیة والتي تجنح إلى " ان المحقق كون"الشرطة أدوارا شجاعة من أجل مالحقة الجریمة كسلسلة 

  ....سوبرمان ، الرجل الوطواط  دراغوبول : إبراز بطوالت ال وجود لھا في الواقع منھا 

  وتلعب صورة البطل في الرسوم المتحركة دورا مھما في توجیھ الطفل ، حیث یتفق معظم خبراء على 

ى الرغم من أن صورة البطل تعد إحدى الوسائل تعاظم ھذا الدور ،وخطورة تأثیره في نفسیة الصغار عل

التي یمكن من خاللھا طرح ونقل المبادئ والفضائل وتدعیمھا ، إذا أمكن تصویرھا وفق توجیھ تربوي 

أن اختیار الطفل لنوع البطل یبصرنا بنوع القیم التي یؤمن ) "  Jerseald(ھادف ، حیث تؤكد جرسیلد 

عجاب الطفل ببطولة معینة یدل على تفضیلھ ألفعال معینة انجذابھ نحوھا بھا الطفل ، والتي تحدد سلوكھ ،فإ

   .157 ص  ]70[ ، ونفره من أفعال واستھجانھا 

   ׃القصص التاریخیة . 2.32..2

 أو كما یسمیھا البعض قصص الخیال التاریخي وتتضمن ھذه القصص األحداث التاریخیة أو الشخصیات 

قافات ، وتھدف ھذه القصص إلى مساعدة الطفل على تخیل الماضي التاریخیة من مختلف العصور و الث

  .بأسلوب مشوق ، وھي مواضیع تثقیفیة وتربویة تشمل سالسل ألبطال من التاریخ 

   ׃ 216 ص  ]69[   مواضیع الخیال العلمي .3.2.3.2

الكواكب الحرب بین :  ویتم فیھا تصور وتخیل أحداثا مستقبلیة وتركز على موضوعین رئیسیین ھما 

واألسفار بین العصور ، وال یھتم ھذا النوع من القصص بإیصال معلومات معینة إلى األطفال بل یسعى 

  .أساسا إلى إشباع مخیالتھم ودفعھم إلى التفكیر في آفاق أكبر وأوسع 

   ׃ المواضیع الفكاھیة والھزلیة .4.2.3.2

اقف المضحكة ومن األحداث الغریبة بحیث   تھتم ھذه القصص بالطرائف والنوادر التي تستمد من المو

  .تدفع الطفل إلى التخیل ، وتنمي ثروتھ اللغویة كما ترفھ مثل سلسلة المفتش الطاھر ، نوادر جحا 

  :  الحكایات الشعبیة والخرافیة .5.2.3.2

ور   نعتبر الحكایات الشعبیة بمثابة قصص لیس لھا مؤلف تعبر عن شخصیة الجماعة التي نشأت فیھا وتد

مواضیعھا حول أحداث وأشخاص أبدعھا خیال الشعب ، وترتبط أفكار وأزمنة وموضوعات وتجارب 
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إنسانیة ، وتستھدف تأصیل بعض القیم والعالقات االجتماعیة ، وھي من أقدم القصص التي قدمتھا 

لسلة من البشریة لألطفال ، كما تسعى الخرافات إلى بث بعض القیم ، حیث یتحدى البطل في الخرافات س

المخاطر في سبیل تحقیق ھدفھ ، وتتمیز قصص الخرافات بتدخل قوى خارقة غیر مرئیة كالعفاریت والجان 

  والكائنات الغریبة والسحرة ، وتتجھ أخالقیا عادال فیكافأ الخیر ویعاقب الشر

  . 217 ص  ]69[  

  ׃ قصص الحیوانات والكائنات الطبیعیة األخرى .6.2.3.2

ذه القصص حول الكائنات الطبیعیة مثل الحیوانات والحشرات والنباتات وتلعب ھذه    تدور مواضیع ھ

الكائنات األدوار الرئیسیة في القصة ، وتصور في بعض األحیان في وسطھا الطبیعي كالغابة أو البحیرة أو 

 ، وقد البستان ، وأحیانا أخرى تنتحل شخصیة اإلنسان وأدواره بحیث تفكر وتتصرف مثلھ  وتتحدث لغتھ

  .ن الحیوانات كسلسلة كلیلة ودمنةتعالج ھذه القصص مشاكل بني البشر على لسا

الرسوم المتحركة في التلفزیون الجزائري وبعض القنوات الفضائیة المخصصة لھا .4.2  

  :وأھدافھا 

  ׃الرسوم المتحركة في التلفزیون الجزائري .24.1.   

 یومنا كما من البرامج المحلیة المخصصة لألطفال ،فكانت أول  بث التلفزیون الجزائري منذ االستقالل إلى

 ،ثم نتج 1971سنة " الحدیقة الساحرة " ،بعدھا حصة بعنوان 1967سنة " جنة األطفال "حصة ھي 

  ]71[  التي نشطتھا زین 1985 و1977في الفترة الممتدة بین " بین الغابات الجمیلة " برنامج عنوانھ 

  .20ص 

حاوالت إال أنھا لم تدم طویال مقارنة مع الدول الغربیة والتي اشتھرت برسومھا وعرفت   ورغم ھذه الم

التلفزیون (فجعلتھا " عالم دیزني"العالمیة وانتقالھا من جیل ألخر واستھوت كل أطفال المعمورة مثل 

  .في تبعیة لھا من خالل استیراد منتوجھا ) الجزائري 

متخصصة في برامج األطفال تبث ،على رأس ھذه البرامج الرسوم   ظھرت عدة القنوات التلفزیونیة ال

  :المتحركة ومن بینھا 

ھي قناة متخصصة في بث الرسوم المتحركة ، وقد انطلقت في   ׃ Space toon قناة .2.4.2   

 في شكل البث بقناة واحدة ناطقة باللغة العربیة قبل إضافة قناة ثانیة ناطقة باالنجلیزیة ،توزع القناة برامجھا

  : كواكب ھي عبارة عن تصنیف برامجي ومن بینھا 

  .  كوكب اكشن وھو كوكب اإلثارة والغموض ، ویتضمن مسلسالت كارتونیة مثیرة - 

  .  كوكب ریاضة یعرض الرسوم المتحركة ذات صلة باألنشطة الریاضیة - 

  .   كوكب مغامرات ویعرض كل ما لھ صلة بالمغامرة والمخاطرة - 

  . اریخ یعرض المسلسالت الكارتونیة القدیمة  كوكب ت-
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كمشروع    . كوكب كومیدیا وھو كوكب ضاحك یعرض المسلسالت الكارتونیة المضحكة و المسلیة- 

 ساعة 17 وظھرت قناة البحرین تقدر بSpace toon واعد بدا بساعات بث جزئیة على تلفزیون

ترجمة األفالم األجنبیة ودبلجتھا ،خصوصا متخصصة في مخاطبة الطفل العربي باعتماده أساسا على

الشھیرة منھا الیاباني واألمریكي، مع بعض الفقرات العربیة التي تعلم الطفل الحروف واللغة وبعض 

النصائح واآلداب ،وظھر جلیا مع استقاللھا كقناة منفصلة تبث اغلب الیوم مع تنوع في البرامج والفقرات 

   68 ص  ]72[ واألفالم 

 وجود فقرات مفیدة تحث الطفل على العلم والتعلم والتحلي باألخالق الحسنة وتعلیم الحروف الھجاء  ورغم  

اال ان ذلك ال یعد شیئا مقارنة بفقرات وبرامج مصادمة لثقافة الطفل ولتعالیم بیئتھ ، وھذه نتیجة بث الرسوم 

لعربیة أو ضعف جودتھا ، مع المتحركة المستوردة في ظل عدم وجود صناعة حقیقیة ألفالم الكرتون ا

  .12 ص  ]73[  .إطالق قناة أخرى مكافئة لھا باللغة االنجلیزیة

 وھنا یطرح اإلشكال إذا كانت اغلب برامج القناة موجھة للطفل العربي بمختلف فئاتھ العمریة بالكاد یتعلم   

؟  ن ذلكاللغة العربیة فما الھدف منھا ؟والى من تتوجھ ؟ وما أغراض اإلیدیولوجیة م

  ׃ ART TEENZ  قناة .24.3. 

 تتوجھ ھذه القناة من خالل برامجھا  إلى األطفال والشباب دون سن العشرین ، وھي أول القنوات العربیة 

المتخصصة في ھذه النوعیة من البرامج وتقدم القناة مسلسالت الكارتون إلى جانب عروض ألحدث 

  .كافة الفئات العمریة المھرجانات الشبابیة واأللعاب التفاعلیة ل

 فتحھا المجال أمام التقاریر اإلخباریة التي یعدھا األطفال حول كل مایدور Art Teenz  ومن جدید قناة 

أما الشبكة البرامجیة الحالیة لھذه القناة .حولھم من أحداث ومناسبات یریدون روایتھا للجمھور المشاھد 

یومیات " لقناة ضئیل ، وتبث القناة مسلسال عربیا وحیدا بعنوان وجود البرامج المباشرة أو المنتجة من قبل ا

تقدم كل منھا معلومة دینیة عن السلوكات اإلسالمیة ، تدوم الحلقة خمس دقائق وتبث مرتین في " عبد اهللا

الیوم ، أما غالبیة من ھذه الشبكة البرامجیة تبث مسلسالت الرسوم المتحركة المستوردة والمدبلجة مثل 

، مع إبقاء القناة في بعض المسلسالت الكرتون على أسماء األبطال " ھیفي كروكیت "ق كونان و المحق

  أجنبیة وتعریب األسماء في بعض األخر 

   ׃ قناة المجد لألطفال .24.3.

ھي قناة تابعة لشركة المجد للبث الفضائي المحدود ، وتعتبر الشركة أن ھذه القناة ھي ركن أساسي     

تقدم قناة المجد لألطفال برامج مباشرة ومسجلة .  ء ثقافة الطفل العربي المسلم تلفزیونیا لمشروع إرسا

ومسلسالت الرسوم المتحركة واألناشید، وما یمیز ھذه القناة تلك المحاوالت التي تقوم بھا إلنتاج مسلسالت 

  .رسوم متحركة تعرف بشخصیات عربیة إسالمیة

المجد لألطفال بعدم استئثار الرسوم المتحركة بالنسبة التي تخصصھا القنوات وتتمیز الشبكة البرامجیة لقناة 

 48ساعات من الرسوم المتحركة من مجموع 9األخرى من مدة البث ، ومع ذلك فان ھذه القناة تبث حوالي 
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٪ أما النسبة المتبقیة فتخصصھا القناة لبث برامج تخدم خطھا 50وھو مایمثل نسبة . ساعة یومیا 

و "فكر والعب "و" أھال أھال:" ولوجي وتوجھھا اإلسالمي الذي یتجلى من خالل جمیع برامجھا منھا االید

  .70،71ص   ص ]72[  "كلمة السر"

  ׃ 3MBC قناة .24.5.  

.   ھي قناة تابعة لمجموعة تلفزیون الشرق األوسط التي تبث انطالقا من مدینة اإلنتاج اإلعالمي بدبي      

 سنة ، وتعتمد القناة باستمرار سبر أراء الجمھور المستھدف عبر 13 و6 األطفال بین وتستھدف القناة

المراسلة لتقییم البرامج المعروضة ودرجة التفاعل معھا ، كما تبث ھذه القناة مسلسالت الرسوم المتحركة 

حف النینجا التي تحتل النسبة األكبر من مدة البث ، ومن أشھر المسلسالت التي تعرض فیھا یوڤي ،سال

وقد اشتھرت أیضا بحصة عیش سفاري الواقعیة التي یشارك فیھا أطفال من مختلف الدول ...وباتمان 

 .13 ص  ]73[ العربیة في تایلندا 

  ׃ قناة الجزیرة لألطفال .24.6.

 وتم  بعثت القناة في شراكة بین مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع وشبكة الجزیرة الفضائیة ،   

تبث القناة على امتداد ثماني عشرة .  انجاز المشروع بالتعاون مع مؤسسة استشاریة فرنسیة متخصصة 

٪ یتم 40ساعة ونصف الساعة یومیا ، من بینھا ست ساعات من البرامج الجدیدة ومن ضمنھا حوالي 

العین إلى "ناة شعار من إنتاجھا في استودیوھات القناة، ومن قبل شركات مختصة تعمل لحسابھا ، وتتخذ الق

تتمیز قناة الجزیرة لألطفال بأنھا تنتج ما نسبتھ .    سنة15الى 3وتخاطب الفئات العمریة من " القلب

 ساعة بث یومیة 18 ساعات من أصل 6٪من برامجھا ،وتلتزم بعرض برامج جدیدة لمدة 45٪الى40

  . عطلة نھایة األسبوع ساعة خالل 19خالل أیام العمل األسبوعیة وسبع ساعات من أصل 

  ׃ أھداف الرسوم المتحركة .24.7. 

كل نوع من أنواع الرسوم المتحركة البد أن یھدف إلى تحقیق غایة ما ، باختالف مواضیعھا وشخصیاتھا 

  ׃ 83 ص  ]05[ ،ونجد من بین أھداف التي تسعى لتحقیقھا ھذه الرسوم ھي 

ق بیداغوجیة للتعلم كتقدیم النموذج الذي یعتبر كبطل وھي تربیة الطفل باستعمال طر ׃ أھداف تربویة .1

، یرمز إلى الشھامة والمحبة وروح المساعدة وغیرھا مما ھو سلوك مرغوب فیھ ، یرید المجتمع من خاللھ 

  الخ....أن یقتدي بھ الطفل وینمو على قیم مثل التعاون وحب الخیر 

حیث یدخل الطفل من خالل ھذه الرسوم عالما الھدف منھا الترفیھ على الطفل ،  ׃ أھداف ترفیھیة .2

جدیدا ،وھو عالم الصور واأللوان واألشكال والشخصیات وحركاتھا التي یرتاح إلیھا الطفل وتدخل في نفسھ 

  .الفرح والسرور من خالل إبراز لقطات مسلیة ومضحكة 

  ׃ أھداف اجتماعیة .3

 عنصري ، بإضافة إلى ذلك ھناك أھداف خفیة تھدف إلى خلق مجتمع خال من كل تمییز سواء طبقي أو    

تحمل في مضامینھا أھداف إیدیولوجیة ، بحیث تعمل شخصیات الرسوم المتحركة على فرض القیم وثقافة 
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في مقالتھ التي نشرت في جریدة الشرق " تركي العیار" المجتمع الذي أنجزت فیھ وھذا ما  أكده الدكتور

الھیمنة الثقافیة ھو مایكون موجھا لألطفال سواء عن طریق أفالم إن اخطر مظاھر  "׃األوسط في قولھ 

الخ او عن طریق المجالت الھزلیة مثل میكي ...الرسوم المتحركة مثل توم وجیري وباباي وبنك بانقر 

وأوضح إن خطورة ھذه األفالم والمجالت تكمن في إن األطفال في ھذه .....ماوس وسوبرمان والوطواط

لقدرة على التمییز بین الحقائق الواقعیة والخیال وال یدركون األھداف والمقاصد التي السن ال یملكون ا

، بإضافة إلى وجود الرسوم المتحركة تھدف إلى التنصیر وتحمل    ]74[ تحملھا ھذه البرامج والمجالت 

  ]75[ في طیاتھا رموزا وطقوسا تھدد الدین اإلسالمي عن طریق اسطوانات استھدفت الطفل الجزائري 

   .22ص 

  ׃ملخص الفصل 

  ومن عرضنا للفصل نجد أن التلفزیون وسیلة لھا خصائص وممیزات ووظائف تؤھلھا ألن تكون من 

أحسن وسائل اإلعالم ،لما تتضمنھ من برامج وخاصة بعد ظھور األقمار الصناعیة ، وتوسیع نمط اتصالي 

  .حركة ، وتنوعھا بتنوع أھدافھا و مواضعیھا لما تبثھ ، مع ظھور قنوات فضائیة مختصة في الرسوم المت

 فلھذا فالتلفزیون وسیلة ضروریة في التنشئة االجتماعیة إذا استعملت ضمن منھج تربوي سلیم تعد جیال 

سلیما من خالل محتویاتھ التربویة ذات اإلنتاج المحلي أو العربي وتبعا لالحتیاجات الثقافیة للطفل ومراعاة 

  .في الرسوم المتحركة المستوردةخصوصیاتھ التي غابت 
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  3الفصل
  الطفولة و التنشئة االجتماعیة 

  
  

  

لى الرعایة إ  یولد الطفل وھو غیر قادر على ممارسة أي شيء ، و ال على معرفة بما یدور حولھ ، فیحتاج 

بار عن طریق عملیة التعلم و من خالل ترسیخ القواعد التي تتحكم فیھ ، و نقل المھارات و القیم من الك

التعلیم ، وتھدف ٳكساب األطفال سلوكا و معاییر واتجاھات مناسبة ألدوار ٳجتماعیة معینة ، تمكنھم من 

جتماعیة وھذا یندرج ضمن عملیة إلندماج في الحیاة اإلجتماعي ، و تیسر لھم اإلمسایرة الجماعة و التوافق ا

د ، من خاللھا نفھم و نحدد سلوكات الطفل جتماعیة التي تشكل شخصیة الفرإلالتنشئة ا

  فلھذا تطرقنا إلى أربع مباحث ،حیث تناولنا تعریف الطفولة ومراحلھا وخصائصھا وعالقتھا ببعض 

المفاھیم ،كما وضحنا التنشئة االجتماعیة وأھمیتھا لدى الفرد وانعكاساتھا على المجتمع ودورھا في تنشئة 

  .وجماعة الرفاق ،لنختم بنظرة االباء لھذه الجماعة ) سریة التنشئة األ(الطفل داخل األسرة 

  ׃ الطـفـولـة .1.3

        تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة أساسیة وھامة من مراحل النمو ، و تعتبر ھذه المرحلة بدایة مراحل 

ھایات ختالف في تعیین البدایات و النإلتكوین و نمو الشخصیة ، حیث تختلف الشعوب فیما بینھا أشد ا

المرحلة الزمنیة للطفولة ، فنجد أن ھناك بعض الباحثین الذین حددوا طور الطفولة ، إعتمادا على المعیار 

الذي قدم تخطیطا  ) G.alport" (   جوردون ألبورت"الزمني ، ومن أشھر  ھؤوالء الباحثین عالم النفس 

النفسي ، وطبیعة التجارب التي یمر بھا لطور الطفولة یقوم على التقسیم الزمني لمراحل النضج الجسمي و 

جتماع حددوا فترة الطفولة إستنادا على نوع العالقات المتبادلة إلالطفل في كل مرحلة ، أما بعض علماء ا

بین الطفل و األخرین المھتمین بھ ، و الذین یتفاعل معھم ، مع ٳتفاق على تحدید فترة الطفولة التي تمتد منذ 

عتمادا كامال تقریبا إعتبار أنھا الفترة التي یكون فیھا الطفل معتمدا إلثانیة عشر ة ،والدة الطفل حتى سن ال

.على أسرتھ عاطفیا وإقتصادیا من حیث ٳشباع حاجاتھ األساسیة

جتماعیة فتعرف الطفولة بأنھا المرحلة التي یكون فیھا إلجتماع و الخدمة اإل  أما من وجھة نظر علماء ا

جتماعي ، أو ھي المدة التي یعتمد فیھا الفرد على إلدوما لعملیات التفاعل االطفل ھو الطرف المستجیب 

قتصادي و بالتالي فان الطفولة مرحلة العمر األولى و لھا بدایة و نھایة و لھا خصائص إلوالدیھ في النضج ا

  .138ص  ] 76 [و سمات اجتماعیة و نفسیة تختلف تبعا الختالف و ظروف وثقافة كل مجتمع
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 ھذه الفترة إلى الطفولة المبكرة و التي تمتد من المیالد حتى السادسة تقریبا، و الطفولة المتأخرة و تنقسم  

   .33ص  ] 77 . [تمتد من السادسة حتى الثانیة عشرة

  ׃لى أربع مراحل المتمثلة فیما یلي إیقسم  ׃  مراحل نمو الطفولة.31.1.

   ׃ مرحلة المھد أو الرضاعة .31.1.1.     

׃107ص  ] 78[ھا ما بین الوالدة و العام الثاني من العمر ، و أھم ما یمیزھا مایلي تمتد فی

 وینام بصورة كافیة  أن حیاة الطفل تتركز حول ٳشباع الفیزیولوجي ، حیث یحصل الطفل على طعامھ-  

المتوسط  و  الزیادة الكبیرة في وزن الطفل ، فالطفل حدیث الوالدة یبلغ وزنھ ثالث كیلوغرامات  في -  

تزداد إلى تسع كیلوغرام في نھایة العام األول ، واثني عشر كیلو  في نھایة العام الثاني مع زیادة نسبیة 

.للطول 

ستقالال عن أمھ أو مربیتھ ، إ مع بدایة العام الثاني یتعلم الطفل المشي و یرتبط بھذا أن یصبح الطفل أكثر - 

. المحیط بھ داخل األسرة مع تمكن الطفل من بدء ٳستكشاف العالم

  ׃ مرحلة الطفولة المبكرة .31.1.2.

׃ وتشتمل الفترة من ثالث إلى خمس سنوات ، وھي فترة ماقبل التمدرس لألطفال وتتمیز بمایلي 

 الزیادة الكبیرة في النشاط الحركي و العضلي للطفل الطي یتمثل في الجري و القفز و التسلق وعدم -

.دستقرار في مكان واحإلا

 نمو -كتساب المعلومات الجدیدة إستطالع و القدرة على تعلم األلفاظ وإل النمو السریع الذي یتمثل في حب ا-

.ٳدراك الذات 

.جتماعیة إل تكوین بعض المفاھیم العامة المتصلة بالظواھر الطبیعیة وا-

  . تكوین المفاھیم المتصلة بالمجردات كالخیر والشرمثال-

اللغویة ، ویتمكن من التعبیر عن نفسھ بجمل مفیدة ، ویتعلم ایضا معنى العقاب و  تزداد حصیلة الطفل -

ھتمام ببعض العالقات المكانیة و الزمانیة إلكما تنمو لدیھ مالحظة األشیاء و ا.... الخوف 

جتماعیة عن طریق إلتجاھات األخالقیة واإل   وفي ھذه المرحلة تغرس في نفسیة األطفال كثیر من القیم و ا

.57ص  ] 79[ .ألباء ألن ھذه المرحلة تكون الجذور األولى لشخصیة الطفل المستقبلیةا

 یبدأ الطفل یخضع في مخاوفھ ألنماط الثقافة التي تھیمن على بیئتھ و تؤثر فیھ ، وھذا لیس فقط مظاھر - 

 ص ] 80[دة بتھاج و لسعاإلیجابیة كالسرور ، اإلنفعال اإلنفعال السلبیة ولكن نفس الشيء مع مظاھر اإلا

129.  

ستمرار و الرسوخ في دمج شخصیة الطفل إلفالثقافة التي تنقل عبر مؤسسة األسرة لھا الحظ األوفر في ا   

المعلومات الكافیة و ن ذ أنھ خال مإستیعاب ثقافة مجتمعھ كیفما كانت القناة الناقلة ، إل، ألنھ یملك القابلیة 

    .24ص  ] 81[ تقاءنإلالضروریة ، وكذلك غیر قادر على الفوز و ا
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ویؤكد العلماء و الباحثین المختصین في دراسة الطفل على أن ھذه المرحلة تعد السنوات األولى لتنمیة     

.شخصیة الطفل أو تحطیمھا من قبل أن یتجاوز الخامسة من عمره 

  ׃ مرحلة الطفولة المتوسطة.3.1.1.3

بتدائیة لذا تسمى بسن إلنوات األولى من المدرسة اوتشتمل ھذه الفترة من ست ٳلى ثماني وھي تقابل الس 

جتماعیة ونماذج الفنون الشعبیة وأبطال التاریخ ، إلبتدائیة ،من خالل المدرسة یدرك بعض القیم اإلالمدرسة ا

:28ص ] 82[ یضافة إلى میزاتھاإلفیرغب في المشاركة با

.تعددة مع األخرین جتماعیة المإلستقالل الطفل عن أمھ ، وبدأ في تكوین العالقات ا إ-

.  یجد الطفل متعة  في سماع القصص الخیالیة و الخرافیة و مشاھدة التلفاز -

جتماعي ، بخاصة إلتصال اإللى المدرسة دائرة اإجتماعیة تتسع مع إنتقالھ من البیت إل و أیضا من الناحیة ا-

سن وفي الخبرة و العالقات مع أقرانھ و زمالئھ في القسم الدراسي ، حیث یتعرف على أطفال مثلھ في ال

جتماعیة ثم مع التقدم في السن ، وعن طریق اللعب بخاصة الجماعي ، تنمو قدرتھ على المشاركة إلا

جتماعیة كما تزداد صداقاتھ بنمو إلجتماعیة ، وعلى تحقیق المكانة اإلجتماعیة ، وعلى تحقیق المكانة اإلا

 .روح التعاون بین األطفال

 میل الطفل ٳلى التقلید و التمثیل و تقمص الشخصیات و األدوار التي تثیر إعجابھ  ویظھر في ھذه المرحلة-

. لى  اكتشاف بیئتھ الخارجیة وربط عالقات أمتن مع رفقائھ في الدراسة وفي اللعب إ، ویزداد تطلعھ 

بعض  تكوین رصید معتبر من التجارب الحیاتیة ، فھو قادر على العطاء و المساعدة و التفھم ، وحل -

.المشاكل بصورة أخویة 

  ׃ مرحلة الطفولة المتـأخرة .31.1.4.

بتدائیة ،ومن أھم إلتشمل الفترة من تسع ٳلى اثني عشر وھي تقابل السنوات األخیرة من المدرسة ا   

 ׃ممیزاتھا 

بتكار وظھور مواھبھ ویحاول أیضا التجرد من قیود المنزل ، و روابط إل یتمیز الطفل بالقدرة على ا-

لطفولة و یختار لنفسھ جوا ثقافیا ضمن جماعة رفاقھ مما یكسبھ ثقة أكبر في نفسھ ، فتكون لدیھ مشاعر ا

. ستقاللیة إلعتماد على النفس واإلالجماعة وا

جتماعیة إذ یبحث عن جماعة األصدقاء من األطفال ویتصل بھم إل بفھم الطفل ما یقرأه و یدرك عالقاتھ ا-

دة التي تتأكد بالتدرج ، و یزداد إحتكاكھ بالكبار لیتعلم و كتسب أمورا ال ضمن جملة من العالقات الجدی

 .یعرفھا ، فھو بذلك شغوفا لما یجري في وسط الكبار ، غیر أنھ یمیل في أغلب الحاالت ٳلى جماعة الرفاق

 .24ص  ] 83[

 ، و یشتد میلھ ٳلى األلعاب ھتمام بالحقائقإلقتراب من الواقع ، ویبدأ باإل ینتقل الطفل في ھذه المرحلة إلى ا-

التي تتطلب مھارة و منافسة ، و تظھر على الطفل أنماط سلوكیة تتضمن تحدي األسرة و بعض تقالید 

المجتمع ، و تستھوي الطفل قصص الشجاعة و المخاطرة و العنف ، كما یمیل إلى تجمیع معارفھ المختلفة 

ستقرار عاطفي نسیجي ٳلى مرحلة شدیدة إف بو یشغل وقتھ في تلبیة حاجاتھ و ینتقل من فترة تتص
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جتماعي إلالحساسیة وتمثل ھذه المرحلة الوعي الكامل مقارنة مع المراحل السابقة ، فالطفل یعي المحیط ا

 .51ص  ] 84[.و أفعالھ تكون أكثر إتزانا 

  ׃ الحاجیات الطفولة وخصائصھا.31.2.

شباع ھذه إ توفیرھا ضمان سالمة نمو الطفل ، وعدم ن توفیر ٳحتیاجات الطفولة كبیرة ، إذ یترتب علىإ  

׃حتیاجات نذكر مایلي إلحتیاجات یؤدي ٳلى حدوث أضرار جسمیة و نفسیة للطفل ، ومن بین اإلا

حتیاجات الجسمیة ضمان سالمة ووقایة إلإن توفیر ا׃ )الجسمیة( الحاجات البیولوجیة .1.2.1.3

ٳلى عنایة كبیرة و توفیر و تھیئة ظروف صحیة مناسبة الطفل من األمراض ، فھو یحتاج بصورة مستمرة 

.149ص  ] 78[، من بین ھذه المتطلبات كالطعام ، الھواء ، الملبس ، الحركة و الراحة 

التعاون و المحبة و  لكي ینشأ أطفالنا تنشئة ٳجتماعیة سلیمة عمادھا׃ جتماعیةإل الحاجات ا.2.2.1.3

 وكل ما یحتاج ٳلیھ من عادات و سلوكیات و قیم تساعده على التكیف التعاطف یحتاج إلى تعلیمھ لغة مجتمعھ

جتماعیة ، كما یخضع للنظم إلجتماعي و مواجھة الصعاب الناجمة عن بیئتھ الطبیعیة واإلفي وسطھ ا

  ׃جتماعي ومن بین ھذه الحاجات إلاألخالقیة التي أصطلح على وضعھا النظام ا

  .فطري للمجتمع جتماعیة و المیل الإل تنمیة المشاعر ا-  

  . جتماعیة وأسالیب التعایشإل تنمیة الخبرات ا-  

، 341ص ص  ] 85[ .لروح المجتمع  جتماعیة ومشاركتھ الوجدانیةإلتنمیة  التصورات و األھداف ا -  

342.   

لى تنمیة المواھب إوقد اھتم المربون المسلمون كل من الغزالي وابن سینا بھذه الحاجات األساسیة ، ودعوا 

  ׃164، 163ص ص  ] 86[القدرات عند الناشئة عبر عناصر التي تتركز على و 

  .  المحافظة على فطرة الناشئ و رعایتھا -أ

  . ستعدداتھ كلھاإ تنمیة مواھبھ و-ب

  . توجیھ ھذه الفطرة ، وھذه المواھب نحو صالحھا و كمالھا الالئق بھا -ج

  ׃ و منھا سالم للشخصیةإل  ومن المزایا التي یتسم بھا تنظیم ا

  . مراعاة الجانب الغریزي في الشخصیة و بالذات ، وما یتصل من الدوافع األولیة للكائن الحي-1

  . مراعاة الجانب السلوكي ،و الجانب السلوكي الباطن -2

  .جتماعي و العالقات یبن األفراد ، من حیث الحقوق و الواجبات إل مراعاة الجانب ا-3

  ׃لى ٳشباع العاطفي للطفل من بینھا إحتیاجات إلدي ھذه ا تؤ׃ الحاجات النفسیة.2.13..3

  ׃الحاجة إلى الحب و المحبة .1.32.1.3.

الطفل بالحب ، و أنھ مرغوب فیھ یساعد على تحمل    ھي ضروریة للحیاة بأسلوب أفضل ، فاحساس

لھ بالحب و المسؤولیة و التعاون مع األخرین ، نظرا لما یسود في األسرة من الجو  یشعر الطفل من خال

ستقرار على حال واحدة ، حائر مرتبكا ، حینما یتبین لھ أنھ لیس إلالرعایة فیھ ، ویصبح الطفل قلقا عدیم ا
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لیھا كمصدر طرد یدفعھ إمحبوبا ، وأنھ في مكانھ غیر مرغوب فیھ من قبل أفراد أسرتھ  مما یجعلھ ینظر 

قده في حیاتھ األسریة و قد یؤدي بھ ذلك ٳلى للخروج للبیئة الخارجیة بحثا عن الحب و العطف الذي یفت

  .ضافة لذلك یصبح سيء التوافق معنویا و نفسیا إلنحراف ، باإلنحدار في مسار اإلا

  ׃الحاجة إلى الطمأنینة و األمن .1.32.2.3.

حساسھ إإن حاجة الطفل ٳلى الطمأنینة و األمن یمثل غذاء روحیا بالنسبة لھ و ھذا یتحقق الطفل من خالل   

لحب و الحنان من طرف أفراد أسرتھ ، و تتضح ھنا أھمیة التماسك العاطفي في محیط األسرة و أثره با

  .یجابي إلا

مكانیة ٳحساس الطفل إستقرار ، و أن إختالل ھذا التوازن یحول دون إلفي حیاة الطفل و شعوره با

  . ستقرار و یؤدي إلى التوتر و القلق إلبا

  ׃ستقالل إللى الحریة واإ الحاجة .33..12..3

ستقالل و تسییر أموره بنفسھ دون معونة من األخرین مما یزید إلذ یحتاج الطفل إلى الشعور بالحریة و اإ  

جتماعیة مع األخرین ، و ھذه الحریة إلدراك أھمیة إجادة شبكة العالقات اإثقتھ في نفسھ ، كما یحتاج ٳلى 

 متابعة من جانب الوالدین ، لتمكینھ من معرفة و تمنح للطفل ، لكن البد أن تكون مشروطة بقیود إشرافیة و

 .مسایرة الحیاة الخارجیة بخطى سلیمة ، بمعاملتھ على أساس أن لھ شخصیتھ المستقلة ووجھة نظره الخاصة

  .110ص  ] 78[

   ׃ الحاجة إلى التقدیر الذات.1.32.4.3.

اعتبار من اآلخرین ، و یترك ھي حاجة تجعل الطفل یشعر بأنھ موضع قبول و تقدیر و وقیامھ بدوره   

  إرضاء ھذه الحاجة الطفل قادرا و ناجحا في أعمالھ 

   . 30ص  ] 82[اجتماعي السلیم الذي یتوافق مع المعاییر االجتماعیة السائدة في مجتمعھ

من المعلوم أن الطفل تكمن فیھ الحاجة ٳلى المیل و ٳلى التعبیر ׃ لحاجة إلى توكید الذاتا.1.32.5.3.

فصاح عن كینونتھ و شخصیتھ ، و یبدو ذلك في كالمھ و أعمالھ و ألعابھ وما یقدمھ إلھ و نفسھ ، واعن ذات

من خدمات لألخرین ، و یحتاج الطفل ٳلى مساعدة في تعلم المعاییر السلوكیة نحو األشخاص و األشیاء 

ط التي یقوم بھا الطفل أو ومما یحبطھا و یؤثر فیھا تحكم و سلطة الكبار و تدخلھم المفرط في وجوه النشا...

شعاره بأنھ عدیم األھمیة و القیمة لذلك واجب مساعدتھ في تحسین سلوكھ وفي عملیة توكید إالسخریة منھ أو 

   .31ص  ] 82[ .ذاتھ لیتوافق نفسیا وٳجتماعیا

ذلك ألن سلوك الطفل مازال غیر ناضج و خبراتھ ׃  الحاجة ٳلى سلطة ضابطة موجھة.1.32.6.3.

ال أن ھذه السلطة البد أن تراعي مستوى نمو الطفل و أن تكون حازمة حنونة بآن واحد ، ھذا فضال إقلیلة ،

  ׃عن حاجات نفسیة أخرى لألطفال وذلك مثل 

  .لى رعایة الوالدین و توجیھھاإ الحاجة -      

  .لى تعلم المعاییر السلوكیة إ الحاجة -     
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  .لى اللعب إ الحاجة -     

سراف في الضبط و التوجیھ إللى معونة أمھ كي یتعلم الضبط و یتعوده ، فبالرفق وعدم اإجة و الطفل في حا

شراف و التربیة غایتھ إل، والتغاضي عن بعض أخطاء الطفل وزالتھ حتى ال تفقده ثقتھ في نفسھ ، یؤدي ا

   .165 ص ] 86[ مع الحرص للبعد عن التدلیل الزائد للطفل

  ׃ )اتھا ممیز( خصائص الطفولة .4.2.1.3

  ׃الخصائص الجسمیة .1.32.1.4.

   تتمیز فترة الطفولة بأنھا أكثر المراحل نموا من الناحیة الفیزیولوجیة في الطفل ، وھذا بتمیز السنتین 

لى درجة أكثر من المراحل التي تلیھا ، ثم تقل إ، وبارتباط ھذا النمو العقلي ه األولى من حیاتھ بسرعة نمو

  ׃ الطفولة المتأخرة ، ویمكن النظر ٳلى النمو الجسمي من ثالث نواحي ھذه السرعة في مرحلة

      .... النمو الخارجي من حیث الطول ، الوزن ، النمو العضلي ، ونمو العظام-

   .172ص  ] 76[ ......)القلب ، الدورة الدمویة ، األجھزة (     النمو الفیزیولوجي -  

ألولى من نموه یستجیب بكل جسمھ نحو المثیرات المختلفة ، ثم  وفي ھذه المراحل ا׃النموالحركي    -

   .55ص  ] 87[....) مثل الجسم كلھ ، ثم یده ، ثم أصبعھ( تصبح حركتھ بأعضائھ 

 أما نموه الجسمي و الفیزیولوجي سینمو شھرا بعد شھر و سنة بعد سنة إلى ٳنتھاء مراحل الطفولة ككل ، 

مو یأخذ درجة عالیة بالقیاس إلى المراحل األخرى جسمیا و عقلیا ، فیأخذ ففي ھذه المرحلة نجد أن معدل الن

   .32ص ] 88[  .زدیاد نتیجة لنمو المخ السریع و الجھاز العصبي فیصبح الطفل أكثر دقةإلالسرعة وا

  وكل ھذه التغیرات تھدف إلى النضج و البناء الكائن الحي حتى یستطیع أن یقوم بوظیفتھ أو دوره في الحیاة

  . لخدمة مجتمعھ 

  ׃الخصائص العقلیة .2. 1.32.4.

ن فھم التطور العقلي للطفل یساعد في إختیار الظروف المالئمة لتنمیة إستعدداتھ و مواھبھ إلى أقصى حد إ  

  ׃ممكن ، وذلك ألنھا تؤثر تأثیرا بالغا في درجة تعلمھ ، وھناك ثالث نواحي للخصائص التالیة 

 الطفل باستجابات حسیة حركیة ثم یصبح قادر على تكوین معاني لتتقدم قدرتھ في   النشاط العقلي حیث یبدأ

تكوین المعاني و المفاھیم تقدما سریعا ، ومع نھایة المرحلة یعتمد الفرد على التفكیر المنطقي وإدراك 

) لتعلم الذي یعتبر محور النشاط العقلي كما أنھ یتصل با(العالقات ، ومن خصائص العقلیة أیضا الذكاء 

  ٳلخ ....دراك ، التذكر ، التخیل إلومن أھم العملیات العقلیة ا

  ׃نفعالیة إلالخصائص ا.3.4.2.1.3 
  
نفعالیة جانبا من جوانب الشخصیة ، حیث أنھا تؤثر في توجیھ الفرد وتتدخل في سالمتھ إلتمثل الحیاة ا  

   .172ص  ] 76[  موقف معینثارة عامة تحدث للكائن الحي نتیجة إلنفعال ھو حالة اإلالنفسیة ، فا
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تتمیز فترة الطفولة من الناحیة النفسیة بالنمو الوجداني و العاطفي ׃  الخصائص النفسیة.4.4.2.1.3

نفعاالت وغضب فیصبح في ھذه إعتدال فتجدھا في الطفولة المبكرة في إل، فنفسیة الطفل في تذبذب وعدم ا

   .34ص  ] 88[ . تزانإلالمرحلة التي تلیھا تتمیز بالھدوء و ا

  ׃ جتماعیةإل الخصائص ا.1.32.5.4.

یرى كلوزین أن عالم الطفولة یبدأ من األسرة ثم یتسع ھذا العالم بعد ذلك لیضم عالم الرفاق و زمالء   

  أھم عامل في عملیة التنشئة  فیعمل الوالدان لصالح الطفل و تكون األم بالذات.  21ص  ] 89[ المدرسة

جتماعیا ، وھي التي إماعي ھو قدرة الفرد على إكتساب األنماط السلوكیة المقبولة جتإلجتماعیة ، فالنمو اإلا

تراعي قیم وعادات وأنظمة و معاییر و تقالید المجتمع الذي یعیش فیھ ، أي بمعنى قدرة الفرد على التكیف 

   .57ص  ] 87[ جتماعيإلأو التطبیع ا

  

  ׃ الطفل و القیم .3.1.3

نساني ، فالقیم ھي أحد محددات السلوك ، وتتأثر بالعدید من العوامل إلاللقیم دور ھام في السلوك   

  ....لى الدین و العرف و العادات و التقالید إقتصادیة إضافة إلجتماعیة و السیاسیة واإلا

   وتتشكل القیم منذ الصغر ، فاألباء یوجھون ویشددون أبنائھم على أفعال معینة ویكافئونھم على أفعال 

 لسلوكھم معاییر تقترن بالثواب أو العقاب ، فھذا كذب وذلك صدق ، وتلك أمانة أو أنانیة أخرى و یضعون

إلخ وبتكرار العقاب على أفعال معینة تصبح ھذه األفعال مثیرة للقلق ، وبتكرار الثواب على أفعال أخرى ....

ماعیة تتحول ھذه القوى جتإلتصبح ھذه األفعال مبعثا لالرتیاح ،وباستمرار النمو أثناء عملیة التنشئة ا

  . لى قوى رادعة داخلیة فتصبح جزءا من التركیب النفسي للفرد إ) الوالدین و الدین ( الرادعة الخارجیة 

ال إذا كان ھناك ثبات في إ  ھذا والضمیر كقیمة ٳجتماعیة یضبط السلوك ، وھو الیتشكل تشكیال سلیما 

ابنھ على سلوك معین في حین تكافئھ األم على نفس السلوك ثابة ،فإذا كان األب یعاقب إلتوقیع العقاب أو ا

فمن شأن ذلك أن یعیق عملیة نمو الضمیر المتكامل ٳذ تختل معاییر الصواب و الخطأ في ذھن الطفل ، ومن 

   .208ص ] 37[شأن ذلك أن یجعل الضمیر الینمو عند الطفل نموا سلیما 

  ׃منھا  ) القیم(    وھناك مجموعة من الخصائص تتمیز بھا 
  
 تتصف القیمة بأنھا تلقائیة فھي لیست من صنع الفرد أو بضعة أفراد ولكنھا من صنع المجتمع وخلقھ -

  .وعقلھ الجمعي 

تتمیز القیم بأنھا مترابطة فھي تمتاز بأنھا تؤثر و تتأثر بغیرھا من الظواھر الطبیعیة ، فھي مثال ترتبط  -

عتماد متبادل بینھا و بین المكونات األخرى إاعیة ببعضھا نتیجة جتمإلجتماعي ٳرتباط الظواھر اإلبالبناء ا

  .لھذا البناء

جتماعي ألن نسقھا تتمثل فیھ األنساق األخرى ألنھ یحوي إلالقیمة تتصف بأنھا منتشرة في أجزاء البناء ا -

   لخإ....قتصادیة و الدینیة إلبدوره أنساقا فرعیة للقیم البشریة وا
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امة وقیم خاصة ، و القیم العامة ھي التي تنتشر في المجتمع سواء الریفي أو  تتصف بأنھا تشمل قیم ع-

الحضري ، وكذلك في جمیع الطبقات وجمیع الفئات و القیم الخاصة ھي التي تتعلق بموقف أو طبقة خاصة 

   .38ص  ] 37[

  . تتصف بأنھا ذات إلزام جمعي تخضع لمنطق المجتمع ونظمھ وقوانینھ -

  ׃ 40ص  ] 37[ امل تسھم في تشكیل القیم لدى الطفل أھمھا مایلي    وھناك عدة عو

   ׃ دور األسرة .1

تصالیة تربط بین جیلین متتالیین عن طریق تنشئة أطفال كل جیل على القیم و إتعتبر األسرة وسیلة   

قوم بنقل جتماعیة للجیل السابق ، ومن ھنا فاألسرة تقوم بإعداد النشء ، وتإلالمبادئ والمعاییر والسنن ا

لى جیل من أجل تكوین شخصیة المواطن وتربیتھ جسمیا وعقلیا وروحیا ، وترسب في إالتراث من جیل 

  .أعماق الصغار منذ نعومة أظافرھم من معتقدات وقیم وأسالیب سلوكیة 

وأوفر ) Fwir(فویر"و ) Adilsun" ( أدیلسون " و  ) Dufan" ( دوفان" وقد أوضحت بحوث    

)Overr ( ختالف منظوري جیل إبناء ، و بالرغم من أل درجة من التجانس بین قیم الوالدین و قیم اوجود

  .الوالدین و األبناء ، فإنھما یتشابھان فیما یحتضنانھ من قیم أساسیة

  ׃تصال الجماھیريإل وسائل ا.2

نھا أن تؤثر تصال الجمعي في المجتمع كظاھرة ٳجتماعیة یشكل قوة إجتماعیة معنیة في البیئة یمكإلن  اإ  

تصال السائدة إلجتماعیة و تتأثر بھا على أساس التفاعل المستمر بین المجتمع وبین وسائل اإلفي البیئة ا

فیھا، حیث تعمل ھذه األخیرة بدور أساسي  في التبشیر بالقیم الجدیدة ، و تدعیم القیم التي تخدم التطور ، و 

جتماعي  بما یتالئم مع ظروف إلتطویر أنماط السلوك امحاربة القیم التي تعوقھ و ھي تلعب دورا ھاما في 

الحیاة الجدیدة ، و تستطیع أن تلفت النظر ٳلى ھذا كلھ بطرق مباشرة بعیدة عن الشكل التعلمي ، أو 

  الوعظي، كما نستطیع أن تقدم النماذج التي تحتذي بھا ،و تضع النماذج المخالفة في إطار غیر مرغوب

في بث القیم العامة التي یراد لھا أن ترسخ و تعمق أو تحصى أو تضعف عند عالم  إلكما تقوم وسائل ا 

   .40ص  ] 37[ األفراد

تصال تلعب دورا مھما في تشكیل القیم لدى الطفل من ناحیة ٳیجابیة كاألمانة إلو من ھنا یتضح أن وسائل ا

نھا تعكس سلبا على قیمھ من و توافق قیم األسرة و بالتالي قیم مجتمعھ كما أ... ، وحب الغیر و التعاون 

خالل مشاھدة الرسوم المتحركة المستوردة سواء أمریكیة أو یابانیة تحمل قیما تخالف قیم المجتمع الذي 

  .یعیش فیھ

  ׃ 20ص ] 90[ القیم إلى ست قیم أساسیة ھي"فیرنون والبورت"وقسم    

  ׃ القیمة النظریة .1   

معرفة األخبار،فضال على قدرة على التحلیل و االستفسار و تشیر إلى القدرة على جمع المعلومات و  

  .........والرغبة في معرفة األسرار والسعي الكتشاف الحقیقة
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  ׃ القیمة الجمالیة .2   

  .فتعني تذوق الجمال و اإلحساس بھ، و القدرة على التعامل مع اآلخرین بأسلوب مقبول  

  ׃جتماعیة إل القیمة ا.3  

جتماعي و التودد لآلخرین، و القدرة على تكوین العالقات مع مختلف أنماط البشر، و  تعني التفاعل اال  

مشاركة اآلخرین في مشاعرھم و مسؤولیتھم و مناسبتھم، و القدرة على بدئ تكوین العالقات مع 

  الخ....اآلخرین

  ׃ القیمة الدینیة.4

بتعاد عن إلیمات دیانتھ ،وتطبیق وأوامرھا وا وھي أرفع القیمة و أعالھا تعكس إیمان الفرد باهللا و تنفیذ تعل

  .عقائدي و تنفیذي׃نواھیھا وتنقسم لقسمین

  وتتمثل في اھتمام الشخص واتجاھھ الى معرفة ما وراء العالم الظاھري ،فھو یحاول أن یتعمق من أجل 

لدین في كل معرفة أصل االنسان ومصیره ،وتشمل ھذه القیمة األشخاص المتدینین والذین یتبعون تعالیم ا

   .42ص  ] 91[ .النواحي الحیاة

  ׃قتصادیةإل القیمة ا-5 

و یعبر عنھا اھتمام الفرد و میلھ إلى ماھو نافع ویتخذ من العالم المحیط بھ وسیلة للحصول على الثروة و زیادتھا 

   .316ص  ] 30[ عن طریق اإلنتاج و التسویق و االستھالك و استثمار األموال 

  ׃سیة  القیمة السیا- 6  

اھتمام الفرد بنشاط السیاسي و العمل السیاسي و حل مشكالت الجماھیر ،و ممیزات شخصیة ھذه القیمة 

   .316ص  ] 30[ .القیادة في نواحي المختلفة

جتماعي اكافة إل    ومن ھنا نجد أن القیم تمثل جانبا رئسیا من ثقافة أي مجتمع،حیث تحدد و تنظم النشاط ا

  عد الطفل على اندماج و تفاعلھ بدرجة كبیرة مع أفراد المجتمع، و تسا

فھي نتاج اجتماعي تتعلمھا الطفل وبتشربھا ویستدخلھا و یصنفھا إلى ایطاره ) تشابھ القیم(الجماعات 

جتماعیة سواء األسرة أو التلفزیون أو جماعة إلالمرجعي للسلوك تدریجیا من خالل مؤسسات التنشئة ا

  .  الرفاق

  ׃فزیون الطفل والتل. 31.4.

جتماعیة حیث یتنافس مع القوى األخرى كأولیاء األمور إل یعتبر التلفزیون قوة ھائلة من قوى التنشئة ا

جتماعیة وأحیانا یكون أكبر أثار منھم على الطفل من خالل مایقدمھ من نماذج إلوغیرھم من وكالء التنشئة ا

  .اتھ ومعارفھ تجاھإومعلومات ومعرفة تؤثر في معتقدات الطفل وقیمھ ومیولھ و

ویلبر " تصال الشھیر إل وكذلك عالم ا1961عام  ) Bandura"(  باندورا "   وقام عالم النفس التربوي 

 وغیرھم من الباحثین بعدة دراسات توضح أن جمھور األطفال لیس 1965عام ) W.shiramm" (شیرام 

بل ھو عنصر إیجابي یتأثر ویالحظ تصالیة ، یقتصر دوره على مجرد التلقي ، إلجمھورا سلبیا في العملیة ا
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ویقلد ویتوحد ویحفظ ، ویأتي الجانب األكبر مما یتعلمھ الطفل من برامج التلفزیون المتنوعة بدافع الترفیھ 

   .35ص  ] 92[ والمعرفة

 تتضمن –  التي یبثھا التلفزیون في األقطار العربیة -یضافة ٳلى أن البرامج واألفالم الغربیة لألطفالإل   با

   ׃طابین خ

  خطاب ظاھر ھدفھ تسلیة الطفل وھو الھدف المعلن ،-

فالتسلیة ال تمثل ھدفا مستقال عن نقل معاییر . جتماعیة إل خطاب كامن ینقل بعض المعاییر الثقافیة ا -

إنھا تسلي الطفل العربي ، وألنھا تسلي ، فھي " وسیلة"یدیولوجیة ، بل تشكل باألحرى إثقافیة وقیم 

ثیر علیھ ، بعبارة أخرى ، تمثل التسلیة ھي الھدف الظاھر و المعلن الشرط الضروري قادرة على التأ

في التلفزیون " رالف رزق اهللا " كما یقول " قناع الخفي إلا"للتأثیر الثقافي ولممارسة ما یمكن تسمیتھ 

   ׃واألطفال 

تصال ھذه إل ولوسیلة ا.تصال فإنھا تبلغ الرسالة للطفل العربي إلأن التلفزیون الذي ھو وسیلة ا " –

خصوصیتھا وفعالیتھا ، قد یقرأ الطفل القصة في كتاب أو قد یشاھدھا أیضا على شاشة التلفزیون فتزید 

   .40 ص ] 92[" القصة من قوة تأثیرھا 

   أما عن عالقة الطفل باالتلفزیون ، فلقد أصبح من المسلمات المتعارف علیھا أن ثقافة جیل الیوم تتشكل 

مقابلة مع األطفال في  ألسرة أوال والتلفزیون ثانیا ، وأوضحت الدراسة المیدانیة من خاللمن خالل ا

الطبقات الثالثة أن مشاھدة التلفزیون أصبحت تمثل ظاھرة ٳجتماعیة شائعة لدى الطفل جعلتھ یتأثر ببرامج 

  :  220، 219ص ص  ] 77[التلفزیون لعاملین رئسیین

ال الطبقة الدنیا من مجتمع الدراسة بوجھ خاص كثیرا من المقومات  یستمد الطفل بوجھ عام وأطف-1 

من برامج التلفزیون المتنوعة حیث أن ....الثقافیة كالمعرفة ، والترفیھ ، والعادات ، والسلوك ، والخبرات 

ع رتفاإلخبراتھم الواقعیة الواعیة محدودة بالمقارنة بنظرائھم في الطبقتین العلیا و الوسطى وذلك نتیجة 

نخفاض مستوى وعي األسرة ، ولذلك نجد ھؤوالء األطفال یتقبلون ما یعرضھ التلفزیون  األمیة ، ومن ثم

  كتسابھم للمادة الثقافیة المعروضة أكبر مایمكن في مرحلة التكوین إدون مناقشة فتكون درجة 

ي یعیش فیھ والواقع  كلما صغر عمر الطفل وقلت ثقافتھ ، صعب علیھ الفصل بین الواقع الحقیقي الذ– 2 

   .الحقیقة  لھالخیالي الذي تقوم علیھ البرامج ، فغالبا ما یعتقد األطفال أن ما یعرضھ التلقزیون یمثل

عالم عنصرا أساسیا في حیاة إلوتبین الدراسة المیدانیة أیضا أن التلفزیون یشكل دون غیره من وسائل ا  

تحوذ على اھتمامات األطفال وخاصة في الطبقتین مختلف طبقات مجتمع الدراسة ، فھو یس األطفال في

ویبلغ التلفزیون قمة تأثیره على األطفال عندما تتوفر ...   ذاعة و المسرح إلالوسطى والدنیا أكثر من ا

  ׃ 34، 33ص  ص  ] 93[ الشروط التالیة 

  .    لدى تكرار القیم من برنامج إلى أخر -1   

  .    نفعالیة إیث تستدعي ٳستجابات  عندما تقدم القیم بشكل روائي بح-2  

  .      عندما ترتبط تلك القیم بحاجات الطفل واھتمامانھ المباشرة -3 
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  .  عندما یكون المشاھد في موقف متقبل للبرامج وغیر ناقدلھ -4 

  عندمایكون الطفل مجردا من سالح من القیم یحدد بموجبھا موقفھ من القیم المطروحة علیھ من الشاشة – 5 

  .  ویكتسب الطفل ھذه القیم من أسرتھ وأقرانھ 

 ومسلسالت لألطفال – كرتون –رتباط لما یوفره لھم من أفالم سنیمائیة إل   والطفل یرتبط بالتلفزیون أشد ا

ومسلسالت العنف و الكاراتیھ ، وغیرھا من الفنون الجذابة لعیون ومسامع المشاھد الصغیر ، ولقد أثبتت 

 أن األطفال یقضون وقتا طویال أمام شاشات التلفاز تعادل األوقات التي یقضونھا في العدید من الدراسات

   .  80 ص ] 94[المدرسة أو أي مؤسسة أخرى  

عالمیة ومسلسالت وأفالم أجنبیة یقدم لألطفال الصغار صور عن السلوك ، إوالتلفاز بما یبثھ من مواد   

بھا وذلك وذلك باعتبار ھذه المسلسالت تقدم لھم البطل تجاھات ، والمعتقدات التي یجب أن یتحلوا إلوا

وأن العدید من القیم وأنماط السلوك ... الخارق والمرأة البریئة أو السیئة و الطفل السوي وغیر السوي 

یستطیع التلفزیون أن یبثھا في عقول الصغار من خالل نصف ساعة لمسلسل أو فیلم كرتون ،ومن ھنا فان 

  . أو المدرسة في شھور یقوم بھ التلفاز في لحظة أو نصف ساعة   فقط  ماتقوم بھ األسرة 

" جیمس ستایر " ستقصائیة التي أجراھا إل  وتؤكد نتائج بعض البحوث والدراسات التي تمت مثل الدراسة ا

 )J.stayer (من األطفال یقضون یومیا من ℅ 58أن " أطفال الیوم" تحت عنوان 1998أ عام .م.في و

   ساعات في مشاھدة التلفزیون ، وھذه المشاھدة تتم دون توجیھ من الوالدین 4 لىإساعتین 

   81ص  ] 94[ 

  ویتأثر الطفل بالتلفزیون حسب ساعات المشاھدة، لتكون ھذه األخیرة تتأثر بعدة عوامل، من خالل الدراسة 

     ׃المیدانیة و المناقشات مع األطفال و األولیاء توصل لمایلي

 فكلما تقدم عمر الطفل ،فسرعان مایبدأ في استطالع المواد التلفزیونیة المتنوعة، و ׃ل عمر الطف- 1  

تبلغ دة المشاھدة أقصاھا بین أطفال  یكون لنفسھ ذوقا خاصا اتجاه تلك المواد و خاصة المحببة الیھ، و ھنا

  .  سنوات 10 و 8الصفوف الدراسیة الثالث و الرابع و الخامس االبتدائي أي بین  

ناث ، بالنسبة ألذواقھم في اختیار البرامج، و إل فیالحظ أنھ توجد فروق كثیرة بین الذكور وا׃ الجنس- 2

  .لكن حجم المشاھدة لھذه البرامج ال یختلف كثیرا

تزداد استجابة الطفل لمشاھدة التلفزیون ببرامجھ المتعددة وفقا التجاھات الوالدین تجاه تلك  ׃  األسرة- 3

ضح الدراسة أن مستوى ثقافة األسرة یؤثر في تحدید وقت المشاھدة أیضا، حیث تتناسب البرامج، و ھنا تو

   .223ص  ] 77[جتماعي و الثقافي لألسرة   إلنسبة مشاھدة األطفال عكسیا مع المستوى ا

  ׃ الطفل و الرسوم المتحركة.31.7.

سیة من مراحل النمو ، فتعد ھذه إنھ لمن األھمیة دراسة الطفل ، باعتبار ان مرحلة الطفولة ھي مرحلة أسا 

   .113 ص ] 95[المرحلة من أولى مراحل تكوین الشخصیة 
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بھذه الفئة و خطورة ... فلھذا كان إھتمام كبیر من قبل المختصین في مجال عتم االجتماع و علم النفس   

لرفاق أو وسائل ھذه المرحلة على مستقبلھ ٳذا كانت التنشئة غیر سلیمة سواء من طرف األسرة أو جماعة ا

اإلعالم ، من بینھا التلفزیون وما یقدمھ من برامج و ما یحتویھ من مضامین و أثبتت عدة دراسات أن 

الصورة ھي أكثر إقناعا من الكلمة ، أما الحركة فھي عنصر آخر من عناصر الجاذبیة و التشویق ، و من 

فالم األطفال و ھي الرسوم المتحركة ، و خالل عملیة المزج بین الصورة و الحركة ، ظھر نوع جدید من أ

حیة مرسومة بریشة الخیال  لھذه األخیرة جاذبیة و سحر خاص ، یشد الكبار و الصغار لكونھا رسومات

المبدع ، و حكایاتھا من واقع اإلنسان و الحیوان ، و الجماد ، كما فیھا تالعب مدھش باأللوان جعلتھا من 

ألن الطفل في ھذه یقع في األمور الخیالیة و تبرز  .120ص  ] 96[لطفل أكثر البرامج خفة و تأثیر على ا

و حكایات   65ص  ] 97[ فیھ غریزة المقاتلة و حب السیطرة  ینسجم مع قصص المغامرات و البطوالت

البطولة الخارقة و تقلیدھم أبطالھا حیث روت ٳامرأة أنھا أنقذت ابنھا حینما شاھدتھ یضع وشاحا على ظھره 

  . بالصعود إلى الشرفة و القفز مثل السوبر مانو یھم

ظھر أن ،.و بینت الدراسة التي قام بھا عبد اهللا بو جالل من خالل اإلجابات عن البرامج المفضلة لدیھم 

ألن الرسوم المتحركة 120 ص ] 96[الرسوم تحتل المرتبة األولى من الحصص التي یرغب في مشاھدتھا 

  ׃ من خالل العروض التي تكون أقوى تأثیرا و دعوة وجذبا للحواس التالیة تركز على إستثارة حواس الطفل

 -2. فالرسوم المتحركة تعتمد على كثرة الحركة بطریقة مثیرة مع األلوان الجذابة أثر في اتباعھا ׃ العین -1

ني  وتأتي في درجة الثانیة بعد حاسة اإلبصار، من خاللھا تصل الرسالة مثل استخدام األغا׃السمع 

  الخ..والموسیقى الصاخبة والحماسیة والصوت الممیز 

  . یتمثل في ٳستخدام حركات كالمصارعة:  الحركة-3 

  ׃  أثر الرسوم المتحركة على الطفل.1.7.1.3

  : یجابیة إل األثار ا. 31.7.1.1.  

 أنھا تظل الجادة و الھادفة توجھ لألطفال من خالل البرامج المخصصة لھم ، إال بعض المحاوالت ھناك   

محدودة في تغطیتھا ال تتجاوز جزءا یسیرا من الساعات األسبوعیة التي یقضیھا الطفل في مشاھدة ما 

یعرض على ھذه الشاشة ، كما حرص المجلس على ٳقامة أنشطة متنوعة والمشاركة أیضا في األنشطة 

  : عمل المجلس على تحقیق األتي تجاهإلوالفعالیات المھمة والھادفة إلى خدمة الطفولة ونمائھا ، وفي ھذا ا

 قام المجلس بالدعوة ٳلى إبتكار وتصمیم شخصیة كرتونیة للطفل العربي تستمد مقوماتھا وسماتھا من - 

  :    لیكون لھا أثر ٳیجابي من بینھا . 21ص  ] 98[ البیئة العربیة

  : لھا دور تنمیة لغة الطفل -   

ألخص األم باعتبارھا أكثرھم إحتكاكا بھ ، أین یتعلم لغة األم  یبدأ تفاعلھ األول مع المحیط األسري وبا

والتي تلعب دورا أساسیا في اكتسابھ ثروة لغویة ، من خالل مشاھدتھ للرسوم المتحركة المدبلجة للغة 

العربیة الفصحى ، فیتعرف من  خاللھا على أسماء الحیوانات الجدیدة لم یعرفھا من قبل ، وھذا ما أكدتھ 
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حیث " لكترونیة إلعالقة الطفل بالوسائل المطبوعة وا" التي قامت بھا الكاتبة انشراح في كتابھا الدراسة 

تقرأن التلفزیون یساعد على ٳثراء المحصلة اللغویة للطفل بكلمات ومفاھیم من الصعب أن یتعرف علیھا في 

  .147ص  ] 99[ھذا السن المبكر من لمدرسة 

 وذلك بعرضھا نماذج من األنشطة والحركات الخفیفة، التي ׃ل الحركیة  لھا دور في تنمیة مھارات الطف-  

تستعمل وتحرك دوافعھ للنشاط والحركة ، ثم تحثھ وتشجعھ على القیام بأدائھا إلى درجة التقلید ، كما أن ھذه 

كما .د كابتن ماج: البرامج الحیویة محببة إلى نفس الطفل خاصة المتعلقة منھا المتعلقة بریاضة معینة مثل

   .114ص  ] 99[ تعود الطفل على حفظ السریع من خالل تتبع أغاني الرسوم المتحركة وحفظھا

   ׃ اآلثار السلبیة. 2.1.7.1. 3

. یعتقد الكثیر من اآلباء أن الرسوم المتحركة مجرد صور ھدفھا التسلیة والترفیھ ، دون مراعاة سلبیاتھا   

    ׃لھا لكنھا تنقل في مضامینھا رسائل سلبیة من بینھا فیشاھدھا الطفل بكل براءة ویتعلق بأبطا

 بنقل القیم والنماذج والرموز  الطفل یستھلك جزءا كبیرا من برنامج الرسوم المتحركة التي تزخر- 

ومن خالل أبطالھا ینقل للطفل معاییر ومعتقدات . التي تتغلغل في أعماق نفوس األطفال العرب الغربیة 

 تتناقض مع قیم المجتمع من خالل الصور كصورة سجود الحیوانات لألسد  39ص  ] 92[ ٳیدولوجیة

نسان یستنجد بقوة ٳما أن تكون شمس أو كوكب أو طاقة إلوأن ا.... ، والرجل الملتحي بأنھ شریر " سمبا"

 الرسوم المتحركة التي تعلم الطفل أنھ یضافة لبعضإلبا.  خیالیة لمساعدتھ مثل الرسوم دراغوبول 

" البوكیمون "وحیدا بعیدا عن أسرتھ ، وھذا مایظھر في أخر ماأنتج من أفالم الكرتون   أن یعیشبإمكانھ

شخصیة تعیش باستقاللیة عن األسرة وبالتالي ھذه الرسوم تفتقد إلى الجو األسري الذي تعود الطفل أن 

  : كما توجد رموز تعكس القیم الدینیة تخالف دیننا .  یعیش فیھ 

على العنف وممارسة المصارعة كالنمر المقنع وسالحف النینجا تجعل الطفل یدرك أن  وجود صور تدل -

  . العنف من سمات األبطال واألقویاء 

 مشاھدة األطفال یومیا الرسوم المتحركة یؤدي إلى ضرر بصحتھ وٳھمال واجباتھ الدراسیة إذا لم تكن -

   .الوالدین الرقابة من طرف

  ׃جتماعیة إل التنشئة ا.2.3

  :  التعریف اللغوي .32.1.

  170ص  ] 100[ كلمة تنشئة مشتقة من الفعل نشأ بمعنى شب  

 17 ص ] 101[  ویعرفھا أبو القاسم األصفھاني بمعنى نشأ النشء ، والنشأة ھي إحداث الشيء   وتربیتھ 

  " .  ثم أنشأناه خلقا آخر ״ -׃وذكر مصطلح التنشئة في القرأن الكریم لقولھ تعالى .   

یعني ننقلھ من حال ٳلى حال ، إلى أن خرج طفال ، ثم نشأ صغیرا ، ثم احتلم ، ثم صار  " ׃ل ابن عباس وقا

  11ص  ] 102[ "  شابا ، ثم شیخا ، ثم ھرما 
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   ׃التعریف السوسیولوجي . 32.2. 

  ׃ بأنھا أنھ یمكن تعریفھا ) Zandan(  جتماعیة ، ویرى زاندن إل ھناك تعریفات متعددة لمفھوم التنشئة ا  

تجاھات إلجتماعي التي تستمر طیلة حیاة الفرد ، والتي عن طریقھا نكتسب المعرفة واإلعملیة التفاعل ا" 

   .181ص   ] 103[  والقیم واألنماط والسلوك الجوھریة بالنسبة للمشاركة الفعالة في المجتمع

نب البیولوجي بأبعاد إجتماعیة وثقافیة بأنھا عملیة استبدال الجا" جتماعیة إلیعرف امیل دوركایم التنشئة ا   و

یضافة ٳلى ذلك فھي تكییف إلبا. 193 ص ] 104[ "وتصبح الموجھات األساسیة لسلوك الفرد في المجتمع 

   .166ص  ] 105[ جتماعیة لتطورات المجتمعإلمختلف الجماعات ا

اعي األكثر بساطة ، خالل جتمإلالحركة من النسق ا " -׃جتماعیة على أنھاإلونظر بارسونز إلى التنشئة ا    

السلسلة من أنساق أخرى مثل القرابة أو الجوار إلى وضع أكمل بلوغا ، وتعمل ھذه الحركة عن ٳنتاج 

   .128ص  ] 44[ " جتماعیة إلسلسلة المتداخلة التي تنسجم مع الحقیقة ا

ى تجزىء مجاالت جتماعیة في األعمال الحدیثة أصبحنا نشیر إلى نزوع تلك األعمال ٳلإلأما التنشئة ا

التحلیل لدیھا إلى عدید من المجموعات كاألسرة وأماكن اللعب ، فبدال من التعامل التنشئة على أساس أنھا 

  تصال الجماھیریة إلتنشیئیة مجزأة كوسائل ا عوامل سیرورة أسریة ، أصبحت تفھم من خالل عدة

ص ] 106[جتماعیة لألباء إلالممارسات اإلخ ھي عوامل كما یبدو ذات عالقة وطیدة ب....والعالم المدرسي 

17.   

جتماعیة عند عبد الھادي الجوھري ھي عملیة التثبیت التي تستمر طوال الحیاة كلھا ، حیث إل والتنشئة ا

جتماعیة التي یشارع فیھا ، والتعبیر عن ھذه القیم في معاییر إلیتعلم الفرد القیم و الرموز الرئیسیة لألنساق ا

یؤدیھا ھو واآلخرون ، وھي العملیة التي تتم عن طریقھا تربیة وتدریب وٳعداد الطفل تكون األدوار التي 

  290ص  ] 107[خاصة والشخص عامة لكي یصبح كائنا إجتماعیا صالحا في المجتمع 

جتماعیة تدل على العملیة التي یتعلم األفراد من خاللھا أسالیب التعامل والتفكیر في وسطھم إلوالتنشئة ا 

. والتي تستمر طول الحیاة التي یتعلم عن طریقھا القیم والمعاییر المجتمع المشتركة مع محیطھ جتماعي إلا

جتماعیة تلعب دورا في إدماج الفرد لیصبح عضوا في المجموعة التي یكتسب فیھا مكانة خاصة إلفالتنشئة ا

   .199ص  ] 108[، وفي نفس الوقت ھي عملیة تعلم تكییف وتطبیع 

جتماعي وتھدف إلى إل وتربیة تقوم على التفاعل ا- عملیة تعلم وتعلیم-׃د زھران على أنھا      ویعرفھا حام

 طفال فمراھقا فراشدا فشیخا سلوكا ومعاییر وإتجاھات مناسبة ألدوار ٳجتماعیة معینة تمكنھ –ٳكساب الفرد 

ماج في الحیاة ندإلجتماعي وتیسر لھ اإلجتماعي معھا وتكسبھ الطابع اإلمن مسایرة جماعتھ والتوافق ا

جتماعي للفرد وھي عملیة ٳدخال ثقافة المجتمع في بناء إلجتماعیة ، إذ أنھا عملیة تشكیل السلوك اإلا

  .213ص   ] 109[الشخصیة 

السیرورة التي تمكن " ׃جتماعیة على أنھا إلیعرفان التنشئة ا ) Garnier et kapul( أما قارني وكابول 

) جتماعیة والثقافیة إلكالمعاییر ، والقیم ، والممارسات ا( اصر الثقافیة الفرد من تعلم واستنباط مختلف العن

جتماعیة الخاصة بھ وبتكیفھ مع الجماعة التي إلالتي تتمیز بھا جماعتھ ، وھذا مایسمح لھ بتشكیل شخصیتھ ا
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یعیش ضمنھا ، وبفضل ھذه السیرورة یتم إدماج بعض المالمح الثقافیة في شخصیة أفراد مجتمع ما ، 

   16 ص ] 110[جتماعي إلدماج الذي ینتج بصفة طبیعیة والشعوریة التجانس والتوافق مع الوسط اإلذا اھ

جتماعیة ھي السیرورة الذي یتم من خاللھا إلفالتنشئة ا )  M.Grawitz"(مادلین قرافیتش "  أما تعریف 

  الل تعلمھ اندماج الفرد في المجتمع من خالل استنباطھ لقیام والمعاییر و الرموز ، ومن خ

  .79ص  ] 111[الخ ....للثقافة في مجملھا بفضل األسرة ، المدرسة ، وكذاك اللغة ، و المحیط 

األسلوب الذي یعمل من خالل المجتمع على تكامل أفراده ، والعملیة التي یتعلم بھا  "׃ وتعرف أیضا بأنھا 

  .233ص  ] 112[أو بمقتضاھا األفراد في عملیة التكیف مع مجتمعھم 

جتماعیة ھي عملیة ٳجتماعیة أساسیة تعمل على تكامل الفرد في جماعة ، وذلك عن إلمن ھنا فالتنشئة ا

ممتدة ، وباعتبار ھذه العملیة  طریق إكتساب ھذا الفرد ثقافة الجماعة ، ودورا یؤدیھ في ھذه الجماعة

 في مرحلة الطفولة ، حیث طول عمر الفرد ، فان أھم مراحل تلك العملیة وأكثرھا خطورة ھي تلك التي تتم

تجاھات والمھارات ، واألدوار التي تكمل شخصیتھ والتي تؤدي إلى تحقیق تكاملھ مع إلیستمد الطفل القیم وا

  .المجتمع الذي یعیش فیھ

جتماعي ، بما یمكن ٳدخالھ من قیم جدیدة وسلوكات لعقول األطفال إل  كما تعد وسیلة من وسائل التغیر ا

  .عالم بھذه الوظیفة إلجتماعیة حیث تقوم المدرسة ووسائل اإلف بیئتھم اوھي في مرحلة إكتشا

   ׃جتماعیة إل خصائص التنشئة ا.32.2.

جتماعیة باختالف المجتمع والمحیط الذي یعیش فیھ الفرد وھذا باعتبار أن لكل مجتمع إلتختلف التنشئة ا  

  ׃خصائص ومقومات لكن تشترك في بعض الخصائص منھا

   ׃ماعیة عملیة تشكیل ٳجتماعي جتإل التنشئة ا-أ 

نسان یولد كمخلوق یعتمد على غیره غیر مالك إلحیث تتولى ھذه العملیة بتشكیل الفرد منذ والدتھ ، إذ أن ا

نسان من كائن إلجتماعیة التي تؤھلھ للتعامل مع غیره من بني جنسھ ، فتعمل على تحویل اإلللقدرات ا

جتماعیة بما یجعلھ كائنا ناضجا ٳجتماعیا إلنسانیة واإلھالت ابیولوجي حیواني ٳلى كائن إنساني یملك المؤ

   .38ص  ] 32[

نھا عملیة معقدة ومتشعبة تستھدف مھام كبیرة ، تستخدم أسالیب ووسائل متعددة لتحقیق ماتھدف ٳلیھ ، إ -ب.

  76ص  ] 113[ إلى كونھا عملیة ٳجتماعیة في الوقت نفسھیضافة إلفھي عملیة فردیة ونفسیة با

جتماعیة عملیة ٳإشباع الحاجات ، وھي عملیة تھدف إلى إشباع الحاجات االجتماعیة للفرد ، إلنشئة ا الت-ج

  فھذا األخیر یحتاج للحب والحنان من والدیھ لیشعر أنھ مقبول اجتماعیا في أسرتھ 

یط  تحدث ھذه عملیة عن طریق التفاعل بین األفراد داخل مح׃ التنشئة االجتماعیة عملیة دینامكیة - د

اجتماعي معین، فیتم خاللھا نقل األنماط السلوكیة عن طریق ما یسمى بالنموذج، من خالل مالحظة ھذه 

ومن زاویة .  النماذج السلوكیة فیتأثر بھا نفسیا، وھذا تأثر ینتقل إلى عملیة التقمص و االمتثال للنماذج

طفل، فالطفل یرید أشیاء وربما یحاول أن أخرى ، تنشئة الطفل في األسرة تتم عبر التفاعل بین الوالدین و ال

یتجاوز مطالبھ، فیقابل بنھي من قبل أمھ، فیتعلم حینئذ الحقوق التي لھ و الواجبات التي علیھ، و كذلك األمر 



64
عند جماعة الرفاق ،فعن طریقھا یتعلم الفرد قیم و قوانین الجماعة و یتشرب إیدیولوجیاتھا ،فیصبح قادر 

وأیضا ھي عملیة اجتماعیة و مستمرة  تحدث في .ع لكنھ متوقف على طبیعة الجماعةعلى فھم ثقافة المجتم

وسط اجتماعي، یتكون من أفراد إنسانیین ، فھي تعبر عن خاصیة فطریة في إنسان و ھي انھ اجتماعي 

و إلیھ بطبعھ، ھذه االجتماعیة تؤدي إلى تبادل النماذج السلوكیة بین األفراد وتعدیلھا وإثرائھا وفق ما تدع

وھي عملیة مستمرة تبدأ بمیالد الطفل و تتواصل معھ حتى الشیخوخة الن اإلنسان في كل . حاجة المجتمع 

   . 39ص  ] 32[فترة من فترات حیاتھ یحتاج الن یتعلم أشیاء تساعده على عملیة التكیف االجتماعي 

   ׃ التنشئة االجتماعیة عملیة نقل الحضارة -د.

ضمون التنشئة االجتماعیة، فھي في عمقھا االجتماعي نقل القیم الحضاریة ھذه خاصیة تركز على م 

لمجتمع ما، للمحافظة علیھا من اندثار أو للتغلب على قیم حضاریة أخرى و غزوھا ،و ویظھر ذلك في 

وسائل اإلعالم ،فھذه األخیرة أصبحت في عصرنا وسیلة فعالة في التنشئة االجتماعیة ، إذ یستطیع الفرد أن 

تعلم الكثیر من مفاھیم و أفكار یشكل سریع و فعال في نفس الوقت ،و یتقمص الكثیر من نماذج السلوكیة و ی

لو كانت مرفوضة في المجتمع ،ویكون تأثیر وسائل اإلعالم فعال أكثر في األطفال و المراھقین ، فالیوم لم 

 لألجیال ، بقدر ماعلیھ اآلن وسائل تصبح ال األسرة وال المدرسة فعالة في شرح و تفسیر القیم الحضاریة

   .41ص  ] 32[   .اإلعالم

  ׃جتماعیة وأسالیبھا إل أھمیة التنشئة ا.3.2.3

 وتتمثل في مدى قدرتھا على تھیئة وبلورة القابلیة لدى الفرد : أھمیة التنشئة بالنسبة للفرد1.3.2.3 

الخ بتحدید ....ھ كالمدرسة، الرفاقلالندماج في الجماعات المختلفة داخل المجتمع، كل على حسب طبیعت

 كما أن سلوك الفرد یرتبط  .27ص  ] 114[ مفاھیم وتصورات عن قدرتھ وعن شخصیتھ وطبیعة مجتمع

تدریجیا بالمعاني التي تكون عنده من المواقف التي یتفاعل معھا ، ویكتسب من خالل موقف ما معان ترتبط 

ددت فعال معاني معظم مواقف العامة التي تواجھھ ، وكونت بسلوكھ ، حیث أن الطفل یولد بین جماعة قد ح

   .142ص ] 115[لنفسھا قواعد مناسبة لسلوك ما 

   وھذا یمكن القول أن التنشئة االجتماعیة تعد بمثابة واسطة بین الفرد ومجتمعھ ، لكي یصبح فردا قادرا 

  على التكیف والتوافق مع معاییر ومعتقدات وایدولوجیات الجماعة 

   ׃ أھمیة التنشئة بالنسبة للمجتمع .3.2.3.2

 إن بقاء المجتمع واستمراره ، یتم من جانب من جوانبھ ، ببقاء ثقافتھ واستمرارھا ، فالعقائد والقیم والعادات 

 ] 102[ والتقالید وكل ما یمیز مجتمع عن آخر ، ال یمكن الحفاظ علیھ ، إال إذا تم توارثھ جیال عن جیل 

 .14ص 

ف االجتماعي ھو صورة من صور التنشئة االجتماعیة كونھ وسیلة موجھة تعتمد على أسس علمیة ،  والتثقی

في سبیل خلق تزاید التكیف في بلورة الفرد بما یتفق مع قیم المجتمع ، وأھدافھ التي یطمح لھا وتنقل خبرات 

  . األجداد وتراثھم لألطفال 
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جتمع وتماسكھ وتعاون أفراده ، بواسطة نشر قیم الحب  بإضافة إلى اعتبارھا وسیلة للمحافظة على الم-

  45ص  ] 32[ .والتآخي والتعاطف بین أفراد المجتمع 

تبدو أھمیة التنشئة االجتماعیة في كونھا المحدد األساسي لمستقبل المجتمع ، فیھا تبني ٳطارات األمة  و -

  .تكون لدیھم المھارات الحضاریة 

   ׃وتتمثل فیما یلي  ׃ أسالیب التنشئة االجتماعیة-

   ׃ القدوة.1

فالقدوة التي یقتدي بھا "  وتعتبر من أنجع األسالیب ، فھي تتطلب التزاما صادقا من األفراد بما یدعون إلیھ 

 ] 102[الطفل ثم الصداقات التي یكونھا ، إما أن تبنى المرء إن كانت صالحة أو تھدمھ إن كانت شریرة 

   .31 ص

 بوالدیھم في سلوكھم وتصرفاتھم ، فان كان سلوكھم على النحو اإلسالمي تأثر واألوالد یقتدون عادة  

ص          ] 86[األوالد بھ وقلدوه فیھ ، وكان ذلك من عوامل تكوین المعالم ومعاني شخصیتھم اإلسالمیة 
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كان لكم في رسول لقد  " -:ونص القرآن الكریم في كثیر من المواقع على أھمیة القدوة الحسنة لقولھ تعالى   

فمن طبیعة البشر أنھم طبعوا على االقتداء ، فإذا كان ذلك بالنسبة .  21ص  ] 116[" اهللا أسوة حسنة 

للكبار فما بالنا للصغار التي تتمیز طبیعة نموھم بالمیل إلى المحاكاة و التشبھ بالكبار بصفة عامة،و بالمربین 

مون عنایة خاصة إلى اثر القدوة في تربیة الصغار، و والوالدین بصفة خاصة، ومن ثم فقد وجھ المسل

حرصوا عن توفیر القدوة الصالحة، كعامل تربوي یسھم في تنشئة الصغار وتھیئتھم، وإكسابھم آلداب 

   69  ص ] 117[السلوك االجتماعي عن طریق االحتذاء والتقلید للمربین 

ن التوجیھ بالوعظ و القول، فال فائدة ترجى من قول فالتربیة باألفعال والمواقف أقوى تأثیرا في األطفال م  

  . ال یترجم إلى عمل

 وتعرف الموعظة على أنھا حدیث موجھ لنفس اإلنسان لكي تلین و تكف عن ׃ الموعظة و النصح .2

   ׃شروطھا،وتكون مؤثرة إذا توفرت شروط 

  .   اختیار الوقت المناسب - 

أما النصیحة فلھا اثر كبیر في تربیة الطفل،وتكون .الوضوح  الصدق و اإلخالص في القول مع التلطف و -

  ׃بذلك أساسا لبناء قاعدة أخالقیة إذا توفر مایلي 

  . مراعاة فطرة الطفل، و أال تكون عملیة صناعة قوالب جامدة لشخصیة الطفل-

  . مراعاة لنفسیة الطفل و شخصیتھ وعمره الزمني-

  .دوة الطفل ان یكون الناصح أھال لما ینصح بھ أي ق-
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أي مالحظة الطفل و مالزمتھ في تكوینھ األخالقي و االجتماعي و مالحظة سلوكھ ׃ المالحظة .3

الیومي واستعداده النفسي و تحصیلھ العلمي من اجل الحصول على إنسان متوازن و متكامل الذي یقوم 

  .بواجباتھ و الذي ینھض بمسؤولیاتھ 

تربویة لما لھا اثر كبیرعلى نفسیة الطفل والتي تعتمد على ثالث و تستخدم في تحقیق أھداف ال׃  القصة.4

  ׃عناصر وھي 

 األسلوب القصصي وأحیانا إلىمیولھ و المشاركة الوجدانیة و الخیال الجامح، فالطفل یمتاز بمیلھ الكبیر  -

القصة  تكون أنیصعب إقناعھ بأمور معینة دون تدخل القصة كوسیط بین المربي و الطفل ، فلھذا البد 

المؤثرة، ھي التي تستطیع أن تجعل الطفل یشارك وجدانیا في مجریاتھا ، و التفاعل مع أبطالھا، حیث أن 

الطفل كائن حساس یمتاز بحیاة وجدانیة متوازنة ، بالخصوص في مرحلة الطفولة المتأخرة ومن ثم استثارة 

ذا دعو المسلمین بسرد قصص إسالمیة مشاعره،اإلنسانیة لتمریر األفكار و األغراض التربویة للقصة،فلھ

تبین شخصیة األوالد اإلسالمیة سواء وردت في القرآن الكریم او في عھد الرسول اهللا صلى اهللا علیھ و 

سلم لیكون في ھذه حافز لألوالد لیكونوا مثلھم، و نذكر من ھذه القصص قصة أصحاب الكھف، قصة 

   .59  ص ] 86[أصحاب األخدود 

 الغربیین في تربیة الطفولة الذین راو إن القصة تعتبر أساس التربیة و أدخلت ضمن ومن بین العلماء

یرى أن استماع الطفل إلى القصص تنمي عقلھ و )Frobel(برنامجھ التربوي ھو فردریك ولھالم فروبل 

  توقظ اھتمامھ بالماضي و إحساسھ بالزمن

  ص ] 117[ .ام الصور و طرح األسئلة ووضع أسلوبا لفن قص القصة یتضمن تمثیلھا باألداء،واستخد

  الخ .  167

          ׃ العقاب - 5 

     أن األصل في معاملة الطفل ھو الرفق و اللین، و القسوة غیر محبذة كأساس تربوي ناجح       وعلى 

المربي أن یرى العالم بعین الطفل حتى یتفھم خصوصیتھ، كما ندد كال من ابن سینا و اإلمام  الغزالي 

ستخدام العنف،و تغلیب مبدأ الثواب قبل العقاب ، و طالب عدم استخدام أسالیب العقاب إال عند الضرورة ا

  وان یكون حكیما في معاقبتھ مع مراعاة اختالف أعمارھم و أمزجتھم و 

   .118  ص ] 86[حساسیتھم 

بدایة و المحور التعلیم ألنھ    ومن أھم المبادئ التربویة البن خلدون انھ اعتبر القرآن الكریم ھو نقطة ال

من رباه "׃یؤدي إلى رسوخ اإلیمان، كما وضح نتائج استخدام أسالیب العنف في تھذیب األطفال بقولھ 

سطا بھ القھر،و ضیق على النفس انبساطھا، وذھب بنشاطھا ودعاه إلى ...بالعنف و القھر من المتعلمین

وعلمھ المكر و الخدیعة و لذلك ..بساط األیدي علیھخوفا من االن...الكسل و حملھ على الكذب و الخبث

لكن ھذا ال یعني أن العقاب  . 122  ص ] 86[ صارت لھ ھذه عادة و خلقا وفسدت معاني اإلنسانیة التي لھ

مرفوض كأسلوب تربوي ، بل أسلوب مھم في إحداث التقویم المرغوب في سلوك األطفال ، وقد أقره 
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مروا أوالدكم بالصالة وھم أبناء سبع سنین واضربوھم علیھا وھم " - :رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وھذه إشارة إلى أن الضرب قبل ھذا السن غیر مرغوب فیھ ، لكن مجدي بعد ھذا السن، وھذا ". أبناء عشر 

مایؤكده علم النفس ، حیث أن الطفل في سن العاشرة یبدأ في االنتقال من مرحلة التفكیر الحسي إلى مرحلة 

. لتفكیر االستداللي ، وفھمھ وإدراكھ للحقائق دون لواحقھا المادیة ، بحیث یربط بین سبب العقاب ونتیجتھ ا

وعند إقبال المربي للقیام بالعقوبة یجب أن یأخذ بعین االعتبار حسنات الطفل السابقة ، وفداحة الخطأ الذي 

ى ذلك الخطأ وحجمھ حتى یكون سببا لعدم ارتكبھ حالیا ، فیجب تقویم الخطأ وتوضیح المسؤولیة للطفل عل

   .37،38ص  ص ] 102[  تكراره وھو ما یستوجب الحدیث معھ قبل العقاب وبعده لیتحمل تبعات خطئھ

  ׃مؤسسات التنشئة االجتماعیة . 32.4.

  یتعرض الفرد في مراحل حیاتھ إلى مؤسسات اجتماعیة التي ینشئھا المجتمع من أجل تنمیة استعدادات 

: اد الفطریة ، وتدریبھم على تلبیة حاجاتھم وتأھیلھم للحیاة االجتماعیة ، في ظل ثقافة مجتمعھم وھي األفر

  ..األسرة ، المدرسة ، المسجد،  دار الحضانة 

  ׃ العائلة .1.4.2.3 

   وھي من أھم المؤسسات ، ألنھا تعد بمثابة المدرسة االجتماعیة األولى التي یتعلم فیھا الطفل أھم أنماط

   .236 ص ] 118[ .الحیاة ، ویكتسب من خاللھا العادات والتقالید التي تعمل بھا الجماعة 

 كما انھا الوسط األول بین الفرد والمجتمع التي یعیش فیھ ، وھي نقطة تحول في تاریخ الجضارة ألنھا تقوم 

  ص ] 119[نا اجتماعیا بأول عملیة اجتماعیة وھي التنشئة ا التنشئة التي تروض الطفل على أن یكون كائ

62  .   

  : المدرسة.2.4.2.3

 ھي المجال الثاني الذي یحتك بھ الطفل بعد العائلة ، وفي ظل ھذا المجال یتصل الطفل بأطفال آخرین في 

   .132  ص ] 120[ سنھ ، وھذا االتصال یعتبر كعنصر للتكوین

شئة االجتماعیة ، دورھا تكوین األفراد المدرسة مؤسسة اجتماعیة من مؤسسات التن" -׃ویعرفھا محمد صقر 

  .139  ص ] 102[ في مختلف النواحي في إطار منظم وفق مبادئ الضبط االجتماعي

 المدرسة ھي احدى الوسائط التربویة ، تتعھد بتربیة الناشئة في مرحلة الطفولة المتأخرة ، وھي البیئة 

   .94  ص ] 121[الطبیعیة التي تتعھد الطفل بالتربیة 

لمدرسة عدة وظائف من بینھا وظیفة اجتماعیة تقوم على استمرار ثقافة المجتمع ودوامھا ، ذلك من خالل ول

القیم ، وتدریبھم على أسالیب السلوك التي یرتضیھا ھذا المجتمع في المواقف والمناسبات االجتماعیة من 

   .148  ص ] 90[بینھا  

 النشاط المدرسي -. تدعیم قیم المجتمع كالمواد الدراسیة تستغل المدرسة طرقا مباشرة ومقصودة وواعیة ل-

  .لھ أھمیة في إكساب وتعدیل كثیر من أنماط السلوك 
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استخدام أسلوب النماذج السلوك المرغوب ، .  الثواب والعقاب كأسلوب تمارسھ السلطة المدرسیة-

  .بالحدیث عنھا ، أو شرحھا عالوة على أثر المعلم كنموذج 

  : الرفاق جماعة .4.23..3

 تمثل بالنسبة للطفل طموحھ وحیویتھ وھوایتھ ومصالحھ ، وتصبح جماعة الرفاق مصدر الثواب والعقاب 

   .18  ص ] 122[ لسلوكھ ، ومكتشفا لمشاعر الغضب و العدوان التي غالبا ماتكبت في البیت

عة األصدقاء التي تتكون تلعب دورا ھاما في تنشئتھ ، فجما) اللعب ، الرفاق ( ویمر الطفل بجماعات     

في المدرسة یقضي معظم وقتھ فیھا ویكتسب من خاللھا أنماط جدیدة للتفكیر والسلوك وھذا باعتبار أن 

   .71  ص ] 123[أعضاء الجماعة ینتمون إلى فئات مختلفة 

حدد األدوار  كما تقوم جماعة الرفاق في عملیة التنشئة االجتماعیة ، فھي تؤثر في المعاییر االجتماعیة ، وت

المتعددة ،كما أنھا تعاون في إشباع حاجات الصغار ، وفي تعویدھم على تحمل المسؤولیة واالستقالل 

   .49  ص ] 124[واالعتماد على النفس 

 ومن النتائج التي توصل إلیھا الباحثون في مجاالت التفاعل مع األقران التغیرات التي تطرأ على السلوك 

لعدواني لدى األطفال ، أن األطفال أقل میال الى استخدام األسالیب العدوانیة العنیفة االجتماعي ، والسلوك ا

ھم الذین لھم عالقات اجتماعیة مع األقران وذلك أن لدیھم من الطرق األخرى، للحصول على ما یریدون ما 

  39  ص ] 125[یجنبھم األسالیب العدوانیة 

   ׃وسائل اإلعالم .4.4.2.3

مختلف الوسائل التي تتنوع بین سمعیة : " ل أحمد و شحاتة سلیمان محمد على أنھا ویعرفھا سھیل كام

وبصریة التي تقوم بتقدیم ونشر المعلومات المتنوعة والحقائق واألخبار واألفكار والثقافة العامة ، في كافة 

، وتعزیز القیم المجاالت التي تتناسب كل االتجاھات واألفكار وكذلك إلشباع الحاجات النفسیة لألفراد 

   .35 ص ] 126[والمعتقدات أو تعدیلھا ، والتوافق مع المواقف الجدیدة 

 وان تأثیر وسائل اإلعالم عموما على تنشئة األطفال یتأثر بعدد من العوامل منھا أیضا المرحلة العمریة 

مي إلیھ الطفل لما لملتقى الرسالة اإلعالمیة وحاجات األطفال ، والمستوى االجتماعي والثقافي الذي ینت

ومدى توفیر البیئة االجتماعیة التي یجرب فیھا الطفل ...) أسرة ، أقران ، جیران ( تعرض وسائل اإلعالم 

  . 142  ص ] 101[ماعرض من شخصیات ونماذج عبر وسائل اإلعالم 

ثقافي الذي و یتم تأثیر وسائل اإلعالم تبعا لعمر الطفل وسمات الطفل الشخصیة والمستوى االجتماعي وال

ینتمي الیھ وردود فعل األفراد بالبیئة المحیطة بالطفل إذا مارس فشل الرسالة وأیضا المجال االجتماعي 

    ׃) المرئیة(ومن أسالیب الطفل الذي یستقبل بھا مضمون وسائل اإلعالم . الذي یجرب بھ الطفل ما شاھده

  ׃ االمتصاص - 1

  ھمیة كبیرة في استیعاب الطفل للمفاھیم و المدركات و العادات أي استیعاب مایعرض ، وللتكرار واإلعادة أ

  



69

  ׃  التقلید- 2

وحاجاتھ وردود فعلھ  قلید یتوقف على سمات شخصیة الطفلاألطفال یمیلون بطبیعتھم إلى التقلید، وھذا الت  

ستمرة لآلخرین المحیطین بھ والتقلید ھو العملیة التي یكتسب فیھا الفرد سلوكات معینة من خالل مالحظة الم

   .16  ص ] 127[

  ׃ التقمص - 3

وھنا یشعر الطفل أوال یشعر بأنھ أصبح مثل النموذج وبذلك یكون قد توحد معھ، ویسلك مثلھ وینفذ تعلیمات 

النموذج ، ویتوقف ذلك على شخصیة الطفل وحاجاتھ ومدى تقبل البیئة المحیطة لسلوكیاتھ وأي اندماج 

خر تربطھ بھ روابط انفعالیة قویة أو في شخصیتھ جماعیة بطریقة شخصیة الفرد في شخصیتھ فرد آ

   . 142  ص ] 101[ الشعوریة ، یأخذ صفات النموذج سواء سیئة أو حسنة

  ׃ المسجد . 5 .32.4.

یعد المسجد ابرز واھم المؤسسات االجتماعیة التربویة التي ارتبطت بالتربیة اإلسالمیة ارتباطا وثیقا نظرا 

امل التي أدت في مجموعھا إلى ذلك االرتباط و التالزم السیما وان المسجد لم یكن في لعدید من العو

المجتمع المسلم األول مجرد مكان ألداء العبادات من الفرائض و السنن و النوافل، وجامعة للتعلیم و تخریج 

مع، و مركز للقضاء األكفاء من الخلفاء و الفقھاء و األمراء ومعھدا لطلب العلم و نشر الدعوة في المجت

وھو مكان للتعلیم .الخ..والفتوى و دار الشورى و تبادل اآلراء و منبرا إعالمیا إلذاعة األخبار و تبلیغھ

والتوعیة الشاملة، التي یفید منھا جمیع أفراد المجتمع على اختالف مستویاتھم و أعمارھم وثقافتھم و 

  ذلك من عظیم األجر وجزیل الثواب ا یترتب علىأجناسھم ، ایضافة إلى فضل التعلم في المسجد ، وم

]128. [   

وظیفة حیویة في التنشئة من خالل تقدیس أو تدنیس المعاییر السلوكیة، وھي تساھم في عملیة  وللمسجد

    .208  ص ] 129[التنشئة االجتماعیة للفرد 

ظمة للسلوك قصد ضمان سعادة  اكتساب الفرد والجماعة مجمل تعالیم الدینیة والمعاییر السماویة المن-ا

  .األفراد والمجتمع و حتى البشریة جمعاء

   وضع إطار سلوكي و مفاھیمي للفرد وفق المنظومة الدینیة -ب

 غرس قیمھا الدینیة من خالل مختلف دور العبادة بأسالیب نفسیة و اجتماعیة متباینة خاصة منھا عملیة -ج

    125  ص ] 130[ رشاد العملي و النماذج السلوكیة المثالیةالترغیب و الترھیب و التكرار اإلقناع و اإل

  ׃ نظریات التنشئة االجتماعیة .32.5.

  ׃نظریة التحلیل النفسي .1.5.2.3

ھذه  ) Freud(وھي نظریة في السلوك اإلنساني تفسر نمو الكائن الحي و تطوره،وقد وضع فروید  

زوات واألھواء المتضاربة، والتي تھدد الحیاة االجتماعیة ، النظریة لیقول إن الطفل یولد ولدیھ العدید من الن
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ھي تحقیق التوازن بین نزوات الفرد ، ورغبات الفرد، ورغبات المجتمع، بحیث یمكن تعدیل ھذه 

  .النزوات بشكل تكون مقبولة اجتماعیا 

و .EgoالناواIdوتفترض نظریة التحلیل النفسي جھاز داخل الفرد یتكون من ثالث منظمات عرفت بالھو

ویمثل الھو مصدر الغرائز ومحتواه الالشعوري ویسعى دائما لتحقیق مبدأ Supper Egoاألنا األعلى 

اللذة، وحینما یتصل الھوا بالمجتمع المحیط تبدأ عملیة تكوین األنا، وتظھر فعالیتھا عندما یتعلم الفرد كیف 

   .39  ص ] 101[یئة بعاداتھ وتقالیده یتمكن من تحقیق رغبات الھوا في نطاق الظروف المجتمع و الب

  ׃ویعدد االتجاه النفسي أربع مراحل للعملیة التنشئة االجتماعیة 

   .57  ص ] 32[ تحقیقھ لذاتھ من خالل مصدر داني وعلى األخص الفم ׃المرحلة الفمیة .1

ملیات اإلخراج  وتسمى كذلك الن الطفل فیھا یجد لذة في اإلخراج والن تدریب ع׃ المرحلة الشرجیة .2.

یمثل المشكلة الرئیسیة فیھا ألنھ ینشئ بینھ و بین والدیھ ارتباطات، ویتم ھذا التدریب في الوقت الذي ال 

تكون فیھ لغة الطفل قد نمت بعد إلى الحد الذي یساعده على فھم تعلیمات الكبار و ھنا یتعلم الطفل ضبط 

  202  ص ] 131[ل في كل محاولة خاطئة اإلخراج عن طریق المحاولة ،والخطأ حیث یتكرر الطف

 وتبدأ ھذه المرحلة من السن الرابعة و الخامسة وتسمى أیضا بالمرحلة القضیبیة، ׃ المرحلة األدیبیة .3.

وھي تلك المرحلة التي ینشغل الطفل فیھا بأعضائھ التناسلیة،وینمو فیھا الدافع الجنسي لدى الطفل، ویتكون 

 كما یرى أصحاب ھذه النظریة انھ یغیر من أبیھ ألنھ یراه منافسا لھ على أمھ ،  الحب لدى أمھ لدرجة كبیرة،

 ] 32[. كما تظھر بوادر التمایز بین الذكر واألنثى في ھذه المرحلة بسیادة الذكر و تبعیة األنثى في األسرة 

  58  ص

لمرحلة وھي تبدأ من یعتبر مفھوم التقمص و األنا األعلى من أھم مفاھیم ھذه ا׃  المرحلة الكمون.4.

حوالي السن السادسة وھي تكبت الرغبات الشھوانیة عند الطفل و تتحول الطاقة التي كانت مركزة فیھا إلى 

أما األنا العلیا فتنشا أیضا من خالل التقمص، وعلى ھذا یكون تركیب . التعلق بالوالد من نفس الجنس 

  .قب و توجھ وتصحح وھي بمثابة الضمیرالشخصیة من الھوا و األنا العلیا، وھذه األنا ترا

   .88  ص ] 113[ 

  ׃المرحلة الجنسیة التناسلیة .5

والتي تبدأ مع البلوغ فان على الطفل أن یواجھ نزعاتھ الجنسیة التي تنتابھ وتستیقظ مرة أخرى ، وفیھا ال 

 اإلشباع عن طریق یبدأ الطفل ذلك االھتمام القدیم بوالدیھ باعتبارھما موضوع شھوة و حب بل یبحث عن

  . عالقات مع أفراد الجنس األخر

   ومن ھنا نجد أن نظریة التحلیل النفسي تنظر إلى التنشئة عملیة قائمة على التفاعل ، یكتسب فیھا الطفل 

  .معاییر السلوك ومرتبطة بالنظام العضوي الذي یكون الشخصیة الفرد 
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  ׃ نظریة التعلم االجتماعي .2.5.2.3

 نظریة التعلم االجتماعي في أواخر األربعینات وأوائل الخمسینات مع جولیان بي  كانت بدایة

وذلك من خالل تطویر مجموعة من الدراسات حول إمكانیة تعلم الفرد السلوك )R.Jolian(روتر

أشكال السلوك األساسیة أو "׃االجتماعي عن طریق المالحظة في المحیط االجتماعي ، حیث یؤكد على أن 

 یجري تعلمھا في المواقف االجتماعیة وھي تلتحم بصورة ال فكاك منھا مع الحاجات التي یتطلب الرئیسیة

  .إرضاءھا توسط أشخاص آخرین

  ׃ 212  ص ] 32[ وتنطوي ھذه النظریة على ثالث توجھات 

ویتبنى ھؤالء ) seazer(وسیزر) milere(ومیلر) Dular(ویظھر خالل ماقدمھ دوالر  ׃التوجھ االول 

االستجابة عند تفسیر عملیة التنشئة االجتماعیة ، ویھتمون بالدوافع و الجزاءات ) المنبھ(المثیر فكرة 

 اھتماماتھا عندما یقوم بأفعال او تصرفات او أوكشروط لحدوث التعلم ،فالطفل یحصل على انتباه والدیھ 

الطفل ھذه التصرفات یصبح  إتیان  ربما یقومان بھا ، ومع تكرار أو احدھما أوأعمال یفضلھا الوالدان 

  .جزءا منھ فیما بعد

الذي یفسر السلوك االجتماعي في ضوء قوانین ) Skinner( ویظھر من خالل سكینر  ׃التوجھ الثاني 

التدعیم، وأسلوب الثواب وأسلوب العقاب،فالطفل ینمي شخصیة محددة نتیجة أنماط مستقلة للثواب والعقاب 

 بحیث یمیل الطفل إلى تكرار السلوك الذي حصل على اإلثابة ، وال یكرر یطبقھا أو یتبعھا الوالدان معھ،

السلوك غیر المثاب ، و بالتالي یتعلم الطفل االستجابات المرتبطة بالثواب ، أو تنشط الرابطة بین المنبھ 

  .محدد و مدعم محدد أو تضعف أو تنطفئ الرابطة بن المنبھ محدد ومدعم محدد

) barc(و بارك) Walter(و والتر) Bandura(من خالل ماقدمھ باندوراویظھر  ׃التوجھ الثالث 

ویتبنى ھؤوالء فكرة تقلید النموذج ، باعتباره نمط استجابة متعلما للسلوك االجتماعي ، ومن ثم التنشئة 

ذج االجتماعیة ، فاألطفال یقلدون ویحاكون األب واألم  وذلك عندما یجدون دعما ذاتیا كلما اقتربوا من النمو

  ، وربما كان النموذج من بین ماتقدمھ وسیلة اإلعالم عموما وبخاصة المرئي

  

  ׃نظریة الدور االجتماعي  .3.5.2.3

 یعرف األدوار أنوتتخذ ھذه النظریة مفھومي المكانة االجتماعیة و الدور االجتماعي ، فالفرد یجب 

 من غیره ، حیث یكتسب الطفل أدوار االجتماعیة  لآل خرین ولنفسھ ، حتى یعرف كیف یسلك وماذا یتوقع

اجتماعیة عن طریق التفاعل االجتماعي مع اآلباء و الراشدین الذین لھم مكانة في نفسھ، فالبد من قدر من 

االرتباط العاطفي أو رابطة التعلق وتعتبر الذات مفھوم الثالث في نظریة الدور، ذلك ألنھ إذا كان الطفل أن 

جتمعھ، بمعرفة السلوك المتوقع منھ والمصاحب للمكانات االجتماعیة المختلفة ، یتفاعل بنجاح مع غیره في م

  ׃  32 ، 31 ص  ص ] 32[ولیتم اكتساب الدور إال عن طریق 
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  ׃التعلیم المباشر . 1

  فیقوم الوالدان بتعلیم طفلھما ضروریات مناسبة لسلوكھ حسب السن أو الجنس ذكر أم أنثى ، فیعلم الطفل 

ون متسما بالحزم والقوى ویرتدي المالبس مخالفة لمالبس اإلناث ، وكذلك یتم تعلیم البنت ، الولد أن یك

  الخ ......وأیضا تحدد األسرة للطفل في سن محددة أدوارا معینة مثل الحفاظ على أختھ

  : النماذج . 2

یفیة تفاعلھم مع   یتخذ الطفل من المحیطین بھ نماذج تحتذى وقدوة باالیضافة الى فھمھ ألدوارھم ، وك

وكذا ماتعكسھ ھذه النماذج من اتجاھات نحو أصحاب ...الطبیب ، المدرس ، األب : بعضھم البعض 

  .المكانات المختلفة 

 وعموما فان نظریة الدور االجتماعي للتنشئة االجتماعیة تعمل على تفسیر العملیة التي تصبح الفرد عضوا 

  . مكانتھ یقوم بدوره في بیئتھ االجتماعیة وتحقیق

  ׃التنشئة االجتماعیة في األسرة .3.3

   إن األسرة جماعة  اجتماعیة أساسیة دائمة ، ونظام اجتماعي رئیسي ولیست األسرة أساس وجود المجتمع 

فحسب بل ھي مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك ، واإلطار الذي یتلقى فیھ اإلنسان أول 

ھذا ینظر علم االجتماع إلى األسرة باعتبارھا نظاما اجتماعیا ، ومع ذلك فان دروس الحیاة االجتماعیة ، فل

رواده لم یھتموا كثیرا بالوحدات االجتماعیة الصغیرة كاألسرة في تحلیلھم للمجتمع ، ولذلك لم تنتعش 

یا دراسات األسرة إال في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین على ید علماء األنثروبولوج

وعلماء األثار الذین اھتموا بدراسة األسرة في الثقافات البدائیة وفي الحضارات القدیمة ، ومنذ ذلك الوقت 

عن " سترمارك " " ادوار " بدأت دراسات األسرة تحتل مكانة ھامة في العلوم االجتماعیة وقد أثار مؤلف 

ونتیجة الظروف التاریخیة  37  ص ] 132[ اھتماما كبیرا لمدخل لدراسة األسرة" تاریخ الزواج اإلنساني "

التي مرت بھا تعددت أشكالھا وتأثرت بالتغیرات التاریخیة واالجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة فتغیر بنائھا 

  .وانكمشت وظائفھا ، ورغم ذلك فھي المھد الحقیقي للطبیعة اإلنسانیة وأھم مؤسسة اجتماعیة 

  ׃ریف عدیدة قدمھا العلماء حول األسرة والمتمثلة فیمایلي ھناك تعا :تعریف األسرة .33.1.  

یقوم بینھما ( بأنھا جماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل وامرأة " عاطف غیث " یعرفھا  

  .وأبنائھما ) رابطة زوجیة مقررة 

ط الزواج والدم جماعة من األشخاص یرتبطون برواب: " یعرف األسرة على أنھا "  لوك" و" برجس" أما  

والتبني ، ویعیشون معیشة واحدة ، ویتفاعلون كل من األخر في حدود أدوار الزوج والزوجة ، الم ، األب ، 

   .64  ص ] 102[األخ ، األخت ویشكلون ثقافة مشتركة 

   ׃ وتعرف األسرة بأنھا 

جتماعیا وھي النموذج األمثل الوحدة االجتماعیة ، األولى التي ینشأ فیھا الطفل وھي المسؤولة عن تنشئتھ ا

 78  ص ] 32[للجماعة األولیة التي یتفاعل الطفل مع أعضائھا ، ویعتبر سلوكھم سلوكا نموذجیا 
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الخلیة األولى في جسم المجتمع وإنھا النقطة األولى التي یبدأ منھا : بأنھا ) Kount(  وتعرف عند كونت 

 W.Ojebranولیم أوجبرن  " أما عند.  ترعرع فیھ الفردالتطور ، وإنھا الوسط الطبیعي االجتماعي الذي 

اعتبر األسرة منظمة دائمة نسبیا مكونة من زوج وزوجة وأطفال أو بدونھم ، ویرى أن العالقات الجنسیة ) (

  والوا لدیة  ھي المبرر األساسي لوجود األسرة وأنھا ممیزات األسرة في كافة 

  . 07،08 ص  ص ] 133[المستویات الثقافیة 

واألسرة ھي الوحدة األساسیة في التنظیم االجتماعي ألننا نبدأ فیھا حیاتنا األولى ونتعود علیھا بمعنى أننا 

   .15  ص ] 134[نتطبع بعادات المجتمع 

وھي الخلیة الحاضنة للتنشئة االجتماعیة ، والوسط الطبیعي للطفل التي یتطور فیھا من كل الجوانب ،   

 ] 135[من البیولوجي ویستمد الحنان ، بتوفیر مستوى جید سواء مادیا أو ثقافیا ویفھم عن طریقھا التضا

    .199  ص

    ومن ھنا نجد أن الزواج شرطا أساسیا وأولیا لقیام األسرة واعتباره نتاجا للتفاعل الزواجي باإلنجاب 

 كما ھي المسؤولة عن ورعایة األطفال ویكون ھذا الزواج بإقرار العقل الجمعي وتصطلح علیھ الجماعات ،

  .حمایة وتنشئة أبنائھا حتى یكبر ویعتمد على نفسھ 

  ׃ أنواع األسروأھمیتھا  .3.3.2

األسر ، وھي العشیرة   من أنواع اتفق علماء االجتماع على أن أول نوع ׃ أنواع األسر.3.3.2.1    

كال مختلفة لألسرة، ویتحدد لتتشكل في مجموعھا القبیلة، ومع مرور وتطور تاریخي للمجتمعات ظھرت أش

شكلھا بمستوى تطور الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع في كل مرحلة من مراحل تطوره ، سوف 

  .نتعرض لألشكال الشائعة لألسرة 

یعد ھذا الشكل من أكثر األشكال شیوعا في التاریخ وتعرفھا الدراسات  ׃األسرة الممتدة .21.1..3.3

وھي أن تعیش 17  ص ] 103["  أسرة تقوم على تقالید ویكون لھا من القوة ما للدولة"׃االجتماعیة بأنھا 

أھل الزوج واألخوات واإلخوة بإضافة إلى الزوج والزوجة واألبناء والبنات : أجیال ثالثة تحت سقف واحد 

لمعنى تطور ، وربما غیرھم من األقرباء فتتداخل عالقاتھم وتتشابك مصالحھم وممتلكاتھم ، غیر أن ھذا ا

وأصبح یشیر أیضا إلى العالقات الوثیقة وترابط المصالح بین األقارب وما یرافقھ من والءات وتوقعات 

   .85  ص ] 136[یكون عدم التقید بھا بمثابة خروج عن العائلة 

 وھي نموذج اسري یصاحب نظام تعدد الزوجات أو األزواج، حیث تحدد ׃األسرة المركبة 3.3.2.12.

وویتان عن طریق الزوج المشترك أو الزوجة المشتركة بالنسبة للزوجات،أو األزواج كما أسرتان ن

  .یشتركون في األب و األم بالنسبة لألبناء 

وتعرف على أنھا األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة وأطفالھما ׃ األسرة النواة 3.3.2.13.

ألسرة الممتدة ، ویتمثل ھذا االستقالل في مصادر المباشرین ، المستقلین معیشیا واقتصادیا ومكانیا عن ا
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الدخل واإلنفاق في جمیع أوجھ الحیاة المعیشیة من مأكل و مشرب، ویكون ھذا االستقالل في وجود 

  .271  ص ] 103[والدي الزوج على قید الحیاة ویقیمون في نفس القریة 

تكون من األب و األم و األخوة واألخوات،    فمن خالل ھذا نالحظ في مجتمعاتنا الحدیثة أن معظم األسر ت

فلقد تعرضت األسرة إلى التقلص من حیث عدد األفراد الذین تضمھم ، حیث أصبحت األسرة النواة التي 

تشمل األبوین واألوالد ، ومن الطبیعي أن ینعكس ذلك على وظیفتھا في إعداد أفرادھا لحیاة المستقبل ومن 

  . من حیث االمتداد ال یعني بالضرورة تناقصھا في التأثیر من حیث العمقالمھم أن نالحظ أن تقلص األسرة

  ׃ أھمیة األسرة في التنشئة االجتماعیة وتأثیرھا .3.3.2.2

    تعتبرا ألسرة ھي الجماعة األولى التي ینتمي إلیھا الطفل ویعیش فیھا ، فھي المعمل النفسي التي تنال 

نقل ثقافة المجتمع إلى . 142  ص ] 90[ فیھا بالحب و الطمأنینة الطفل فیھ أول قسط من التربیة وینعم 

ویتم ھذا في حالة أخذ األسرة مسؤولیتھا في التنشئة .  األجیال المتعاقبة في شكل عادات ،وقیم ، واتجاھات

االجتماعیة و أنماطھا الفعالة في سلوك الطفل ، أما المضطربة تؤدي إلى االنحرافات االجتماعیة ، وذلك 

تبنیھا األسالیب الخاطئة في التطبیع االجتماعي وتقاعسھا عن مھامھا في التربیة ، وإلقاء الطفل للتنشئة ب

    .81  ص ] 32[ .لوسائل اإلعالم وجماعات الرفاق سیئة یؤدي إلى ضیاع الطفل لشتى من االعتداء 

اھاتھا إلى األسباب التالیة        وترجع أھمیة األسرة في حیاة الطفل من حیث نموه وتشكیل میولھ واتج

  ׃ 143  ص ] 90[

 عملیة النمو في السنوات األولى سریعة جدا، ومتعددة النواحي تفوق في ذلك مایلیھا من السنوات ، وما -1 

  .یحدث في الطفل من تغیرات أثناءھا یكون أبقى وأثبت أثرا

 شدیدا وھذا یجعل نزعة المحاكاة  یعتمد الطفل على والدیھ وعلى من حولھ من سنیھ األولى اعتمادا-2.

  .والتقلید لدیھ قویة ، فیتأثر بمن حولھ ویتشرب مبادئھم ومیولھم واتجاھاتھم 

  . تأثیر البیئة على الطفل في السنوات األولى كبیر، ویقل تدریجیا كلما زاد نموه-3

 أثر واضح في تثبیت القیم  ینمو الضمیر في الفترة التي یقضیھا الطفل في األسرة، وتكون ھذه الفترة ذات-4

  .السلیمة في الطفل

  ׃  ویتضح تأثیر األسرة في تربیة الطفل في النواحي التالیة

  إن نوع الحیاة التي یحییاھا الطفل في األسرة تؤثر في صحتھ العامة والمستوى ׃ الناحیة الجسمیة -1

  .الخ ...كن االقتصادي لألسرة یؤثر في النمو الجسمي بما یوفره من الطعام والمس

  في األسرة تتدرب حواس الطفل وعقلھ على المالحظة واالنتباه والتمییز بین األشیاء ׃ الناحیة العقلیة - 2

، ونمو ذكائھ یتوقف على ما تتیحھ األسرة من ظروف تساعد الطفل على استخدامھ والمستوى الثقافي 

   .للوالدین لھ دور مھم
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   ׃تماعیة  الناحیة الخلقیة و اآلداب االج- 3

 عن طریق التقلید والمحاكاة ألفراد األسرة وعن طریق التوجیھ واإلرشاد تتكون عادات الطفل في التفكیر 

  .الخ...والكالم والنظافة

 إن أھمیة األسرة تكمن في كونھا الوحدة االجتماعیة التي تبني المجتمع، والمحافظة علیھ ، من خالل التنشئة 

  . ویكون أثرھا في توجیھ سلوك الطفل ، وتجعل الطفل یقدر ذاتھ بذاتھاالجتماعیة التي تقوم بھا،

   ׃ وظائف األسرة .3.2.2

ألسرة ھي مركز المجتمع ، والوحدة االجتماعیة في بنائھ ، فان لھا وظائف اجتماعیة متعددة تؤدیھا نحو ا

  ص ] 32[بین ھذه الوظائف المجتمع من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة التي تقوم بھا نحو أبنائھا ، ومن 

  ׃  85،84ص 

 أول وظیفة من وظائف اإلنسان ، إنجاب األطفال والمحافظة على النوع البشري والتناسل المستمر، -1

  .فاألسرة ھي منبع تجدید أجیال المجتمع من مرحلة ألخرى 

لصحیة والمراقبة المستمرة  الرعایة الصحیة لألطفال ، ألن إنجاب األطفال ال یكفي إذا لم تتوفر الرعایة ا-2

لنمو جسم األطفال ، فالصحة الجسدیة للطفل تنعكس على النمو السلیم لشخصیة الطفل ولبنیتھ النفسیة 

  .واالجتماعیة 

 منح المكانة االجتماعیة لألطفال ، عن طریق التقدیر واالحترام لشخصیة الطفل داخل األسرة، وعدم -3

  .حب والثقة بین اآلباء واألبناء وإشاعة روح التعاون داخل األسرة تھمیشھ أو إغفال وجوده ، لیورث ال

 نقل التراث الثقافي للطفل في شكل نماذج سلوكیة ، تؤدي إلى استیعاب الثقافة ورموزھا الحضاریة، -4

وإسقاطھا على المواقف التي یتعرض لھا ، وثمرة ھذه الوظیفة ھي انبثاق الطفل من المجتمع وھو یمثلھ في 

  .اتھ وأھدافھ التنمویة ویمثلھ في كفاحھ ومثابرتھ في الوقوف والبقاء توقع

 الوظیفة العاطفیة تتمثل في توفیر جو من الحب والود والقبول االجتماعي، والتفاھم والتقبل والدفء -5

  .األسري 

 رغبات  مساعدة الطفل على تعلم المبادئ الولیة التي تساھم في التوافق االجتماعي، عن طریق تجمیع-6

األفراد وتوجیھھا نحو أھداف غیر متعارضة بمعنى التعلیم الفرد الواقعیة في السلوك والموازنة بین ماھو 

  .مثالي من قیم 

 استغالل طاقات الفرد وقدراتھ الكامنة، إلى غرس مھارات وفنون نافعة وخبرات اجتماعیة ، تستند -7

  . فرد فعال في المجتمع إلىتحول بھا وتمكنھ من االعتماد علیھا في حیاتھ العملیة ، وی

 ولألسرة وظیفة اجتماعیة ھامة ، فھي العامل األساسي في صبغ سلوك الطفل صبغة اجتماعیة وتكوین -8

شخصیة مستقبال ، وتوجیھ سلوكھ ومساعدتھ على أن ینظم دوافعھ الوجدانیة وتدریبھ على كیفیة التعامل مع 

  اآلخرین 

  . الكامن لدى كل طفل  تقوم بتكوین ونمو الضبط-9
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 تقوم األسرة بإنتاج ماتحتاج إلیھ ، من خالل تحقیق المتطلبات االستھالكیة وتربیة ورعایة األطفال -10

  على التعاون االقتصادي داخلھا 

   ׃ مفھوم التنشئة األسریة .3.3.3

ى انبثاق نموذج  التنشئة األسریة ھي عملیة تفاعل بین مجموعة القواعد التي تؤدي محصلة تفاعلھا ال

، وھي نتاج تفاعل الطفل مع والدیھ ،تبدأ منذ والدة الطفل وتستمر خالل  87  ص ] 32[سلوكي معین 

   .182  ص ] 137[ .جمیع مراحل حیاتھ ، إال أنھا تتم بشكل مكثف في السنوات العمر األولى

 أسالیب المجتمع أو الثقافة التي العملیات التي یتعلم عن طریقھا الطفل والبالغ"    وتعرف أیضا على أنھا 

تعینھ على أن ینمو لیتمكن من المشاركة في الحیاة االجتماعیة في مجتمع یعنیھ والتي تكون داخل األسرة 

   .78  ص ] 138[

أسلوب الذي یشغلھ اآلباء الكتساب األبناء أنواع السلوك "   ویعرفھا مصطفى حسن عبد المعطي على أنھا 

   .219  ص ] 139[ .لتقالید ،وبذلك تكون جزءا من التنشئة االجتماعیةوالقیم والعادات وا

 تطبیعھ وتكییفھ إلى فالتنشئة األسریة ھي تلك التنشئة االجتماعیة للفرد التي تقوم بھا األسرة ، وھي تھدف 

 ] 140[مع في كافة جوانبھ الشخصیة منھا والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة لیدمج الفرد مع أقرانھ في المجت

   .48  ص

 فالتنشئة األسریة ھي أولى اآللیات الضبطیة في األسرة إذ یقوم األبوان و األقارب بتنفیذ تعالیمھا على 

الولید الجدید ، التي تنطوي على تانیسھ و تطبیعھ و تجبیلھ على ما ھو متفق علیھ اجتماعیا من مسموحات و 

ة و المكافئة من اجل جعلھ إنسانا یعیش وسط أسرتھ و ممنوعات عن طریق الترغیب و الترھیب و العفوی

    132  ص ] 141[مجتمعھ ، و تسھل تماثلھ مع المعاییر و القیم السائدة في المجتمع 

      ׃ العوامل المؤثرة في  التنشئة االجتماعیة األسریة .3.3.4

 ص  ص ] 32[ النحو األتي  ویمكن تحدید العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة االجتماعیة األسریة على 

  ׃  88،87

یقصد بھا مجموع األسالیب واألنماط التي تتبع في عملیة التنشئة  : اتجاھات الوالدین.3.3.41.

  . االجتماعیة لألطفال ، سواء كانت ھذه االتجاھات عفویة أو مقصودة 

یم الثقافیة التي یحملھا الوالدین     وتتأثر اتجاھات الوالدین في التنشئة االجتماعیة بمجموع من العناصر كالق

، وما یتعلق بھا من توقع وإدراك الوالدین لعملیة التنشئة االجتماعیة للصغار ، وكذلك توافق شخصیة كل 

من الوالدین والرضا على الدور االجتماعي لكل منھما ، والتوقعات الزوجیة والتكامل في األدوار األسریة 

ار ، وعددھم وطباعھم األخالقیة وتضحیة الوالدین من أجل توفیر بین الزوجین ، والرضا بجنس الصغ

فالطفل الذي . الضرورات المعیشیة لألطفال ، كل ھذه العناصر تؤثر في أسلوب الوالدین في تنشئة أطفالھما 

كان یستند أبواه في تنشئتھ على الكف عن العدوان ، یمكن أن یكون سلوكھ طفلي ، وال یتحرر من أسر 

حتى ولو تقدم بھ السن وفي مقابل الطفل الذي یشجع على العدوان في األسرة ، وینصر ولو كان الطفولة 
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ظالما ، قد ینشأ لھ سلوك عدواني ، فیظھر في تعدیھ على اآلخرین ، وارتفاع درجة عدوانیتھ حتى ولو لم 

نائھم على الطاعة وھناك من یعھد اآلباء في تربیة أب. یظھر ھذا السلوك في المنزل فانھ یظھر خارجھ 

والھدوء وقبول العقاب منھم في حالة الخطأ ، وفي مقابل ذلك یطلبون منھم أن یكونوا أقویاء في الخارج 

  وعدوانیین أمام أي سلوك عدواني ، فھذا النمط من التنشئة قد یؤدي إلى تذبذب في شخصیة الطفل 

ن عالقات اجتماعیة داخل األسرة والتفاعالت البیئة المنزلیة وما تتضمنھ م  ׃ البیئة المنزلیة .3.3.42.

األسریة ، والسمات العاطفیة التي تصبغ ھذه العالقات ، إما بدفء أو برودة كل ھذه الخصائص لھا تأثیر 

وتتحدد البیئة المنزلیة من خالل السعادة الزوجیة ، التي تؤدي . كبیر في عملیة التنشئة االجتماعیة األسریة 

بینھما ، والتعاون والتكامل في األدوار االجتماعیة ، ھذه المظاھر السلوكیة تؤدي بالطفل إلى تماسك العالقة 

تلقائیا إلى أن ینمو نموا صحیا في شخصیتھ على عكس البیئات المنزلیة المشحونة بالعداء والصراخ وعدم 

  .تؤدي إلى اضطراب في شخصیتھ والى التشرد وبغض الوالدین ... التفاھم 

لبیئة المنزلیة ایجابیة لھا دور أساسي في تكوین النفسي واالجتماعي سلیم للطفل وشعوره  ومن ھنا فا

  .بالراحة واالطمئنان وتكوین شخصیة ناضجة عكس البیئة سلبیة 

 فطبیعة العالقة بین األبناء أنفسھم ، وطبیعة التفاعل بینھم تساھم في تحدید توجھات ׃األخوة .3.3.43.

ستقبلیة ، فإذا كان ھناك توتر في العالقة وأنانیة في التعامل ، وعدم تحملھم لبعضھم األطفال في حیاتھم الم

ویرجع توافق العالقة بین األبناء أو توترھا إلى طبیعة ...   البعض ، یؤدي بھم للنفور التام بینھم أو الھرب 

نازع والغیرة بین المعاملة الو الدیة لألبناء كتفضیل أحد على أخر ینتج إثارة روح التنافس والت

   .90  ص ] 32[ .الخ.....األخوة

 تمثل الطبقة االجتماعیة التي تنتمي إلیھا األسرة متغیرا :المستوى االقتصادي لألسرة .3.3.44.

أساسیا في تحدید اتجاھات التنشئة االجتماعیة في األسرة ، وفي تكوین األسرة االجتماعي ، إذ أن األسرة 

لى تقویة وتعزیز اتجاھات االستقالل والتشجیع على االنجاز في نفسیة األبناء ، ذات الدخل الضعیف تمیل إ

وذلك للمساعدة في العیش وسد مصاریف األسرة الیومیة ، في حین األسر ذات الدخل المرتفع تمیل إلى 

ن في نمط تقلیل من عدد أفرادھا وتتبنى اتجاھات الحمایة الزائدة والرعایة الشدیدة یؤدي إلى اختالل التواز

العالقات الشخصیة وصعوبة التكیف مع أقرانھم ، بینما األسرة الفقیرة تمیل إلى اإلھمال االجتماعي ، والنبذ 

  .نتیجة الصعوبات االقتصادیة التي یواجھونھا 

 یؤثر المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین في عملیة التنشئة على  ׃ المستوى التعلیمي.3.3.45.

سالیب التربیة في تكوین وتنشئة أبنائھم علمیا وثقافیا واالعتناء من ناحیة تحصلھم الدراسي ، االتجاھات واأل

  .وتطویر ثقاقتھم وحثھم على المطالعة والدراسة 

 إن البیئة األسریة واالتجاھات الوالدیة في عملیة التنشئة  : الموقع الجغرافي لألسرة.3.46. 3.

لجغرافي ، من المدینة إلى الریف ، فاألسرة الریفیة تمیل إلى نمط االجتماعیة تختلف باختالف الموقع ا

األسر الممتدة من حیث عدد األوالد ، المتمثلة في المساعدة في أعمال الزراعة ، وتتبنى اتجاه االستقالل 
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والتسلط والتشجیع على االنجاز ، بینما األسرة الحضریة ونقصد اآلباء یتبنى أسلوب أقل تشددا في 

  .الخ .. ..ة على األبناء ، مع الحمایة الزائدة والحریة السیطر

   یعد حجم األسرة أمرا ھاما في السنوات األولى من عمر األطفال وتربیتھم  ׃حجم األسرة .3.3.47.

   .91  ص ] 30[في المیالد لھ أثره البالغ أیضا 

   على تلبیة احتیاجاتھم كبیر أدى إلى عدم قدرة الوالدین) األبناء (  فكلما كان عدد األفراد  

  ׃جتماعیة األسریة إل أنواع ٳتجاھات التنشئة ا.3.3.5

  یشیر اتجاه االستقالل في التنشئة إلى سماح الوالدین للطفل بممارسة : االستقالل والتقیید 1. .3.3.5

جمیع نشاطاتھ وألعابھ وأعمالھ بحریة ، وتوسیع دائرة حركة الطفل ، وذلك حتى یتمكن الطفل من إبراز 

  .طاقاتھ وقدرتھ وحسن تفكیره ، ویتسنى للوالدین عندئذ إصالح ما یمكن إصالحھ من السلوك غیر سوي 

   ویتیح ھذا النوع من األسلوب مجاال واسعا إلبراز شخصیتھ ، كما تدرب الطفل على التفكیر الواعي 

 التقیید ، الذي یمیل فیھ اآلباء إلى وفي مقابل ھذا االتجاه نجد اتجاه. والعمیق ، وتحدید الخیارات والمواقف 

  ویكون ھذا االتجاه ناتجا عن حب الوالدین لالبن ... السیطرة على األبناء والضغط علیھم وضبطھم 

  .  98  ص ] 32[أو حب التسلط أو الخوف من تمرد الطفل 

  ى تحمل المسؤولیة    فالمراقبة الشدیدة والحصار المستمر ، یؤدي الى العصیان ، الغش ، وعدم القدرة عل

  االتجاه الوالدي المتسامح یعبر عن سماح الوالدین للطفل بحریة  ׃التسلط / التسامح 2..3.3.5

في حین االتجاه المتسلط وھو من السلطة .... التصرف والنشاط والتجاوز عن أخطائھ ویسایرا رغباتھ 

د المعنوي ، وأن نكون قادرین على والتي تعني معرفة ماھو مفید أو ماھو في صالح الطفل على الصعی

  ص ] 142[ فرض إرادتنا عندما نكون على حق ،وأن نكون حازمین في ذلك ،وأن ال یستسلم للتوسالت

188.   

 أن اآلباء الذین یمارسون اتجاه التسلط في ") 1978(وسوین ) 1973(  وتؤكد بغض الدراسات ألرجیل 

ھم نفس نمط من المعاملة ،وتعرضوا خاللھا إلى معاملة خشنة تنشئة أطفالھم ، ینحدرون من أسر مارسھ علی

   .67  ص ] 143[" كالعقاب المادي ،وفرض معاییر السلوك التقلیدي داخل األسرة 

  إذن التسلط یشیر إلى تشدد الوالدین في معاملة الطفل وصرامة كبیرة في ضبطھ ، فلھذا فكال  االتجاھین 

وجد أن أبناء لوالدین مستبدین یتصفون بأنھم  ) Seimondez( وندز نتائج على الطفل ، ففي دراسة سیم

خجلون وحساسون ویعانون من الشعور بالنقص ، وغیر آمنین ، بینما أبناء آلباء متسامحین أكثر عصیانا، 

  ص ] 32[ وعدیم المسؤولیة ویتصفون بالعناد والتمرد بإضافة للثقة في أنفسھم ولھم أصدقاء خارج األسرة 

98.    

   ׃الحمایة الزائدة واإلھمال3. .3.3.5

  یعبر اتجاه  الحمایة الزائدة في المعاملة الوالدیة في المبالغة في حب الطفل والمحافظة علیھ وحمایتھ ، 

  .ویظھر ذلك في سلوك أحد الوالدین كالقلق الشدید عند غیابھ أوذھابھ الى المدرسة 
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  أن و كمنكزن  )  Flougel" ( فلوجل " و ) Fleimge" ( فلیمج " وأثبتت دراسة قام بھا كل من 

األبناء الذین یعیشون تحت الحمایة األبویة الزائدة ، یتصفون بالتوتر العصبي وشدة الخجل والمراوغة 

  .99  ص ] 32[والتھرب من المسؤولیة ، وتحاشي أعمال تتسم بطابع المنافسة والقسوة 

والفتور في العزیمة وضعف التفكیر وبالد الحس ، وفي بعض  كما تورث فیھ االتكالیة وضعف اإلرادة 

  .84  ص ] 144[األحیان یخیل للطفل أنھ ضعیف عاجز عن فعل أي شيء 

   وفي مقابل ذلك ، یوجد آباء من یھملون أطفالھم في األسرة وال یعیر لھم أي اھتمام ، عدم السؤال علیھم 

 إلى أعراض سیئة على الطفل ، إذ انھ یشعره باإلحباط فیؤدي.... في حالة المرض أو تحصیلھم الدراسي 

إلى سلوك عدواني كاالنتقام من .... والفراغ العاطفي واھتزاز الثقة بالنفس ، وعدم التكیف االجتماعي 

الواقع الذي یحیط بھ إما داخل األسرة في شكل كراھیة الوالدین ، أو خارج األسرة في شكل إجرامي ،    

ھذا الطفل االنضمام إلى جماعة أو شلة یجد فیھا مكانتھ والحب الذي حرم منھ نتیجة إھمالھ وغالبا ما یحاول 

في صغره ، خصوصا أن الجماعة التي ینتمي إلیھا غالبا ما تشجعھ على كل مایقوم  بھ من عمل ، وذلك 

  .84  ص ] 145[ألنھ ال یعرف منذ صغره بین حقوقھ وواجباتھ وبین الصواب والخطأ في سلوكھ 

 یشیر اتجاه التقبل إلى الحب من األبوین للطفل واالستعداد لرعایتھ ׃الرفض / التقبل 4. .3.3.5

واحتضانھ في األسرة ، وإعطائھ مكانة اجتماعیة في وسط األسرة ویركزان على الصفات االیجابیة فیھ 

، بأنھ یغرس فیھ حب ومحاسنھ ، ویعامالنھ كفرد لھ شخصیتھ المستقلة ، وینتج ھذا االتجاه على الطفل 

الوالدین والقبول االجتماعي لآلخرین واحترامھم ، وینمي فیھ الدافعیة لالنجاز والعمل وروح التفكیر والقدرة 

  .على تحمل المسؤولیة 

 وفي مقابل ھذا االتجاه ، نجد اتجاه النبذ والرفض االجتماعي للطفل في األسرة ، ویعبر عنھ عن رفض أحد 

شعاره أنھ غیر مرغوب فیھ ، وغیر محبوب من والدیھ وعدم قبولھ في األسرة  ،یؤدي الوالدین للطفل وإ

  بالطفل إلى احتضان الشارع ویكون عرضة لالنحراف االجتماعي  

 یعبر اتجاه االتساق في المعاملة الوالدیة عن نمط متناسق ومتكامل :التذبذب / االتساق 5..3.3.5

األبناء وتنشئتھم االجتماعیة ، فالوالدین یتبعون طریقة منسجمة في وغیر متعارض بین عناصره في معاملة 

 انسجام في شخصیة إلىعملیة التنشئة یجعلھم ال یشعرون أن ھناك تناقض وتعارض في سلوك أبائھم یؤدي 

  . الطفل والثقة فیما یتلقاه من أبویھ

ة في تنشئة الطفل اجتماعیا  بین اللین و   و في مقابل ھذا االتجاه ، ھناك ٳتجاه التذبذب في المعاملة الوالدی

التراخي  في األمر الواحد ، و الشدة و القسوة في الموضوع ، فھناك االنسجام و الالمنطقیة في معاملة ابنھم 

  102  ص ] 32[

ینتج عنھ أضرار عدیدة منھا أن یجد الفرد صعوبة في معرفة الصواب من الخطأ ، و الذي ینشأ من    

   .15  ص ] 126[ الحسم في األمور و بالتالي  ال  یستطیع بصراحة عن آرائھ و مشاعرالتردد و عدم 
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   ׃التفرقة/لمساواة 6..3.3.5ا

و یقصد باتجاه المساواة ھو میل الوالدین إلى التسویة بین األطفال في المعاملة دون التمییز بینھم بناءا على 

الوالدیة من ناحیة الحب و العطف و المكافئة و المعاقبة و السن أو الجنس فیخضع األبناء إلى نفس المعاملة 

  .الخ...التشجیع و التثبیط 

 في مقابل ذالك اتجاه التفرقة و ذالك بتفضیل الذكر عن األنثى ، و ھذا یؤدي إلى تنمیة مشاعر الغیرة و 

اولة تغییر أسباب الحقد و االنتقام ، و یصرف الطفل عن االھتمام بدراستھ و یؤدي إلى ضیاع جھده في مح

 .ھذا التمییز و یكون لھ نوع من اإلحباط و الفشل لدیھ 

: التثبیط/ التشجیع على االنجاز7. .3.3.5

یعبر اتجاه التشجیع على انجاز عن حرص الوالدین على تشجیع األبناء على أداء األعمال الموكلة إلیھم و 

ھ و في قدراتھ الذاتیة فیؤدي بھ إلى تنمیة دافعیة تحفیزھم باستمرار على النجاح ، و تجدید الثقة في نفس

االنجاز في نفسیة الطفل و الرغبة في التحصیل العالي و یغرس في نفسھ حب العمل و یقدسھ و یبغض 

  .الكسل و الخمول

لدین      و في مقابل ھذا االتجاه ھناك اتجاه التثبیط و ھو اتجاه یتبناه الوالدان في عملیة التنشئة ، فیمیل الوا

إلى عدم تشجیع الطفل على أداء أعمالھ و إتقانھا و تثبیط ھمتھ و إرادتھ یؤدي بذلك لتحطیم نفسیتھ ، و 

 ] 32[یصبح محبط العزائم و مزعزع الثقة بنفسھ ، و متردد في اإلقبال على العمل ، و یائس من الحیاة 

  . 103  ص

 ׃ نبالضبط من خالل الشعور بالذ/ الضبط االجتماعي 8..3.3.5

 ویقصد باالتجاه األول باھتمام الوالدین بتصحیح تصرفات الطفل ، وذلك بتعریفھ مالھ وماعلیھ ، 

وبضرورة التزامھ بمجموعة من القواعد السلوكیة في األسرة ، وضرورة تعلم الطفل مجموعة من المعاییر 

داخل البناء االجتماعي الذي االجتماعیة والضوابط الخلقیة ، والمھارات المعرفیة والواجبات والحقوق 

یتفاعل معھ ، وبذلك ینضبط سلوك الطفل ویتأطر بالمعاییر االجتماعیة وینجم عن ھذا إذ یغرس في الطفل 

حب النظام واالنضباط وعدم التسیب ، وحب برمجة حیاتھ والحفاظ على وقتھ وجھده والمبالغة في الضبط 

  . عد التي ورثھا من أسرتھ تؤدي إلى تعطیل فكر الطفل والتقید فقط بالقوا

ھو استخدام الوالدین األقصى لمكانتھما ومراكزھما ولقوتھما " الضبط إلى اإلجبار أو اإلكراه  كما یشیر

 ] 146[البدنیة في محاولة إجبار الطفل على القیام بالسلوك المناسب دون مراعاة لقدرات ورغبات الطفل 

  .84  ص

بط من خالل الشعور بالذنب ، وھو إلى میل اآلباء إلى تحقیر الطفل   في مقابل ھذا االتجاه ھناك الض

والسخریة منھ ، والتقلیل من شأنھ مھما كان سلوكھ مما یجعلھ یشعر باإلثم وتأنیب الضمیر ، وإثارة األلم في 

  .نفسھ وتشوه شخصیتھ ، كما یفقده القدرة على التكیف االجتماعي 
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   :عتزالالتباعد واال/ االندماج 9. .3.3.5 

  یشیر اتجاه االندماج إلى أن معاملة الوالدین تتعدى القبول االجتماعي ، وذلك بدمج  شخصیھما في سلوك 

الطفل من خالل إشعاره بأنھ یتساوى معھما ، ویكثران بامتداح أفعالھ الحسنة والتعامل معھ بلطف ، یؤدي 

  .ي النفس بالطفل للشعور باألمن وإشباع حاجاتھ االجتماعیة والثقة ف

  أما اتجاه التباعد واالعتزال یظھر في عدم التكلم مع الطفل ومالعبتھ مما یؤدي بھ الشعور بأن والدیھ ال 

یحبانھ من خالل عدم التحدث إلیھ وال اللعب معھ یؤدي بالطفل إلى التعقید والشعور بالنقص واالضطراب 

   .103  ص ] 32[ . في سلوكھ

ألسرة ھي المسؤولة بدرجة كبیرة على نوعیة األبناء ، من خالل اتجاھات    ومن ھذا یمكن القول أن ا

  .الوالدین في التربیة والتنشئة االجتماعیة التي تحدد نمط سلوك لدى الطفل 

   ׃ التنشئة االجتماعیة في جماعة الرفاق   .4 .3

  ׃ھناك جماعات رفاق تنقسم إلى ׃  أنواع جماعات الرفاق.3.4.1 

    وتعتبر جماعة اللعب من أكثر جماعات األصدقاء بعدا عن التنظیمات ׃عة اللعب  جما.3.4.1.1   

الرسمیة ، وھي أولى الجماعات التي یرتبط بھا الطفل في حیاتھ المبكرة ، متشكلة من الزمالء الذین 

عب یشتركون في الخبرة العامة للعب، حیث یخضعون لمجموعة من القواعد تلزمھا على الجماعة أثناء الل

   432  ص ] 147[

    یظھر ھذا النوع من الجماعة بعد  سن الثانیة عشرة ، ففي ھذا السن  ׃ شلة األصدقاء .3.4.1.2   

للداللة على اإلحساس باالنتماء ، فتزداد عالقة باآلخرین وتظھر ھذه الجماعات في " جماعتنا "تذكر كلمة 

  .المدارس والنوادي 

ر تكامال وتماسكا وأكثر تنظیما من جماعة األصدقاء ، ومفھوم العصابة   ھي أكث׃ العصابة .3.4.1.2   

یدعونا إلى فكرة الصراع ،والعضویة في مثل ھذه الجماعات لیست مغلقة ، ویمكن اكتسابھا بسھولة نسبیة 

عن عضویة شلة األصدقاء ،وتتجھ أغراض العصابة نحو أنواع النشاط الذي الیقبلھ المجتمع ، كتخریب 

 الغیر،وامثل ھذه الجماعات قانون تفرضھ على نفسھا ، ولھا ثقافة خاصة بھا ، من خالل استعمال ممتلكات

   .433  ص ] 147[رموز معینة كاألسماء والمالبس 

   ׃ عوامل االنتماء إلى جماعة الرفاق .3.4.2 

 جماعة الرفاق من ھناك مجموعة من العوامل االجتماعیة والنفسیة التي تتدخل في رغبة الفرد لالنتماء إلى

  ׃  237 ، 236 ص  ص ] 32[بینھا 

 غالبا ما تضم جماعة الرفاق أفرادا  من سن واحد ، أو یتقاربون في العمر ، بحیث ال توجد  ׃ السن .1

جماعة تجمع أفرادا تترواح أعمارھم ما بین العشرین والست سنوات ،الن السن ینعكس على طبیعة 

 الحدیث ، وال یجد األفراد بینھم حرجا في التعامل وال یتعقدون من بعضھم السلوك، وطبیعة التعامل وطبیعة
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البعض، بحیث ال توجد حواجز نفسیة ، وإنما ھناك عالقات اجتماعیة مفتوحة ، كما یتدخل السن في 

  . توفیر الظروف مساعدة النسجام الجماعة وبقائھا وتماسكھا 

صادي واالجتماعي للطفل في تحدید نوع األصدقاء الذین یتدخل المستوى االقت  ׃ الطبقة االجتماعیة .2

یختاروھم كشركاء اللعب، واالندماج معھم في النشاطات االجتماعیة المختلفة ، ففي جماعة الرفاق ھناك 

تبارز باأللقاب والمكانة االجتماعیة واالقتصادیة ، والحاجات المتوفرة ،و المال وأنواع المأكوالت ،والطفل 

  . ھذه األشیاء إذا لم یكن یتقاسمھا معھمالیصمد أمام

  غالبا ما یمیل الفرد إلى مصاحبة األفراد الذین ھم من جنسھ ، فھنالك جماعة الرفاق لبنین،  ׃ الجنس .3

وھناك جماعة الرفاق للبنات ،وھذا راجع لالختالفات الفیسیولوجیة والبیولوجیة والنفسیة للجنسین ، كما 

یر االجتماعیة التي تضبط سلوك الفرد ، وتقییم المجتمع لكل نوع من أنواع تتدخل في مجتمعنا المعای

  .العالقات االجتماعیة 

  ׃ االھتمامات االجتماعیة .4

  تتدخل بشكل كبیر في تشكیل جماعة الرفاق و االنتماء إلیھا ، الن من الدوافع المؤدیة إلى تشكیل الجماعة 

ألھداف االجتماعیة فھناك جماعة الرفاق المدرسیة ،وجماعة وحدة االھتمامات وتتبعھا وحدة المیول وا

  .الخ....الرفاق الریاضیة 

   ׃ المكان الجغرافي .5

  یؤدي العامل الجغرافي دورا في تكوین جماعة الرفاق وانتماء الفرد إلیھا ، فھي المجتمع القریب من 

جماعة األحیاء التي یوحد بینھم الطفل عندما یخرج من المنزل ویقضي أوقات فراغھ معھا ولذلك توجد 

المكان الذین یسكنون فیھ ، فالطفل عادة ما یمیل إلى مصاحبة  اإلقران الذین یجاورنھ في اإلقامة 

  .ویناصرونھ في الشدة 

  ׃أسالیب جماعة الرفاق .3.4.3

  ׃  237  ص ] 32[  تؤثر جماعة الرفاق بشكل كبیر في سلوك الطفل من خالل طرق وأسالیب تتبناھا منھا

 ویتمثل الثواب االجتماعي لشخصیة الفرد ، بایجابیاتھا وسلبیاتھا واحترام رأیھ واالستماع ׃  الثواب.1  

إلیھ ،و إعطاء الحریة واالستقاللیة في التعبیر عن مكنوناتھ الداخلیة  حین یجد صدى من قبل أسرتھ ، 

  .باع حاجاتھفتكون جماعة الرفاق المجال الذي یوفر لھ التعبیر عن ذاتھ وإش

 والعقاب االجتماعي أسلوب توظفھ جماعة الرفاق في التعامل مع أعضائھا وضبط سلوكھم ׃ العقاب .2

،فھي تمارسھ على اإلفراد الذین یتسببون في إثارة المشاكل داخل الجماعة فیكون عقابھم الرفض والنبذ 

  . الجماعة إلى جماعة أخرى االجتماعي قصد تعدیل سلوكھم وتغییره ، وإذا وجد عدم انصیاع یغیر

داخل جماعة الرفاق قد یصبح احد أعضائھا ذا قیمة خاصة تجعل منھ مثاال یحتذى بھ ،  ׃ النماذج .3

 ویحاول أن یتوحد أو یتقمصھ باقي األعضاء ویكون باقي أعضاء الجماعة أكثر استعدادا لتقبل أفكاره وأرائھ 



83
 بوادر التغییر التي تطرأ على شخصیتھ بعد فیظھر ذلك على الطفل من خالل.133  ص ] 101[

  .خروجھ من األسرة ، وھذا ما یؤدي بكثیر من اآلباء لرفض ھذه السلوكیات وعدم القدرة على التكیف معھا 

وھي خاصیة وأسلوب ال یظھر تأثیره بوضوح على التنشئة االجتماعیة مثلما  ׃ المشاركة في اللعب .4

 ھذا األسلوب یعد مشتمال على أسالیب أخرى مثل الثواب والعقاب ، فعن نجده في جماعة الرفاق ، وان كان

طریق اللعب یعرف الطفل الحدود الالزمة لممارسة اللعبة والقواعد المنظمة لمشاركتھ أو إخراجھ نھائیا ، 

یتھ ویكون ھذا أسلوب دافع وحافز للمشاركة االجتماعیة كالتعلم المھارات جدیدة التي تؤدي إلى انفتاح شخص

، وتصرف بشكل عفوي و تلقائي مع أفراد المجتمع ، وإبراز القدرات واكتشاف طاقاتھ النفسیة ، وكذا 

   .133  ص ] 101[  ھوایاتھ ومیولھ التي یستطیع أن یحقق فیھا طموحاتھ وأمالھ

  ׃ السلوك االجتماعي في جماعة الرفاق . 3.4.4

ة الرفاق ، ینتج سلوك متباین لألفراد یكون عبارة عن   أثناء عملیة التفاعل االجتماعي بین أعضاء جماع

  ׃سلوك استجابات سلوكیة للمحیط االجتماعي للجماعة ھذه االستجابات یمكن وصفھا كاآلتي 

وھي عبارة عن نوع من تعدیل والتغییر في السلوك واالتجاھات، ینشأ من جراء ضغط  ׃ المسایرة .1

اإلذعان والقبول واإلذعان بدون ׃بعة أنماط  من المسایر ة وھي وھناك أر.الجماعة الحقیقي على إفرادھا 

  . القبول والقبول بدون إذعان وعدم اإلذعان وعدم القبول 

 وھو سلوك یكون بمثابة استجابة واقعیة لمحیط الجماعة ، أو ھو نتیجة ׃  االنسحاب واالنكفاء.2 

اق ، فقد ینسحب الطفل من جماعة الرفاق التي للعوائق والمشاكل التي یتعرض لھا الطفل داخل جماعة  الرف

ھي من جنسھ إلى جماعة أخرى من الجنس األخر وذلك تحت ضغط عدم الشعور بعدم اإلشباع النفسي 

لطریقة أخرى وھي االنكفاء على واالجتماعي ، وكذلك الشعور بالفشل والكراھیة من قبل زمالئھ ، فیلجأ

  .لمجاالت األخرى ، وبذلك یطرد الطفل أوھام الفشل واإلحباط التحصیل الدراسي لتعویض اإلخفاق في ا

إذ أن جماعة الرفاق تعبر عن مجتمع مصغر ، وتنظیم اجتماعي یتكون من قادة :  الطاعة واالنقیاد .3

وأتباع ، ویتلقى القادة الطاعة من أتباعھم بشكل تلقائي ، كما یندمج القادة في األتباع بحیث ال یشعر الفرد أن 

ك مستویین من التنظیم ، ومن خالل ھذا السلوك تؤثر الجماعة على سلوك أعضائھا ، وتغیر اتجاھاتھم ، ھنا

وتقوم بشتى أنواع األنشطة االجتماعیة ، من أجل انجاز الھدف وتبادل األدوار وإشباع الحاجات لیتبع ھذا 

  .السلوك سلوك أخر مالزم لھ ، وھو التعاون والتالحم بین أفراد الجماعة 

 یلجأ أعضاء الجماعة إلى التعاون في انجاز ھدف معین ، فإنھم یلجأون الى المنافسة بینھم ׃ المنافسة .4 

، خاصة في أداء أدوار معینة ، أو استظھار قوى ومھارات معینة ، ویتعلق ذلك بإظھار قدرة بناء عالقات 

  .حسنة ، واستعطاف اآلخرین ، وجلب تأییدھم 

 تكون نتیجة لظاھرة الرفض االجتماعي من قبل جماعة للفرد ، عندئذ یلجأ الفرد والتي:  العدوانیة .5

المنبوذ إلى ارتكاب اعتداءات على زمالئھ كالكالم البذيء أو تحطیم أغراضھم أو ضربھم أو اإلیقاع بھم ، 
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عتبار فاألفراد المنبوذین اجتماعیا یكونون أكثر عدوانیة  تحت تأثیر الرغبة في االنتقام ، ورد اال

   . 232، 231 ص  ص ] 32[والتنفیس عن الدوافع المكبوتة 

   ׃األدوار االجتماعیة لجماعة الرفاق .3.4.5

كما یمكن أن تؤدي جماعة الرفاق دور المساعدة لألطفال في كیفیة التعامل مع :  دور تقدیم المساعدة .1

ماعة الرفاق من سمع لھ ، ویوجھھ ویرشده المشاكل سواء اجتماعیة أو أسریة أو انفعالیة ، فیجد الطفل في ج

ویساعده على تجاوز العقبات وحل المشكالت  ، باال یضافة إلى أن جماعة الرفاق تسودھا عالقة أفقیة 

متبادلة تسمح ألفرادھا أن یعبروا عن أرائھم ورغباتھم بتلقائیة وعفویة دون أن یواجھ بالرفض أو االنتقاد ، 

  ص ] 148[ أفكار وسلوك اآلخرین الذین سیشكلون جماعتھ المرجعیة المفضلةفیتأثر الطفل في الجماعة ب

243 .   

 وفي بعض األحیان یمكن أن تأخذ جماعة الرفاق دور األولیاء في األسرة فاألشیاء ׃ دور األولیاء .2 

ائھا في التي یتلقاھا الطفل في األسرة یمكن أن تجد تدعیمھا في جماعة الرفاق وتسیر في تعاملھا مع أعض

خط مسایر لألسرة في شكل سلوك تعاوني تكاملي ، وفي بعض األحیان ھناك سلوك غیر سوي ینمو مع 

الطفل أثناء تنشئتھ االجتماعیة األسریة ، فتقوم جماعة الرفاق بتعدیلھ أو تصحیحھ أو تنضیجھ ، وال تستطیع 

 243  ص ] 32[ القاتھا االجتماعیة االیجابیةالقیام بھذا الدور إال إذا توفرت فیھا أجواء األسرة الدافئة ، وع

.  

 وھناك دور آخر تتخذه جماعة الرفاق كدور المدرس في المدرسة ویتجلى ھذا  : دور المدرسین.3

 جماعة الرفاق التي یتمیز أعضائھا إلىالتعاون في المدرسة والمذاكرة الجماعیة ، كما أن الطفل الذي ینتمي 

فانھ سیتحسن مستواه الدراسي حتى ولو كان منخفضا قبل االنتماء إلیھا ، ألنھ بالتحصیل الدراسي المرتفع ، 

 االمتثال ، والحرص على التحصیل الدراسي حتى إلىعن طریق التقلید والتحفیز والتشجیع ، یلجأ الطفل 

  .یجد فیھا مكانا مقبوال بین جماعتھ 

ن أن تأخذ جماعة الرفاق دور المؤسسة  وفي مقابل ھذه األدوار یمك: دور المنتج للسلوك المنحرف .4

المنتجة للسلوك الجانح والتصرفات غیر االجتماعیة واإلبداع في فنون اإلجرام والتمرد عن قیم المجتمع 

  . العام ، وتكون المحیط الذي یساعد على االنحراف السلوكي 

 اكتسبھا في المنزل تبعا لما     وقد دلت األبحاث على أنھ كثیراما یعدل الطفل من القیم والمعاییر التي

تتطلبھ جماعة الرفاق ، وھذا یجعل لتوجیھ اآلباء ألطفالھم في اختیار أصدقائھم أھمیة خاصة ، اذ كثیرا ما 

تؤدي الصداقة الخاطئة إلى أنواع مختلفة من االنحراف ، وغالبا ما یجد الطفل في جماعة الرفاق متنفسا 

    .84 ،83ص ص  ] 30[یقھ سواء في جو المدرسة أم األسرة لسلوكھ العدواني الذي ال یستطیع تحق

     كما نجد أنھ عندما تتضارب معاییر اآلباء وجماعة الزمالء فان الطفل غالبا ما یتماشى مع معاییر 

جماعة أقرانھ ، وربما یكون ذلك طریقة لتأكید الطفل الستقاللیتھ عن والدیھ ، إضافة إلى ذلك حاجة الطفل 

  . ي أن یتجنب نبذ الجماعة التي یتطابق ویتماثل بصورة أكبر من تطابق الراشد مع أقرانھ األساسیة ف
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       إذن تقوم جماعة الرفاق دورا بالغا األھمیة والحساسیة في تأثیر على أفرادھا ألنھا تنشأ في مرحلة 

ألسرة ، وإشباع حاسمة من النمو االجتماعي لشخصیة الطفل ، أین یكون الطفل یبحث عن ذاتھ خارج ا

الحاجات والدوافع االجتماعیة التي تلقت كبحا من قبل األسرة فتكون جماعة الرفاق البدیل المناسب 

الحتضان الطفل وتمكینھ من إرادتھ وتنفیس عن سلوكات عدوانیة تقمصھا وتم تقلیدھا لنماذج عدوانیة 

  . للرسوم المتحركة تحت تأثیر التدعیم االجتماعي بینھم 

وعلى  ) سیئة أو حسنة ( ف تأثیر جماعة الرفاق إما ایجابیا أو سلبیا على مدى نوع ھذه الجماعة  ویتوق

نوعیة التربیة التي یتلقاھا الطفل باالیضافة إلى دور الوالدین في اختیار أصدقاء ألبنائھم ودرجة الضبط على 

  .سلوك غیر اجتماعي 

   ׃ دور المؤسسة االجتماعیة .5

اق بدور المؤسسة اجتماعیة في التنشئة االجتماعیة ، حیث تكون شخصیة الطفل وتساعده تقوم جماعة الرف  

في النمو الجسمي عن طریق إتاحة فرصة للنشاط الریاضي والنمو العقلي وممارسة الھوایات والنمو 

 جدیدة بایضافة إلى تكوین معاییر اجتماعیة.   ]149[ االجتماعي واالنفعالي في مواقف عدیدة في الجماعة 

وتنمیة اتجاھات نفسیة والمساعدة على تحقیق االستقالل واالعتماد على النفس والقدرة على اتخاذ القرار 

كما تتیح لھ فرصة التفاعل االجتماعي األولى الذي یتم    ص] 150[وإشباع حاجات الفرد للمكانة واالنتماء  

في ایطار األسرة والمدرسة ،كما تھدف إلى بین أطفال یبتعدون عن عملیة الضبط والمراقبة التي تمارس 

   .49  ص] 151[ إشباع میول الطفل ورغباتھ وتحقیق عضویتھ في ایطار الحیاة االجتماعیة المصغرة 

    وتلعب جماعة الرفاق دورا بارزا في عملیة التنشئة االجتماعیة ،حیث عن طریقھا یكونون ثقافة فرعیة 

 ] 94[ي جماعتھم ، متألفة من قواعد وتقالید و اھتمامات وأنشطة  خاصة بھم ، یحددھا عمرھم الزمني ف

   .132  ص

  ׃نظرة اآلباء لدور جماعة الرفاق في تنشئة الطفل .4.6. 3

لیس لدى الكثیر من اآلباء فھم واضح لجماعة الرفاق ، وان كان بعض اآلباء یعتمدون علیھم في تصفیة    

ألطفال الكبار والمراھقون ، كما یقوم بعض اآلباء في تصفیة بعض مشكالت األطفال مع األسرة وبخاصة ا

  .الخالفات بین األطفال 

وزمیلھ ھو قلق اآلباء بسبب خضوع أبنائھم لتأثیر الرفاق ، وبخاصة إذا )  Krumboltz(ویشیر كرومبوتز

ى كانت صورتھم لدى الوالدین أنھم رفقاء السوء ، أو ھم كذلك ألنھم یشكلون مصدر خطر كبیر عل

  .سلوكیاتھم 

   ׃ملخص الفصل    

      نستخلص مما سبق أن التنشئة االجتماعیة ھي مرحلة بناء ونمو مستمر طول حیاة اإلنسان ، وتتم من 

خالل تفاعلھ واندماجھ في المحیط االجتماعي ، واستیعابھ مختلف المعاییر والقواعد والقیم االجتماعیة ، التي 

  . على أساسھا تتكون شخصیتھ 
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 وللتنشئة االجتماعیة خصائص وأھمیة بالنسبة للفرد والمجتمع على نقل التراث الثقافي من جیل إلى  

جیل  وتعمل على بقاء المجتمع واستمراره ، فلھذا فان التنشئة االجتماعیة حظیت باھتمام كثیر من الباحثین 

لنفسي ، ونظریة التعلم ،ونظریة في مجاالت العلوم االجتماعیة واالتجاھات النظریة مثل نظریة التحلیل ا

ومن خالل التنشئة االجتماعیة عبر مؤسساتھا سواء األسرة أو . الدور االجتماعي وغیرھا من النظریات 

تحدد نمط سلوك الطفل ایجابي أو سلبي ، ومن خالل أسالیبھا تعمل ..... وسائل اإلعالم أو جماعة الرفاق 

شئة االجتماعیة التي یتلقاھا الطفل تحدد مدى تأثره بالتلفزیون فلھذا نوع التن.تنشئة على تشكیل الطفل 

  ومحتویاتھ 
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  4الفصل 
  الـعـدوان والعـنـف 

  
  
  
.  

  
 یــمثل العدوان و العنف ظاھرة بشریة عرفھا اإلنسان منذ أن خلقھ اهللا سبحانھ و تعالى لیعمر األرض ،     

و بمرور الوقت تعددت أشكال العنف و العدوان ومظاھره و تنوعت من حیث طبیعتھا و و منذ ذلك التاریخ 

  .شدتھا، ومن ثم أثارھا الخطیرة لیس على األفراد  فقط ،  بل على المجتمع بأكملھ 

   و في إطار المجتمع الواحد تتعدد مجاالت العنف و العدوان و تتنوع لتشمل على العدید من الصور و 

ر عنھا الطفل في سلوكیات عدوانیة ناتجة عن  العنف في التلفزیون و بالتحدید العنف الكرتوني المواقف یعب

لھذا تطرقنا في فصلنا إلى أنواع العدوان و مظاھره و أسبابھ و أھم المفاھیم المتعلقة بھ ، باالیضافة إلى 

ة بین السلوك العدواني و التنشئة بعض النظریات المفسرة لھذین المفھومین و الفرق بینھما لننتقل إلى العالق

  .     االجتماعیة

  : الــعــدوان أنــواعــھ و مـظاھـــره .1.4

  : فیما یلي یمكن تصنیف العدوان إلى عدة أنواع و تتمثل:   أنــواع الـــعــدوان .41.1.   

  :العدوان اللفظي. 41.1.1.   

 التنابذ باأللقاب و التعابیر الالذعة و االستخفاف و      وھو التعبیر اللغوي الذي ینتج عن الغضب و یشمل 

   .310  ص ] 152[ السخریة و نقل األخبار السیئة عن  الشخص المكروه و أشاعتھا بین الناس

، ومن مظاھره الشتم ، القذف بالسوء،  211  ص ] 153[وھو الذي ال تكون مشاركة الجسد ظاھرة فیھ  

    .01  ص ] 154[و التھدید و الوعید وما یرافق الكالم من مظاھر الغضب 

  و یتمثل السلوك العدواني اللفظي للطفل من خالل مشاھدتھ للرسوم المتحركة من خالل تردید ألفاظ عنیفة 

  الخ...........سأقتلك ، سأھجم علیك ، أضربك: مثل 

  : العدوان الجسدي .41.1.2.

   .22  ص ] 155[ستعمال أعضاء الجسم    وھو استعمال الجسد لممارسة العنف ضد اآلخرین ، با

و یكون فیھ الجسد ھو األداة التي تطبق السلوك العدواني، حیث یستفید البعض من قوة أجسامھا و ضخامتھا 

 ] 101[في إلقاء السلوك العدواني وقد تكون لألظافر و األرجل و األسنان أدوارا مفیدة للغایة لھذا السلوك 

   .86  ص
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   .43  ص ] 156[لجسدي الذي یؤدي إلى الجروح  وأیضا ھو الھجوم ا

: ویتمثل العدوان الجسدي في الرسوم المتحركة من خالل المقاتلة باألیدي أو األرجل بین البطلین مثل 

  الخ.........سالحف النینجا ، باتمان 

د إلى وھو الذي یمارس فیھ سلوكا یرمز إلى احتقاراألخرین ، أو یقو  : العدوان الرمزي .11.3. .4

  . ] 157[ توجیھ االنتباه إلى اھانة تلحق بھ

  : عدوان الخالف و المنافسة .4.1.1.4

  غالبا ما یكون السلوك العدواني حالة عابرة في سلوك األطفال نتیجة الخالف أثناء اللعب أو المنافسة و 

ة العدوان بالخصام و الغیرة و التحدي أثناء الدراسة و بعض المواقف االجتماعیة، و عادة ما تنتھي نوب

   .203  ص ] 158[ التباعد بین الطفلین 

  : العدوان نحو الذات .41.1.5.

   ان العدوانیة عند بعض األشخاص قد توجھ نحو الذات ، وھذا عندما تكون الضوابط قویة بدرجة كافیة 

   .95  ص ] 159[ وقادرة على منع التعبیر عن العدوان 

تمزیق الطفل : ع الضرر بھا ، وتتخذ صورة إیذاء النفس أشكاال مختلفة مثل وتھدف إلى إیذاء النفس وإیقا

   .204  ص ] 158[الخ ........لمالبسھ ،أو جرح جسم باألظافر 

  :العدوان المباشر . 41.1.6.

 92  ص ] 160[   وھو العدوان الذي یوجھ مباشرة إلى الشخص أوالشيء الذي یسبب لنا اإلحباط و الفشل 

   .87  ص ] 161[ .استخدام القوة الجسمیة أو التعبیرات اللفظیة و غیرھاوذلك ب ،  

  :  العدوان المرضي.4.1.1.7

  و یتمثل أساسا في ٳازدیاد طبیعة و شكل السلوك العدواني ، و ھذه الزیادة یمكن أن تكون من جھة سلبیة، 

 153[ )ت الھاجسیة و العصامیةحاالت الفصام، الحاال(مراض النفسیة ألو ذلك بعدوانیة المصاحبة لبعض ا

   .212  ص] 

  :  العدوان المستبدل.41.1.8.

  ھو  ٳاتخاذ أي موضوع بدیل، لیكون ھدفا لتفریغ مشاعر العدوانیة في حالة ٳاستحالة العدوان المباشر على 

ان عتداء علیھ،و خاصة ٳذا كلإلجتماعي القاطع إلستجابة نظرا لقوتھ أو علو مكانتھ، أو للرفض اإلمثیر ا

یمثل رمزا لقیمة اجتماعیة راسخة ،مما یدفع بالفرد لتوجیھ عدوانھ نحو موضوعا آخر مختلف، و خاصة إذا 

  ص ] 162[عتداء علیھ إلكان الموضوع البدیل متاحا ، و غیر متوقع التعرض لعواقب سلبیة، من جراء ا

344.   

 1993عام )  Bull(و بل 1984عام ) Weinberg(یشیر كل وینبرج ׃ العدوان الو سیلي.41.1.9.

 إلى أنھ ذلك السلوك الذي یقصد بھ تحقیق أھداف معینة،و لیس بالضرورة ٳإیذاء الشخص 1993إلى عام 

  .نما یصل إلى غایاتھ عن طریق العدوان بوسیطإو   ،83  ص ] 16[ الواقع علیھ 
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 1976 عام)Bredemeier(لمقصود بھ حسب كل من برندمایر : العدوان العدائي.10. 1.1.4

ذى أو أللم أو األالسلوك الذي یحاول فیھ الفرد ٳ صابة كائن حي ألحداث ا"׃ ھو1991عام)Leith(والیث

المعاناة لشخص اآلخر و ھدفھ التمتع و الرضا بمشاھدة األذى أو المعاناة التي تلحق بالفرد المعتدى علیھ 

   .12  ص ] 163[ كنتیجة لھذا السلوك العدواني

      ھو ذلك السلوك على شخص ما یھدف دفعھ ٳلى تصرف ما كان  ׃مقصود العدوان ال.41.1.11.

(  و ماكوبي  ) Sears(  ومن المعروف عند سیزر    05 ص ] 164[لیقوم بھ لوال وجود ھذا الضغط 

Maccoby (  ولیفین  )Levin (  أن العدوان الو سیلي و العدوان العدائي ھما المشكالن للعدوان المقصود 

   208  ص ] 158[

    ومن ھنا نجد أن لصور التعبیر عن ا لعدوان تعدد ا و تباینا في صوره، و تداخال فیما بینھا ، فقد یكون 

العدوان جسدیا و لفظیا في نفس الوقت ، أو جامعا لثالثة أنواع مختلفة في وقت واحد ، وٳن كانت جمیعھا 

واء كان ھدفا في حد ذاتھ أو وسیلة لتحقیق أو لھا غایة واحدة وھي ٳلحاق الضرر بالفرد المعتدى علیھ، س

  .الدفاع عن النفس

  ׃ویتمثل فى مظھرین ھما ׃ مظاھر العدوان.41.2.

  ׃ المظھر الفردي.1.2.1. 4    

ولى لنمو الطفل ، وتتطور معھ أل   یظھر في  شكل فردي ، ٳذ أن العدوانیة الفردیة موجودة منذ المراحل ا

الضرب، (أوصورة التعبیر الجسدي.....) السب، الشتم(التعبیر اللفظي حتى سن الرشد وھو یأخذ صورة 

و ھو العدوان الذي یوجھھ الطفل مستھدفا إیذاء شخص بالذات طفال كان  117 ص ] 18[ ..)الكسر

   .203  ص ] 158[كصدیقھ أوأخیھ أو غیره 

  ׃ المظھر الجماعي.42.1.2.

قتصادیة ،وھذه إلجتماعیة النفسیة واإلفاعل العدید من العوامل االعدوانیة الجماعیة تنمو الدافعیة ٳلیھا خالل ت

 18[ العوامل عادة ما تكون بارزة في أذھان المشتركین في الشغب وأعمال التخریب ویسعون للتعبیر عنھا

  .117  ص] 

   و ھو توجیھ أألشخاص ھذا الشكل من العدوان ضد الشخص أو أكثر وھم في جماعة كجماعة األطفال 

 یوجھون عدوانھم نحو الكبار و ممتلكاتھم و قد یمثل أحد األطفال صورة الكبیر المقصود ،و ینھال اللذین

علیھ باقي األطفال عقابا،  و حینما تجد مجموعة من األطفال طفال تلمس فیھ ضعفا سوف تأخذه  فریسة  

ر ذلك  مثال طفال ،و یظھألوھو من أكثر مظاھر العدوان شیوعا عند ا. 87 ص ] 161[لعدوانیتھم 

لكن من جھة أخرى ال یمكن التمییز بین .محاولتھم تحطم شيء ما، حیث تتجھ مجموعة منھم لتنفیذ ذلك

  ص ] 165[ العدوان الفردي و العدوان الجمعي، فغالبا ما یكون العدوان الفردي ھو النواة للعدوان الجمعي

120 .  
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   ׃ العدوان و عالقتھ ببعض المفاھیم.41.3.

  ׃ختالف من بینھا مایليإلیم و مصطلحات متصلة بالعدوان لھا أوجھ الشبھ و اھناك مفاھ

 العدائیة ھي ٳاستجابة ٳاتجاھیة تنطوي على مشاعر العدائیة  ׃العدوان و العدائیة.1.3.1.4   

والتقویمات السلبیة لألشخاص واألحداث على أنھا العدوان الخفي المضمر ،وھي استعداد والتھیؤ للفعل الذي 

  .ھر في ظروف معینة تھیئ لحدوثھ ، أو ال یظھر ھذا الفعل یظ

حیث یشیر مفھوم )Bass(    والفرق بین العدائیة و العدوان فھناك ما یمیز بین ھذین المفھومین مثل باس

تجاھات العدائیة ذات الثبات إللى اآلخرین ،فحین یشیر مفھوم العداء إلى اإالعدوان ٳلى تقدیم منبھات منفردة 

أو تقویمات )نیة غیر حسنة(ستجابات اللفظیة التي تعكس مشاعر سلبیة إل و التي تعبر عنھا بعض االنسبي

   .82  ص ] 16[ .سلبیة

أن كال من مفھومین یترجم معایشة  الفرد )Berkowitz(و یرى بعض الباحثین من أمثال بیركوفیتش     

تھا بعد ذلك على شخصیتھ في شكل عادات لخبرات بذاتھا ، و إستجابتھ الخاصة لھذه الخبرات  و ٳنعكاسا

  . 44  ص ] 166[متعلمة 

   الغضب ھو حالة إنفعالیة تصیب الفرد بصورة حادة أو مفاجئة ، و  ׃العدوان و الغضب.2.3.1.4

 تؤثر في سلوكھ و خبراتھ الشعوریة و وظائفھ الفسیولوجیة الداخلیة و ینشأ في األصل عن مصدر نفسي

جتماعیة یعمل الغضب كنوع من النظام التشریعي الذي یساعد على تنظیم إلناحیة اومن ال.  46 ص ] 166[

 ] 16[ العالقات بین األشخاص ،أما العدوان فھو توجیھ األذى المقصود لآلخرین الذي یكون ضد رغباتھم 

   .81  ص

  نفعالي أو الوجداني إلأن الغضب بمثابة المكون ا ) Biréé( وبیري ) Basse(  یشیر باس   

ستعداد للعدوان ، خاصة العدوان الغاضب ، إلستثارة الفسیولوجیة و اإلللسلوك العدواني ، فھو یشتمل على ا

و كال المفھومین یمكن تفرقتھم باعتبار الغضب كخبرة یختلف عن العدوان كسلوك ، وأنھما قد یحدثان معا ، 

 سلوك عدواني بطریقة حتمیة ، لىإأو قد یحدثان كحالتین منفصلتین ،فلیس بالضرورة أن یتحول الغضب 

  . كما قد ال یحدث العدوان نتیجة الغضب 

 1985 عام )  Cornell(  وكورنیل  ) Gelles(      یعرف جیلیس ׃ساءة إل العدوان و ا.3.3.1.4

التي یمارسھا أحد األطراف إلجبار ...یذاءالبدني أو اللفظي أو النفسي إلساءة بأنھا أشكال متنوعة من اإلأن ا

  .  44،43 ص ص ] 166[متناع عن أفعال أخرى إلتیان أفعال معینة أو اإ األخر على الطرف

یذاء إلساءة أحد صور العدوان وقد تكون مرادفة للعدوان نظرا ألنھ یترتب علیھ أحد شكلي اإل    وتعد ا

  ) .النفسي ( البدني أو المعنوي 

  ׃طرق ضبط العدوان.4.4.4

     ׃ 191 ص ] 167[   أحمد یحي مایلي من أسالیب ضبط العدوان حسب ماجاء بھ
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جتماعیة المرغوب فیھا ،وقد إلویشتمل على تعزیز السلوكات ا׃ التعزیز التفاضلي .44.4.1.   

  .جراءإلمكانیة تعدیل السلوك العدواني من خالل ھذا اإأوضحت الدراسات 

جود شخص و یستخدم ھذا األسلوب عادة في حالة  و׃ الحرمان المؤقت من اللعب.44.4.2.   

  .عدواني مع زمالئھ بحیث یلحق بھم االذى في الحصة و األلعاب الجماعیة

و یتضمن ھذا األسلوب تعلیم الفرد العدوانیو تدریسھ على ׃ تقلیل الحساسیة التدریجي.44.4.3.   

ذلك سترخاء، و إلجتماعیة الالزمة ،مع تدریبھ على اإلإستجابات ال تتوافق مع السلوك العدواني كالمھارات ا

ستجابات البدیلة و بطریقة تدریجة و ذلك لمواجھة المواقف التي تؤدي إلستخدام اإحتى یتعلم  الفرد كیفیة 

  .    إلى ظھور السلوك العدواني

  و یتم ھنا التوضیح للطفل بأن قیامھ بالسلوك العدواني ׃ستجابةإل أسلوب العزل و ثمن ا.4.4.4.4   

  .افأة بل أن نتائج سلوكھ ھذا یعني العقابال یؤدي فقط ٳلى عدم الحصول على مك

  . و ھو قیام الفرد بسلوكات بدیلة للسلوكات العدوانیة بشكل تكرر׃جراء التصحیح الزائدإ.44.4.5.  

  تعتبر طریقة النمذجة من أكثر الطرق فعالیة في تعدیل السلوك العدواني، و یتم ׃ النمذجة.44.4.6.  

ستفزازیة و مثیرة للعدوان ، و إغیر عدوانیة للفرد و ذلك في ظروف ستجابات لإلمن خالل تقدیم نماذج 

یمكن القیام بمساعدة الشخص عن طریق لعب األدوار من أجل منع الشخص من ٳظھار السلوك العدواني في 

   .46  ص ] 168[الموقف 

 التخلص من     و ھنا یتم تقدیم وسائل بدیلة متنوعة من أجل׃ توفیر طرق لتفریغ العدوان.44.4.7.  

تحدید   األدوار  ] 169[الخ ...الغضب أو تفریغ النزعات العدوانیة مثل قیام بالنشاطات كالریاضة ، الرسم

  .خوة و جعل التنفیس أثناء اللعب بضرب   لعبة بدل من أخیھ أو زمیلإلبین ا

   ׃ النظریات المفسرة للعدوان والعنف.2.4

    ׃ثین لمحاولة تفسیر العدوان و من بین ھذه النظریات مایليھناك النظریات ت  قدمھا العدید من الباح 

و روبرت  )   Miller( من أشھر علماء ھذه النظریة نیل میلر׃العدوان–حباط إل نظریة ا.42.1.     

ھتمام ؤوالء إ،و ینصب )Dollar(و جون دوالر .) Doob(و دوب ) Mawerو ماور ) Sears(سیزر

نساني ، و قد عرضت أول صورة لھذه النظریة على فرض إل للسلوك اجتماعیةإلالعلماء على الجوانب ا

 .حباط كمثیر  و العدوان كاستجابةإلحباط و العدوان  حیث یوجد إرتباط و بین اإلمؤداه وجود إرتباط بین ا

  113  ص ] 170[

ر حدوثھ، حباط و تكرإلستجابة فطریة لإلحباط و تزداد شدتھ و تقوى حدتھ، كلما زاد اإ   و اعتبر العدوان 

حباط و لإللى أن العدوان إستجابة محتملة إأشار ) Devity(و ھو استجابة محتملة لإلحباط و لكن دفیتي 

حباط كامنا في الشخصیة إلو قد یكون مصدر ا 208 ص ] 166[  .لكن لیس نتیجة ضروریة و حتمیة 

 قوة الحاجات أو الرغبات أو حباط علىإلذاتھا، في ضمیر أحد األشخاص مثال ، أو البیئة، و قد تعتمد قوة ا
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حباط أو شدتھ أدى ذلك إلى تغیر في إلالدوافع التي تبحث عن تحقیق أھداف معینة و كلما تغیرت قوة ا

   .95  ص ] 159[لى العدوان إشدة الدافع 

حباط ینتج عدوانا لیس فقط في ردود األفعال قصیرة المدى و لكن أیضا في إل    كما ذھب بعض أن ا

 16[ لى عدوان متزایدإقتصادي أو البطالة شرطا إحباطیا یؤدي إلة المدى،حیث یعتبر عامل االمواقف طویل

     .89 ص] 

 63و ذلك بتعرض )M.zwawechiti(ماك كما ندرا زوا شیتي״  و من خالل الدراسات التجریبیة قام بھا 

ھرت األطفال استجابات طفال في سن ما قبل المدرسة لسلسلة من ثماني مواقف محبطة او احباطیة و لقد أظ

  .      86 ص ] 160[ األخیرةعدوانیة ابتدءا من محاولة الرابعة حتى المحاولة 

 بتجربة كان یسمح فیھا للصغار أن یلعبون بمجموعة ألعاب ، ثم 1941سنة ) Levin(     كما قام لفین 

 قد أدى الكثیر منھم  یوضع حاجز من السلك یعیق وصول ھؤوالء االطفال الى مكان تواجد األلعاب، و

سلوكا عدوانیا بھز الحاجز و محاولة ضرب المجرب،و یعتبر علماء النفس ھذه التجربة مثاال نموذجیا 

   .209  ص ] 171[حباط  إلیصور المالمح األساسیة لمواقف ا

 حباط ال یلیھ سوىإلبأنھ قد یالحظ بین بعض األطفال و بعض الكبار أن ا)Dollard(    كما یؤكد دوالر

حباطي و ٳعادة تكیف لھ ذلك أن من الدروس األولى التي تعلمھا الفرد في حیاتھ إلتقبل واضح للموقف ا

االجتماعیة ھي أن تكبح عدوانھ،و ال یعني إخفائھ بل أن االستجابات العدوانیة أخذت صورا أخرا نحو 

   .175  ص ] 172[موضوع آخر 

إلى أن )  Fruid. S" (سیجموند فروید "  أشار لقد  ׃)التحلیلیة( نظریة العدوان كغریزة .42.2.

تجاه الذي یأخذه إلالعدوان غریزة فطریة ، وفي رأي فروید أن الغرائز ھي قوة دافعة شخصیة تحدد ا

ختیاري للسلوك عن طریق زیادة حساسیة الفرد ألنواع معینة من إلالسلوك ،أي أن الغریزة تمارس التحكم ا

لى أن العدوان ذا منشأ داخلي ، وضغط مستمر یتطلب إترض فروید   وقد ٳف27  ص ] 160[المثیرات 

ذا لم توجد إحباطات ، و ألحق العدوان باللبیدو و كأحد الغرائز و الدوافع التي تضمنت نظام إالتفریغ حتى 

   .27  ص ] 16[ " اللھو"الالشعور و التي أطلق علیھا

ان ، و بین محاولتھ التوافقیة لكي یتالئم مع مقتضیات    نجد أن فروید قد میز بین التكوین البیولوجي لإلنس

الواقع الخارجي، أي الظروف المحیطة بھ، و أن كل صور السلوك ما ھي في نھایة األمر سوى المحصلة 

 .النھائیة للتفاعل ما بین ھذین القطبین أي الدوافع الغریزیة من جانب و مقتضیات الواقع من جانب آخر

  .21 ص ] 163[

وقد ثار حول ھذه النظریة الكثیر من الجدل و عارضھا بعض الباحثین على أساس أن ھذه النظریة  ،      

نسان ، كما أن النظریة غیر علمیة ، أي إلن كانت تصدق على الحیوان إال أنھ یصعب تعمیمھا على اإو

للتعدیل أو التغییر الذي لم لى أن طبیعة الفرد غیر قابلة إكما أنھا تشیر . تفتقر ٳلى التفسیر العلمي للسلوك 

  .نساني إلتؤیده العدید من الدراسات و البحوث في مجال السلوك ا
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 تنظر ھذه النظریة على العكس من نظریة الغرائز و نظریة    ׃جتماعي إل نظریة التعلم ا.42.3. 

 عام   )A. Bandura( حباط ٳلى السلوك العدواني على أنھ سلوك متعلم ،حیث أشار ألبرت باندورإلا

جتماعي كتفسیر لظاھرة العدوان ٳلى أن العدوان إل ، وھو من أبرز الباحثین المؤیدین لنظریة التعلم ا1973

لى أفعال عدوانیة أخرى ، وھكذا یستمر العدوان حتى یتم إلھ تأثیر دائري ،أي أن الفعل العدواني یؤدي 

استخدام بعض أنواع التدعیمات أو التعزیزات ا أو السلبیة ، كما أن استمراریة األفعال یجابیة إلإیقافھ ب

  . 23  ص ] 163[كنتیجة لھذا العدوان العدوانیة تعتمد على طبیعة الثواب و العقاب الذي یتوقعھ الفرد

     ׃  ویمكن للسلوك العدواني أو العنیف أن یكتسب بطریقتین 

في نظریتھ   ) rSkinne(      یفترض سكنیر :شراط إلنظریة التعلم العدوان با.1.3.2.4   

جرائي أن الفرد یتعلم سلوكھ نتیجة الثواب و العقاب ، و السلوك الذي یثاب علیھ یمیل على إلالشتراط ا

أن مكافأة ) Brawn( و براون  ) Walter( تكراره و السلوك الذي یعاقب علیھ كف عنھ ،وو جد ولتر 

غیر منتظمة ، فیكفي تدعیم العدوان مرة الطفل على عدوانھ تنمي العدوانیة عنده حتى و لو كانت مكافأة 

  .  309  ص ] 173[واحدة لیرسخ و یصعب تعدیلھ بعد ذلك 

    استنتج بعض الباحثین على ضوء تفسیر سكنیر أن معاملة اآلباء ألبنائھم  في مواقف العدوان ھي 

حة أو ضمنیا یقدمون المسؤولة عن تعلیمھم العدوان فاألباء الذین یشجعون أبنائھم في مواقف العدوان صرا

   .310  ص ] 173[ لھم المكافأة التي تدعم سلوكھم 

و تتمثل في أن السلوك العدواني أو العنیف متعلم ،    ׃ تعلم العدوان بالمالحظة و التقلید .2.3.2. 4

قتداء والمحاكاة ،فالطفل یكتسب الصفات إلو یكون ذلك بتأثیر من اآلخرین عن طریق المالحظة و ا

    .92  ص ] 174[ . لوالدیھ ،فإذا اتصف الوالدان بالعدوانیة فإن الطفل غالبا یكون كذلك السلوكیة

باعتبار أن لھا "جتماعیة إلالنمذجة ا"عملیة  ) walter"( ولتر"و   )Bandura" (باندور "    وأقترح 

كیة جدیدة بما فیھا دورا حاسما في السلوك العدواني ،و ذلك أن الكائنات البشریة كثیرا ما تكتسب صورا سلو

   .61  ص ] 18[ السلوك العدواني من خالل مالحظة أفعال اآلخرین و نتائجھا

 فمن خال ل ھذه النظریة یتضح لنا أن الطفل یتعلم السلوك العدواني بمالحظة نماذج و أمثلة عدوانیة یقدمھا 

نماذج الرمزیة كالتلفزیون وما ضافة لإلبا. أفراد األسرة و األصدقاء و األفراد الراشدون في بیئة الطفل 

  .التي تقدم شخصیات و نماذج عدوانیة یقتدي بھ الطفلیحتویھ من البرامج منھا الرسوم المتحركة 

   أن العنف في ھذه النظریة ھو تعبیر عن انھیار البناء الثقافي بین ׃ نظریة البناء الوظیفي.4.2.4

نسجام و إلام بینھما و بین قدرة أعضاء الجماعة على اأفراد جماعة معینة ، و ذلك عندما یحدث انفصال  ت

التقبل لما توجھ المعاییر الثقافیة التي یحددھا المجتمع و بین الوسائل التي یقرھا ذلك المجتمع لتحقیق تلك 

   .05  ص ] 175[الغایات 

نسجام الذي إلدم اجتماعي ، فقد یكون نتیجتھ عإل    فالوظیفیون ینظرون للعنف على أنھ داللة داخل السیاق ا

نفصام و الالترابط بین الجماعات التي تنظم سلوك األفراد ، باعتبار أن العدوان أوالعنف وسیلة إلیؤدي إلى ا
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وحیدة لتحقیق غایاتھم ، و یختلف ذلك من فرد آلخر حسب ظروفھ و خبراتھ و مدى ادراكھا للعنف 

ت والتغلب على الصعاب بإعجابھ بصور عنیفة والعدوان الذي یدركھ الطفل بأنھ طریقة وحیدة لحل المشكال

  .موجودة في الرسوم المتحركة

  ׃ نظریة التنفیس.5.2.  4

نفعاالت و إلجتماع التصریف أو التفریغ و ینبغي تطھیر الذات ، و توزیع اإل   یقصد بالتنفیس في علم ا

    .70 ص ] 176[ التخفیف من أالم التوتر و القلق خاصة التي یكبتھا الفرد 

    أما في مجال علم النفس ھو تفریغ أو إطالق المشاعر واالنفعاالت المكبوتة عن طریق التعبیر عنھا   

لي تفریغ  أو تخفیف ھذه المشاعر أو االنفعاالت ألن كبتھا یسبب حدوث إأوالتسامي بھا األمر الذي یؤدي 

   جسمیة،   –ضطرابات النفس إلبعض ا

ذ یمثل مظھر للمیول العدوانیة الناتجة إنفعالیة إل التعبیر عن المشاعر ا    ویرتبط التنفیس عند فروید بحالة

   ] 177[ .عن العرض المؤثر ،فیصبح مجرد التغیر عن المشاعر العدوانیة مانعا و مخففا لھا 

نفعاالت المكبوتة لدى الفرد إلعملیة تفریغ ا"      وتشیر ھذه النظریة الى أن السلوك العدواني ما ھو اال

   .70 ص ] 178[ قالل من العدوانإلالذي یؤدي الى ااألمر 

وتعد ھذه النظریة مبررا بالنسبة لمخرج و منتج األفالم  و سلسالت الكرتونیة التي تحوي و تتضمن    

  .مشاھد عدوانیة و صورا عنیفة 

  ׃ نظریة الصراع .42.6.

 إلىللظلم التاریخي ، باالیضافة  میراث وتشمل ھذه النظریة ھو أن العنف الذي یحدث في المجتمع إنما ھو 

ما تعانیھ األقلیات من عدم الحصول على نصیب من الثروة و القوة ، و مازال  الكثیرون یعیشون الفقر مما 

یجعلھم یكنون للقانون قلیل من االحترام كما أن العنف و العدوان  ناتج عن القھر الذي یتعرض لھ الناس ، 

با نفس األسلحة التي استخدمت ضدھم، و أنھم تحت ضغط االضطراب و بل أن ضحایا القھر یستخدمون غال

بدال من أشخاص الذین ...اإلحباط الذي یعانون منھ، حیث یعتدون غالبا في أصدقائھم و أھلھم و جیرانھم

   .73 ص ] 26[  یقھرونھم

لشخص نھا تركز أیضا على شعور اإلى كون ھذه النظریة تركز على صراع األدوار ،فإضافة إ   و

قتصادي مع توفر الحرمان إلنخفاض المستوى اإبالحرمان بین ما یرغب الناس و ما یحصلون علیھ و بین 

الحاجات األساسیة (ھو التفاوت المدرك بین توقعات الناس القیمیة ״Tedgure״النسبي الذي عرفھ تدجور

الحجات األساسیة و (لفعلیة و بین قدراتھم ا) وظروف الحیاة التي یعتقدون في حقھم فیھا على نوع مشروع

و على ذالك  86  ص ] 166[) ستمرار فیھاإلظروف الحیاة التي یعتقدون بأنھم قادرون على معایشتھا وا

  .ینشأ نزاعات العنف و العدوان نتیجة للفروق الواضحة بین التوقعات  المأمولة و خیبة اآلمال لتلك التوقعات

و العدوان بأنھ تعبیر عن الصراع سواء كان داخلي أو خارجي    كما اعتمدت النظریة على تفسیر العنف 

   .76  ص ] 179[ .حیث یسمح للفرد بتكوین ذاتھ و ھو وسیلة تسمح ألصحابھا بتلبیة مطالبھم 
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   و من ھنا نجد أن كل نظریة فسرت العدوان  و العنف حسب عوامل متعددة، وربطھا بالغرائز و ھناك 

لكن ) التلفزیون(الل تعلم و ھو نموذج سواء في األسرة أو وسائل اإلعالم أرجعھا لإلحباط و أخرى من خ

.تبقى ھذه العوامل متشابكة و مترابطة حسب العوامل المحیطة

  ׃   الفرق بین العدوان والعنف.3.4

جتماع رصد كافة أشكال العنف إلجتماعي و علماء اإلحاول علماء النفس ا ׃أشكا ل العنف .43.1.  

نسانیة كخطوة أولى لمحاولة البحث عن حلول للمشكالت المترتبة على ھذا إلنھا المجتمعات االتي تعاني م

جتماعیة إلالعنف بدرجاتھ المختلفة و شدتھ التي تتباین من مجتمع آلخر طبقا لمختلف الظروف السیاسیة و ا

نف ظاھرة متشابكة و لتقدیم برامج إرشادیة للحد من الظاھرة ، و نظرا ألن الع...قتصادیة و التربویةإلو ا

معقدة یعني بھا تخصصات عدیدة و كل من ھذه التخصصات تعالج حسب نطاقھ، فالطبیب النفسي ینظر 

جتماعي إلللعنف كعدوانیة و رجل القانون یرى العنف من خالل الجریمة  و علمي النفس و علم النفس ا

المجتمع ، أما رجل التاریخ و الجغرافبا النفسیة داخل الفرد و ) الصراع(یدرسانھ طبقا لسلوكات و النزعات 

رھاب،و للحد إلیتمثل في الحروب و الكوارث الطبیعیة ، و الصحافي و السیاسي یظھر العنف على شكل  ا

 180[جتماعي و العالقات بین األفراد إلمن ظاھرة البد من المختصین للكشف عن عواملھ ألنھ یھدد البناء ا

   .07  ص] 

  ׃ 08 ص ] 166[ لى فئتین ھماإالعنف ) 2002(و حیث صنف أحمد زاید 

  ׃ العنف البنائي.1.1.3.4     

جتماعیة برمتھا، و یظھر العنف البنائي إلجتماع بھذا العنف في ٳطار اھتمامھم بالبنیة اإل    یھتم علماء ا

ول البیئة التي ، وھنا تتح) القوة المادیة ( جتماعي الذي یتحرك فیھ الفرد مشبعا بالعنف إلعندما یكون البناء ا

جتماعي و ثقافتھم ٳلى عبء الذي یؤدي إلى عدم مقدرتھم على تغییره إلتعیش فیھا األفراد ووضعھم ا

جتماعیة و الثقافیة لتشكل القوة المادیة ،ننظر إلیھا على أنھا شكال من أشكال العنف إل،لتتشابك الظروف ا

نائي في كافة صور المعاناة التي یتعرض لھا جتماعي و الثقافي ،ویظھر العنف البإلالكامن داخل البناء ا

  .. .األفراد في المجتمع كالتلوث والفقر

  

    ویقصد بھ كافة أشكال العنف التي بین الطرفین في مواقف التفاعل  ׃العنف التفاعلي .2.1.3.4

یق نطاق جتماعي الیومیة و التي تتباین في مدى اتساع نطاقھا، أو في شدتھا فھي تبدأ باألسرة حیث یضإلا

جتماعي لیشمل الزوجین و األبناء ٳن وجدوه ، ومن ثم مایترتب على التفاعل فیما بینھم من إلالتفاعل ا

لى أن یتسع لیشمل التفاعل بین األفراد في الشارع وما ینطوي علیھ من إمختلف صور العنف  أشكالھ 

 العنف ضد المرأة ، العنف في مختلف أشكال العنف متباینة الشدة و الخطورة ،وبین ھذین النوعین ھناك

  . 09 ص ] 166[ العمل و العنف السیاسي و العنف في المدارس و الجامعات 

    ׃  ] 181[و ظھوره لعدة أسباب ) العنف(   و یرتبط السلوك العنیف 
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  حباط و الحرمان و القھر الذي یعیشھ الفرد إل ا-  

  )  .عالم ، المدرسإلاألب ، ا(شاھده قتداء بسلوكھم العدواني الذي یإل تقلید األخرین و ا- 

  .                             الصورة السلبیة لألبوین و نظرتھم لسلوك الطفل - 

  . جتماعي و قلة تشجیعھ على  مخالطة الناس إلحتكاك اإل عزل الطفل في مراحلھ األولى عن ا-

و الذي یصارع األخرین و یأخذ حقوقھ  األفكار الخاطئة التي تصل الذھن ، عندما یفھم أن الطفل القوي ھ-

  . بیدیھ 

  كما وجد أن األوالد یفضلون مشاھدة برامج العنف أكثر من البنات ، وھم یثارون أحیانا عندما یشاھدون 

 ] 182[  .ھذه البرامج بعكس البنات الالتي قد یشعرن ببعض الخوف أو الحزن أو یعرضن عن المشاھدة

                 .117 ص

׃مظاھر العنف.2 .3.4

    ׃  المظھر الفردي.1.2.3.4

 ھو ذلك العنف الذي یحدث بین األشخاص في الحیاة الیومیة ،كمھاجمة شخص معین لشخص أخر كالدفع 

   . 183 ص ] 103[ )الممتلكات ( بالقوة أو الصفع على الوجھ أو أكثر من شخص كالجماعة ، األشیاء 

׃ 119 ص ] 18[   ویمكن تصنیف ھؤوالء إلى ثالث فئات

  ׃الفئة األولى  

ذوي الخلق  ) ( éric Frome( لدیھم اتجاھات معینة نحو السلطة حیث أطلق علیھم إیریك فروم  

وھم یتصفون بنمط الشخصیة سا دي مازوكي فمثل الشخص معجب بالسلطة یرید أن یخضع لھا ) المتسلط

  .ا حدده الزعیم ،و شجاعة وعنف ذو الخلق المتسلط ھي أساسا تستھدف معاناة م

 من األشخاص ذوي السلوك العنیف تتصف بأنھا تستخدم العنف لتعزیز ذات الفرد أمام نفسھ ׃الفئة الثانیة  

  .و اآلخرین 

  أولئك الذین یدركون أنفسھم و حیاتھم و مطالبھم باعتبارھا الحقیقة الوحیدة في ھذا الوجود  ׃الفئة الثالثة  

الب واحتیاجات اآلخرین ، وھم أفراد یتلذذون بممارسة العنف واستخدامھ جتماعي ،دون أي اعتبار لمطإلا

  . ستغالل اآلخرین إلكطریقة 

   ׃ المظھر الجماعي. 2.2.3.4

  . 23 ص ] 179[نفجار إللى اإنفعال الجماعي یحمل عنف یتطلع إلوھو ا 

 معینة داخل    ویأخذ أشكاال عدیدة سواء بین المجتمعات و بعضھا البعض أو داخل جماعات فرعیة

المجتمع الواحد ، فالحروب تعد مثاال للعنف بین المجتمعات ، وھناك ھجوم العصابات في المجتمع و الشعب 

ٳلخ یكون نتاجا لكافة مظاھر التعصب التي .....خالل باألمن و المظاھرات العنیفة ضد ممثلي السلطة إلو ا

   .18،17 ص ص ] 166[توجد في المجتمع 
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شباعھا حیث یرتبط المتغیرات إا العنف كرد فعل ضد الطموحات و المطالب لم یتم        و یرتبط ھذ

  .یجابیا بمعدالت حدوث العنف الجماعي إقتصادیة ٳارتباطا إلجتماعیة و اإلا

   ومن ھنا نجد تشابھ بین مظاھر العدوان ومظاھر العنف سواء الفردي أو الجماعي ، فرغم ھذا ھناك 

  .بینھما اختالفات نراھا في الفرق 

   ׃ الفرق بین العدوان و العنف 3.3.4.

  یستخدم كثیر من الباحثین مفھومي العدوان و العنف على أنھا مترادفان و یستخدمون باحثون آخرون 

بالتبادل أحیانا في سیاق نفس الحدیث ، حیث أثار مفھوما العدوان و العنف جدال كبیرا بین المھتمین بدراسة 

  .ث  اقتران العنف بالعدوان ومن حیث التفرقة ھذین المفھومین من حی

     العدوان أشمل مدى یشیر ٳلى من السلوك تتضمن غرضا عدائیا ، و من نماذج ذلك أن العدوان یمكن أن 

یكون في صورة تنافسیة بسیطة ، أو قد یكشف عن نفسھ خالل تعدیات لفظیة أو حتى خالل سلوك غیر 

باعتبار أن كل سلوك عدواني لیس بالضرورة أن یكون سلوك عنیف ،و ) مثل التلویح بقبضة الید (لفظي 

 فالعدوان قد یكون تصرفا أو سلوكا ، 85 ص ] 160[یمكن أن تظھر ھذه الظاھرة دون حافز أو تحریض 

أو ممارسة القوة ، كما أنھ صفة أساسیة لدى الكائنات الحیة تسمح لھا بتحقیق رغباتھا ، ال یكون بالضرورة 

   .365 ص ] 183[ فسلوك عنی

   واعتمد في التفرقة بینھما على أن العنف لھ طابع مادي بحت ، في حین أن العدوان یشتمل على المظاھر 

 أن العنف ھو الجانب المادي المباشر المتعمد من 1993" طریف شوقي "المادیة و المعنویة معا ، وعرفھ 

  84 ص ] 16[ العدوان و بذلك یصبح العدوان أكثر عمومیة من العنف

أن العنف یرتبط بالعدوان ،و أنھ نشاط تخریبي یتضمن عنفا في حد ذاتھ ، )Warmor(   و یرى وارمور

حداث خسائر بالضرورة، و لكنھ یرتبط بتعمد األذى أو التخریب ،أما العدوان سلوك إوقد ال یؤدي العنف 

 ص ] 184[ المادي لشيء ما القصد منھ إحداث الضرر الجسمي أو النفسي لشخص آخر أو بسبب التلف

42   

     و العنف استعمال القوة العضلیة الذي ینتج عنھا إلحاق األذى بالطرف اآلخر یقع علیھ الفعل،ھذا األذى 

   .17 ص ] 185[ .یندرج من البسیط إلى المركب حسب األداة المستعملة في ذلك 

   نسان الذي یقصد بھإلأن العنف شكل من أشكال  العدوان ا )Moyer(     ویرى مویر 

العدوان و " إیذاء األشخاص و الممتلكات السلوك العنیف یتم بالتكرار و ال یمكن التحكم فیھ ، و في كتابھ 

  ׃ تصفیات عدیدة للعدوان نذكر منھا1987قدم مویر ) Aggression and Violence"(العنف

  .خر واآلخرینالذي یقصد بھ إنزال الضرر باآل׃العدوان العلني أو الصریح -1  

  .العدوان الرمزي-2  

  . العدوانیة و التھدید اللفظي-3  
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كما تظھر عالقة التشابھ جلیة بین العدوان و العنف من حیث مظاھر و أنواع كل منھما ، فالعدوان یتخذ 

و أشكاال متعددة في شكل لفظي كالسب و الشتم و القذف و التشھیر ،و الحط من القدر و االھانة و التجریح أ

  الخ...10 ص ] 26[ .إطالق الشائعات العدوانیة ،و الشكل الحركي كالضرب

ألن العدوان شعور یدفع صاحبھ إلى العنف اتجاه نفسھ أو ) العنف والعدوان(     ٳذن ال یمكن الفصل بینھما 

  .اتجاه اآلخرین ،و ھما وجھان لعملة واحدة ،فكل عنف یعد عدوانا و العكس غیر صحیح

  ׃ات و سلبیات العنف و العدوانیجابیإ.4.3.4

یجابي ھو الجانب البناء في تسھیل عملیة إلو یتمثل الجزء ا׃العنف و العدوانایجابیات . 1.4.3.4    

 ] 186[التخاطب ، و إذا وظف من أجل الحیاة و البقاء و المحافظة على الذات و تحقیق األھداف االلفاعلة 

نجازات العقلیة للحصول على إل الخارجي و قیام بكل ا، و القدرة على الحمایة من الھجوم 186 ص

  99 ص ] 170[ستقالل وتحقیق الذات إلا

إن التعدي والعنف ھما موھبة حیویة رئیسیة ، )Alexander Misterlich(    و یرى ألكسندر مسترلیخ

 Réné(یجب علینا أن نعرف بأنھا ملك لإلنسان كما ھو شأن ألعضائھ،أما العالم ریني سبیتز 

spitz(نمو و تطور الفرد و جھازه "فیشبھ العنف بالموجات الحاملة لبرامج اإلرسال اإلذاعي ، فیقول أن

   .99 ص ] 175[  النفسي و قدراتھ یكون من مستحیل دون العدوان

نسان ، تعمل على بقائھ و أخرى تھدفھ إلفیرى أن ھناك طاقات متعددة بداخل ا) Lantos(     أما لنتوس 

  رة أخرى ھناك تعدي سلبي و تعد ایجابي،یصعب على اإلنسان التمییز بینھما  كموضوع ، بعبا

׃سلبیات العنف و العدوان.2.4.3.4   

یضافة إلى بعض الفالسفة نذكر من بینھم إلجتماع باإلو یتزعم ھذا الرأي العدید من علماء ا      

   55، 54ص  ص ] 175[ي و نقدم ھنا بعض ھذه اآلراء المتمثلة ف)Adorno(و أدورنو)Marx(ماركس

ٳن التصرفات لیس مجرد أشیاء و مواقف ، بل تكونت تحت عملیة التفاعل للعدید من العوامل الوراثیة    " ׃

  ."جتماعیة تكون ھي السبب الرئیسي النتشار العنف و الھدام و المدمرإلأو البیئیة ، و الفوضى ا

لحرمان و الكبت و الخوف و الشعور بالخطر ، وھذا     كما األسباب التي تؤدي إلى العنف ھي ناتجة عن ا

یعني أنھ عندما یستحیل وصول النشاط الھادف الى الغایة المرغوب فیھا یتحول ھذا النشاط إلى العدوان و 

  .العنف

یرى أن الرئیسي و األساسي  للعنف و )Léonard Berkowitz(أما بالنسبة لیونارد بركو فیش     

العنف یظھر دائما على أنھ الحل األكثر نجاعة بالنسبة لصاحبھ ، و لو لفترة " الخطر العدوان ھو الشعور ب

  .قصیرة عندما ال یبقى ھناك منفذ أو سبیل آخر متاح أمامھ

ستراتیجي یمثل محاولة للتكیف و اللجوء إلیھ یكون من إلالعنف ا)T. Parson(    أما تلكوت بارسون 

 من أجل البرھنة على القدرات الفعلیة ، كما یزداد حدة السلوك العنیف قناع أو العقاب ، أوإلأجل محاولة ا

   .110  ص ] 187[عند الفشل في التكیف مع الجماعة و استحالة ترسیخ القیم 
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  ׃  و تبرز سلبیة العنف والعدوان 183

  . العنف و العدوان یشكال خطر على الوجود البشري-

  .جتماعیةإلو ا العنف والعدوان مساس بالحریات الفردیة -

  .  العنف یھدف ٳلى الھمجیة و الفوضى-

   .56 ص ] 175[ العنف یخدم مصالح األقلیة في أغلب األحیان -

  ׃جتماعیةإلالسلوك العدواني للطفل و عالقتھ بالتنشئة ا.4.4 

ي ،فھناك  عالقة جتماعیة التي ترتبط بالسلوك العدوانإلجتماعیة من أبرز المتغیرات اإل    و تعد التنشئة ا

وثیقة بین أسلوب التنشئة الذي یعایشھ الطفل في محیط أسرتھ و بین السلوك  العدواني  وھو  نوع من 

  ׃جتماعي الذي یھدف لتحقیق الرغبة في السیطرة و ایذاء الغیر و تتمثل العال قة فیمایلي إلالسلوك ا

       ׃یة  السلوك العدواني للطفل و عالقتھ بالتنشئة األسر.44.1.    

ستجابات الطفل األولى نتیجة إلجتماعیة الصغیرة التي تحدث فیھا اإل      إن األسرة بوصفھا الوحدة ا

التفاعالت التي تنشأ بینھ و بین والدیھ ،فلألسرة وظیفة اجتماعیة ھامة إذ ھي العامل األول في صیغ سلوك 

   .306 ص ] 188[الطفل 

ة الناقلة ، تمارس دورا جوھریا في غرس المیول العدوانیة أو كفھا    و بوصفھا أولى المؤسسات االجتماعی

لدى الطفل من خالل األسالیب التي تلجأ إلیھا في القیام بالدور المنوط بھا في عملیة التنشئة االجتماعیة في 

  ׃مظاھر التالیة

  ׃فراط في استخدام العقابإل ا.1.1.4.4   

قة الطفل بأبویھ ،و أكدت على وجود رابطة وثیقة بین سلوك بینت العدید من الدراسات التي تناولت عال

  .العدواني و بین عقاب األب 

 أم ، تبین أنھن یكثرن من معاقبة أبنائھن بدنیا ، و ھذا یرتبط 400على )Searo( وفي دراسة قام بھا سیرو

  .340 ص ] 162[یجابیا بمستوى عدوانیة ھؤالء األبناء إ

أن الوالدان اللذان یتبعان أسلوب العقاب البدني ساعد  " -:في قولھ " عوض عباس محمود "       كما أكد 

 ص ] 189[حباط و ٳقتران سلوكھ بالعدوان وابتعاده عن والدیھ ھربا من العقاب إلذلك على شعور الفرد با

   .51،52ص 

سالیب تنتج طالق لسبب أن ھذه األإل     وتعد القسوة و العقاب بالضرب من أبغض أسالیب التربیة على ا

في النھایة أطفاال شدیدي العدوانیة ، و العقاب الذي یقوم بھ األباء یكشف للطفل عن أسلوب للتعامل ھو 

  عدواني في طبیعتھ ، ومن یقف األباء بأسلوبھم ھذا كقدوات عدوانیة یحاكیھا أبنائھم  

اب غیر العادل یعتبر عامال العق"    : بأن   )  Folter" (فولتر"و  ) Rénhard" ( رینھارد "   ویذكر 

   .208 ص ] 190[  "مھما في ٳنحراف الصغار



100
    كما أن عقاب الطفل جسدیا یجعلھ یدعم في ذھنھ أن العدوان و القسوة شيء مسموح بھ من القوي 

   .208 ص ] 158[لى الضعیف إ

، فتأدیب الطفل و فلھذا فنوع األسلوب المستعمل ضروري لتكیف الطفل مع مجتمعھ بشكل سلبي أو ٳیجابي 

جتماعیة و المثل العلیا و تبعده عن مشاعر إلتھذیبھ عملیة ضروریة لجعلھ كائنا ٳجتماعیا یحترم القیم ا

  . الفردیة و األنانیة ، أما ٳذا تم باألسلوب القاسي أدى بالطفل للجوء للعدوان و یمارسھ على أضعف منھ 

     ׃ اتجاه التسامح مع العدوان .41.1.2. 

رت إحدى الدراسات أن السلوك العدواني یزداد تدریجیا في سلسلة من المواقف التي یزداد فیھا    أظھ

التسامح مع العدوان على الدمى و أدوات اللعب ،و في التسامح یقل شعور الطفل  بالخوف من العقاب و یقل 

   .89 ص ] 160[ شعوره بالذنب وبالتالي یقل قمعھ أو منعھ للسلوك العدواني

عتبر الطفل اتجاه التسامح و القبول من الكبار ضمانا باإلذن أو السماح لھ بإظھار العدوان ،كما لوحظ    وی

جتماعیة الدنیا عن زمالئھم من أبناء الطبقة إلوجود نسبة أكبر من السلوك العدواني بین أطفال في الطبقة ا

 ص ] 160[ ناء الطبقات الوسطىالمتوسطة ، و ذلك نظر لوجود اتجاه متسامح نسبي نحو العدوان عند أب

77.   

    فالسماح بظھور السلوك العدواني ھو بمثابة تنمیتھ و تحفیزه في الظھور ،فانھ یترتب على روح السماح 

  ׃لدى الوالدین العدید من المشاكل منھا 

  .جتماعي و النفسيإل عدم قدرة الفرد على التوافق ا-   

حباطات نظرا لعدم قدرتھ على مواجھة مشاكلھ و إلضھ لعدید من اعدم قدرتھ على التكیف مع بیئتھ،و تعر-

  الدفاع عن نفسھ، كما یبدو علیھ میلھ إلى السلوك العدواني و التسلط على اآلخرین

     وقد وجد أن ھناك عالقة بین العدوان و الجو الدیمقراطي السائد في المنزل ،فاآلباء الدیمقراطیین 

   .89 ص ] 160[ ریة و الحركة و النشاط للفرد كالشجاریسمحون بالمزید من مظاھر الح

في أبحاثھ أن تسامح األم مع العدوان یعطي مؤشرات للطفل بأن السلوك ) Searo(   ویشبر سیرو 

   .170 ص ] 191[ العدواني أمر مقبول منھ و أنھ لیس من األمور التي یعاقب علیھا

ر لدیھم الشعور بالعزلة ، و المیل الشدید للجوء الى سلوكلت     باالیضافة الى تجاھل األباء ألبنائھم ، یثی

نتباه أو لتفریغ التوتر الناتج عن ھذه العزلة التي سببت بحد ذاتھا حالة إلعدوانیة لتأكید وجودھم أو للفت ا

   .340 ص ] 162[  حباطإلا

  ׃السلوك العدواني للطفل و عالقتھ بالمدرسة.44.2. 

للطفل من خالل عدة مظاھر كالتمرد و الخروج عن السلطة المدرسیة أو لفظ     تتحدد سلوكات العدوانیة 

  ׃  268 ص ] 192[ عنیف ضد زمیل او المدرس الذي یرجع لعدة عوامل

  خفاق في حب األبوین و المعلمین إلجتماعیة كالتأخر الدراسي و اإلالشعور بالخیبة ا-   

  . توتر الجو المنزلي الذي یعیش فیھ الطفل-  
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االیضافة الى أسلوب األستاذ باعتباره الممثل الوحید للمؤسسة التربویة فھو یعمل على التوافق  ب- 

جتماعي للتلمیذ، و بما أن لكل معلم أسلوبھ في التدریس و من األسالیب األسلوب السلطوي التي إلالنفسي و ا

ركا فیھا، فھو ٳذن طرف تكون فیھ عملیة التعلم مركزة على جانب أحادي فقط ، و المتعلم ال یكون مشا

یجابي و عالقة المعلم بالمتعلم ھنا تكون عالقة مسیطر على مسیطر إسلبي في عملیة التعلم و لیس طرف 

علیھ ، مما یدفع بردود الفعل المتعلمین في بعض األحیان إلى العدوانیة و الالمباالة بما یحدث داخل قاعة 

  .الدرس 

حول ردود فعل التالمیذ  المستخلصة من مختلف أنواع  ) Flanders(  وھذا ماجاء بھ فلوندراس  

األسالیب المستعملة من طرف المعلمین الذین یستعملون األسلوب السلطوي یثیرون في نفوس التالمیذ ردود 

 ص ] 193[ نفعاالتإللى تفكیك اإفعل عدوانیة بالالمباالة ، وبإبعادھم عن المشاركة وفي بعض األحیان 

45     

 ] 158[اھل المعلمین أو تجاھلھم لعدوانیة األطفال یرفع مستوى العدوانیة لدى ھؤوالء األطفال كما ان تس 

   .208 ص

     ׃عالمإل السلوك العدواني للطفل و عالقتھ بوسائل ا.44.3.

  ׃العنف التلفزیوني . 1.3.4.4

 مباشرة في تعلیم الطفل ستعمال ھو التلفزیون الذي لھ عالقةإلعالم األكثر رواجا في اإل     من بین وسائل ا

ستشاریة العامة إلیجابیة و كذا السلبیة ، وھذا یتضح من خالل الدراسات التي قامت بھا اللجنة اإلالسلوكات ا

 و السلوك 1969للجراح في الوالیات المتحدة األمریكیة بدراسة تأثیرات العنف التلفزیوني في سنة 

ف المتلفز على سلوك الطفل و مواقفھم ،حیث أوضح أن جتماعي ، ففي دراسة عملیة  حول تأثیرات العنإلا

   .90 ص ] 194[األطفال یستطعون تقلید أعمال جدیدة للعدوان المشاھد في التلفزیون 

         والعنف المتلفز عبارة عن تفاعالت وانفعاالت إنسانیة معروضة من خالل التلفزیون یتضمن مشاھد في 

جسد سلوكات وألفاظ ورموز تتنافى والتوجھات النفسیة السویة والقیم صور متحركة حركة زمانیة ومكانیة ت

   .45 ص ] 195[ والمبادئ والمعاییر االجتماعیة وتترك أثارھا المتفاوتة على األفراد والجماعات

   و ھناك دراسات أجریت بینت ھذا التأثیر تأثیر التلفزیون على السلوك العدواني عند األطفال ، منھا 

التي أجریت على مجموعتین من األطفال تتراوح أعمارھم  ) Libert( و لبیرت  ) Barran( ن دراسة برا

مابین خمسة ٳلى ثماني سنوات ، حیث عرض علیھم بعض األفالم التي تتضمن مشاھد تتمیز بالعنف ، و 

 النتیجة أن بعض المشاھد الخالیة من تلك المشاھد ، ثم أتیح لألطفال فرصة التعدي على زمیل لھم ، وكانت

األطفال الذین عرضت علیھم مشاھد العنف قضوا مرات طویلة في الھجوم على الطفل الضحیة ،و ذلك 

أكثر مما في حالة األطفال الذي عرضت علیھم برامج خالیة من العنف ،وھذا یعني أن األطفال على إستعداد 

   .169 ص ] 191[ .عالمإللالندماج في وسائل ا

إن قوة التلفاز كوسیلة لتعلیم : في قول  ) Malman" ( ملمان"و  ) Shiffer" ( شیفر" ویؤكد         

و تشیر الدراسات الحدیثة بأن أفالم التلفاز تؤثر على   العدوان ، تلعب دورا في العدوانیة عند األطفال ،
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 ] 196[سنوات و تخلق فیھم السلوك العدواني في تلك السن و في أواخر المراھقة  ) 9 – 8( أطفال 

   . 24 ص

ثراء اللغوي و المعرفي للطفل وتنمیة المھارات فھناك إلٳلى جانب أن التلفزیون أثار إیجابیة تتمثل في ا    

أثار سلبیة تكمن في الجانب الجسمي والعقلي أما التلفزیون لساعات طویلة یھدد صحتھم البدنیة والعقلیة ھذا 

جتماعي السلبي حیث یمثل أھم إلاألطفال بالنسبة للسلوك امن ناحیة ومن ناحیة أخرى فللتلفزیون أثر على 

نحراف األحداث وجنوحھم بسبب تقلیدھم لما إأنواع ھذا السلوك في العنف والمیل ٳلى العدوان ولھ دور في 

یرونھ من أفالم العنف و الجریمة والجنس على شاشة التلفزیون ، ویكون تأثرھم بھذه البرامج من خالل 

عدواني والعنف الذي یشاھدونھ بالقدر الذي یقلدون بھ النماذج الحقیقیة في الحیاة ، ویستمر تقلید السلوك ال

ھذا التقلید معھم فترة طویلة وخاصة عندما یصور لھم النموذج المعتدي على أنھ ناجح ویفلت من العقاب 

جتماعیا ھي األكثر وكذلك عندما تتصور المشاھد على أن الطرق أو األسالیب غیر المقبولة ٳ. والعدالة 

   .06،05ص  ص ] 77[جتماعیا إنجاحا وقدرة في التغلب على المشكلة بدال من األسالیب المقبولة 

نحراف بأن یقوم الطفل بسلوك عدواني بسیط ، ولكن إن لم یعالج فقد یصبح إل    وأثبتت الدراسة عن بدایة ا

   .69 ص ] 197[ . مجرما عندما یكبرھذا السلوك نمطا في حیاتھ ، لیصبح بعدھا حدثا ، وقد یصبح

نجد أن الطفل العدواني یستفید من البرامج العدوانیة ، فالكثیر من األطفال یتقمصون شخصیة البطل 

ستعمال إومحاولة تصریف العدوان عن طریق العنف نحو مرامي محددة في المجتمع لكن ما یمنعھ من 

لقیم ، ویبرز العنف إذا ضعفت أو اھتزت تلك القیم جتماعي واإلالعنف في الحیاة الیومیة ھو العرف ا

  . 35 ص ] 93[  واألعراف

 " -ضافة تؤدي مشاھد العنف في التلفزیون ٳلى تبلید الحساسیة للطفل من خالل التجارب قام بھا دإلبا    

ت لمقارنة االستجابا ) youta(  بإجراء تجربة في مختبرات جامعة یوتا  ) F. Clain" (فیكتور كالین 

سنة تجاه أحد برامج العنف التلفزیوني عن طریق 14 سنوات و 6االنفعالیة لمجموعتین من األوالد بین سن 

الرسوم البیانیة، ولم تكن احدى مجموعتین قد شاھدت ٳال القلیل على شاشة التلفزیون، أو لم یشاھد شیئا 

 ساعة 48لكثیر، و بمتوسط بلغ بالمرة في العامین السابقین أما المجموعة االخرى فكانت قد شاھدت ا

 دقائق من فبلم كیرك 8أسبوعیا لمدة عامین على األقل، و عند مشاھدة مجموعتي األوالد حلقة مدتھا  

دوجالس عن المالكمة البطل  ثم تسجیل االستجابات االنفعالیة لألوالد على فبزیوغراف، وھو جھاز 

  الخ.....الیختلف عن جھاز كشف الكذب الذي یقیس حركة القلب

   وطبقا لردود أفعالھم كما سجلھا الجھاز، كان األوالد الذین قضو وقتا طویال في المشاھدة التلفزیونیة       

أقل انفعاال بما شاھدوه بصورة واضحة ، وكما استخلص الباحثون فان ھؤوالء األوالد كانوا قد تعودوا على 

لى حد أن قدرتھم على اإلحساس اعتبرھا تلبد، و ھذا یعود األحداث المثیرة لالنفعال على شاشة التلفزیون ، إ

   .125 ص ] 198[لتعرضھم المستمر لمضامین العنف على الشا شة 
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 وأثبتت الدراسات أن رؤیة الطفل لموقف عنیف لمدة خمسة دقائق فقط ، یجعلھ یسلك عنھا لعدة أشھر 

   .61 ص ] 18[

حول اآللیة المتمثلة في الخلط ماھو واقعي وماھو خیالي ،  ) Four( وفور )  Chazal( ویسلم شازال     

  Shram(لھذا أوجب االھتمام إلى أخطار العنف الذي یقدمھ التلفزیون ، حیث یؤكد شرام 

یوجد دوما عند الطفل قدر من الخلط بین الواقع والخیال ، ومادام العنف یحتل مكانة " ھذا االتجاه بقولھ 

لذي یقدمھ التلفزیون والسینما وكتب التسلیة والھزلیة ، فسوف توجد إمكانیة الخلط بارزة في العالم الخیالي ا

   .45 ص ] 199[بین العنف الخیالي والعنف في العالم الواقعي 

  ویشیر البحث إلى أن العنف في وسائل اإلعالم من المحتمل أن یحرض األطفال على تجسید عدوانیتھم في 

  .56 ص ] 199[ تطھیرھم من عدوانیتھم سلوك فعلي بأكثر مما یعمل على

  ׃ العنف في الرسوم المتحركة .2.3.4.4

   العنف الكرتوني ھو عبارة عن مختلف انفعاالت وتفاعالت  بین رسوم تعتمد على الحركة والمؤثرات 

الصوتیة في تصویر مشاھد ومظاھر تدل على العنف والعدوان والصراع یستعمل فیھ الضرب والقتل 

  .الخ ...والشتم 

   ومن األبحاث المتعلقة بالعنف في التلفزیون أوضحت أن األطفال تتأثر وتقلد مایحدث حتى في أبطال 

  .205 ص ] 158[وذلك برؤیة الطفل یحاول الطیران رافع قدمھ في حركة كاراتیھ .....الكرتون 

یتھم وقابلیتھم للتلقي، واالشكال في المسلسالت العنف االمبطن بالخیال ، حیث یجلس األوالد بكامل عفو

على سبیل المثال ، فیسقط علیھا شالل من الصور المتالحقة التي ) غراندیزر(لمشاھدة حلقات من نوع 

 ص ] 70[تضیف إلى العنف عنفا ، والى التغریب تغریبا ، فال یقوم األوالد وقد أرھقوا نتیجة انبھارھم 

290 .  

أ أن ساعة الرسوم المتحركة في التلفزیون األمریكي قد تحوي .م. وقد وجد أحد كبار علماء االتصال في الو

على مشاھد عنف ما یناسب ثالثة أضعاف المعدل الموجود في برامج الكبار وأن ھناك حادث عنیف كل 

دقیقتین من دقائق العرض في برامج األطفال ، واستنتج أن األطفال یمیلون إلى اللعب الھدام والسلوك 

   . 70 ص ] 195[السلبي 

 وأكدت دراسة أخرى أجریت على أطفال احدى المدن الكندیة ، أن العنف الجسدي بین أطفالھا قد ازداد 

   .87 ص ] 200[ ٪ مقارنة لما كان علیھ قبل عامین من دخول التلفزیون 46نسبة 

  

  ׃ السلوك العدواني للطفل و عالقتھ بجماعة الرفاق .4.4.4  

قامة عالقات و إلصدقاء و اللعب في المدرسة و خارجھا بسبب میلھ     یزداد تأثیر الطفل بجماعة األ

 127 ص ] 201[صداقات مع أفراد من نفس شریحتھ العمریة ألنھم یمثلون طموحھ و حیویتھ و مصالحھ 

كما أن لجماعة الرفاق دور في توجیھ سلوك الفرد ، ولذلك یظھر ھنا دور األسرة في ٳختیار جماعة الرفاق 
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جیران و أیضا المدرسة ألن األسرة ھي مسؤولة عن إختیار األصدقاء بغیة الوصول ٳلى نطالقا من الإ

    .80 ص] 202[ .نشء یملك ملكات إجتماعیة بناءة من المنظور السوسیولوجي 

   وتدل الدراسات إلى أن عالقة الطفل بأقرانھ تسھم نوعا في مدى مشاھدتھ للعنف المعروض ، و یبدو أن 

ذ كثیرا ما إو. 35 ص ] 93[عیة غیر المتكیفة عموما تؤدي إلى الزیادة في مشاھدة العنف جتماإلالعالقات ا

تؤدي في جماعة النظائر متنفسا لسلوكھ العدواني الذي ال یستطیع تحقیقھ سواء في جو المدرسة أو األسرة 

  31 ص ] 30[

" (  بورنستن" و 1973في  ) Bandura"(  باندورا" ، 1968في  ) Short" ( شورت "    كما وجد 

Bornstein ( ھیرسین" و " بیالك " و"Hersen )  عتقاد إل ، أن األطفال العدوانیین لدیھم ا1980 في

  . جتماعیة بین األقران إلبأن العدوان یعزز من تقدیر الذات ، و یحافظ على المكانة ا

یلون ٳلى تبني المعتقدات التي تقول جتماعیین من الشباب مرتفعي العدوانیة یمإل   كما وجد أیضا أن العدوانیین ا

   .124 ص] 170[.أن العدوان ، یزید من تقدیر الذات و یساعد على تجنب الصورة السلبیة للذات مع األخرین 

من األحداث الجانحین ارتكبوا أفعالھم الجانحة بصحبة الصدیق أو مجموعة من ℅ 70   وقد تبین أن 

   .101 ص ] 203[. األصدقاء

عدوان بین مجموعات من خالل اللعب الجماعي الذي یقوم على التنافس فلكي تنال مجموعة من    ویبدأ ال

الرفاق أو الزمالء ثوابا وتعزیزا معینا تتنافس مع جماعة أخرى ، وقد یصل التنافس إلى حد العدوان اللفظي 

طفال الشخصیة ، والجسدي والتشاجر باألیدي والركل بالقدمین ، وكثیرا ما یرتبط العدوان بسمات األ

فاألطفال غیر المحبوبین ، وغیر المقبولین اجتماعیا یمیلون إلى تكوین مجموعات عدوانیة ، كما یرتبط 

العدوان ونوعھ بالجنس ، فاألوالد أكثر عدوانیة من البنات ، كما تتسم البنات بالعدوان اللفظي واألوالد 

   .99 ص ] 17[ .بالعنف الجسدي 

  ׃ ملخص الفصل

على رغم اختالف الباحثین في تحدید  أن للعدوان أشكال مختلفة ون خالل ھذا الفصل یتبین لنا     وم

مفھومي العنف والعدوان ،إال أن اتفاق بأنھ سلوك الذي یلحق األذى بالغیر سواء فردا أو جماعة ، مھما 

خرى تعلمیة وھكذا ، حولھ ، فھناك من أرجعھا لعوامل نفسیة وأ) نظریات ( ، أھم تفسیرات نواعھتعددت أ

لكن قد یكون العنف والعدوان تكامل بین ھذه العوامل الثالث ، لتبرز في سلوكات وھذا حسب العوامل 

المحاطة بالفرد وحسب التنشئة االجتماعیة ، التي لھا دور كبیر وأثر عمیق على الطفل في تعلم ھاتھ 

ا أن أكثر تأثیرا علیھ ھي التنشئة األسریة التي السلوكات العدوانیة أو في تحفیزھا على الظھور ، واتضح لن

تترك أثارھا بصفة مباشرة الن األسرة ھي القاعدة األولى التي ینطلق منھا والمحدد الرئیسي لسلوكات 

الطفل من خالل دور الوالدین وفي توجیھ ورقابة ووعي بخطورة وسائل اإلعالم وجماعة الرفاق التي 

 في غیاب وإھمال األسري ، فلھذا لكل مؤسسة من مؤسسات التنشئة تضاعف ھاتھ السلوكات وتعزیزھا

  .مضاعفتھ ومسؤولة في تقلیل سلوك عدواني أو...االجتماعیة سواء األسرة ،المدرسة ، 
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سواء كانت اجتماعیة أو    تعد الدراسة المیدانیة أھم وسیلة من وسائل جمع البیانات عن أي ظاھرة ، 

الخ تكون بصورة منھجیة منظمة وتساعد في تدعیم الدراسة النظریة للبحث  بغیة الوصول إلى ...دیمغرافیة 

أغراضنا من البحث ، والتحقق من الفرضیات وفق أسس منھجیة متبعة ، فلھذا تطرقنا في الفصل الخامس 

   ׃خمس مباحث 

قنیات المتبعة ، حیث قمنا باختیار مناھج المناسبة للموضوع مع تقنیات  یتناول المبحث األول المنھجیة والت

  .تساعدنا على جمع البیانات من أجل تحلیلھا 

أما المبحث الثاني یتمثل في المجاالت الدراسة المتضمن كل من المجال البشري والمكاني والزمني وھذا من 

  .   أجل توضیح سیرورة البحث 

   

  ׃یات المتبعة في الدراسة  المناھج و التقن.1.5 

  ׃ المناھج المستعملة في الدراسة .1.1.5

     إن الضرورة المنھجیة ألي دراسة مھما كانت میدانیة أم ال ، فإنھا تتطلب من الباحث اختیار المناھج 

األساسیة لھا ، والتي على ضوئھا سیتم معالجة موضوعھ ، وأھم األدوات التي تمكنھ من جمع مختلف 

فالمنھج یمثل الطریقة التي یسلكھا الباحث في الدراسة ، أو في تتبعھ " ات حول الظاھرة المدروسة ، المعطی

   .22 ص ] 204[ "لظاھرة معینة من أجل تحدید أبعادھا بشكل شامل یجعل من السھل التعرف علیھا 

 ׃ المنھج الوصفي التحلیلي .51.1.1. 

وصفي التحلیلي باعتباره منھجا أساسیا یصف الظاھرة كما في    ولقد اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج ال

ثم یقوم بتحلیلھا من حیث الخصائص التي تمیزھا وتحدد العوامل . الواقع ، واالطالع على كل ما یتعلق بھا 

   .21 ص ] 205[ التي تدفع لھا

اض محددة  كما أنھ طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغر

 .  129 ص ] 206[ لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة
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   واستعملنا ھذا المنھج ألنھ یخدم موضوع بحثنا وذلك في وصف وتحلیل أثر الرسوم المتحركة العنیفة 

  .على سلوك الطفل والوصول إلى الممارسات العدوانیة التي یمارسھا مع أقرانھ، ومدى تعلقھ بالبطل

   ׃نھج الكمي  الم.51.1.2. 

 ص] 207[  وھو الذي یقوم على المقارنة والذي یھدف في األساس إلى قیاس الظاھرة موضوع الدراسة 

100 .   

قمنا بتوظیف ھذا المنھج في دراستنا من خالل تحویل المعطیات والبیانات الكیفیة إلى بیانات كمیة تم    

  . صة بموضوع الدراسةتفریغھا في جدول مع ربط بعض الجداول بالمتغیرات الخا

  ׃ المنھج تحلیل المحتوى .51.1.3.

    ونستعمل ھذا المنھج كتقنیة التي تساعدنا على إعطاء صورة بما تحتویھ الرسوم المتحركة وھذا تبعا 

  . تتضمنھا الختیار المبحوثین مع أھم أشكال العنف والعدوان التي 

  

  ׃ تقنیات الدراسة المستعملة .51.2.

معطیات المیدانیة حسب المنھج المستعمل وموضوع الدراسة ، ونعني باألدوات والوسائل یتم جمع ال  

 – عرض البیانات –والتقنیات التي یستعملھا الباحث ، ویعتمد علیھا في دراستھ وھي أدوات جمع البیانات 

  .تحلیلھا 

   ׃ أدوات جمع البیانات .1.2.1.5   

   ׃ المالحظة .1.1.2.1.5

ن وسائل جمع المعلومات فھي رؤیة وفحص ظاھرة  موضوع الدراسة مع االستعانة تعتبر وسیلة م 

، وأیضا توجیھ الحواس واالنتباه  25 ص ] 208[بأسالیب البحث األخرى التي تتالئم مع طبیعة الظاھرة 

إلى ظاھرة معینة ، أو مجموعة من الظواھر ، رغبة في الكشف عن صفاتھا ، أو خصائصھا بھدف 

    .52 ص ] 209[ كسب معرفة جدیدة عن تلك الظاھرة الوصول إلى

  واستعملنا ھذه أداة على معرفة رد فعل سلوك المبحوثین من خالل طرح األسئلة  وأھم السلوكات التي 

  .یتعامل بھا مع أصدقائھ من خالل مالحظتھم في الساحة المدرسة 

  

  ׃ االستمارة .2.1.2.1.5

ع المعطیات البیانیة ، وھي عبارة عن مجموعة من األسئلة التي تعتبر تعد االستمارة أداة أساسیة لجم    

  72 ص ] 210[كمنبھات لفظیة مدروسة بعنایة فائقة نتیجة لجھود عقلیة مضنیة 

 سؤال وھذا 53وتكون األسئلة المرتبة حول موضوع المستخلصة من الفرضیات ، حیث احتوت استمارة 

 تم وضع تلك الرسوم 29ل من المدرسة  ، أما فیما یتعلق بسؤال رقم بعد تعدیلھا وتجریبھا على ثماني أطفا
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من خالل دراسة استطالعیة على مجموعة من األطفال وكانت تلك الرسوم تحتل المراتب األولى ، ثم 

 محاور 03االطالع علیھا في التلفزیون الجزائري وتسجیلھا عبر شبكة المالحظة ، وھي مقسمة إلى 

  ׃أساسیة

  .امة عن المبحوثین  بیانات ع-

  . بیانات خاصة بالفرضیة األولى -

  . بیانات خاصة بالفرضیة الثانیة -

  . بیانات خاصة بالفرضیة الثالثة -

ثم قمنا باستمارة المقابلة ، حیث تھدف إلى الحصول على معطیات دقیقة مرتبطة بفرضیة الدراسة المقترحة 

ل البحث، وعلیھ فإنھ تمت اإلجابة على أسئلة االستمارة تخص آراء المبحوثین ومواقفھم تجاه الموضوع مح

  ׃مبحوث بحضور الباحثة وھذا راجع إلى عدة أسباب 120من طرف 

.محاولة شرح وتبسیط أسئلة االستمارة المبحوثین -1

صغر سن المبحوثین وعدم تمكنھم من القراءة بالنسبة لتالمیذ السنة األولى و الثانیة وتوضیح لھم -2

 .بإعطاء أمثلة

وقد تشكلت االستمارة من مجموعة أسئلة تنوعت بین األسئلة المغلقة وأسئلة متعددة االختیارات 

طرحت بطریقة موحدة على كل المبحوثین دون أي تعدیل أو تحویر ، ولضیق الوقت طلبنا المساعدة من 

لمبحوثین بأجوبة الزمیالت في جمع المعلومات عن طریق استمارة المقابلة في قسم شاغر حتى ال یتأثر ا

  .بعضھم البعض 

  

  ׃ المقابلة .3.1.2.1.5

وھي تفاعل لفظي  " ׃تعتبر من أھم الوسائل لجمع المعلومات من المیدان االجتماعي وتعرف على أنھا    

یتم عن طریق موقف مواجھة یحاول فیھ الشخص القائم بالمقابلة أن یستشیر معلومات أو أراء أومعتقدات 

  .148 ص ] 211[ آخرین للحصول على البیانات الموضوعیة شخص آخر أو أشخاص

و إللمام بالموضوع أكثر فقد قمنا بمقابالت المقننة وذلك بطرح أسئلة الخاصة بالطفل وعالقتھ 

بالتلفزیون والرسوم المتحركة والمحیط االجتماعي الذي یحیط بھ ، بقیام بمقابلة مع ثالث أساتذة علم 

ین علم النفس ، كما أجریناھا على ثماني آباء أربعة منھم أولیاء المبحوثین ، االجتماع ، بإضافة ألستاذ

 سنة 12 سنوات و6وأربعة أخرى أختیرت بطریقة عشوائیة شملت على األبناء الذي یتراوح سنھم بین 

،وھذا لعدم تمكننا من اتصال بكل األولیاء ،وھدف من المقابلة استفسار عن بعض السلوكات الطفل من 

 مشاھدتھ للرسوم ومدى وعییھم بسلبیاتھا ، بإضافة إلى مقابلة في التلفزیون الجزائري وھذا من أجل خالل

  .اطالع على كیفیة برمجة الرسوم المتحركة وعلى أي أساس تختار 
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  ׃ العینة وطریقة اختیارھا .4.1.2.1.5

لیس باستطاعتنا حصر نظرا لنوعیة موضوع الدراسة، ومراعاة لإلمكانیات التي تتوفر علیھا، حیث 

على ذلك استخدمنا طریقة العینة العشوائیة ˝ وبناء. المجتمع الكلي للدراسة، فإننا اخترنا طریقة المعاینة

سنة ، مع امتالكھم للھوائیات 12 سنوات إلى 6العمدیة، حیث تم اختیار تالمیذ الذي یتراوح سنھم من 

 شمل مرحلتین من الطفولة المتوسطة والمتأخرة و ھذا أي)  15(المقعرة وھذا لتمكنھم من إجابة على سؤال

   ׃راجع إلى 

   ألن الطفل قادر على فھم الواقع وإدراك العالقات  القائمة بین األشیاء نتیجة احتكاكھ بالمحیط الخارجي -

  . في ھذه المرحلة تنمو لدیھ القیم في حیاتھ ، حیث تسمى ھذه المرحلة بمرحلة القیم -

  .قلید وتقمص الشخصیات و األدوار التي تثیر إعجابھ   المیل إلى الت-

 تتسع دائرة االتصال االجتماعي لدیھ خاصة مع أقرانھ وزمالئھ في القسم الدراسي وبالتالي تنمو لدیھ قدرة -

  .على المشاركة االجتماعیة ویمیل إلى جماعة الرفاق 

و تركیزھم عن مرحلة المتأخرة من مراحل  إھمال معظم الدراسات التي تتعلق بالطفل المرحلة المتوسطة -

  .الطفولة 

 یبدأ -. انبھار الطفل ومیلھ للقصص الخرافیة والمواضیع األسطوریة التي تحتوي على أبطال شجعان -

  .ظھور ونمو السلوك العدواني لدیھ 

  . الطفل في ھذه المرحلة یعطي قیمة أكبر لما یشاھده على شاشة التلفزیون -

  ׃لك تمت طریقة المعاینة و حسابھا كمایلي    وبناءا على ذ

  . مبحوث 120 ׃حجم العینة 

  . تلمیذ و تلمیذة 464  ׃    المجتمع الكلي 

.120 ×100 ÷ 464 =25.86 ٪  =26 ٪ .  

  المجموع  اإلناث  الذكور  األقسام  السنوات

  "أ"  األولى

  "ب"

21  

27  

18  

11  

39  

38  

  77  29  48  02  مج

  "ا"  الثانیة

  "ب"

20  

14  

14  

18  

34  

32  
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  66  32  34  02  مج

  

  الثالثة

  "ا"

  "ب"

22  

19  

15  

13  

37  

32  

  69  28  41  02  مج

  

  الرابعة

  "ا"

  "ب"

  "ج"

17  

16  

19  

10  

12  

09  

27  

28  

28  

  83  31  52  03  مج

  "ا"  الخامسة

  "ب"

15  

14  

20  

19  

35  

33  

  68  39  29  02  مج

  "ا"  السادسة

  "ب"

  "ج"

21  

17  

13  

15  

18  

17  

36  

35  

30  

  101  50  51  03  مج

  464  209  255  14  المجموع الكلي

  :٪ كاالتي 26تم استخراج العینة بنسبة سبر "  ا"مثال على ذلك للسنة األولى ذكورواناث للقسم 

  . مبحوث 06= 100÷26×21׃ذ كور

  . مبحوث 05= 100÷26×18:      اناث 

  ׃ونفس طریقة تمت مع باقي المبحوثین لنتحصل على العینة من كل قسم وھي 

  

وعالمجم االناث الذكور األقسام السنوات

11  

10

05  

03

06  

07

  "ا"

"ب"

  

األولى

21 08 13 02 مج

09  

08

04  

04

05  

04

  "ا"

"ب"

الثانیة

17 08 09 02 مج

10  

08

04  

04

06  

04

  "ا"

"ب"

الثالثة
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18 08 10 02 مج

07  

07  

07

03  

03  

02

04  

04  

05

  "ا"

  "ب"

"ج"

الرابعة

21 08 13 03 مج

08  

09

05  

05

03  

04

  "ا"

"ب"

الخامسة

17 10 07 02 مج

10  

09  

06

04  

05  

04

06  

04  

02

  "ا"

  "ب"

"ج"

السادسة

26 13 13 03 مج

120 55 65 14 المجموع الكلي

  

  ׃وتم استخدام  ׃  أدوات عرض البیانات.2.2.5.5  

  . الفرز المسطح - أ

  . الجداول اإلحصائیة ، و النسب المئویة - ب

  ׃ وتم استخدام ׃  أدوات تحلیل البیانات .3.2.5.5

  . استعملنا كل من الجداول اإلحصائیة والنسب المئویة ׃التحلیل الكمي 

  . واستعملنا كل من القراءات اإلحصائیة  والقراءات السوسیولوجیة ׃التحلیل الكیفي 

  

  ׃ مجاالت الدراسة .2.5

   ׃ المجال البشري .52.1.

اإلحصائیة التي مرت بھا استمارة المقابلة ، حیث شملت الدراسة اإلناث و ھو وحدة المعاینة أو الوحدة 

   مبحوث 120 ذكر ، وكان المجموع الكلي ھو 65 أنثى أما الذكور ب55الذكور، حیث بلغ عدد اإلناث 
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    ׃ المجال المكاني .2.2.5.

م ، تقدر 1985لى سنة ببوفاریك ، ویرجع تأسیسھا إ" ایت علي خالد "تمت الدراسة بمدرسة الشھید   

 حجرة تشمل على مكتب المدیر وساحة ، أما عدد األساتذة ھناك 16م ، تتكون من 900مساحتھا ب 

 تلمیذ وتلمیذة                                      465معلمین بالفرنسیة على عدد التالمیذ 3معلم بالعربیة و14

 المجتمع و مختلف الخصائص المبحوثین ،بإضافة إلى وقمنا باختیار مدرسة واحدة ألنھا تضم كل شرائح

  .قربھا من مقر سكننا ، مما سھل علینا عملیة التنقل 

  ׃ المجال الزمني .3.2.5

  وھو الفترة الزمنیة التي یلتزم بھا الباحث إلجراء دراستھ ، وبالنسبة لدراستنا فقد قمنا بتحدید الموضوع في 

الدراسة في شھر سبتمبر ، بدأنا بجمع الجانب النظري الذي استغرق  ، وبعد تعدیل خطة 2007شھر أفریل 

منا وقت إلى شھر مارس ، وفي نفس الوقت قمنا بزیارة المدرسة واطالع على   بعض الخصائص المتعلقة 

الخ ، ثم قمنا في شھر ماي بطرح استمارة المقابلة بمساعدة من الزمیالت ..بالمبحوثین كمقر سكناھم ، العدد

باضافة الى المقابالت مع األساتذة علم االجتماع .ل ربح الوقت ألن ھذه تقنیة تستغرق وقتا كبیرا من أج

وعلم النفس واألولیاء والتلفزیون في شھر جوان وجویلیة التي تمت عملیة جمع المعطیات النظریة و 

  .تحركة وتحلیل محتواھا المیدانیة ، وبعد ذلك قمنا بتفریغ البیانات واقتناء أسطوانات خاصة بالرسوم الم
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  6الفصل 

   بناء وتحلیل الجداول وتحلیل المحتوى الرسوم المتحركة

  

  

  

  بعد استعملنا لتقنیات وأدوات لجمع البیانات من أجل التحقق من فرضیات الدراسة ، وھذا بتحدید أھم 

ءة سوسیولوجیة ، فلھذا تطرقنا إلى ھذا الفصل  المتغیرات وعالقتھا بالبیانات العامة  ومحاولة قراءتھا قرا

بتعرض إلى المبحث األول یتضمن  شبكة المالحظات  التي تتمثل في بعض المظاھر سواء المتعلقة 

بالرسوم المتحركة التي أثیرت اإلعجاب ودرجة تعلقھ بھا ، مع بعض السلوكات العدوانیة نتیجة تقلید 

د ، ثم قمنا بتفریغ المعطیات في جداول وتحلیلھا وعرض شخصیاتھا والتي وجدت بصدفة أو عن قص

  .نتائجھا لكل من الفرضیة األولى والثانیة والثالثة 

  أما المبحث الثاني یتضمن تحلیل المحتوى للرسوم المتحركة مع تعریف وتحدید وحدات وفئات وعرضھا 

  .على شكل جداول لنصل إلى نتائج 

  

  ׃ بناء وتحلیل الجداول .1.6

  :  شبكة المالحظة.61.1.

من تالحظ   ماذا الحظت ؟

؟

عن طریق ماذا 

تالحظ ؟

المكان الفترة التاریخ

 ألوان جذابة والمؤثرات الصوتیة تدل -
  الخ..الخطرو الخوف والصراخ

 أغنیة حماسیة حول عنوان الرسوم -
وشخصیات غریبة لھا قرون " دراغوبول"

وأسماء أغرب مثل ڤوڤو، ككاروت ، جوھان ، 
  .وشي خ

 قوى خیالیة كقوة خارقة كقوة المنشار -
  .الكامنة 

 ألفاظ عنیفة سأقتلك ،اقضي علیھ، مقاتل -
شرس  بإضافة إلى الضرب والتعذیب 

.والجراح والدماء 

الرسوم 
المتحركة 

دراغوبول"
في "

التلفزیون 
.الجزائري 

عن طریق العین 
المجردة و السمع 

.باألذن

البیت   12׃05

12׃30

مارس 

2007
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 شجار طفل مع أختھ الكبرى بسبب احتكاره -
على التلفزیون ومشاھدة الرسوم المتحركة 

في فضائیات ، دون ترك لھم الفرصة 
للمشاھدة واستغالل أكبر وقت لھ ،حیث صرح 

.بتفضیلھ سالحف النینجا ودراغوبول 

طفل عمره 
سنة من 11

.أقارب

عن طریق العین 
المجردة والسمع 

باألذن

البیت 14׃30 جوان 

2007

 SMS بعث األطفال كثیر من رسائل قصیرة -
من كل بلدان العربیة ، من بینھم طفل جزائري 

یطلب بث الرسوم المتحركة سبیدرمان 
  .والمحقق كونان 

قناة فضائیة 
سبیس تون 

العربیة

عن طریق العین 
.

البیت 16׃00 أوت 

2007

 وجود برنامج أسبوعي فیھ الرسوم -
رمج مع تحدید مواقیت المتحركة التي تب

المشاھدة والتصویت عن طریق رسائل 
قصیرة أو الھاتف الختیار الرسوم التي تعجبھ 

  .لبثھا من ثالث رسوم 

قناة سبیس 
تون 
(العربیة

space 
toon 

arabic)

عن طریق العین 
المجردة

البیت 18׃00 أوت 

2007

 مشاركة طفل في مشاھدة الرسوم المتحركة -
حس بنا ، وبعد انتھاء ومالحظتھ دون أن ی

الرسوم مباشرة بدأ یقلد بعض السلوكات مثل 
القفز والحركات والبحث عمن یطبق علیھ 

.حركانھ 

طفل عمره 
 سنوات 10

.

عن طریق العین 
المجردة

البیت 12׃00 أوت 

2007

 یخرج من بیتھ رافعا یدیھ كأنھ یحمل سالح -
ویقول أنا وحش ،أنا وحش بنظرة حاقدة ، 

 فجرى وراءه وأصبح یضربھ فوجد طفال
وطفل خائف وسلبي دون دفاع عن نفسھ 

.ھاربا ، فلوال تدخل ٳامرأة لما تركھ 

طفل 
یتراوح 

عمره بین 
 سنوات 5

.أو ست

عن طریق العین 
المجردة والسمع 

.باألذن

الشارع 10׃00 مارس 

2008

 عدم وجود طفل مع رفاقھ أثناء اللعب أكثر -
البیت لنجده جالسا من مرة ، جعلنا نذھب إلى 

وحده مع التلفزیون ومشاھدة الرسوم 
المتحركة في قنوات الفضائیة وجلسنا أمامھ 

.دون أن یحس بنا، لشدة تركیزه معھا 

طفل عمره 
 سنوات 08

.من أقارب 

عن طریق العین 
  المجردة

الشارع 

و 

البیت

00 15 أفریل 

2008

 تجمع بعض أطفال في الساحة والتحدث عن -
رسوم المتحركة وكیفیة التغلب البطل أحداث ال

على العدو بحركات مع ظھور الفرح على 
وجوھھم وھم یتحدثون عن الرسوم وتقلید 

.حركاتھ 

تالمیذ 

المدرسة

عن طریق العین 
المجردة والسمع 

.باألذن

مدرسة 

آیت 

علي 

خالد

09׃00 االثنین 

ماي 

2008

 شخصیات إنسانیة مع صور جذابة ذات -
  .كاسم تسشي صبغة یابانیة 

 ظھور العدید من أسلحة كبندقیة ومسدس -
  الخ..

 ظھور جرائم متنوعة كخطف ،السرقة ،القتل -
وذكر بتفصیل عملیةوكیفیة ارتكاب الجریمة 
بایضافة للضرب و بعض الحركات العدوانیة 

.كأنھ فیلم سینمائي 

الرسوم 
المتحركة 

في 
المحقق "

  كونان

في قناة 
space 
pawer)

عین عن طریق ال
المجردة

البیت 17׃00 أوت 

2008
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 سنوات بعد ما كان 8 نھوض طفل عمره -
جلس ینظر ألحد األطفال ، فأصبح یقوم 

بحركات بیده ورجلھ لیست عشوائیة وإنما 
تقنیة ألحد أطفال ویجري وراءه ، ثم یجلس 

تنین أبیض "ویعید الكرة مرة أخرى ، ویقول 
  ) .یوڤي (لرسوم " أزرق العینین 

 أثناء أطفال
  .اللعب 

عن طریق العین 
المجردة والسمع 

  .باألذن

أوت   19׃00  الشارع

2008  

  
  

  ׃ تحلیل جداول البیانات العامة.  6.1.2
  

   توزیع أفراد العینة حسب الجنس׃ 01الجدول رقم 
  

  النسبة٪  التكرار  التكرار  الجنس
  54.17  65  الذكور

  45.83  55  ناثإلا
  100  120  المجموع

  
  

ناث إل ٪، أما نسبة ا54.17خالل الجدول أن أعلى نسبة ھي نسبة الذكور حیث قدرت ب    یتضح من 

ویرجع ھذا االختالف .    لإلناث 55 للذكور ، فحین 65 مبحوث حیث 120٪ من مجموع 45.83بلغت 

  .إلى استعمال نسبة السبر وطریقة استخراج العینة 

  
  عمریة توزیع أفراد العینة حسب الفئات ال׃ 02الجدول رقم 

  
  

  الفئات    التكرار
  العمریة

  النسبة٪  التكرار

6-8  50  41.66  
8-10  25  20.84  

10-12  45  37.50  
  100  120  المجموع

  
  

 ، 8-6 مبحوث عن الفئة العمریة 120 ٪ من مجموع 41.66    یبین الجدول أن أعلى نسبة قدرت ب 

 ٪ 20.84 ، لتلیھا نسبة 12-10عمریة  مبحوث عن الفئة ال120 ٪ من مجموع 37.5وثاني نسبة تقدر ب 

   .10-8 مبحوث عن الفئة العمریة 120من مجموع 
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   توزیع أفراد العینة حسب المستوى الدراسي׃ 03الجدول رقم 

  

  التكرار

  المستوى الدراسي

  النسبة ٪  التكرار

  17.5  21  األولى

  14.16  17  الثانیة

  15  18  الثالثة

  17.5  21  الرابعة

  14.16  17  الخامسة

  21.67  26  السادسة

  100  120  المجموع

  

   من خالل الجدول أعاله ، یبین توزیع المبحوثین حسب المستوى الدراسي حیث نجد نسب مختلفة قدرت 

 ٪ مثلت كال من مستوى دراسي 17.5 ٪ في مستوى دراسي سادس ، لتلیھا نسبة 21.67أعلى نسبة ب 

 ٪ كال 14.16 ذات مستوى دراسي الرابع ، وأخیرا تساوت نسبة  ٪15األول و الرابع ، ثم نسبة قدرت ب 

.من صف أو مستوى دراسي الثاني و الخامس 

  
   المستوى التعلیمي ألولیاء المبحوثین׃ 04جدول رقم ال
  

  األولیاء  األمھات  اآلباء
  

  المستوى التعلیمي
  ٪  ك  ٪  ك

  16.67  20  10.83  13  دون مستوى
  15.83  19  25  30  ٳبتدائي

  25  30  23.33  28  وسطمت
  29.17  35  20.83  25  ثانوي
  13.33  16  20  24  جامعي

  100  120  100  120  المجموع
  

    من خالل قراءتنا للنسب المختلفة الواردة في الجدول نالحظ أن المستوى التعلیمي لألباء أغلبیتھم لھم 

وى متوسط ، ثم تأتي نسبة  ٪ ذو مست23.33 ٪ ثم تلیھا نسبة 25مستوى ابتدائي والتي قدرت بنسبة 

 ٪ 10.83 ٪ ، وفي األخیر نسبة 20 ٪ لدیھم مستوى ثانوي ، أما المستوى الجامعي فتقدر بنسبة 20.83

 مبحوث ، فحین نجد أن أعلى نسبة للمستوى التعلیمي لألمھات قدرت ب 120من دون مستوى من مجموع 

 ٪  دون 16.67توسط ، ثم تأتي نسبة  ٪ لھن مستوى م25 ٪ ذوي مستوى ثانوي ، تلیھا نسبة 29.17
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 ٪ لھن مستوى جامعي 13.33 ٪ لھن مستوى ٳ بتدائي وفي األخیر نسبة 15.83مستوى ، ثم نسبة 

  . مبحوث 120من مجموع 

  ومن مالحظاتنا للجدول نجد أن أغلبیة اآلباء ذوي مستوى ابتدائي وبالتالي یؤثر على أسلوب تنشئة الطفل 

لسلبیات الرسوم المتحركة ،  عكس األمھات فأغلبیتھم ذوي مستوى ثانوي التي من خالل درجة إدراكھم 

  .تزید من اھتمام ووعي بسلوكات أبنائھن 

   ׃ مالحظة

 سنوات ، لم یعرفوا المستوى التعلیمي ألولیائھم 8 و 6ھناك بعض أفراد العینة خاصة الفئة العمریة بین  

.التي ساعدتنا على معرفة مستوى التعلیمي ألولیائھم تصال بالمعلمة إلأدى بنا ٳلى أخذ أسمائھم وا

   مھنة أباء المبحوثین׃ 05جدول رقم ال
  

  التكرار
  مھنة اآلباء

  النسبة٪  التكرار

  ٪20.83  25  إطارات
  ٪52.50  63  مھن حرة

  ٪17.50  21  اإلدارة وخدمات
  ٪09.17  11  عاطل

  100  120  المجموع
  

 ٪ من أباء المبحوثین یعملون في مھن حرة 52.50ى نسبة قدرت ب  یتضح لنا من خالل الجدول ، أن أعل

٪ عاطلین 09.17٪ یعملوا في اإلدارة ، وأخیرا نسبة 17.50٪ إطارات ، ثم نسبة 20.83، لتلیھا نسبة 

  .عن العمل  ال یمارسون أي نشاط 

لنفقة وتلبیة حاجیات ومن ھنا نجد أن أغلب أباء المبحوثین یعملون باعتبار األب ھو المسؤول األول على ا

  .األسرة 

   مھنة أمھات المبحوثین׃ 06جدول رقم ال
  

  التكرار
  مھنة األمھات

  النسبة٪  التكرار

  10  12  معلمة
  1.67  02  طبیبة
  2.50  03  خیاطة
  3.33  04  مراقبة

  82.50  99  ماكثة بالبیت
  100  120  المجموع

  
٪ یعملن 10ات الماكثات بالبیت ، تلیھا نسبة ٪ تمثل فئة األمھ82.50  من خالل الجدول یتضح أن نسبة 

٪ یعملن خیاطات ، وأخیرا نسبة 2.50٪ یعملن مراقبات ، في حین نسبة 3.33في سلك التعلیم ،ثم نسبة 

  .٪ یمارسن الطب 1.67
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    ونستنج أن أغلب أمھات المبحوثین الیعملن وھذا راجع إلى أن األسرة الجزائریة محافظة على 

عدم امتالكھم (ر المكان المرأة ھو بیتھا ، بإضافة إلى المستوى التعلیمي فمعظمھم ثانوي تقالیدھا باعتبا

  ) .شھادات تؤھلھم للعمل 

   توزیع أفراد العینة حسب نوع السكن׃ 07جدول رقم ال
  
  

  التكرار
  نوع السكن

  النسبة٪  التكرار

  37.50  45  عمارة
  15.83  19  فیال

  46.67  56  بیت تقلیدي
  100  120  المجموع

  
 مبحوث یسكنون في 120 ٪ من مجموع 46.67   یتضح لنا من خالل الجدول أن أعلى نسبة قدرت ب 

. ٪ یسكنون فیال 15.83 ٪ یسكنون عمارة ، وأخیرا نسبة 37.5بیت تقلیدي ، لتلیھا نسبة 

  .نستنج أن ھناك فروق اجتماعیة بین المبحوثین 
  
  
   عدد اإلخوة توزیع أفراد العینة حسب׃ 08جدول رقم ال
  

  التكرار
  عدد اإلخوة

  النسبة ٪  التكرار

  1.67  02  واحد
  20.83  25  اثنان
  28.33  34  ثالثة

  49.17  59  أكثر من ثالثة
  100  120  المجموع

  
 ٪ من لدیھم أكثر من 49.17   من المعطیات السابقة حول عدد اإلخوة ، نجد أن أعلى نسبة قدرت ب 

 ٪ 1.67 ٪ أخوان وأخیرا نسبة 20.83 ٪ عدد إخوتھم ثالثة ، ثم نسبة 28.33ثالث إخوة ، لتلیھا نسبة 

  .لدیھم أخ واحد 

 نستخلص أن أغلبیة المبحوثین لدیھم عدد اخو اتھم أكثر من ثالثة ، وھذا یعود إلى مستوى التعلیمي 

  .للوالدین ، فكلما انخفض المستوى التعلیمي زاد عدد األبناء والعكس صحیح 
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  ׃ول خاصة بالفرضیة األولى  جدا.61.3.

  . توزیع أفراد العینة  حسب عدد امتالكھم التلفزیون ׃ 90جدول رقم ال

  

  التكرار

  عدد التلفزیون

  النسبة ٪  التكرار

  43.33  52  واحد

  43.33  52  اثنان

  13.34  16  ثالثة

  00  00  أكثر من ثالثة

  100  120  المجموع

 قدرت أعلى نسبة وتساوت بین امتالك 120وثین من مجموع    من خالل الجدول نقرأ أن أغلبیة المبح

 مبحوث یملكون ثالث 120 ٪ من مجموع 13.34 ٪ ، لتلیھا نسبة 43.33جھاز واحد و جھازین بقیمة 

  .تلفزیونات ، ثم نسبة الصفر بالنسبة المتالكھم أكثر من ثالث تلفزیونات 

نین وھذا راجع إلى اإلمكانیات المادیة لألسرة وحجمھا   نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یمتلكون أقل من تلفزیو

  .وحسب عدد الغرف التي یحتویھا السكن 

  

 توزیع أفراد العینة حسب امتالكھم لتلفزیون خاص׃ 10 رقم الجدول            

  التكرار
  وجود تلفزیون خاص

  النسبة  التكرار

  10.83  13  یوجد

  89.17  107  ال یوجد

  100  120  المجموع

 مبحوث ال 120 ٪ من مجموع 89.17من خالل قراءتنا للجدول ، یوضح لنا أكبر نسبة قدرت ب 

 مبحوث یوجد لدیھم جھاز 120 ٪ من مجموع 10.83تمتلك جھاز التلفزیون خاص ، بالمقابل نسبة 

  .تلفزیون خاص 

ستقاللیة نستخلص من ھذا أن معظم المبحوثین ال یملكون تلفزیون خاص بھم وھذا راجع إلى عدم ا

الطفل في غرفة خاصة بھ ، أما باقي المبحوثین یملكون جھاز تلفزیون وھذا لھ عالقة بالمستوى الثقافي 

  .للوالدین وأیضا دخل جید لألسرة 
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   توزیع أفراد العینة حسب مشاھدتھم للتلفزیون׃ 11جدول رقم ال
  

  التكرار
  مشاھدة التلفزیون

  النسبة ٪  التكرار

  100  120  یشاھد
  00  00  یشاھدال 

  100  120  المجموع

٪ یشاھدون التلفزیون ، مقابل الشيء بالنسبة للذین 100  من خالل الجدول اإلحصائي یتضح لنا أن نسبة 

  .الیشاھدون التلفزیون 

  ومن ھنا نستنتج أن للتلفزیون قدرة فائقة على جذب األطفال إلیھ ، لما یقدمھ لھم من الرسوم المتحركة 

أللیفة والناطقة وقصص األطفال والمغامرات وغیرھا ، وبما یحملھ من عوامل الترفیھ والتسلیة والحیوانات ا

، حیث أصبح رفیقھم في ساعات وحدتھم وضجرھم ، ویقضون وقت فراغھم أمام الشاشة ساعات مقارنة 

  .مع عدد الساعات التي یقضونھا مع أبائھم أو رفاقھم 

باط لما یوفره لھم من أفالم سنیمائیة ومسلسالت كرتونیة لألطفال ، رتإل  والطفل یرتبط بالتلفزیون أشد ا

وغیرھا من الفنون الجذابة لعیون ومسامع المشاھد الصغیر  ولقد أثبتت العدید من الدراسات أن األطفال 

یقضون وقتا طویال أمام شاشات التلفاز تعادل األوقات التي یقضونھا في المدرسة أو أي مؤسسة أخرى   

عالمیة ومسلسالت وأفالم أجنبیة یقدم لألطفال الصغار صور عن السلوك ، إفاز بما یبثھ من مواد والتل

تجاھات ، والمعتقدات التي یجب أن یتحلوا بھا وذلك وذلك باعتبار ھذه المسلسالت تقدم لھم البطل إلوا

 القیم وأنماط السلوك وأن العدید من... الخارق والمرأة البریئة أو السیئة و الطفل السوي وغیر السوي 

  .81ص] 94[یستطیع التلفزیون أن یبثھا في عقول الصغار من خالل نصف ساعة لمسلسل أو فیلم كرتون

     ومن ھنا فان ماتقوم بھ األسرة أو المدرسة في شھور یقوم بھ التلفاز في لحظة أو نصف ساعة   فقط  

  
  ضلة توزیع أفراد العینة حسب البرامج المف׃ 21جدول رقم ال
  

  التكرار
  البرامج المفضلة

  النسبة  التكرار

  15.83  19  أفالم ومسلسالت
  09.17  11  برامج ریاضیة
  67.50  81  رسوم متحركة
  07.50  09  أشرطة علمیة

  100  120  المجموع
  

 ٪ من مجموع 67.50  من خالل قرائتنا للنسب المختلفة الواردة في الجدول ، نجد أن أكبر نسبة قدرت ب 

 ٪ یفضلون أفالم و مسلسالت ، ثم 15.83حوث یفضلون مشاھدة الرسوم المتحركة ، لتلیھا نسبة  مب120
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 مبحوث یفضلون 120 ٪ من مجموع 7.5 ٪ یفضلون برامج ریاضیة وأخیرا نسبة 09.17نسبة 

  أشرطة علمیة وھذا حسب ترتیبھم

 برامج أخرى وھذا راجع لممیزاتھا   ومن ھنا نستنتج أن الرسوم المتحركة تحتل المرتبة األولى مقارنة مع 

، فھي تجذب ٳنتباه الطفل لما تشمل علیھ من موسیقى ، ومؤثرات صوتیة ، وحركة التي تجعلھ یتابعھا 

. بصفة منتظمة ، بإضافة ٳلى طبیعة الطفل فھو یحب القصص و المغامرات وعنصر التشویق التي تحتویھا 

حركة وأحداث وما یسمعھ من أصوات وھذا قد یساعده وكل ھذه العناصر ترتبط بما یشاھده من صور و

  .نتباه و المتابعةإلندماج النفسي واإلعلى ا

  توزیع أفراد العینة حسب نسبة مشاھدة الرسوم المتحركة׃ 31جدول رقم ال
  

النسبة٪ التكرار   التكرار
نسبة مشاھدة الرسوم

26.67 32 عالیة جدا
61.67 74 متوسطة
11.66 14 ضعیفة
100 120 المجموع

  
  

 ٪ من 61.67    من خالل قراءتنا للنسب المختلفة الواردة في الجدول ، نجد أن أكبر نسبة قدرت ب 

 ٪ لھم نسبة عالیة جدا 26.67 مبحوث لھم نسبة متوسطة في مشاھدة التلفزیون ، تلیھا نسبة 120مجموع 

  .ھم ضعیفة في مشاھدة التلفزیون ٪ من المبحوثین نسبت11.66في مشاھدتھم للتلفزیون ، في حین نسبة 

   من ھنا نستنتج أن أفراد العینة نسبة مشاھدتھم للرسوم المتحركة مختلفة وھذا تبعا إلى میوالت الطفل 

وقدرتھ على استیعابھ ألكثر من الرسوم ، بایضافة إلى النشاطات التي یمارسھا والواجبات الدراسیة التي 

  .تستحوذ على وقتھ صباحا ومساءا 

   توزیع أفراد العینة حسب الفترة المفضلة لمشاھدة الرسوم المتحركة أثناء الدراسة׃ 41جدول رقم ال
  

النسبة ٪ التكرار   التكرار
الفترة المفضلة

18.33 22 منتصف النھار
48.33 58 المساء
33.33 40 اللیل
100 120 المجموع

  
 مبحوث یفضلون 120 ٪ من مجموع 48.33   یتضح لنا من خالل الجدول ، أن أعلى نسبة قدرت ب 

 ٪ یشاھدون الرسوم المتحركة لیال ثم نسبة 33.33الفترة المسائیة لمشاھدة الرسوم المتحركة ، لتلیھا نسبة 

  . ٪ تشاھد في منتصف النھار 18.33

التي یعود    من ھنا نستنتج أن الفترة المسائیة ھي الفترة التي أخذت نسبة أكبر وھذا راجع إلى أنھا الفترة 

  .منھا المبحوثین من المدرسة بعد یوم كامل من الدراسة ، لیروحوا عن أنفسھم بمشاھدة الرسوم المتحركة 
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   توزیع أفراد العینة حسب الفترة المفضلة لمشاھدة الرسوم المتحركة أثناء العطلة׃ 51جدول رقم ال

  

النسبة ٪ التكرار   التكرار
  الفترة المفضلة

أثناء العطلة
25 30 الصباح

4.17 05 منتصف النھار
23.33 28 المساء
18.33 22 اللیل
29.17 35 في أي وقت
100 120 المجموع

  
 25 ٪ ، وتلیھا نسبة 29.17     یتضح من خالل الجدول أن النسبة الغالبة لوقت المشاھدة في أي وقت ب

ون المشاھدة في الفترة المسائیة ، في  ٪ یفضل23.33٪ یفضلون المشاھدة في الفترة الصباحیة ، ثم نسبة 

 ٪ یفضلون المشاھدة في منتصف 4.17 ٪ یفضلون المشاھدة في اللیل ، وأخیرا نسبة 18.33حین نسبة 

  .النھار

  من المعطیات التالیة نستنتج أن معظم أفراد العینة ، الیوجد وقت مخصص للمشاھدة أثناء العطلة ، وھذا 

  .دراسیة وأیضا حسب أوقات فراغھم خاصة إن وجدت مرافق للترفیھراجع إلى عدم وجود التزامات 

   توزیع أفراد العینة حسب مشاھدة القنوات الفضائیة الخاصة بالرسوم المتحركة׃ 61جدول رقم ال
  

النسبة التكرار   التكرار
القنوات الفضائیة

12.5 20 Arty neez
08.13 13 Space toon (English)

50 80 Space toon ( Arabic)
20 32 AMB3

9.37 15 أخرى
100 160 المجموع

 Spacetoon ) ٪ لقناة سبیس تون العربیة 50   یتضح لنا من خالل الجدول ، أن أكبر نسبة تقدر ب 

Arabic)  قناة 20 ، لتلیھا نسبة ٪  ( Artyneez) من القنوات التي حددھا المبحوثین 9.37 ، ونسبة ٪ 

 ٪ قناة سبیس 08.13الخ وأخیرا نسبة  ........ space powerة  و بوم یونغ ،المتمثلة في طیور الجن

   .(Space toon English )تون االنجلیزیة 

 ، (Space toon Arabic )  ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین یشاھدون قناة سبیس تون العربیة 

ل منھا مختص بنوع من الرسوم على القنوات األخرى وھذا راجع لتوزیع برامجھا على شكل كواكب ك

ھناك الرسوم الریاضیة وكوكب یبث الرسوم فیھا إثارة ومغامرات وھكذا ، لمختلف الرسوم  منھا یابانیة 
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وأمریكیة التي یتم دبلجتھا للعربیة ، أما باقي القنوات لكل منھا میزاتھا ، تستحوذ على مجموعة من 

  .األطفال تتوزع على حسب اھتماماتھم 

  . وجود العدد األكبر من عدد العینة ھو تعدد االجابات لدى نفس المبحوث ׃مالحظة 

  . توزیع أفراد العینة حسب طبیعة شخصیات الرسوم المتحركة المفضلة ׃ 71جدول رقم ال
  

  التكرار
  الشخصیات

  النسبة ٪  التكرار

  51.67  62  إنسانیة
  22.5  27  حیوانیة

  13.33  16  آلیة
  12.5  15  نباتیة

  100  120  المجموع
  
  

   یتضح لنا من خالل معطیات ھذا الجدول الذي یمثل توزیع أفراد العینة حسب طبیعة شخصیات الرسوم 

 ٪ ذو 22.50 ٪ لشخصیات إنسانیة  ، ثم تلیھا نسبة 51.67المتحركة التي یفضلھا ،إن أعلى نسبة تقدر 

  .تیة  ٪ نبا12.50 ٪ آلیة وأخیرا نسبة 13.33شخصیات حیوانیة ، ثم نسبة 

  ومن ھنا نستنتج بأن المبحوثین یفضلون الرسوم المتحركة ذات شخصیة إنسانیة ألنھا قریبة من واقعھم 

وتشبھ عالمھم حیث یستطیعون فھم  وتعلم  نماذج لشخصیات إنسانیة تمثل لھم الحقیقة ، كما یفضل الرسوم 

عرف على أسمائھا ویكتشف أنواعھا ، ذات طابع حیواني وینجذب إلیھا الطفل وھذا راجع لحبھ للحیوان ویت

  .أما آلیة فتمثل لھ القوة والتحدي 

  . توزیع أفراد العینة حسب نوع الرسوم المتحركة المفضلة وعالقتھ بالجنس ׃ 81جدول رقم ال
  

  الجنس  المجموع  إناث  ذكور
  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  الرسوم المفضلة

  48.33  58  78.18  43  23.07  15  طابع ھادئ
  51.67  62  21.82  12  76.92  50  یفطابع حركي عن

  100  120  100  55  100  65  المجموع
  

 مبحوث یفضلون 120 ٪ من مجموع 51.67  من خالل الجدول اإلحصائي نجد أن أكبر نسبة تقدر ب 

 ٪ ذكور ممن 76.92الرسوم المتحركة ذا الطابع الحركي مقسمة على كال الجنسین حیث تقدر نسبة 

 ٪ من مجموع 48.33لتلیھا نسبة .  مبحوث 55 ٪ إناث من مجموع 21.82 مبحوث مقابل 65مجموع 

 مبحوث یفضلون الرسوم المتحركة ذات الطابع الھادئ مقسمة على كال الجنسین ، حیث تقدر نسبة 120

  . مبحوث65 ٪ذكور من مجموع 23.07 مبحوث مقابل نسبة 55 ٪ إناث من مجموع 78.18

لون الرسوم المتحركة ذات الطابع الذي فیھ حركة وعنف وھذا راجع    ومن ھنا نستنتج أن المبحوثین یفض

  إلى طبیعة الطفل وحبھ لإلثارة والحركة والمغامرات التي نجدھا عند الذكور أكثر من اإلناث ، 
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فیشتد میلھ إلى األلعاب التي تتطلب مھارة ومنافسة ، حیث تستھویھ قصص الشجاعة والمخاطرة 

  .والعنف  عكس البنات 

األوالد یفضلون مشاھدة برامج العنف أكثر من البنات ، وھم یثارون ھذا ما أكدتھ بعض دراسات أن   و

أحیانا عندما یشاھدون ھذه البرامج بعكس البنات الالتي قد یشعرن ببعض الخوف أو الحزن أو یعرضن عن 

  .             المشاھدة 

فالعنف یجذب انتباه . ة التي تمتاز بالعنف والحركة   بإضافة إلى تعود الطفل على نوع ھذه الرسوم المتحرك

  .األطفال ومع التكرار من الممكن أن یستمتع بھ ، حیث تحرك االنفعاالت الرغبة في ھذا النوع 

  

  . توزیع أفراد العینة حسب عدد الرسوم المشاھدة ׃ 91جدول رقم ال
  
  

  التكرار
  عدد الرسوم المتحركة

  النسبة ٪  التكرار

1-3  64  53.33  
4-6  35  29.17  

  17.50  21  6أكثر من 
  100  120  المجموع

  
  ٪ للمبحوثین الذین یشاھدون الرسوم المتحركة 53.33  من خالل الجدول االحصائي نجد أن أكبر نسبة 

في  )6-4(  ٪ المبحوثین الذین یشاھدون الرسوم المتحركة بین29.17في الیوم ، تلیھا نسبة ) 3-1( بین

  ) .6أكثر من (  ٪ الذین یتابعون الرسوم 17.50ة الیوم وأدنى نسب

في الیوم  ) 3-1(  نستنتج من نتائج الجدول أن أكبر نسبة من المبحوثین یشاھدون الرسوم المتحركة بمعدل 

وھذا راجع إلى ذكاء الطفل ، فكلما زاد ذكاءه نقص تعلقھ بالرسوم المتحركة واھتمامھ ببرامج أخرى ، أما 

صل مشاھدتھم ألكثر من ستة الرسوم ھم الذین یصلون لدرجة اإلدمان تحت غیاب المحیط المبحوثین التي ت

  .األسري واتصافھم بالعدوانیة التي تجعلھم یبحثون عن العنف في المجال اإلعالمي بشكل عام 

  . توزیع أفراد العینة حسب إعجابھم بالرسوم المتحركة ׃ 20جدول رقم ال

  التكرار

  كةإعجاب بالرسوم المتحر

  النسبة ٪  التكرار

  27.5  33  القصة

  15.83  19  األغنیة

  10  12  الرسوم

  46.67  56  البطل

  100  120  المجموع
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 ٪ یعجبھا في الرسوم المتحركة البطل ، تلیھا نسبة   46.67  من خالل الجدول اإلحصائي نجد نسبة 

 ٪ من 10یة ، في حین نسبة  ٪ یعجبھا األغن15.83 ٪ من المبحوثین یعجبھا القصة ، ثم نسبة 27.50

  .المبحوثین یعجبھا الرسوم 

  وھذا راجع إلى أن البطل ھو النموذج المثالي الذي یقتدي بھ ، حیث أن الطفل یجد نفسھ ضعیف وصغیر 

مقارنة مع الشخصیات وأبطالھا التي تتسم بالجرأة والشجاعة فیبحث عن شيء ناقص فیھ فیتقمص ویتوحد 

  .لوكھ ولباسھ وینظر إلیھ كرمز للقوة والتحدي معھا لدرجة اإلعجاب بس

 والبطولة جزء من نفس الطفل وقیمة وصورة كاملة یحتذى بھا والنموذج المثالي ، حیث أن صورة البطل 

في الرسوم المتحركة دورا مھما في توجیھھ ، وھذا لتأثیرھا على نفسیتھ في نقل المبادئ وتحدید سلوكھ تبعا 

  .القصة محور للتفاعل أكثر مع سلوكیاتھ ألفعال البطل ، وتبقى 

  .فلھذا القدوة التي یقتدي بھا الطفل ، إما أن تبنى المرء إن كانت صالحة أو تھدمھ إن كانت شریرة 

  

  . توزیع أفراد العینة حسب المواضیع المفضلة للرسوم المتحركة ׃ 12جدول رقم ال
  

  التكرار
  المواضیع

  النسبة٪  التكرار

  08.33  10  عاطفیة
  20.83  25  ریاضیة
  22.50  27  بولیسیة
  37.50  45  حربیة
  10.83  13  دینیة

  100  120  المجموع
  

 ٪ تفضل مواضیع الرسوم المتحركة 37.50  من خالل النسب الواردة في الجدول نجد أعلى نسبة تقدر ب

ولیسیة  ٪ تفضل مواضیع الرسوم المتحركة ب20.83 ٪ و 22.50تكون حربیة ، تلیھا نسبة متقاربة 

 ٪ تفضل 08.33 ٪ تفضل مواضیع الرسوم المتحركة دینیة ،وأخیرا نسبة 10.83وریاضیة في حین نسبة 

  .المواضیع العاطفیة 

  ومن المعطیات التالیة فان أغلب المبحوثین یفضلون الرسوم المتحركة ذات مواضیع حربیة ، وھذا لما 

كر فیھ الطفل حول وجود رجال الفضاء وصراعھم مع تشتملھ من الخیال وحیاة الكواكب والمستقبل الذي یف

رجال األرض بوجود آالت تحارب بمختلف األنواع واألشكال ، لدرجة یصدقون بوجود مخلوقات فضائیة 

  .في الواقع 

  فكلما صغر عمر الطفل وقلت ثقافتھ ، صعب علیھ الفصل بین الواقع الحقیقي الذي یعیش فیھ والواقع 

  لیھ البرامج ، فغالبا ما یعتقد األطفال أن ما یعرضھ التلقزیون یمثلالخیالي الذي تقوم ع

  .الحقیقة 
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  .  توزیع أفراد العینة حسب اللغة المفضلة للرسوم المتحركة ׃ 22جدول رقم ال

  

  التكرار

  اللغات

  النسبة ٪  التكرار

  77.5  93  العربیة

  18.33  22  الفرنسیة

  4.17  05  االنجلیزیة

  100  120  المجموع

  

 ٪ من المبحوثین یفضل الرسوم المتحركة باللغة العربیة ، ثم 77.50  یتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 

 ٪ یفضل مشاھدة 4.17 ٪ یفضل الرسوم المتحركة باللغة الفرنسیة في حین نسبة 18.33تلیھا نسبة 

  .الرسوم المتحركة باللغة االنجلیزیة

یشاھدون الرسوم المتحركة التي یفھم لغتھا، لكي یعرف مضمون   ومن ھنا نستنتج أن أغلبیة المبحوثین 

 وباللغة العربیة تساعد الطفل من الناحیة  اللغویة على التعبیر والتعلم .وأحداث التي تدور علیھا القصة

والتفاعل مع أحداث وشخصیات السلسلة ، وتساعده على إدراك المفاھیم وحفظ األسماء  أما باقي المبحوثین 

فضلون اللغات األجنبیة فھذا راجع للمستوى الثقافي للوالدین وتحكم الطفل لھذه اللغة مع تكرار الذي ی

  .المشاھدة یتعلمھا ، بایضافة لجاذبیة الرسوم المنبثة في ھذه القنوات 

  
  . توزیع أفراد العینة حسب إعجابھم بشخصیة البطل المصارع في الرسوم المتحركة ׃ 32جدول رقم ال
  

  التكرار
  خصیة البطل المصارعش

  النسبة ٪  التكرار

  80  96  یعجبھ
  20  24  الیعجبھ
  100  120  المجموع

  
 ٪ من المبحوثین یعجبھم شخصیة البطل وھو یصارع ، في حین نسبة  80   من خالل الجدول نجد نسبة 

  . ٪ ال یعجبھ ذلك 20

ظرا لطبیعة الطفل وما تثیره   نستنتج أن معظم المبحوثین یفضلون شخصیة البطل وھو یصارع ، وھذا ن

ھذه النماذج في شخصیتھ ، فالطفل ینتقل من مرحلة االكتساب إلى مرحلة االكتشاف فینجذب إلى كل ماھو 

مثیر ومبھر یتصف بالحركة والسرعة ، ألنھ في ھذه المرحلة یحب المغامرة والبطولة والرغبة بقیام بأعمال 

  .المنافسة ویمیل إلى القصص الخرافیة 
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  . توزیع أفراد العینة حسب إعجابھم بشخصیة البطل المسلح في الرسوم المتحركة ׃ 24جدول رقم ال
  

  التكرار
  شخصیة البطل المسلح

  النسبة ٪  التكرار

  55  66  یعجبھ
  45  54  الیعجبھ
  100  120  المجموع

  
وھو یحمل  ٪ یعجبھ شخصیة البطل 55  من خالل الجدول اإلحصائي نجد أن أعلى نسبة التي تقدر ب 

  . ٪ ال یعجبھ ذلك 45السالح ، تلیھا نسبة 

  ومن ھنا نستخلص أن المبحوثین یعجبھم البطل وھو مسلح سواء بالسیف وغیر ذلك ، وذلك اعتقادا منھم 

أن البطل المسلح ال یقھر ویتغلب على األشرار وھذا تمكنھ من حمل ھذه األسلحة سواء مادیة أو خیالیة ألن 

  .واجھة واالنتصار الشجاعة عنده الم

أما باقي المبحوثین ال یعجبھم البطل المسلح باعتبار األسلحة مضرة وأداة خطیرة وھذا لما ینجم عنھا في 

  .من أثارالجروح والدماء مشاھدتھم للرسوم المتحركة 

  

  توزیع أفراد العینة حسب أمنیتھم لیصبح مثل بطل الرسوم المتحركة یصارع ویحمل׃ 52جدول رقم ال
  .سالحال
  

  التكرار
أمنیة أن یكون                 

  البطل مسلح ومصارع
  النسبة ٪  التكرار

  53.33  64  یتمنى
  46.67  56  ال یتمنى
  100  120  المجموع

  
 ٪ یتمنون أن یكون مثل بطل الرسوم المتحركة 53.33   یوضح الجدول نسب مختلفة ، وأعلى نسبة 

  .  ٪ ال یتمنون ذلك 46.67یصارع ویحمل السالح ، بینما نسبة 

   ومن ھنا نستخلص أن أغلبیة المبحوثین یتمنون أن یكون مثل البطل یصارع ویحمل السالح وھم الفئة 

التي یستعیب مایعرض من خالل تكرار األحداث ، وتصل إلى درجة التقمص واإلعجاب الكبیر والعیش في 

نصاغا لھذه السلوكات عن طریق المحاكاة والتعلم الخیال، حیث ال یفرق بین الحقیقة والخیال ، فیجد نفسھ م

  .بالمالحظة لتتجسد فیھ ال شعوریا 
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 توزیع أفراد العینة حسب أسباب تمنیھ أو عدم تمنیھ لیصبح البطل المصارع ׃ 26جدول رقم ال  

  .والمسلح كما في الرسوم المتحركة 

النسبة ٪ التكرار
  التكرار

أسباب في كال الحالتین

04.17 05 ألدافع عن بلدي

26.67 32 ال یستطیع أحد التغلب علي

20.83 25 ألكون قوي

10 12 ال أرید أن أموت

38.33 46 بدون إجابة

100 120 المجموع

  

 ٪ بدون إجابة من مجموع 38.33          من خالل قراءتنا  للجدول ، توصلنا إلى أعلى نسبة تتمثل في 

 ٪ 20.83 ٪ یتمنون ذلك لكي ال أحد یستطیع التغلب علیھم ، ثم نسبة 26.67 مبحوث ، تلیھا نسبة 120

 ٪ یتمنون 04.17 ٪ ال یتمنون ذلك حتى ال یموتوا ، وأخیرا نسبة 10یتمنون ذلك لیكونوا أقویاء ، ونسبة 

  .ذلك للمدافعة عن البالد 

لطفل یعجب بشخصیة البطل    ومن ھنا نستخلص أن أغلبیة المبحوثین لیس لدیھم إجابة وھذا راجع لكون ا

بشكل تلقائي وعن طریق التجربة الحسیة والحركیة بتكرارأحداثھا وتتبعھا تصبح ھذه األسباب قیما یجسدھا 

ویتعامل بھا ویمارسھا عن طریق الھوایات بقیام بریاضة الكراطي وھذا ماصرح بھ بعض المبحوثین لتفریغ 

الطفل یفرق بین الخیال والواقع  لكن یفتقد القدرة على إدراك ،  مع أن .وتنفیس عن تلك السلوكات العدوانیة 

  .األمور بشكل متكامل ، تتشكل لدیھ مفاھیم سطحیة تشوه أفكاره 

  

  . توزیع أفراد العینة حسب األشیاء التي تعلمھا في الرسوم المتحركة ׃ 72جدول رقم ال

  
النسبة ٪ التكرار   التكرار

األشیاء المتعلمة
43.33 52 ع عن النفسالدفا
34.17 41 مساعدة اآلخرین
22.50 27 التغلب على األشرار
100 120   المجموع

  
 ٪ من المبحوثین تتعلم من الرسوم       43.33       من خالل الجدول اإلحصائي نجد أعلى نسبة تقدر ب

٪ 22.50یرا نسبة  ٪ تتعلم كیفیة مساعدة اآلخرین ، وأخ34.17المتحركة الدفاع عن النفس ، تلیھا نسبة 

  .من المبحوثین یستفید من الرسوم المتحركة التغلب على األشرار 
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   ومن المعطیات السابقة نستنتج أن من األشیاء التي یتعلمھا من الرسوم المتحركة ھي الدفاع عن 

النفس عن طریق مشاھدة الشخصیات الرسوم المتحركة وكیفیة مواجھتھا للعدو ، فتكون مبررا للضرب 

مارسة بعض السلوكات ، وأیضا مساعدة اآلخرین باعتبار أنھم منقذ وقوة خیرة التي تساعد اآلخرین مثل وم

شخصیة سبیدرمان و باتمان ویعتقد أن ھناك أشرارا وأعداء وھذا ما توصل إلیھ بعض الدراسات في 

الخ فإما یخاف من ھذا ....اعتقادھم أن العالم الخارجي غیر آمن وفیھ أعداء ورجال الفضاء كحماة الكواكب 

  ..العالم أو یواجھھ لكي یتغلب عن األشرار 

 توزیع أفراد العینة حسب مشاھدة الرسوم المتحركة باللغة األجنبیة مع صور العنف ׃ 82جدول رقم ال
  .والعدوان 

  
  التكرار

  الرسوم المتحركة
  األجنبیة

  النسبة ٪  التكرار

  42.50  51  یشاھدھا
  57.50  69  ال یشاھدھا
  100  120  المجموع

  
  ٪ من المبحوثین ال یشاھد الرسوم المتحركة 57.50  یتضح لنا من خالل معطیات ھذا الجدول أن نسبة 

 ٪ یشاھد الرسوم المتحركة باللغة 42.50باللغة األجنبیة وفیھا صور العنف والعدوان ، في حین نجد نسبة 

  .األجنبیة مع صور العنف والعدوان 

الیة یصرح المبحوثین أنھم ال یشاھدون الرسوم المتحركة باللغة األجنبیة والتي تحمل   من المعطیات الت

صور عدوانیة ، وھذا نظرا لعدم فھمھم اللغة ألنھا ضروریة في استیعاب بما یدور في أحداث القصة ، وأن 

خرى بشكل الصورة وحدھا ال تكفي دون وجود اللغة مع إدراك تلك مؤثرات صوتیة  واألشكال الفنیة األ

أفضل، أما باقي المبحوثین الذین یشاھدونھا فھذا راجع لشخصیة الطفل وتمیزه بالعدوانیة والبحث على ماھو 

  ..عدواني ،فالصورة والحركة عنده أھم من األشكال الفنیة األخرى 

ت العدوانیة  توزیع أفراد العینة حسب نوع السكن وعالقتھ بالفترة  التي یقلد فیھا السلوكا׃ 92جدول رقم ال

  .والعنیفة

المجموع أبدا دائما أحیانا

٪  ك  ٪ ك ٪ ك ٪ ك

فترة تقلید 

  السلوك

نوع السكن

37.50 45 57.58 19 10 02 35.82 24 عمارة

15.83 19 09.09 03 20 04 17.91 12 فیال

46.67 56 33.33 11 70 14 46.27 31 بیت تقلیدي

100 120 100 33 100 20 100 67 المجموع
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 یسكنون عمارة ویقلدون السلوكات العدوانیة 45 مبحوث ،منھم 120   من خالل الجدول نجد أن من 

 ٪ أحیانا ما 35.82مبحوث یقدر بنسبة  24للرسوم المتحركة على فترات مختلفة موزعة كمایلي ،ھناك 

ة ،لتلیھا نسبة  مبحوث یقومون بھذه السلوكات بصفة دائم20 ٪  من 10 مبحوث ، ثم نسبة 67یقلدون من 

  .  مبحوث الیمارسون ھذه السلوكات 33 ٪ من مجموع 57.58

 مبحوث یسكنون فیال مقسمین حسب تقلیدھم لسلوكات  العنیفة التي یشاھدھا في الرسوم 19ومن مجموع 

٪ ال تقلد ما 20٪ أحیانا یمارسون ھذه السلوكات  ، و تلیھا نسبة 17.91المتحركة ، نجد أن نسبة تقدر ب 

  .٪ تقلد ما یبث في الرسوم المتحركة بصفة دائمة 09.09ھده في الرسوم المتحركة ، ونسبة تشا

 مبحوث ، تتوزع ھذه النسب حسب تقلیدھم لھذه السلوكات فتقد 56أما الساكنین ببیت التقلیدي فمن مجموع 

 ٪ 33.33ا نسبة  ٪ یقلدون بصفة دائمة ، وأخیر70 ٪ أحیانا ما یقلدون ، ثم نسبة 46.24ر أعلى نسبة ب 

  .ال یقلدون ھذه السلوكات 

 نستنتج أن ھناك تفاوت وعالقة بین تقلید السلوكات العدوانیة المشاھدة في الرسوم المتحركة ونوع السكن ، 

حیث نجد أن المبحوثین الذین یسكنون في بیت تقلیدي ھم أكثر ممارسة لھذه السلوكات بصفة دائمة مقارنة 

  .عمارة مع الذین یسكنون فیال و

  توزیع أفراد العینة حسب عدد األخوة وعالقتھ بالفترة  التي یقلد فیھا السلوكات العدوانیة ׃ 30جدول رقم ال

  .والعنیفة

المجموع أبدا دائما أحیانا 

٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

  فترة تقلید السلوك

عدد اإلخوة

1.67 02 03.03 01 00 00 1.49 01 واحد

20.83 25 66.67 22 05 01 2.98 02 اثنان

28.33 34 03.03 01 15 03 44.77 30 ثالثة

49.17 59 27.27 09 80 16 50.74 34 أكثر من ثالثة

100 120   المجموع  67  100  20  100  33  100

  

 مبحوث عدد اخو اتھم أكثر من ثالثة  موزعة على فترات تقلید سلوك 59      من خالل الجدول نجد أن 

  ٪ 80 مبحوث ، لتلیھا نسبة 67 ٪  أحیانا یقومون بتقلید من 50.74كة فنسبة العدواني للرسوم المتحر

 20٪ الیقلدون السلوكات العدوانیة من27.27مبحوث ، ونسبة 33یقلدون تلك السلوكات بصفة دائمة من 

  .مبحوث 

 في  مبحوث لدیھم ثالثة إخوة  مقسمین حسب تقلیدھم لسلوكات  العنیفة التي یشاھدھا34  ومن مجموع 

٪ أحیانا یمارسون ھذه السلوكات  ، و تلیھا نسبة 44.77الرسوم المتحركة ، نجد أن أكبر نسبة تقدر ب 
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٪ التقلد ما یبث في الرسوم 03.03٪ تقلد ما تشاھده في الرسوم المتحركة بصفة دائمة، ونسبة 15

  .المتحركة 

لھذه السلوكات فتقد ر أعلى نسبة  مبحوث لدیھم أخوین ، تتوزع ھذه النسب حسب تقلیدھم 25فمن مجموع 

٪ یقلدون بصفة دائمة ھذه 02.98 ٪ أحیانا  یقلدون ، وأخیرا نسبة 05 ٪ ال یقلدون ، ثم نسبة 66.67ب 

  .السلوكات 

  . ٪ في تقلید سلوكات إما أحیانا أو التقلد 50أما المبحوثین الذین لدیھم أخ واحد تتساوى نسبة 

د السلوكات العدوانیة المشاھدة في الرسوم المتحركة وعدد اإلخوة حیث   نستنتج أن ھناك عالقة بین تقلی

نجد أن المبحوثین الذین لدیھم عدد  إخوة كبیرتمارس ھذه السلوكات بصفة مستمرة مقارنة مع وجود أقل 

لإلخوة ، لكن یتوقف ھذا على تقارب السن ، أو یحتل الرتبة األولى إلخوانھ ، فیكون اإلخوة أول متنفس 

ه السلوكات ، وھذا ما وجدناه في الواقع ، حیث أن أخ طبق ماشاھده من سلوكات وحركة كاراتیھ على لھذ

  .أختھ الصغرى   

  

  . توزیع أفراد العینة حسب كیفیة ایجاد المشاھد العنیفة في الرسوم المتحركة ׃ 13جدول رقم ال

النسبة ٪ التكرار
  التكرار

إیجاد المشاھد العنیفة

43.33 52 ةمسلی

56.67 68 مثیرة

00 00 غیر ذلك

100 120 المجموع

  

 ٪ تجد المشاھد العنیفة في الرسوم المتحركة أنھا 56.67  من خالل الجدول اإلحصائي یتضح لنا أن نسبة 

  . ٪ تجد المشاھد مسلیة 43.33مثیرة ، في حین نسبة 

 یحب اإلثارة وتشده المشاھد التي فیھا    نستخلص أن المبحوثین یجدون المشاھد العنیفة مثیرة لكون الطفل

حماس وحركة ، وھناك من یجدھا وسیلة للتسلیة یرفھ عن نفسھ باعتبارھا  جزء ضروري في الحیاة 

،وبإضافة إلى تصریف أي توتر ناجم عن الدراسة أو الضغوط ، كما تساعده على شعوره بالراحة النفسیة 

ه التسلیة محشوة بالقیم األخالقیة على شكل مشاھد العنف ، في التخیل والتقمص ، لكن في الغالب تكون ھذ

  .فیأخذ تلك المشاھد دون إدراك القیمة 
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  . توزیع أفراد العینة حسب ترتیبھم لعناوین الرسوم المتحركة المفضلة لدیھم ׃ 23جدول رقم ال
  

النسبة ٪ التكرار   التكرار
الرسوم المتحركة

15 18 الجوال
35 42 دراغوبول

20.83 25 سابق والحق
29.17 35 سالحف النینجا

100 120 المجموع
  

 ٪    ثم 35ب " دراغوبول"   من خالل الجدول اإلحصائي نجد أن أعلى نسبة تمثلت في الرسوم المتحركة 

بنسبة " سابق والحق"  ٪ ، ثم الرسوم المتحركة29.17یلیھا الرسوم المتحركة سالحف النینجا بنسبة 

  . ٪ 15بنسبة " الجوال"  حین الرسوم المتحركة ٪ في20.83

وھذا راجع لتنوع أشكال فنیة بین " دراغوبول"   نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یفضلو ن الرسوم المتحركة 

 ، وھناك من )أنظر الى شبكة المالحظة( الصوت والحركة والموسیقى ووجود أشیاء خیالیة والقوى الخارقة 

تبعا العتمادھا على حركات كونفوا جعلت الطفل ھوایتھ ریاضة الكراطي في " سالحف النینجا "یفضل 

وھناك من اختار سابق والحق " .ندیر الكراطي باش ندافع على نفسي " تصریح أحد المبحوثین بقولھ 

  لتمیزه بطابع ریاضي تسوده المنافسة حول اللعبة ، أما الجوال ذو طابع مأسوي واجتماعي 

زیع أفراد العینة حسب میلھم لمشاھدة الرسوم المتحركة المنبثة عبر التلفزیون  تو׃ 33جدول رقم ال
  .الجزائري أو القنوات الفضائیة 

  
النسبة ٪ التكرار التكرار
04.17 05 التلفزیون الجزائري
83.33 100 القنوات الفضائیة
12.50 15 معا

100 120 المجموع
  

 ٪ یمیلون الى 38.33 الجدول ، یتضح أن أكبر نسبة تقدر ب    من خالل النسب المختلفة الواردة في

 ٪ یشاھدونھا في التلفزیون 04.17مشاھدة الرسوم المتحركة التي تبث في القنوات الفضائیة ، لتلیھا نسبة 

  . ٪ یمیلون لكلتا األقنة سواء التلفزیون الجزائري أو الفضائیات 12.5الجزائري ، ثم نسبة 

ن أغلبیة المبحوثین یفضلون الرسوم المتحركة المنبثة في الفضائیات وھذا راجع   من ھنا نتوصل الى أ

الى جانب التلفزیون " فیھا میكیات شابین  " -׃لتنوعھا وكثرتھا وھذا ماصرحت بھ أحد المبحوثا ت بقولھا 

متحركة ، الجزائري التي یبث رسومین في الیوم مع إعادة بعضھا وذلك لغیاب المادة اإلعالمیة للرسوم ال

حیث نجد في الواقع احتكار الطفل للقناة الخاصة للرسوم المتحركة على حساب برامج أخرى ، وعلى 

  .حساب المشاھدة باقي األسرة 
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  . توزیع أفراد العینة حسب المستوى الدراسي وعالقتھ بأرائھم حول العنف׃ 43جدول رقم ال
  

المستوى   المجموع  السادسة  الخامسة  لرابعةا  الثالثة  الثانیة  األولى
  الدراسي

  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  العنف
38.8  07  00  00  23.81  05  مقبول 

9  
14  
  

66.6
7  

09  52.9
4  

10  38.4
6  

45  37.5

غیر 
  مقبول

16  76.19  12  70.5
9  

05   
  

27.7
8  

05  23.8
0  

08  47.0
6  

08  30.7
7  

54  45  

  عادي
  

00  00  05  29.4
1  

06  33.3
3  

02  9.53  00  00  08  30.7
7  

21  17.5

100  120  100  26  100  17  100  21  100  18  100  17  100  21  المجموع
          

  ٪ من 45من خالل الجدول اإلحصائي نجد أعلى نسبة حول أرائھم حول العنف  تقدر ب       

 مبحوث یرى أن العنف غیر مقبول ،  موزعة على المستوى الدراسي فنالحظ أعلى نسبة 120مجموع 

 ٪ في السنة الثانیة 70.59 مبحوث ،تلیھا نسبة 21 ٪ في السنة األولى ومن مجموع 76.19تتمثل في 

 مبحوث ، ونسبة 17 ٪ في السنة الخامسة من مجموع 47.06 مبحوث ، ثم نسبة 17ومن مجموع 

 ٪ في السنة الثالثة  ومن مجموع 27.78 مبحوث ،ونسبة 26 ٪ في السنة السادسة ومن مجموع 30.77

  . مبحوث 21 ٪ في السنة الرابعة ومن مجموع 23.80خیرا نسبة  مبحوث ، وأ18

 مبحوث ،  موزعة على المستوى 120٪ من مجموع 37.5  أما الذین یرون العنف مقبول فتقدر ب 

 ٪ في السنة 52.94 ٪ في السنة الرابعة  ،تلیھا نسبة 66.67الدراسي فنالحظ أعلى نسبة تتمثل في 

 ٪ في 32.81 ٪ في السنة الثالثة ،ونسبة 38.89 السنة السادسة ، ونسبة  ٪ في38.46الخامسة ، ثم نسبة 

  . ٪ في السنة الثانیة 00السنة األولى  ، وأخیرا نسبة 

 مبحوث ،  موزعة على المستوى 120٪ من مجموع 17.5  أما الذین یرون العنف عادي فتقدر ب 

 33.33 ٪ في السنة السادسة   ،تلیھا نسبة 30.77الدراسي فنالحظ أعلى نسبة من ناحیة التكرار تتمثل في 

 ٪ 00 ٪ في السنة الرابعة،ونسبة 09.53 ٪ في السنة الثانیة ، ونسبة 29.41٪ في السنة الثالثة ، ثم نسبة 

  . في السنة األولى والخامسة 

لصورة ،  حتى تتضح لھ ا) العامیة(قمنا بشرحھ بلغة بسیطة " العنف" و لعدم إدراك المبحوثین لھذا المفھوم 

واستنتجنا من ذلك أن معظم المبحوثین یجدون العنف غیر مقبول باعتبار أ ن العنف والعدوان یؤدي بإلحاق 

الضرر ضد اآلخر ویسبب لھ األلم والجروح ،و كما أن التنشئة األسریة لھا دور ضبط   في التزام بالمعاییر 

لجسمیة والنفسیة حتى ال یؤذي نفسھ خاصة ذو االجتماعیة وتشریبھ القیم االیجابیة ورعایتھ من ناحیة ا

مستوى األولى والثانیة التي مازال یحس بضعفھ واحتیاجھ ألسرتھ في تحقیق لھ األمن وعدم تأقلمھ في 

  .المحیط االجتماعي بشكل جید 

ع    أما من یجدونھ مقبول ذوي مستوى الرابعة والسادسة وھذا راجع إلى أن ھذا المفھوم یتساوى مع  الدفا

عن النفس و في حالة  انتصار عن الشر وھذا نظرا إلى المفھوم القوة لدیھ ، بالتغلب على األخر وانتصار 
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علیھم إال بممارسة ھذه السلوكات وحل المشكل عن طریق المصارعة ، وأن القوي ھو العنیف وھذا 

العنف أكثر نجاحا وعندما یصور لھ  .حسب ادراكات الطفل وقدرتھ على استیعاب ماھو حسن وغیر حسن 

وقدرة على التغلب على المشكلة بدال من أسالیب مقبولة اجتماعیا ،فأصبحنا نشاھد من الواقع أن الذي 

  یتعارك یشیر لھ بالقوة عكس الذي ال یتعارك یسمى خائف ، 

السائد   أما الفئة التي ترى العنف عادي ھم ذوي مستوى الثالثة و السادسة نفسره على أن لھ عالقة  بالجو 

في األسرة وما یسوده من التوترات والخالفات ،وما ینجم عنھ من أشكال العنف والعدوان ، فتصبح ھذه 

المظاھر مألوفة عنده ، وتزید على ذلك مشاھد عدوانیة في الرسوم المتحركة التي یفضلھا أكثر ألن إنسان 

رسة ، وحسب تصریحات المعلمة وھذا ما وجدناه في المد. عدواني یبحث عن كل ما لھ عالقة بالعنف 

.  وماینجم عنھا من سلوكات عدوانیة اتجاه اآلخرین ) األسریة ( والمشاكل التي یعاني منھا بعض المبحوثین 

  .في غیاب أخصائیة نفسانیة ، ومساعدة اجتماعیة 

ونوع  یختلف أراء المبحوثین حسب مستواھم الدراسي ودرجة وعیھم تبعا للمؤثرات عدیدة كعامل السن 

  . األسرة وأسالیب وطرق المتبعة في التنشئة االجتماعیة 

  توزیع أفراد العینة حسب الرسوم المتحركة التي یشاھدھا في التلفزیون الجزائري أو ׃ 53جدول رقم ال

  .القنوات الفضائیة 

النسبة ٪ التكرار
  التكرار

الرسوم المتحركة

15.06 25 دراغوبول

04.2 07 سبیدرمان

16.26 27 الجاسوسات

04.23 07 كابتن ماجد

01.84 03 بوباي

18.07 30 توم وجیري

01.84 03 جاكي شان

03.00 05 سابق والحق

0.60 01 سكوبیدو

1.20 02 كونغ

02.4 04 باتمان

1.20 02 سالم دانك

06.02 10 كونان

03.02 05 یوغي
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04.20 07 باربي

04.85 08 سالحف النینجا

01.20 02 نقارالخشب

01.20 02 السیف القاطع

0.60 01 أبطال الدیجیتال

07.83 13 الفتیات الخارقات

0.60 01 سباق القوة و التحدي

0.60 01 النمر المقنع

100 166 المجموع

  

  یبین الجدول الرسوم المتحركة التي یشاھدھا سواء في التلفزیون الجزائري أو القنوات الفضائیة ، فنجد 

بنسبة " الجاسوسات"  ٪ ، ثم رسوم 18.07یحتل المرتبة األولى بنسبة " توم وجیري "سوم المتحركة الر

 ٪  15.06بنسبة " دراغوبول " ٪ المرتبة الثانیة ، وتلیھا المرتبة الثالثة للرسوم المتحركة 16.26

أنظر الى شبكة (  رسوما 166 ٪ من مجموع 06.20 بنسبة  "المحقق كونان " والمرتبة الرابعة لمسلسل 

  .وباقي الرسوم تختلف نسبھا من واحدة ألخرى ) المالحظة 

  ومن المعطیات وحسب تصریحاتھم نجد أن الطفل یبحث عن الترفیھ والتسلیة التي تغلب في ظاھره على 

ھذه الرسوم ، كما تستھویھ الرسوم التي تعبر عن القوى الخارقة وخفة الحركة وذكاء البطل في اكتشاف 

  .ریمة الج

  

  ׃ نتائج الفرضیة األولى 

تفضیل الطفل الجزائري للرسوم األكثر حركة وعنفا أدى الى تنمیة   "       بالنسبة لھذه الفرضیة القائلة 

أن المبحوثین یفضلون        ) 33 ، 31، 30، 24، 17( فتبین من خالل الجداول ". السلوك العدواني لدیھ 

وان مثل الضرب والمصارعة ، أیضا تثیره المواضیع ذات الطابع    الرسوم التي تسودھا مظاھر العد

  مع إعجابھم بالبطل وتمنیھم أن یكون مثلھ وھذا ما بینھ الجدول ) 20( الحربي وھذا ما أكده الجدول 

 )22 ) ( 23.(   

تعتمد   ومن خالل اتجاھات الطفل للرسوم المتحركة أكثر المشاھدة ھو الرسوم المتحركة توم وجیري لما 

 رسوما ، بإضافة إلى ترتیب الرسومات 166 ٪ من مجموع 18.07علیھ من حركات  وترفیھ التي تقدر ب

 ٪ من رسومات األخرى كالجوال وسابق 35یحتل المرتبة األولى ویقدر ب " دراغوبول "، حیث وجد أن 

  .والحق وسالحف النینجا 

وثین وتحلیلھا وجدنا أنھا تحتوي على حركات و وبعد االطالع على الرسومات المختارة من طرف المبح   

  .)أنظر في المبحث الثاني لھذا الفصل (صورا من العنف والعدوان 
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 أن تقلید السلوكات العدوانیة لھ عالقة بنوع السكن ، حیث أكثر الممارسین لھذه السلوكات ھم الساكنین -

  .في بیت تقلیدي

ن ثالثة إخوة یمارسون تلك السلوكات على إخوانھم إذ لم یجدوا  كما وجد أن المبحوثین الذین لدیھم أكثر م-

  .تدخال من المحیط األسري 

 أن معظم المبحوثین یشاھدون الرسوم المتحركة في القنوات الفضائیة ، وھذا ما یزید من كثافة المشاھدة ، -

ف مقارنة مع العام وترسیخ قیما أكثر مقارنة مع التلفزیون الجزائري الذي وجدنا نقص في مشاھد العن

  .الماضي 

 یختلف أراء المبحوثین حول مفھوم العنف حسب مستواھم الدراسي وسنھم ، فكلما صغر سنھم رفض ھذا -

  .المفھوم وعكس صحیح 

  

  ׃ جداول خاصة بالفرضیة الثانیة . 61.3.
  
   .  توزیع أفراد العینة حسب األفراد المشاھد معھم الرسوم المتحركة׃ 63جدول رقم ال
  

النسبة٪ التكرار   التكرار
األفراد المشاھد معھم

55.83 67 بانفراد
44.17 53 اإلخوة

00 00 الوالدین
100 120 المجموع

  
 ٪ من المبحوثین تفضل المشاھدة 55.83  یوضح الجدول أعاله النسب المختلفة ، حیث نجد أعلى نسبة 

 ٪ ال تفضل 00ركة مع االخوة ، في حین نسبة  ٪ تشاھد الرسوم المتح44.17بانفراد ، ثم تلیھا نسبة 

  .مشاھدة الرسوم المتحركة مع الوالدین 

  ومن ھنا نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یشاھدون الرسوم المتحركة بمفردھم دون مشاركة اآلباء ألبنائھم ، 

 ووسیلة الترفیھ والشرح لھم والمناقشة وھذا راجع إلى أن اآلباء یعتبرون الرسوم المتحركة خاصة بالطفل

والتسلیة وھذا ماصرح بھ من خالل المقابالت مع األولیاء ، كما أن الطفل یحب المشاھدة أكثر وحده 

نحب نقعد وحدي نشوف حتى مایقلقني حتى  " -׃للتركیز وعدم اإلزعاج ، حیث صرح أحد المبحوثین بقولھ 

خوانھم فقد یكون الوسیلة األولى للتفریغ أما المبحوثین الذین یشاھدون األفالم الكرتونیة مع إ" واحد 

  .سلوكاتھم العدوانیة على إخوانھم وممارستھا سویا 
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  . توزیع أفراد العینة حسب  أسباب عدم اختیار الوالدین الرسوم المتحركة ׃ 73جدول رقم ال
  

النسبة٪ التكرار   التكرار
عدم اختیار الوالدین

27.50 33 یعمالن
16.67 20 مشغوالن
55.83 67 ال یبالیان
100 120 المجموع

  
 ٪ ال یبالیان وال یھتمان في اختیار الرسوم المتحركة ، ثم تلیھا 55.83   یبین الجدول أن أعلى نسبة 

  . ٪ مشغوالن 16.67 ٪ یعمالن ، وأخیرا نسبة 27.50

 الرسوم المتحركة وھذا   ومن ھنا نستنتج أن أغلبیة المبحوثین صرحوا أن الوالدین ال یبالیان في اختیار

حسب نظرتھم للرسوم المتحركة نظرة ایجابیة ووسیلة ترفیھیة تساعد الطفل في قضاء وقت فراغھ بعیدا 

  . عن المشاكل التي ینجر عنھا أثناء اللعب مع رفاقھ 

  . توزیع أفراد العینة حسب اختیار الوالدین للرسوم المتحركة ׃ 83جدول رقم ال
  

النسبة ٪ التكرار
  تكرارال
اختیارالوالدین               

الرسوم   المتحركة
23.33 28 یختار
76.67 92 ال یختار
100 120 المجموع

  
 ٪ الیختارون الرسوم المتحركة ، بالمقابل   76.67  من خالل الجدول یبین أن أعلى نسبة تقدر ب 

  . ٪ یختارلھم 23.33

 الوالدین لھم الرسوم المتحركة ، كون ھذه األخیرة من   ومن ھنا نستنتج أغلبیة المبحوثین الیختار

  .ووسیلة ترفھ عن أبنائھم .السلسالت التي تفرح الطفل وتجذبھ ویستمتع بھا 

  كما أن ٳنخفاض مستوى وعي األسرة ، یؤدي باألطفال لإلقبال على ما یعرضھ التلفزیون دون مناقشة 

  . أكبر ، مع شدة التأثیر كتسابھم للمادة الثقافیة المعروضةإفتكون درجة 

   . توزیع أفراد العینة حسب تحدید الوالدین ساعات المشاھدة׃ 93جدول رقم ال

النسبة ٪ التكرار

                            التكرا ر

  تحدید الوالدین

 ساعات المشاھدة

72.50 87 یحدد

27.50 33 ال یحدد

100 120 المجموع
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 ٪ یحدد ساعات مشاھدة الرسوم المتحركة ، 72.50ن أعلى نسبة مقدرة ب  تشیر القراءة الجدولیة أ

  . ٪ ال تحدد 27.50بالمقابل 

  ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین الیحددون ساعات المشاھدة للرسوم المتحركة اال في حالة الدراسة و 

حیث تتبع .وم المفضلة لدیھ ھناك من یعتبر أن االبن یعرف مصالحھ ویقسم وقتھ بین دراستھ ومشاھدة الرس

  .األسرة في عملیة التنشئة أسلوب اإلھمال وعدم المسؤلیة 

  كما أن استجابة الطفل لمشاھدة التلفزیون ببرامجھ المتعددة وفقا التجاھات الوالدین تجاه تلك البرامج، و 

نسبة مشاھدة ھذاحسب مستوى ثقافة األسرة الذي یؤثر في تحدید وقت المشاھدة أیضا، حیث تتناسب 

  .جتماعي و الثقافي لألسرة  إلاألطفال عكسیا مع المستوى ا

 توزیع أفراد العینة حسب طلب الوالدین بعدم مشاھدة الرسوم المتحركة التي تحتوي على ׃ 40جدول رقم ال
  .المشاھد العنیفة وعالقتھ بالمستوى التعلیمي لھما 

  

المجموع الكلي لم یطلب طلب

٪ ك ٪ ك ٪ ك

  
  طلب   

  الوالدین
ستوى الم

  .التعلیمي 

10.83 13 15.86 13 00 00 دون مستوى
25 30 36.59 30 00 00 ابتدائي

23.33 28 30.48 25 07.89 03 متوسط
20.83 25 17.07 14 28.95 11 ثانوي

20 24 00 00 63.16 24 جامعي
100 120 100 82 100 38 المجموع

  
 مبحوث یطلب 38 ٪ من مجموع 63.16 ، نجد أعلى نسبة تقدر ب    من خالل قراءتنا للجدول أعاله

 ٪ بالنسبة للوالدین 28.95منھم عدم مشاھدة الرسوم المتحركة العنیفة ذو مستوى جامعي للوالدین ، ونسبة 

  . ٪ ذو مستوى متوسط 07.89ذو مستوى ثانوي ، ثم نسبة 

ھدة الرسوم المتحركة العنیفة ، نجد أعلى نسبة ھي  أما باقي المبحوثین الذي الیطلب منھم الوالدین بعدم مشا

 ٪ ذو مستوى متوسط ، ثم 30.48 مبحوث ذو مستوى ابتدائي ، لتلیھا نسبة 82 ٪ من مجموع 36.59

 ٪ ذو مستوى 00 ٪ لألولیاء دون مستوى ، ونسبة 15.86 ٪ ذو مستوى ثانوي ، ونسبة 17.07نسبة 

  .جامعي 

مستوى التعلیمي للوالدین عالي زاد وعي ومتابعة أبنائھم بخطر ھذه الصور   ومن ھنا نستنتج أن كلما كان ال

والمشاھد على سلوكات أبنائھم ، واإللمام أكثر بالقیم السلبیة التي تحتویھا الرسوم المتحركة عكس األولیاء 

  .وفیر حاجیاتھم وتلبیة مطالبھم ذو مستوى منخفض الذین یجدون أن وظیفتھم اتجاه أبنائھم ھي ت
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  . توزیع أفراد العینة حسب حریة اختیار الرسوم المتحركة ׃ 14جدول رقم ال
  

النسبة ٪ التكرار   التكرار
حریة اختیار الرسوم

79.17 95 حر
20.83 25 غیر حر
100 120 المجموع

  
٪  20.83 ٪ حرین في اختیار الرسوم المتحركة ، بینما نجد 79.17  یتضح لنا من الجدول أن أعلى نسبة 

  .غیر حرین في اختیار مایشاھدونھ من الرسوم المتحركة 

  ومن ھنا نستنتج أن للمبحوثین حریة في اختیار ما یشاھدونھ من الرسوم المتحركة وھذا راجع لغیاب 

الوالدین في ا إحاطة بمكونات الطفل وخصوصیاتھ وحاجیاتھ ،  ومدى إدراكھم بأھم القیم التي قد تضر 

  الخ.....حیة السلوكیة أو العقلیة بالطفل سواء من النا

  
  . توزیع أفراد العینة حسب فھم ما یقدمھ الرسوم المتحركة ׃ 24جدول رقم ال
  

النسبة ٪ التكرار   التكرار
فھم أو عدم فھم الرسوم

55 66 یفھم
45 54 ال یفھم

100 120 المجموع
  

 ٪ یفھم ما یقدم  55لمتحركة ، بحیث نجد أن   یبین الجدول توزیع أفراد العینة حسب فھم ما یقدمھ الرسوم ا

  . ٪  ال یفھم 45بالمقابل 

  ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین یفھمون ما تقدمھ الرسوم المتحركة وھذا راجع لكون ھذه السلسالت 

أیضا باللغة العربیة التي یستطیع فھمھا وفھم الحوار بین الشخصیات ،وأیضا  تبعا الدراكات الطفل العقلیة و

لسن وعمر الطفل، فكلما صغر عمر الطفل وقلت ثقافتھ صعب علیھ الفصل بین الواقع الحقیقي الذي یعیش 

فیھ والواقع الخیالي التي تقوم علیھ البرامج ، وغالبا ما یعتقد األطفال أن ما یعرضھ الرسوم المتحركة یمثل 

  .حقیقة واقعھ 

  الشرح من الوالدین في عدم فھم الرسوم المتحركة توزیع أفراد العینة حسب طلب ׃ 34جدول رقم ال
  

النسبة التكرار   التكرار
طلب شرح الرسوم

37.04 20 یطلب
62.96 34 ال یطلب

100 54 المجموع
  

 ٪ ال یطلبون شرح للرسوم من والدیھم ، 62.96  من خالل المعطیات ، نجد أن أعلى نسبة تقدر ب 

  . ٪ یطلبون الشرح 37.04بالمقابل 
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ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین ال یطلبون الشرح من الوالدین ألن الرسوم المتحركة یعتبرھا   

الطفل عالمھ الخاص ، وكل ما یعرض یفسره حسب قدراتھ خاصة مع إھمال الوالدین في جلوس مع أبنائھم 

  تقداتأثناء المشاھدة ومحاولة الكشف عن المفاھیم التي تتضمنھا سلسالت وتصحیح بعض المع

ال أن ھذه السلطة البد أن تراعي مستوى نمو إذلك ألن سلوك الطفل مازال غیر ناضج و خبراتھ قلیلة ،

  .الطفل و أن تكون حازمة ولینة بآن واحد 

  

  .توزیع أفراد العینة حسب طلب شراء لوازم الرسوم المتحركة من الوالدین ׃ 44جدول رقم ال

  

النسبة ٪

  

التكرار

  التكرار

 لوازمطلب شراء

80 96 یطلب

20 24 ال یطلب

100 120 المجموع

  

 ٪ یطلب المبحوثین اقتناء لھم لوازم الرسوم المتحركة من 80  من خالل الجدول اإلحصائي نجد أن نسبة 

  . ٪ لم تطلب شراء لوازم الرسوم المتحركة من الوالدین 20الوالدین فحین نسبة 

علق المبحوثین بالرسوم المتحركة وانبھاره بشخصیاتھا ، تجعلھ   ومن ھنا نستنتج أن درجة التقمص والت

سجین أبطالھا حتى في الحیاة الیومیة وشراء لوازم المتمثلة في محفظة فیھا صورة سبیدرمان ومقلمة تصور 

" دراغوبول "باربي ، بإضافة إلى شراء لبان یحتوي على الصقة ألبطال خرافیین للرسوم المتحركة 

الخ التي تثقل كاھل اآلباء لقدوات ونماذج بعیدة كل البعد عن ...ة فیھا صور توم وجیري وتعلیقھا وألبس

  .واقعنا 

توزیع أفراد العینة حسب قبول أو عدم قبول  شراء الوالدین للوازم المتعلقة بشخصیة ׃ 54جدول رقم ال

  ׃في حالة نعم .البطل الرسوم المتحركة  

النسبة التكرار   التكرار

 قبولقبول أو عدم

72.92 70 یقبل

27.08 26 یرفض

100 96 المجموع

  

  یوضح الجدول التالي توزیع أفراد العینة حسب شراء الوالدین للوازم أبطال الرسوم المتحركة ، حیث نجد 

 مبحوث یقبلوا شراء لوازم المتعلقة ببطل الرسوم 96 ٪ من مجموع 72.92أن أعلى نسبة تقدر ب 

  . ٪ یرفضوا شرائھا 27.08المتحركة ، بالمقابل 
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  ومن ھنا نستنتج أن من وظائف االسرة ودورھم اتجاه أبنائھم توفیر حاجیاتھم ومتطلبات التي یریدھا 

الطفل والتي تدخل الفرح لقلوبھم ، أما باقي المبحوثین یرفض أبائھم شراء ذلك وھذا راجع لمھنة األب 

  .والدخل الذي یكسبھ 

اد العینة حسب تدخل الوالدین في حالة تقلید لسلوكات العنیفة للرسوم  توزیع أفر׃ 64جدول رقم ال

  .المتحركة

النسبة التكرار   التكرار
تدخل الوالدین

95.83 115 یتدخل
4.17 05 ال یتدخل
100 120 المجموع

  
 حالة تقلید                 من خالل المعطیات التالیة التي تمثل توزیع أفراد العینة حسب تدخل الوالدین في

 ٪ 4.17 ٪ یتدخل فیھا ، بالمقابل 95.83سلوكات العنیفة ألبطال الرسوم ، فنجد أن أعلى نسبة قدرت ب 

  ال یتدخلوا

   ومن ھنا نستنتج أن ھناك تدخال من الوالدین حول تقلید للسلوكات العدوانیة ، وھذا راجع لنظرتھم لھذه 

 جرائھا ، حیث صرح أحد المبحوثین أنھ استعمل حركة السلوكات بأنھا تضر ودرجة الخطر الذي یصل من

على أختھ الصغرى تقلیدا للرسوم المتحركة فأسقطھا أرضا فتدخلت أمھ ونھاتھ عن ذلك ، أما باقي 

المبحوثین الذین الیتدخل أبائھم ، فقد یجعل الطفل یتمادى في سلوكھ بدایة من األسرة وأسالیب تنشئتھا ثم 

وھذا راجع للبیئة األسریة وإتباع أسالیب التنشئة والتربیة بین . عب أو في المدرسة جماعة رفاقھ أثناء الل

التسامح مع العدوان وتدعیم ذلك السلوك وتعزیزه ،حیث یستمر ھذا التقلید معھم فترة طویلة وخاصة عندما 

  .یصور لھم النموذج المعتدي على أنھ ناجح 

مدى تقبل البیئة المحیطة لسلوكیاتھ وأي اندماج شخصیة یتوقف ذلك أیضا على شخصیة الطفل وحاجاتھ و.

الفرد في شخصیتھ فرد آخر تربطھ بھ روابط انفعالیة قویة أو في شخصیتھ جماعیة بطریقة الشعوریة ، 

  . یأخذ صفات النموذج سواء سیئة أو حسنة 

وكات عدوانیة وعنیفة توزیع أفراد العینة حسب أسباب تدخل الوالدین في حالة تقلید لسل׃ 74جدول رقم ال

  ׃في حالة نعم . للرسوم المتحركة 

النسبة التكرار   التكرار

أسباب التدخل

36.52 42 إزعاج الجیران

33.04 38 فوضى وضجیج

30.43 35 بدون إجابة

100 115 المجموع
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 إزعاج  ٪ سبب تدخل أولیائھم ھو36.52   ومن المعطیات في الجدول  أعاله ، نجد أن أكبر نسبة ھي 

  . ٪ بدون إجابة 30.43 ٪ سببھا فوضى وضجیج ، وأخیرا نسبة 33.04الجیران ، ثم نسبة 

  ومن ھنا نستنتج ان معظم المبحوثین صرحوا بان سبب تدخلھم ھو إزعاج الجیران وھذا راجع لنوع 

فوضى إذا السكن المتمثل في عمارة التي تقید حركة والحد من تفریغ ھذه السلوكات التي تؤدي إلحداث 

ألبنائھم ) الوالدین (مورست في البیت ، اما باقي المبحوثین لم یجیبوا وھذا بسبب انعدام الحوار والشرح لھم 

  .ذلك وعدم قدرة الطفل على استیعاب الخطر ھذه السلوكات على مستقبلھ 

  ׃نتائج الفرضیة الثانیة 

 اختیار نوع  الرسوم المتحركة سبب في تنمیة غیاب الرقابة الوالدیة  في" بالنسبة لھذه الفرضیة القائلة 

   ،تؤكد صحة 37،36،35،38(فقد تبین أن كل من الجداول التالیة " السلوك العدواني للطفل الجزائري 

الفرضیة ،حیث وجدنا أن معظم المبحوثین یشاھدون الرسوم المتحركة بانفرادھم بحجة التركیز أكثر وعدم 

عدم اختیار أولیاء المبحوثین لھذه السلسالت الكرتونیة والالمباالة بما التشویش من طرف إخوانھم ، مع 

  .یشاھدونھ 

  أغلبیة المبحوثین یلبون متطلبات أبنائھم بشراء لوازم المتعلقة بشخصیات الرسوم المتحركة وأكثرھا -

   )44،43(الخ المتمثل في الجدولین ..تتمثل في لوازم المدرسیة كمحفظة ومقلمة 

تدخل من طرف الوالدین للسلوكات العدوانیة تقلیدا لما شاھده في الرسوم المتحركة في حالة وجود  یكون ال-

  الضرر المادي على الطفل أو على أخواتھ ،بإضافة إلى إزعاج الذي ینجم سواء على الجیران أو في األسرة 

  ׃ جداول خاصة بالفرضیة الثالثة .61.4.

  .حسب توجیھ أحد األصدقاء لرسوم المتحركة توزیع أفراد العینة ׃ 84جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

توجیھ األصدقاء للرسوم

57.5 69 وجھ

42.5 51 لم یوجھ

100 120 المجموع

  

 ٪ وجھوا من 57.50  ومن خالل قراءتنا للنسب الواردة في الجدول ، نالحظ أن أعلى نسبة قدرت ب 

  . ٪ لم یوجھوا 42.50مقابل طرف أصدقائھم لمشاھدة رسوم ما ، بال

  ومن ھنا نستنتج أن لجماعة الرفاق دور في توجیھ الطفل نحو الرسوم المتحركة باعتبارھا وسیلة اتصالیة 

كما أن    جماعة اللعب من . للتعرف والتحدث مع أصدقائھم وأیضا تعطي لھم انطباع أكثر النتماء للجماعة 

ات الرسمیة ، وھي أولى الجماعات التي یرتبط بھا الطفل في أكثر جماعات األصدقاء بعدا عن التنظیم

حیاتھ المبكرة ، متشكلة من الزمالء الذین یشتركون في الخبرة العامة للعب، حیث یخضعون لمجموعة من 

  .القواعد تلزمھا على الجماعة أثناء اللعب 
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   .طرف األصدقاء توزیع أفراد العینة حسب الرسوم المتحركة الموجھة من ׃ 94جدول رقم ال

النسبة ٪ التكرار   التكرار
الرسوم المتحركة

1.45 01 سالحف النینجا
04.35 03 دراغوبول
01.45 01 سبیدرمان
18.84 13 الفتیات الخارقات
13.04 09 الجاسوسات
02.90 02 باتمان
14.49 10 توم وجیري
04.35 03 سوبرمان
07.25 05 كابتن ماجد
05.79 04 المقنعالنمر 
10.14 07 المحقق كونان
07.25 05 سابق والحق
02.90 02 أسطورة الذھب
04.35 03 جزیرة الكنز
01.45 01 الزھرات الصغیرات
100 69 المجموع

  

 ٪ لتلیھا 18.84    یبین الجدول أن الرسوم المتحركة الفتیات الخارقات یحتل المرتبة األولى ، بنسبة 

 ٪ للرسوم الجاسوسات ، وأما المرتبة الرابعة 13.04 ٪ ثم نسبة 14.49بة الرسوم توم وجیري بنس

  .الرسوم المتحركة المحقق كونان وباقي الرسوم تتنوع بین ریاضي والقوة 

یوجھوا نحو الرسوم المتحركة التي تتعلق بالشجاعة ) جماعة الرفاق (  ومن ھنا نجد ونستنتج أن األصدقاء 

  .حركي باعتبار أن الطفل یتصف بكثرة الحركة والقوة المفرطة وذات طابع 

  . توزیع أفراد العینة حسب التحدث مع األصدقاء عن حلقات الرسوم المتحركة ׃ 50جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

التحدث مع األصدقاء

89.17 107 یتحدث

10.83 13 ال یتحدث

100 120 المجموع

  

 ٪ من المبحوثین تتحدث عن الرسوم 89.17ى نسبة تقدر ب   من خالل الجدول یتضح لنا أن أعل

 ٪ ال تتحدث عن حلقة من حلقات الرسوم 10.83المتحركة مع األصدقاء بعد المشاھدة ، بالمقابل نسبة 

  .المتحركة بعد مشاھدتھا 
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ي   ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین یتحدثون عن الرسوم المحركة وھذا لتأثرھم بھا وتفاعلھم الت

تجعلھا وسیلة اتصالیة في التعرف على أصدقاء واندماج أكثر مع جماعة الرفاق ،ألنھا بالنسبة للطفل 

طموحھ وحیویتھ وھوایتھ ومصالحھ ، وتصبح مصدر الثواب والعقاب لسلوكھ ، حیث یمر الطفل بجماعات 

ون في المدرسة یقضي معظم التي تلعب دورا ھاما في تنشئتھ ، فجماعة األصدقاء التي تتك)اللعب ، الرفاق (

وقتھ فیھا ویكتسب من خاللھا أنماط جدیدة للتفكیر والسلوك وھذا باعتبار أن أعضاء الجماعة ینتمون إلى 

فئات مختلفة ،كما تتیح لھم الفرصة للتحدث عن أحداث الرسوم  في ساحة المدرسة وتقلید مختلف الحركات 

عة التعامل وطبیعة الحدیث ، وال یجد األفراد بینھم حرجا كما أن السن ینعكس على طبیعة السلوك، وطبی. 

في التعامل وال یتعقدون من بعضھم البعض، بحیث ال توجد حواجز نفسیة ، وإنما ھناك عالقات اجتماعیة 

  . مفتوحة ، كما یتدخل السن في توفیر الظروف مساعدة النسجام الجماعة وبقائھا وتماسكھا 

  

اد العینة حسب تجسیده للسلوكات العدوانیة في الرسوم المتحركة مع جماعة  توزیع أفر׃ 15جدول رقم ال
  .الرفاق أثناء اللعب 

  
  

النسبة التكرار   التكرار
تجسید السلوكات العدوانیة

62.5 75 تجسد
37.5 45 ال تجسد
100 120 المجموع

  
  

سلوكات العدوانیة والعنیفة مع ٪من المبحوثین تجسد ال62.50  من خالل الجدول یتضح لنا أن أعلى نسبة  

  . ٪ التجسد ھذه السلوكات العنیفة 37.5جماعة الرفاق أثناء اللعب ، بالمقابل نسبة  

  ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین یجسدون ھذه الحركات مع جماعة الرفاق وقبل ذلك  یكون تجسید 

دخال خزنھا في مكبوتا تھ الن ذاكرة مبدئي لھذه سلوكات في المحیط األسري على إخوانھم ، إن وجد ت

وھذا ما أكده المختصین في علم النفس أن الطفل . الطفل قویة جدا وطرحھا في المجتمع عند إیجاد الفرصة 

یختزن في ذاكرتھ ھذه المشاھد ،ثم یتحول شیئا فشیئا إلى ممارسة تلك الحركات العدوانیة الواقعیة منھا 

ھ محاولة إشباع میولھ للقوة والسیطرة ،والتعبیر عن اندفاعات سلوكیة والخرافیة في مواقف ،مما یتیح ل

  .و إلى إشباع رغباتھ وتحقیق عضویتھ في ایطار الحیاة االجتماعیة المصغرة .یستھجنھا المجتمع 
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  . توزیع أفراد العینة حسب السلوكات التي یقلدھا الشخصیات الرسوم المتحركة ׃ 25جدول رقم ال

النسبة٪ كرارالت   التكرار

السلوكات

11.67 14 األلفاظ

53.33 64 الحركات

35 42 األصوات

100 120 المجموع

 ٪ تمثلت 53.33    یوضح الجدول السلوكات التي یقلدھا أبطال الرسوم المتحركة ، حیث نجد أعلى نسبة 

  . ٪ ألفاظ 11.67 ٪ أصوات ، وأخیرا نسبة 35في الحركات ، لتلیھا نسبة 

 ھنا نتوصل إلى أن معظم السلوكات تتمثل في الحركة وھذا راجع لطبیعة الطفل الذي یتسم بالحركة    ومن

وحب المغامرات و االستكشاف ،أما  الذین یقلدون األصوات راجع ألھمیة ھذا العنصرفي ربط الطفل بما 

لقھ بإتباع الرسوم یشاھده من صور وأحداث ، فتزید من معرفتھ وتساعده على االندماج النفسي ودرجة تع

ألن الصوت في أفالم الكارتون یعد من أھم المتحركة وتقلیدھا من خالل ما یسمعھ ویتذكره من ألفاظ ،

عوامل التأثیر على المشاھدین من األطفال فھو یعد شكًال من أھم أشكال المحاكاة والمعایشة والمتابعة، فإذا 

التي یراھا الطفل بجانب صوت األشخاص الذین حللنا الصوت فإنھ ھو الذي یؤكد صدقیة الشخصیات 

ولذا نجد أن مشاھد الكرتون تنتج عنھا أصوات تتسم باالرتفاع والحدة في استخدام العنف بأشكالھ . یتحدثون

المختلفة من خالل صوت الضرب أو األلم أو االنفجارات أحیانًا أو تأثیر الصفعات أحیانًا وحتى بعض 

 تكون ھذه الجماعة مصدر انحرافھ إذا شجعتھ مع الضربة أو الحركة ،فلھذا قدالكلمات التي تالزم وتنطق 

أكثر على ھذه السلوكات ، في عدم إدراك الوالدین بخطرھا ونظر إلیھا نظرة تتحدد في نوع الجماعة إن 

التي یتعلمھا ومختلف القیم والمعاییر االجتماعیة التي   معرفة الممارساتكانت سیئة أو حسنة ،ودون

  .كتسبھا ی

 توزیع أفراد العینة حسب نوع السلوكات التي یقوم بھا األصدقاء تقلیدا لما شاھده في ׃ 54جدول رقم ال

  .الرسوم المتحركة 

النسبة التكرار   التكرار

نوع السلوكات

27.5 33 الضرب

44.17 53 المصارعة

10 12 استعمال السالح

18.33 22 تبادل األلفاظ

100 120 المجموع
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 ٪ في المصارعة ، تم تلیھا 44.17   یوضح الجدول النسب المختلفة ، تتمثل في أعلى نسبة تقدر ب 

 ٪ استعمال السالح 10 ٪ تتمثل في تبادل األلفاظ ، وأخیرا نسبة 18.33 ٪ الضرب، ونسبة 27.50نسبة 

  . مبحوث 120من 

  ي المصارعة وھذا لتجریب قوتھ ،  ومن ھنا نستنتج أن أكثر السلوكات الممارسة بین رفاقھ تتمثل ف

ومحاولتھ لمعرفة قدراتھ العضلیة ، وانبھاره بمصارعة البطل الرسوم المتحركة مثل على ذلك وجود طفالن 

  " .نحن أبطال التنین "ویرد أخر " أبطال النجوم اضرب "في الشارع وھما یتصارعان یقول أحدھما 

ك جماعة الرفاق للذكور ، وھناك جماعة لإلناث فأكثر   وتختلف نوع السلوكات في كال الجنسین ، فھنا

سلوكاتھا تتمثل في تبادل األلفاظ ،مقارنة مع سلوك الذكوروھذا راجع إلى االختالفات الفیسیولوجیة 

  .  والبیولوجیة والنفسیة  

  

  . توزیع أفراد العینة حسب تجسیده حركة على صدیق من خالل مشاھدتھ للرسوم ׃ 45جدول رقم ال

سبةالن التكرار تجسید                       

  التكرار

حركة على صدیق

46.67 56 أحیانا

8.33 10 باستمرار

45 54 نادرا

100 120 المجموع

  

 ٪ یجسد حركة على صدیق أحیانا ، لتلیھا نسبة 46.67   یتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة تقدر ب 

  . ٪ یجسد حركة على صدیق بصفة مستمرة 8.33أخیرا نسبة  ٪ نادرا ما یجسد حركة على صدیق و45

  ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین أحیانا ما یجسدون حركة على صدیق تبعا لمشاھدتھم للرسوم 

المتحركة وھذا حسب نوع جماعة الرفاق واألصدقاء التي تتصف بالعدوانیة ، أما المبحوثین الذین یجسدون 

مرة فراجع الستعداداتھ النفسیة والعدوانیة وإدمانھم على مشاھدة الرسوم وتعلم حركات عدوانیة بصفة مست

  .أكثر من صور العنیفة 
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 توزیع أفراد العینة حسب استعمال لفظ عنیف ضد صدیق تقلیدا لمشاھدة الرسوم ׃ 55جدول رقم ال

  المتحركة 

النسبة٪ التكرار   التكرار

استعمال لفظ عنیف

10.83 13 تلفظ

89.17 107 لم یتلفظ

100 120 المجموع

  

 ٪ 10.83 ٪ ال یتلفظون بألفاظ عنیفة ، بالمقابل 89.17  من المعطیات التالیة ، نجد أن أعلى نسبة 

  .یتلفظون 

  ومن ھنا نستنتج أن المبحوثین یجسدون العنف اللفظي ضد أصدقائھم الذي یكون مبدئیا لطرح العنف 

لوالدین في التربیة بین التقبل والرفض والتسامح والعقاب ، فان وجد عقاب الجسدي وھذا راجع التجاھات ا

  .على أي لفظ یسئ للغیر فال یواصل في تلفظھ في المحیط االجتماعي خاصة مع أصدقائھ 

  . توزیع أفراد العینة حسب األلفاظ العدوانیة المستعملة تبعا للرسوم المتحركة ׃ 65جدول رقم ال

النسبة التكرار   رارالتك

األلفاظ

15.39 02 أیھا المحتال

15.39 02 غبي

23.07 03 سأضربك

07.69 01 سأقتلك بسیف قاطع

07.69 01 أیھا الحقیر

15.39 02 ھیا نتصارع

07.69 01 تبا لك أیھا السافل

07.69 01 ھیا واجھني ھل أنت خائف ؟

100 13 المجموع

  

 ٪ في لفظ سأضربك من 23.07من طرف المبحوثین وأعلى نسبة     یبین الجدول ألفاظ عنیفة المستعملة 

 ٪ في لفظي غبي و أیھا المحتال و ھیا نتصارع ،وجاءت على 15.39 مبحوث ، ثم نسبة 13مجموع 

  . ٪ بألفاظ سأقتلك بسیف قاطع وھیا وجھني وأیھا الحقیر 07.69الترتیب بنسبة 
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ة فقط ، بل حتى ألفاظ سلبیة التي تسئ للغیر  ومن ھنا نستخلص أن أطفال ال یتعلمون سلوكات جسمی

وال تمت لدیننا اإلسالمي الذي یحث على كلمة الطیبة وعدم احتقار الغیر ، واكتساب قیما تحتوي على الحقد 

  .واالنتقام 

 توزیع أفراد العینة حسب حمل السالح أثناء اللعب مع رفاقھ تبعا لشخصیات الرسوم ׃ 75جدول رقم ال

  .المتحركة 

نسبةال التكرار   التكرار

حمل السالح

21.67 26 یحمل

78.33 94 ال یحمل

100 120 المجموع

  

 ٪ ، بالمقابل نسبة 78.33    من الجدول أعاله ، تبین لنا أن أغلبیة المبحوثین ال یحملون السالح بنسبة 

  . ٪ یحملون سالح تقلیدا ألبطال الرسوم المتحركة 21.67

ظم المبحوثین الیحملون السالح كون الرسوم المتحركة التي تبث تعتمد في سالحھا   ومن ھنا نستنتج أن مع

على قوة الخیالیة كإخراج الطاقة أو النیران ، فحین بعض الرسوم خاصة آلیة تعتمد في صراعھا على 

  .الخ ....أسلحة كالسیف 

  .ب تقلیدا للرسوم المتحركة  توزیع أفراد العینة حسب نوع السالح المستعمل أثناء اللع׃ 85جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

األسلحة

65.38 17 )خشبة(عصي 

34.62 09 مسدس بالستیكي

100 26 المجموع

  

یبین الجدول أعاله األسلحة المستعملة أثناء اللعب تقلیدا لشخصیات أفالم الكارتونیة ، فوجدنا أعلى نسبة 

 ٪ یستعملون مسدس 34.62ستعملون العصي ، بالمقابل  مبحوث ی26 ٪ من مجموع 65.38تتمثل في 

  .بالستیكي 

ومن ھنا نستخلص أن أغلب المبحوثین یحملون عصي التي یتخیلھا سیفا أو بندقیة خشبیة وھذا راجع 

إلعجابھم الكبیر بالرسوم المتحركة كسالحف النینجا أو حماة الكواكب لتصل لدرجة التقمص تلك 

  .الشخصیات بكل سلوكیاتھا 
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 توزیع أفراد العینة حسب دعوة أحد أصدقاء لشراء أقراص المضغوطة خاصة ׃ 95جدول رقم ال

  .بالرسوم المتحركة 

النسبة التكرار   التكرار

دعوة أحد األصدقاء

32.50 39 دعاك

67.50 81 لم یدعوك

100 120 المجموع

  

للرسوم المتحركة ، فنجد أن أعلى من الجدول أعاله ، یبین دعوة أحد أصدقاء لشراء أقراص المضغوطة 

  . ٪ دعي لشرائھا 32.50 ٪ لم یدعوه ، بینما 67.50نسبة 

   ومن ھنا نستنتج أن معظم المبحوثین لم یدعو لشرائھا وھذا راجع إمكانیة انعدام الجھاز لمشاھدة الرسوم 

وى تلك الرسوم   المتحركة ، أما باقي المبحوثین یتم اقتنائھا بعضھم مع اآلباء دون إدراكھم محت

ویقتصرعلى تلبیة حاجا ت أبنائھم ،حیث صرح أحد المبحوثین انھ یتبادل أسطوانات الرسوم  بین أصدقائھم 

  ).جماعة الرفاق (

من خالل الجانب المیداني وتواجدنا في المدرسة الحظنا تبادل األسطوانات فیما بینھم داخل القسم ، تخص 

 سنة أنھم یتبادلونھا دون علم أولیائھم وبعد االطالع علیھا 12مره األلعاب ،حیث أقر أحد المبحوثین ع

تحتوي على أشكال متعددة  من ..) الشوارع ، اللباس غیر محتشم (وجدنا أنھا تصورالحیاة األمریكیة 

والعنف وأخطر من ذلك الیبقى مستقبال سلبیا لتلك الصور ،وإنما یمارس ویتفاعل مع تلك الصور بالقیام 

، وسرقة باإلكراه ، كسر ..وكات العدوانیة بنفسھ من القتل بأنواع األسلحة كسكین وبندقیة وعصابكل السل

  .  .الخ...الممتلكات ،الضرب

  . توزیع أفراد العینة حسب األقراص المضغوطة الموجھ إلیھا ׃ 60جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

مشاھدة في األقراص

25.64 10 توم وجیري

25.64 10 دراغوبول

05.13 02 كابتن ماجد

07.69 03 محقق كونان

07.69 03 باتمان

05.13 02 النمر المقنع

05.13 02 باربي
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02.56 01 سابق والحق

02.56 01 القناص

02.56 01 شوت

02.56 01 سبیدرمان

07.69 03 سالحف النینجا

100 39 المجموع

  

موجھة والمنتقاة على شكل األقراص المضغوطة ، فنجد أعلى نسبة من الجدول السابق ، یوضح الرسوم ال  

 ٪ للرسوم 07.69 ٪ في فیلمین توم وجیري ودراغوبول ،لتلیھا نسبة 25.64لھذه أفالم الكارتونیة ب 

 ٪ للرسوم النمر المقنع وباربي وكابتن ماجد 05.13محقق كونان وباتمان وسالحف النینجا ، ثم نسبة 

  . مبحوث 39 ٪ للقناص وشوت وسبیدرمان من مجموع 02.56،وأخیرا نسبة  

ومن ھنا نستخلص أن وكما سبق أن الطفل یجذبھ إلى كل ما ھو مثیر بالحركة والمغامرات التي تدخل في 

  .الحیل والمكائد أو التي فیھا قوى خارقة أولویة األولى وبعدھا الرسوم التي تتعلق بالریاضة 

  لعینة حسب الرسوم المشاھدة في مقاھي االنترنت وعالقتھ بالفئة العمریة توزیع أفراد ا׃ 16جدول رقم ال

  

  دعاك  لم یدعوك  المجموع

٪ ك ٪ ك ٪ ك

  الدعوة

الفئات العمریة

41.66 50 52.08 50 00 00 06-08

20.84 25 20.83 20 20.83 05 08-10

37.50 45 27.08 26 79.17 19 10-12

100 120 100 96 100 24 المجموع

  

   من خالل قرائتنا للجدول أعاله ، تقدرأعلى نسبة للمبحوثین الذین دعوا من طرف احد أصدقاء لمشاھدة 

 ٪ 20.83بالمقابل ) 12-10( مبحوث وفي فئة عمریة 24 ٪من مجموع 79.17الرسوم في االنترنت ب 

ذین لم یدعوا لمشاھدة ، بینما ال) 08-06(٪ للفئة العمریة 00ونسبة ) 10-08(دعوا أیضا وفي فئة عمریة 

 ٪ لم یدعوا للمشاھدة 27.08 مبحوث ، ثم نسبة 96 ٪ من مجموع 52.08الرسوم المتحركة فأعلى نسبة 

  ) .10-08( ٪ لم یدعوھم وفي فئة عمریة 20.83وأخیرا نسبة ) 12-10(وفي فئة عمریة 

متحركة في االنترنت ھم من    ومن ھنا نتوصل إلى أن معظم المبحوثین الذین دعوا إلى مشاھدة الرسوم ال

المرحلة المتأخرة ، حیث یحاول الطفل في ھذه المرحلة التجرد من قیود المنزل وروابط الطفولة ، ویختار 

لنفسھ جوا ثقافیا ضمن جماعة رفاقھ مما یكسبھ ثقة بنفسھ ، ویتكون لدیھ مشاعر الجماعة واالستقاللیة 

  .ید اكتشافھا عبر مقاھي االنترنت ا ال یعرفھا ویزویزداد احتكاكھ بالكبار لیتعلم ویكتسب أمور
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  . توزیع أفراد العینة حسب الرسوم المشاھدة في مقاھي االنترنت ׃ 26جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

الرسوم المشاھدة في األنترنیت

12.50 03 دراغوبول

08.33 02 توم وجیري

04.17 01 سابق والحق

04.17 01 تكوندو

08.33 02 سمبا

12.50 03 سبیدرمان

.5037 09 أكیرا

12.50 03 سوبرمان

100 24 المجموع

  

 ٪للرسوم أكیرا ، ثم 37.50  من المعطیات التالیة نجد أكثر نسبة تشاھد الرسوم في االنترنت متمثلة ب 

مبا  ٪للرسوم توم وجیري وس08.33 ٪ في دراغوبول وسوبرمان وسبیدرمان ، ونسبة 12.50نسبة 

  . مبحوث 24 ٪ لالفالم الكارتونیة سابق والحق وتكوندوا من مجموع 04.17واخیرا نسبة 

في االنترنت وھذا لتمیزه " أكیرا " من ھنا نتوصل الى ان المبحوثین صرحوا بمشاھدة الرسوم المتحركة 

  .بحركات كونفوا والكراطي 

  .سوم المتحركة مع جماعة الرفاق  توزیع أفراد العینة حسب تردید أغنیة للر׃ 36جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

تردید أغنیة الرسوم

70 84 یردد

30 36 الیردد

100 120 المجموع

  

    یبین الجدول أعاله توزیع المبحوثین حسب تردیدھم ألغنیة الرسوم مع جماعة الرفاق ، فنجد معظم 

  . ٪ ال یرددون األغنیة 30وث ، بالمقابل  مبح120 ٪ من مجموع 70المبحوثین یرددونھا بنسبة 

  ومن ھنا نستخلص أن األغنیة دور كبیر في تولید الرغبة لمشاھدة الرسوم المتحركة ، التي تزید من تفاعل 

الطفل وتأثره بالرسوم التي تكون في الغالب ذات طابع حماسي تجعلھ یحفظھا وتزیده ارتباطا بالمسلسل 
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 فتجعلھ یفضلھا مع الموسیقى وجمال اللحن وخفة االیقاع  التي یتفاعل معھا الكرتوني وضمانا لمتابعتھ ،

  .أكثر 

  . توزیع أفراد العینة حسب معنى الرسوم المتحركة ׃ 46جدول رقم ال

النسبة التكرار   التكرار

معنى الرسوم

68.33 82 فائدة

31.67 38 متعة

00 00 غیر ذلك

100 120 المجموع

  

 ٪ من 68.33الیة صرحوا ان أغلب المبحوثین ان الرسوم المتحركة فیھا فائدة بنسبة   من المعطیات الت

  . ٪ یجدون فیھا متعة 31.67 مبحوث ، بالمقابل نسبة 120مجموع 

 ومن ھنا نتوصل ان الرسوم المتحركة بالنسبة للطفل تتوزع فائدة حسب میولھ فھناك من یجدھا تربویة 

 المعارف وتعلم الحساب وھناك من یعتبرھا وسیلة للدفاع عن نفسھ وتعلمیة حسب المواضیع في اكتساب

، حیث أن أشكال السلوك األساسیة " نتعلم كیفاه نضارب " بتعلم حركات كما صرح أحد المبحوثین في قولھ 

  .أو الرئیسیة یجري تعلمھا في المواقف االجتماعیة عن طریق المالحظة نماذج الكرتونیة 

تعة وھذا تبعا لخصائص وطبیعة الطفل في ھذه المرحلة وھو ایجاد متعة في سماع  وھناك من یجد فیھا م

  .القصص الخیالیة والخرافیة المبرمجة في الرسوم المتحركة 

ومشاھدتھا مع   توزیع أفراد العینة حسب الرسوم المتحركة التي یطلب إعادة بثھا׃ 56جدول رقم ال

  .األصدقاء 

النسبة التكرار   التكرار
بث الرسوم المتحركةاعادة 

18.23 35 دراغوبول
01.04 02 سیف النار
00.52 01 كونغ

01.56 03 أبطال الدیجتال
09.37 18 توم وجیري
10.42 20 سالحف النینجا
02.08 04 السیف القاطع
02.61 05 یوقي
00.52 01 سكوبیدوا
01.56 03 مصارعون
07.81 15 سبیدرمان
03.13 06 باتمان
01.56 03 بوكیمون
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05.21 10 المحقق كونان
04.68 09 كابتن ماجد
03.13 06 القناص
09.37 18 الجاسوسات
03.13 06 أكیرا
03.65 07 الفتیات الخارقات
01.04 02 میكي ماوس
01.04 02 نجوم الرعد
00.52 01 مملكة الحیوانات
03.65 07 سندریال
02.61 05 سابق والحق
00.52 01 لمخترع الصغیرا
01.04 02 المقاتل النبیل
100 192 المجموع

  
  

من خالل قرائتنا للجدول السابق توصلنا إلى أن أعلى نسبة للرسوم المتحركة األكثر طلبا في إعادة بثھا   

 ٪ للرسوم 09.37 رسوما ، لتلیھا نسبة 192 ٪ للرسوم دراغوبول من مجموع 18.23تقدر ب 

 ٪ للرسوم المحقق 05.21 ٪ للرسوم سبیدرمان ، ونسبة 07.81 ، ثم نسبة الجاسوسات وتوم وجیري

كونان التي تحتل المراتب األولى والباقي تتوزع على سیف النار و أبطال الدیجتال و یوغي والقناص 

  .الخ...

  ومن ھنا نستنتج من العناوین والمالحظات الكیفیة على بعضھا دراغوبول وتوم وجیري والمحقق كونان 

یسودھا العنف ومشاھد وحركات عدوانیة تنطوي على المباغتة والتجسس وھذا راجع لمفھوم القوة السائد ..

  .على برنامج إعالمي الكارتوني 

  ׃نتائج الفرضیة الثالثة 

لجماعة الرفاق عالقة في مشاھدة الرسوم المتحركة وتجسیدھا فیما بینھم " بالنسبة للفرضیة الثالثة القائلة 

، حیث تبین أن جل المبحوثین قد وجھوا إلى رسوم ما ، "  تنمي السلوك العدواني للطفل الجزائري وبالتالي

  . ٪ من مجموع الكلي 57.5التي تقدر النسبة ب  ) 47( وھذا ما یؤكده الجدول 

  . كما یوجد سلوكات تجسد مع جماعة الرفاق المتمثلة في الحركات -

 فوجدنا أن الذكور یجسدون السلوكات العدوانیة على شكل العنف  تختلف ھذه السلوكات من حیث الجنس ،-

  .الجسدي مقارنة مع اإلناث أغلبھا تقتصر على العنف اللفظي 

   المصارعة ھي أكثر أشكال العنف الجسدي التي یمارسھا المبحوثین ،-

ت لھا طابع عنیف  ومن مالحظتنا الكیفیة للرسوم التي وجھت أو تم اقتنائھا أو شوھدت في قاعة األنترن-

  ).61(في الجدول رقم " أكیرا "على سبیل المثال 
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 ومن تفاعل أفراد العینة مع أصدقائھم من خالل الحدیث عن الحلقات ، وتردید األغنیة جعلھم یطلبون -

ومن خالل اتصالھم في المدرسة  ) 64(وھذا في الجدول .الخ ...رسوما تأثروا بھا كدراغوبول والقناص 

  ) .شبكة المالحظة أنظر الى (

  

  

  ׃ تحلیل المحتوى للرسوم المتحركة .2.6

  ׃ تعریف تحلیل المحتوى .62.1. 

 و یعرف تحلیل المحتوى على أنھ أسلوب منظم لتحلیل المضمون رسالة معینة ، انھ أداة ومالحظة وتحلیل 

طریقة لدراسة وتحلیل السلوك الظاھر لالتصال بین مجموعة منتقاة من األفراد القائمین باالتصال ، وھو 

   .149ص  ] 212[ موضوعي وكمي یھدف قیاس المتغیراتمواد االتصال في أسلوب منظم و

  .وھناك محددات أساسیة وھي الموضوعیة والمنھجیة والحیاد واالنتظام والعمومیة

  . وصف خصائص المضمون وما یحتویھ من إشكال العنف والعدوان׃ أھدافھ .62.2.

تحلیل المضمون خطوات وذلك بتحدید وحدات وفئات التحلیل حیث قمنا بتحدید  ول׃ وحداتھ .62.3.

  ׃وحدتین لتحلیل المضمون من اجل تحلیلھا وتسجیل البیانات عنھما وھما 

وذلك لضرورتھا ومالمتھا في اإلجابة على تساؤالت تحلیل  ׃  وحدة الفكرة أو الموضوع.6.2.3.1 

لفكرة التي یدور حولھا موضوع التحلیل ، وعادة تكون جملة المحتوى ، وھي عبارة عن جملة تتضمن ا

مختصرة محددة تحتوي على مجموعة األفكار التي تتضمن موضوع التحلیل وھذا للتعرف على القیم السلبیة 

  .واالیجابیة 

وتمثل اكبر واھم وحدات تحلیل المضمون وأكثرھا إفادة ، كما تعتبر إحدى الدعامات األساسیة في تحلیل 

   .203ص ] 77 [ .مواد اإلعالمیةال

 ویقصد بوحدة الموضوع في الدراسة الراھنة الفكرة التي تدور حولھا الرسوم المتحركة بحیث تبرز 

  .الموضوع قضیة معینة ، یمكن تقییم المحتوى بناء علیھا ومعرفة أھم القیم التي تحتویھا 

نیة التي استغرقتھا المادة اإلعالمیة وھي التعرف على المدة الزم ׃ وحدة مقاییس الزمن .2.3.2.6

  .من مشاھد العنف وصور عدوانیة ) الرسوم المتحركة(المعروضة 

  ׃وتتضمن سؤالین  ׃ فئاتھ .62.4.

 وھي فئات تعمل على وصف مضمون الرسوم المتحركة ھل ھي عنیفة آم تربویة أم ׃فئات ماذا قیل 

  .ترفیھیة وموضوعھا تاریخي أو خیالي وغیرھا 

 وھي فئات تصف األشكال التي تم بھا التعبیر عن المضمون ومختلف الوسائل التعبیریة في ׃كیف قیل فئات 

الرسوم المتحركة من الموسیقى و المؤثرات الصوتیة والحركات واللغة اللفظیة وما تحتویھ من ألفاظ العنف 

  .بمختلف أشكالھ والمدة المستغرقة 
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  ׃ اختیار العینة .62.5.

توم "العینة لمضمون الرسوم المتحركة الذي یمثل اكبر تكرار من المشاھدة وھي الرسوم   تم اختیار 

، ومن خالل ترتیب ) اعادة النظر في المبحث االول من ھذا الفصل ( ٪ 18.07مثلت نسبة " وجیري

حركة قدر اكبر تكرار في الرسوم المت) 29(الرسوم المتحركة التي تم  طرحھ في االستمارة في السؤال رقم 

  " دراغوبول" بعنوان 

  .  ٪35بنسبة 

 والفأر اسمھ جیري Tom عبارة عن سلسلة لشخصیتین القط اسمھ توم" توم وجیري"   والرسوم المتحركة

Jerry  یبث في قنوات فضائیة منھا Space toon ، AMB3.   

صفات یابانیة من عبارة عن سلسلة تتكون من شخصیات خیالیة تحمل " دراغوبول " أما الرسوم المتحركة 

 حلقة ، 30خالل لباس مثل قوقو مع حركات كونفو ، بث في التلفزیون الجزائري في شھر مارس تقریبا 

اجزاء ما یقارب 7من   Space toonوأعید بثھ في عطلة في شھر أوت ، أما في فضائیات برمج في قناة 

نیك یتصارعون من اجل امتالكھا  حلقة وكلمة دراغوبول تعني كرة فیھا طاقة موجودة في كوكب یا150

  .ألنھا تعطي قوة ھائلة ال یقھر صاحبھا 

إلى مشاھدة أكثر من ) تحلیل المحتوى (ولعدم استطاعتنا تحلیل مضمون مباشرة عبر التلفزیون ألنھ یحتاج 

ة مرة مع تكرا ر ، انتقینا أقراص المضغوطة لتوم وجیري ودراغوبول بلغة الفرنسیة لعدم وجودھا بالعربی

والمدة الزمنیة لثالث حلقات . واخترنا ثالث حلقات من ثماني  من كل سلسلة  مقصودة وما یخدم الدراسة 

  . دقیقة مع تسجیل مالحظة كیفیة 57 دقیقة ، أما دراغوبول 21.16توم وجیري 

   ׃ وقسمت الفئات إلى 

   أشكال العنف والعدوان ׃ الفئة الرئیسیة األولى -   

  .  أنواع العنف الجسمي ׃ة األولى  الفئة الفرعی-   

  .   األدوات المستخدمة للضرب ׃ الفئة الفرعیة الثانیة -   

  .   مظاھر العنف البدني ׃ الفئة الفرعیة الثالثة -   

  .   األشكال الفنیة للرسوم المتحركة ׃ لفئة الرئیسیة الثانیة -   

  .السلبیة في الرسوم المتحركة    القیم االیجابیة و ׃ الفئة الرئیسیة الثالثة -   
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  " .توم و جیري"  أشكال العنف و العدوان  في الرسوم المتحركة ׃ 66جدول رقم ال

  

  أشكال العنف  المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس

  س  ق  ث  ٪  ك  والعدوان

  -  -  15  14.28  03  العنف اللفظي

  -  18  03  52.38  11  العنف الجسدي

  -  -  07  33.33  07  العنف الرمزي 

  -  18  25  100  21  المجموع 

  

یتضح لنا أن العنف " توم و جیري "    من خالل الجدول الذي یبین صور العنف والعدوان في الرسوم 

 دقیقة 18 ثا و 03 بمساحة زمنیة 21 ٪ من مجموع 52.38الجسدي ھو أكثر شیوعا حیث بلغت نسبة 

 دقیقة ، وأخیرا العنف اللفظي بنسبة 00 ثا و 07ة  ٪ وبمساحة زمنی33.33لتلیھا العنف الرمزي بنسبة 

 دقیقة التي تتضمن التھدید والوعید من شخصیاتھا سواء القط أو 00 ثا و 15 ٪ وبمساحة زمنیة 14.28

  . دقیقة 21.16الفأر أو الكلب  في المدة الزمنیة للرسوم المتحركة 

طابع عنیف یتشكل في الصراع قائم بین القط یغلب علیھا " توم وجیري"  ومن ھنا نجد أن الرسوم المتحركة

الخ والفرق بین الذكاء والغباء في استعمال أنواع .......والفأر من خالل أنواع العنف الجسدي مثل الضرب 

دقیقة 18من الحیل ،وأیضا فمعظم الرسوم المتحركة في أشكالھا  لھا طابع وصور عنیفة في مدة زمنیة 

  .ثانیة 16دقیقة و21 في مدة لبث ثانیة من الوقت الزمني ل25و

  " .توم وجیري" أنواع العنف الجسمي في الرسوم المتحركة ׃ 67جدول رقم ال

أنواع العنف   المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس

  سا  ق  ثا  ٪  ك  الجسمي

  -  -  01  09.09  01  الخنق

  -  -  01  09.09  01  اللكمة

  -  -  01  09.09  01  الركل

  -  16  -  54.54  06  ضرب بالوسیلة

  -  02  -  18.18  02  أخرى

  -  18  03  100  11  المجموع

  

حیث یبین أعلى " توم وجیري"  یوضح الجدول مظاھر العنف والعدوان الجسمي في الرسوم المتحركة 

 دقیقة ، لتلیھا أخرى ب 16ثانیة و00 ٪ وبمساحة زمنیة 54.54نسبة تتمثل في ضرب بالوسیلة قدرت ب 
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 ٪التي 09.09 دقیقة المتمثلة في عض ودفع بالقوة ، ثم نسبة 02 و  ثا00 ٪ وبمساحة زمنیة 18.18

  .  دقیقة 00 ثا و 03تساوت في الخنق واللكم والركل بمساحة زمنیة 

یتمثل في الضرب بالوسیلة وھذا للقضاء على ) البدني (   ومن ھنا نستنتج أن معظم صور العنف الجسمي 

 علیھ باالیضافة لوسائل أخرى التي تتضمن الحرق والوخز الفأر واعتبار وسیلة للضرب فعالة في القبض

الخ ، مع مظاھر أخرى كالخنق والركل كل ھذه المشاھد ال تمر على الطفل ھكذا ، وانما تنعكس سلبا علیھ ..

من ناحیة نفسیة ، فھو بستعیب تلك صور وبعتبرھا مسلیة ، فتزید من عدوانیتھ في تطبیقھا على األخر ، 

  .ماعیة تزید بضرر على نفسھ وبمحیطھ وفي إمكانیة تجربیھا وضرب بوسیلة كما شاھد ومن ناحیة اجت

  

  " .توم وجیري " أھم األدوات المستعملة للضرب في الرسوم المتحركة ׃ 86جدول رقم ال

األدوات   المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس

  سا  ق  ثا  ٪  ك  المستخدمة

  -  03  -  12.50  02  مقالة

  -  01  -  06.25  01  فأس

  -  01  -  06.25  01  بندقیة

  -  07  -  31.25  05  )خشبة( عصا 

  -  01  -  12.50  02  )حدیدیة(عصا 

  -  01  -  12.50  02  مطرقة

  -  02  -  18.75  03  أخرى

  -  16  -  100  16  المجموع 

  

       من خالل الجدول الذي یوضح األدوات المستعملة ومختلف الوسائل للضرب ، نجد أكبر نسبة قدرت 

٪ متمثلة في  18.75 دقائق ، تلیھا أخرى تقدر ب 07 ثا و 00 ٪ لعصا خشبیة بمساحة زمنیة 31.25ب 

 دقائق ، ثم نسبة 02 ثا و 00 بمساحة زمنیة )أنظر في المالحق ( فخة والمتفجرات وغطاء حدیدي وسكین 

 وأخیرا نسبة  دقیقة ،01 ثا و 00 ٪تساوت عند أداة المقالة وعصا حدیدیة ومطرقة بمساحة زمنیة 12.50

  . دقیقة 01 ثا و 00 ٪ تتمثل في وسیلة البندقیة والفأس بمساحة زمنیة 06.25

 دقائق وھذا راجع 07  ومن ھنا نجد أن أكثر الوسائل المستعملة ھي العصي التي دامت واستغرقت مدة 

یة للطفل في الواقع حیث نجد من خالل سلوكات العدوان.لكونھا من الوسائل المتداولة وقریبة لتناول األطفال 

أكثر وسائل الضرب عندھم ھي العصي الخشبیة ، فھناك من صرح لنا أن طفال متأثر جدا بالرسوم 

  . وضرب أخوه بھا ) خشبة ( سنوات ، وتقلیدا لما رآه أخذ عصا 07المتحركة عمره حوالي 

  . تحركة  فلھذا فان الطفل لیس متلقي سلبي ،وإنما ایجابي یتأثرویتفاعل مع الرسوم الم
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  " .توم و جیري " األشكال الفنیة المستخدمة في الرسوم المتحركة ׃ 69جدول رقم ال
  

المساحة الزمنیة أسلوب القیاس
        ك         ٪       ث        ق          س

الشكل الفني

- 01 10 18.75 03 الحوار
- 01 - 31.25 05 الموسیقى
- - 05 06.25 01 غناء
- 02 - 43 .75 07 أكثر من شكل 
- 04 15 100 16 المجموع 

  
 02 ثا و00 ٪ في أكثر من شكل بمساحة زمنیة 43.75    خالل قرائتنا للمعطیات التالیة  بلغت اكبر نسبة 

٪ فنجد      .18.75ثم نسبة . دقیقة 01 ثا و00٪ الموسیقى  بمساحة زمنیة 31.25دقیقة  وتلیھا نسبة 

   دقیقة 00 ثا 05 ٪ غناء بمساحة زمنیة 6.25 دقیقة ، وأخیرا نسبة 01ثا و 10حة الزمنیة الحوار بمسا

تتضمن أكثر من شكل ، حیث یجمع بین الموسیقى " توم و جیري "   ومن ھنا نتوصل الى أن الرسوم 

  رى دقائق مقارنة مع أشكال فنیة أخ02والحركة و المؤثرات الصوتیة وھذا یجذب الطفل التي استغرق 

   .التي تعطیھ سحر خاص ، مع تركیز كل حواسھ معھا ، التي تزید من درجة تأثره 

  " .توم و جیري "  القیم االیجابیة و السلبیة التي یتضمنھا الرسوم المتحركة ׃ 70جدول رقم ال 

  
المساحة الزمنیة أسلوب القیاس

     ك        ٪      ث       ق      س
القیم االیجابیة 

والسلبیة 
- - - - - التعاون
- - - - - الصدق
- 01 02 09.52 02 الوفاء
- 07 20 47.62 10 الخداع و الحیل
- - 02 04.76 01 المعاكسات
- 03 13 19.05 04 إزعاج والضجیج
- 02 - 19.05 04 السخریة
- 13 37 100 21 المجموع

  
سوم المتحركة ، فنجد أن الخداع والحیل احتلت المرتبة  یوضح لنا الجدول أھم القیم التي تتضمنھا الر

 دقائق ، ثم قیمة إزعاج و الضجیج مع قیمة السخریة 07 ثا و 20 ٪ بمساحة زمنیة 47.62األولى بنسبة 

 ٪ وبمساحة 09.52 دقائق لتلیھا قیمة الوفاء تقدر ب 05 ثا و 13 ٪ بمساحة زمنیة 19.05بلغت نسبة 

  . دقیقة 00 ثا و02 ٪ وبمساحة زمنیة 04.76 وأخیرا قیمة المعاكسات بنسبة  دقیقة ،01 ثا و02زمنیة 

 12.35   ومن ھنا نستنتج أن معظم القیم التي تحتویھا الرسوم المتحركة ھي سلبیة والتي استغرقت مدة 

ال ،  دقیقة، ولو أسقطنا ھذه القیم على األطف01.12دقیقة مقارنة مع القیم االیجابیة التي لم تتعدى مدة 

لوجدنا أن ھناك صورا عدیدة تتمثل في الحیل والقیام بالمكائد والسخریة التي تطبعھا ثقافة تضر بالطفل من 

ناحیة قیمھ ، وتصبغ فیھ روح الخدیعة واالستھزاء ،ومن أھم السلوكات التي وجدناھا كضحك الطفل على 
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ا المشھد یعكس نفس مشھد بین طفل أخر وسخریة منھ ، ثم یھرب ویلجأ للمنزل مع إغالق الباب فھذ

  .القط والفأر وكیفیة السخریة الفأر من القط 

  "  z  دراغوبول"  أشكال العنف والعدوان في الرسوم المتحركة ׃ 17جدول رقم ال
  

المساحة الزمنیة أسلوب القیاس
      ك       ٪       ث       ق       س

أشكال العنف 
والعدوان

- 09 50 41.67 25 العدوان اللفظي
- 35 12 56.67 34   العدوان البدني

 
- 02 - 1.66 01 العدوان الرمزي
- 46 46 100 60 المجموع

  
نجد أعلى  " zدراغوبول "    من خالل الجدول الذي یوضح صور العنف والعدوان في الرسوم المتحركة 

 دقیقة ، لتلیھا العنف اللفظي 35ثا و  12 ٪ بمساحة زمنیة 56.67نسبة تتمثل في العنف البدني بنسبة 

  . دقیقة 57 دقائق من المجموع الكلي 09 ثا و 50 ٪ في مساحة زمنیة 41.67بنسبة 

    ومن ھنا نستخلص أن العنف البدني ھو أكثر ممارسة في الرسوم المتحركة وھذا راجع إلى صفات 

تصارع لیصل إلى ھدفھ والتغلب على أعدائھ البطل وتمیزه بالفوة والبسالة والجرأة ،و أن القوي ھو الذي ی

  ) .أنظر الى المالحق   (وحل مشكالتھ 

 وبما أن الطفل یحب إلى كل ماھو مثیر ،ویفضل المغامرات یجعلھ یتفاعل مع شخصیاتھا وأحداثھا  ومن 

 تأثر شدة التركیز فھو یالحظ ویتعلم ویقلد ، وتتكرر السلسالت والرسومات من قناة ألخرى التي تزید من

ھذه السلوكات ، باعتبار البطل نموذج والمثل األعلى فیتوحد مع سلوكھ ، خاصة إذا كان مزعزع القیم ، 

فیتشرب من القیم البطل من أفعالھ ویسیر في مساره ،ویتطبع بسلوكات العدوانیة التي تسبب لھ ھیاج حركي 

بدأ بالتقلید من القفز والصراخ ، وال ،وھذا ما وجدناه في الواقع ، حیث أن الطفل بعد مشاھدة مباشرة ی

یتوقف على تقلید فقط ، وإنما یتحول في البحث عن مرامي وأھداف لتفریغ انفعاالتھ ، فان لم یجد في 

محیطھ األسري كإخوانھ ،خصوصا إن كانو أكبر منھ سنا یقوم بسلوكات أخرى بأخذ عصا وضرب الشجرة 

  " . القاضیة الضربة" ، أو ركل الكرة بقوة وصراخ بقولھ 

  " zدراغوبول "  مظاھر العنف اللفظي في الرسوم المتحركة ׃ 27جدول رقم ال
  

مظاھر العنف   المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس
  س  ق  ث  ٪  ك  اللفظي

  -  02  12  28  07  السب والشتائم
  -  01  00  08  02  التھدید باالنتقام

  -  01  23  12  03  التحریض
  -  05  15  52  13  االستھزاءوالسخریة

  -  09  50  100  25  المجموع
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 15 ٪ متمثلة في االستھزاء والسسخریة بمساحة زمنیة 52     من المعطیات أعاله ، نجد أعلى نسبة 

 ٪ 12 دقائق ، ثم نسبة 02 ثا و 12 ٪ السب والشتائم بمساحة زمنیة 28 دقائق ، لتلیھا نسبة 05ثا و

 01 ثا و 00 ٪ التھدید باالنتقام بمساحة زمنیة 08ا  دقیقة وأخیر01 ثا و 23التحریض بمساحة زمنیة 

  .دقیقة 

   ومن ھنا نستخلص أن االستھزاء والسخریة أكثر المظاھر شائعة في الرسوم المتحركة التي ینتج عنھا 

الحقد والكره اتجاه أخر وتدعیما أكثر للصراع بشكل عنیف ، التي یتولد عنھ مختلف المظاھر سواء داخلیة 

ي الحقد والكراھیة ، أو خارجیة كشتم وتحریض وھي من سمات شائعة كتحریض طفل على أحر المتمثلة ف

من أجل ضربھ أو الحاق الضرر بھ ، وھذا بعیدا عن رقابة األسریة ویتم ذلك في الشارع أو بعد خروجھم 

رفیھ من المدرسة یبدأ التعارك والسب وأخرون بدل ان یصلحوا یحرضوا عن ذلك ، فھي بالنسبة لھم ت

والتحریض یكمن بمثابة تشجیع وكتعبیر عن قدرات الخصم لتزید من مكانتھ االجتماعیة في جماعة رفاقھ ، 

  .لھم 

  

  " zدراغوبول " في الرسوم المتحركة ) الجسمي (  أنواع العنف البدني ׃ 37جدول رقم ال

أنواع العدوان   المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس

  س  ق  ث  ٪  ك  )صوره(البدني

  -  -  01  2.94  01  السرقة باالكراه

  -  32  -  76.47  26  الضرب باألیدي

القاء األشیاء على 

  األخرین

04  11.77  -  03  -  

  -  -  06  2.94  01  تقید حركتھم

  -  -  05  5.88  02  الشروع في القتل

    35  12  100  34  المجموع

  

 "                  وم المتحركةفي الرس) الجسمي (     من خالل الجدول الذي یوضح أنواع الصور البدني 

 دقیقة ، 32ثا و 00 ٪ بمساحة زمنیة 76.47فنجد أعلى نسبة تتمثل في الضرب باألیدي  " zدراغوبول 

 دقائق ، ثم نسبة 03 ثا و 00 ٪ تتمثل في إلقاء األشیاء على اآلخرین في مساحة زمنیة 11.77تلیھا نسبة 

 ٪ تتمثل في 2.94 دقیقة وأخیرا نسبة 00 ثا و 05زمنیة  ٪ تتمثل في الشروع في القتل بمساحة 5.88

  . دقیقة 00 ثا و 07السرقة باإلكراه وتقید حركتھم بمساحة زمنیة 

  ومن ھنا نتوصل إلى أن الضرب باألیدي ھي أكثر أنواع العدوان البدني الغالبة علیھ والتي تستغرق وقتا 

  .ل تدریجي مقارنة مع أنواع أخرى من العدوان وتؤذي األخر بشك
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 فمن خالل مالحظاتنا للرسوم تقم بسلوكات انحرافیة ،ومختلف أنواع العنف الجسمي التي تضر بھ أكثر 

  .من أن تنفعھ 

   " .zدراغوبول "  األشكال المستخدمة في الرسوم المتحركة׃ 47جدول رقم ال

  
  الشكل الفني  المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس

         س         ق         ث        ٪         ك 
  -  06  03  72.72  16  الحوار

  -  03  21  18.18  04  الموسیقى
  -  -  -  -  -  الغناء

  -  01  01  09.09  02  أكثر من شكل 
  -  10  25  100  22  المجموع 

  
 دقائق ، ثم 03 ثا و 03 ٪ الحوار ،بمساحة زمنیة 72.72  في قرائتنا للجدول أعاله ، نجد أعلى نسبة 

 ٪ أكثر من شكل 09.09 دقائق ، وأخیرا نسبة 03 ثا و 21وسیقى بمساحة زمنیة  ٪ الم18.18نسبة 

  . دقیقة 01 ثا و 01بمساحة زمنیة 

  نستنتج أن الحوار ھو شكل من األشكال الفنیة التي غلبت على األشكال األخرى ، وھذا راجع الى أن 

  . شملھا الحوار أساس الموضوع ، وطرح الفكرة المراد توصیلھا وأحداث التي ت

  

   " zدراغوبول "  القیم االیجابیة والسلبیة التي یتضمنھا الرسوم المتحركة ׃ 57جدول رقم ال
  
  

القیم االیجابیة   المساحة الزمنیة  أسلوب القیاس
  س  ق  ث       ٪         ك   والسلبیة
  -  -  -  -  -  التعاون

االستھزاء 
  والسخریة

13  56.52  15  05  -  

  -  02  12  13.04  03  الصداقة 
  -  -  07  17.39  04  الحقد والكراھیة 

  -  -  15  04.35  01  عدم االحترام 
  -  -  02  04.35  01  الخداع
  -  -  03  04.35  01  الخیانة

  -  07  54  100  23  المجموع
  

 ٪ 56.52فبلغت أعلى نسبة  " zدراغوبول "   یوضح الجدول القیم االیجابیة والسلبیة التي یحتویھا 

 ٪ الحقد والكراھیة بمساحة 17.39 دقائق ، وتلیھا نسبة 05 ثا و 15ساحة زمنیة السخریة واالستھزاء بم

 دقائق ، وتساوت القیم عدم 02 ثا و 12 ٪ الصداقة بمساحة زمنیة 13.04 دقیقة ، ثم نسبة 00 ثا و 07

  . قیمة 23 دقیقة من مجموع 00 ثا و 20 ٪ بمساحة زمنیة 04.35االحترام والخداع والخیانة بنسبة 
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 ومن ھنا نستخلص أن تقلص القیم االیجابیة مقارنة مع القیم األخرى راجع الى قضیة وفكرة التي   

بین الخیر والشر ومختلف المفاھیم التي تتساوى مع ) عدوانیة( تسودھا المتمثلة في السلوكات السلبیة 

  .السلوك العدواني 

القیم تنعكس سلبا علیھ وھذا راجع إلى أن ھدف وبماأن الرسوم المتحركة مدرسة یتعلم منھا الطفل ، فان ھذه 

  .لرسوم أصبح تجاري أكثر من تربوي ا

  

  ׃ نتائج تحلیل المحتوى .6.2.6

نجد أنھ یحمل صورة ترفیھیة وبریئة ، " توم وجیري "    من خالل الدراسة التحلیلیة للرسوم المتحركة 

  طفل ینجذب إلیھا ، تشمل على حركات وموسیقى وكثیر من أشكال فنیة التي جعلت ال

وتتمثل التسلیة الھدف الظاھر و المعلن شرط ضروري للتأثیر الثقافي ، وعلى فكرة واحدة وھو مطاردة 

  ׃القط للفأر ومن خالل ھذا الصراع بینھما تضمنت الرسوم على عدة نتائج 

  .مي  یغلب على الرسوم المتحركة كثیر من مظاھر العنف والعدوان على رأسھا العنف الجس-  

 یحمل في طیاتھ بعض القیم المنافیة لدیننا وثقافاتنا كالخداع والحیل وأنواع من المكائد مثل تصویر القط -  

  .كأنھ مالك صعد إلى السماء بعد التفجیرات التي قام بھا 

 إظھار مجموعة كبیرة من وسائل الضرب الخطیرة بالنسبة للطفل كالسكین و المنشار والمطرقة -  

  .الخ .......ة والبندقی

 تصویر على أن العنف والضرب األخر ال یضر ، مثل ضرب الكلب القط بغطاء حدیدي على رأسھ أدى -  

 سنوات یلعب مع 4وروت لي إحدى األمھات أن ابنھا عمره . إلى تشویھ الرأس ثم یعود رأسھ كما كان 

ھ لم یحدث شيء  ، وعند أختھ الصغرى ، فأغضبتھ فأخذ عصا وضربھا على رأسھا وذھب لیلعب كأن

  . اكتشاف األمر وجدت ابنتھا مجروحة واالبن یلعب غیر مكترث 

   ׃توصلنا إلى النقاط التالیة  " zدراغوبول "    من الدراسة التحلیلیة للرسوم المتحركة 

  .ر یغلب على الرسوم المتحركة الخیال الالعلمي الذي یشوه المفاھیم والحقائق عند الطفل كشخصیات تطی- 

  . زعزعة العقیدة اإلسالمیة كالقدرات والمعجزات لتلك الشخصیات في إحداث الزلزال - 

  .وھو ذو صبغة عنیفة . یتسم علیھا الطابع العدواني ومختلف صور العنف على رأسھا العنف الجسمي - 

اتھا قیما تخالف قیم  اكتساب قیم تخل بالثقافة الدینیة وثقافة المجتمع أي معظم الحلقات الثالث تحمل في طی- 

  .الخ ......مجتمعنا مثل صراخ فتاة على شیخ ، والتكلم معھ بفضاضة وأخذ ممتلكات الغیر دون طلب اإلذن 
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  7الفصل 

  عرض المقابالت وتحلیلھا

  

  

  

  یتمثل ھذا الفصل في مجموعة من المقابالت تتضمن عرضا لمقابلة مع ثالث أساتذة علم االجتماع مع 

م أستاذین لعلم النفس وتحلیلھا ومقابلة مع رئیسة دائرة البرامج العربیة للتلفزیون الجزائري وتحلیلھا تحلیل ث

  . ، ثم مقابلة مع ثماني األولیاء مع تحلیل لنصل لنتائج المقابالت 

 وأولیاء  والتلفزیون الجزائري عرض مقابالت كل من أساتذة علم االجتماع وعلم النفس.7

   ׃المبحوثین 

׃ عرض مقابالت أساتذة علم االجتماع 1-1- 7

 ׃ الحالة األولى - 1

 ذكر ׃ الجنس - 

  . دكتوراه دولة في علم االجتماع ׃ الشھادة المتحصل علیھا - 

  .  أستاذ التعلیم العالي ׃ المھنة - 

  ׃ من خالل األسئلة تمثلت اإلجابة كمایلي ׃عرض الحالة 

وسائل قضاء وقت الفراغ ، وبمثابة وسیلة اغوائیة ال مثیل لھا في إن التلفزیون بالنسبة للطفل وسیلة من 

  .مجتمعنا ، حیث أصبحت تنافس حتى األولیاء في غیاب المرافق أخرى 

  نظرا ربما ال توجد الدراسات في حقیقة في المجتمع الجزائري الحدیثة مع الحجم الساعي لكن بشكل عام ، 

 فھي عالقة حمیمة بل أعمق في بعض األحیان من عالقة الطفل نقول إن عالقة الطفل بالرسوم المتحركة

باألولیاء ، فالطفل أصبح یجسد عالقات متنوعة مع بعض أبطال الرسوم المتحركة ، أصبح یعرفھا 

  .بالتفاصیل ویشاھد أبسط األشیاء خاصة جزئیة ، في الحقیقة متأثر بھا كثیرا 

شكل عام ، ھذه الظاھرة ظاھرة عادیة ، وھذه الظاھرة   بالنسبة للعنف والعدوان والسلوك اإلجرامي ب

تشھدھا العدید من القنوات ، ومن بین قنوات اإلعالم واالتصال الرسوم المتحركة أو مایسمى باألفالم 

الكرتونیة ، ھذه الرسوم المتحركة في الحقیقة تحتوي على برامج تتضمن وتحمل في طیاتھا صور عدوانیة 

قام بدراسة السلوك ) A.Bandura(  الدراسات مثل دراسة ألبیرت باندورا حیث ھناك العدید من . 

العدواني واكتشف من خالل المعاینة ، أن الصور العنیفة كثیرة یتعلمھا الطفل عن طریق المشاھدة بمشاھدة 
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 أفالم كرتونیة التي تحتویھا بعض أفالم العنف وأفالم بولیسیة ، كثیر من األطفال نجدھم في سن ماقبل

المراھقة تمثل البراءة براءة عنیفة وعدوانیة مثل العنف الرمزي كعدم الطاعة ، أصبح الطفل عنیفا وھذا ما 

یتناولھ من برامج عنیفة ، وھذه المسألة تناولھا مثل دراسة العیسوي ومثال سیكولوجیة العنف واإلرھاب 

فزیون ، ووسائل اإلعالم بشكل عام لعزت إسماعیل ودراسة رایتز قاموا بدراسة القیم واألخالق في التل

والرسوم المتحركة بشكل خاص ، خاصة في مرحلة الطفولة تعمل على غرس تنشئة عدوانیة عنیفة عند 

.األطفال 

  أكید أن ھناك عالقة شدیدة بین االثنین ، خاصة في األفالم الیابانیة ، والسوق الیاباني متنوع ومتعدد ، 

ابانیة رغم ما یقولھ البعض ثقافة عنیفة واستخدامھم ولغتھم عنیفة وقویة جدا ، اكتسح العالم ، والثقافة الی

والسوق الجزائري كمستھلك ألفالم الكرتون الیابانیة وأفالم العنیفة ، واألفالم الیابانیة ھي ترجمة وانعكاس 

ذا باستخدام لمحتوى أسطوري، واألسطورة الیابانیة ھي أسطورة تأسیسیة أصولیة تعمل على خلق وبعث وھ

القوة الجباروت ، وبالتالي كل المحتوى محتوى عنیف وكل أبطال عنیفین ألنھم أبطال تأسیسیین وال تؤسس 

  .إال بالعنف ، ولو نرجع إلى ثنایا األسطورة نجد أن األسطورة دائما ننطلق من العنف 

لفاز وبعض األشیاء ویعتقدون   أوال دور الوالدین إنجابي أكثر من وظیفي نجد مثال یقدمون ألبنائھم الت

مسلیة ،دون إدراك من أن ینقذ أبنائھم من متعة التلفاز ، وان یخصص وقت للحوار والمناقشة مع األبناء ، 

  .الن التلفاز أصبح منافس قوي قسم البیت الجزائري ومكان سیطر علیھ 

االجتماعیة ھي عملیة كلیة وشاملة  ال یمكن أن نقول أن األسرة ھي الوحیدة المسؤولة  ، ألن عملیة التنشئة 

، واألسرة ھي جزء من الكل ، أین ھو دور وسائل اإلعالم ، البد أن تستغل في توعیة في مخاطر بعض 

األفالم والبرامج ومثال إقحام مختصین في التربیة والتنشئة ، فاألسرة المقلصة أصبح شغلھا الشاغل ھو 

، فلھذا البد من التفكیر في إقحام مؤسسات كلھا خاصة مؤسسة ضمان لقمة العیش والراحة بعد تعب النھار 

المسجد معطلة تھتم فقط على أمور فقھیة كالعبادات ، ومن المفروض یقوموا بعملیة التنشئة باستغالل وقت 

  .الفراغ ، فأصبح التلفاز ھو وحید لمأل الفراغ 

المجتمعات تتجھ نحو موجة وھي  لألسف أصبح ھذا المشكل ال یخص المجتمع الجزائري فقط ، بل كل 

المجتمعات االستھالكیة ، نتمنى على األقل من وجود جھات مختصة في وضع البرامج ، كما یخص 

البرامج التي ال توجد مختصین في علم النفس والتربیة وعلم االجتماع لكي نوضع البرامج التي تعرض على 

 ، الن الكبار ھم الذین یقدمون ھذه الرسوم وبالتالي األطفال ، واألطفال في حقیقة ضحایا ھم ضحایا الكبار

اآلن ھیمنة حتى یمكن انسالخ في المستقبل قریب سوف ننتج أطفال لیسو بأطفال لیسوا بأطفال جزائریین 

  .وال أطفال اروبیین بل ھم مزیج وخلیط بین القیم والثقافات 

  ׃ الحالة الثانیة - 2

  . ذكر ׃الجنس 

  .دكتوراه دولة في علم االجتماع ׃الشھادة المتحصل علیھا 

  . أستاذ ومحاضر في علم االجتماع ׃المھنة 
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  ׃ تمثلت تصریحات األستاذ من خالل أسئلة المقابلة في اإلجابات التالیة ׃عرض الحالة 

یتیح لھ دینامیة في ) معرفة عن طریق معلومة الكترونیة (   یرى الطفل التلفزیون على انھ فضاء سبرتیقي 

 مع أقرانھ و مع رسائل تربویة واجتماعیة وانفعالیة التي یلقى فیھا مصادر ھویتھ المرغوبة ، ولھذا عالقاتھ

نالحظ قوة العالقة بین الطفل والتلفزیون وضعفھا مع األولیاء ، لیس الن الجھاز غیر من نمط العالقة ، 

بھ ال یتیحھا لھ عالقة اجتماعیة ولكن مایتضمنھ الجھاز یفسح أمام الطفل تشكیل عالمات سلوكیة لھویة تجتذ

یومیة مع أفراد أسرتھ وھذه داللة على وجود فضاءات التفاعل بین الطفل ومصادر ثقافتھ ال تتوافق عند 

  .حدود العالقة االجتماعیة العضویة األبوین 

، ومن  وبناءا على اإلجابة السابقة ، تتحدد عالقة الطفل بأشرطة الرسوم المتحركة ضمن زوایا متداخلة 

بینھا أن ھذه األشرطة تقف وراءھا نخبة من علماء النفس وعلم االجتماع تركز بقوة على خاصیات الطفولة 

في مرحلة ماقبل العملیات والمرحلة الحسیة والحركیة ، وبالتالي فھي تستھدف شخصیة الطفل في عمقھا ، 

یركز على اكتساب أنماط .) (Skinnerوسكینر) Piaget(فالطفل في ھذه المرحلة السنیة كما یقول بیاجیھ 

الشيء الذي یجعلھم یتفاعلون مع ..العالقات التي تبدي شخصیة لآلخر على أنھا متكاملة وناضجة وجریئة 

ما یعرض علیھم في ھذه األشرطة ، حیث أنھا تركز على قیم مغامرة وشجاعة واإلقبال والتحدي كل 

با في الجانب العقائدي اإلسالمي ألطفالنا ، باإلضافة إلى عامل وھذا اثر سل(الصعاب ، بما فیھا القوة الغیبیة

األول ، ھناك اثر الحادثة ، فبناء العالقة في األسرة تقوم على عنصر القدوة، بینما الشریط یبني موقف 

فیما یسمیھ بمرحلة الحسیة الحركیة ، وھو ) Piaget(سلوكي على الحادثة ، وھذا ما فصلھ بتدقیق بیاجیھ 

  . أعباء أخرى على أولیاء األمور األطفال، فبین الحادثة والقدوة أتعاب ومسؤولیاتماترك

   إن صور العنف والعدوان التي تترجمھا ھذه األشرطة تعطي لنا انطباع اوال على أنھا تعكس رؤیة سبق 

 Diagnosis of ألماني الذي عالجھا في كتابھ تشخیصي الزمة عالمنا معاصر  )K.haim(لكارمان ھایم 

our age’s crisis " حیث یبین أن منتوج اإلعالمي المعاصر ھو تكریس لفلسفة عال قة القوة التي تھمش

فلھذا فان . لما ركز على المعرفة قبل القوة ) F.Max(المعرفة ، وھو بذلك نحى عكس منحنى ماكس فیبر 

ات والقیم والسلوكات على أساس ھذه أشكال العنف والعدوان تترجم لنا وجود برنامج إعالمي یكرس العالق

عنصر القوة ، ومادام األمر كذلك فان وسیلة تطبیع العالقات ھو الصراع ال غیر ولما تتحول بنیة عالقاتنا 

  .الى شكل على أساس صراعي فإننا نرى في ھذه األفالم إظھار ال معیاریة السلوكات العدوانیة والعنیفة 

خدام القوة ضمن عالقات الصراع ، تخلق في الفرد سلوكات عدوانیة  أكید أن ھذه األشكال من العنف واست

، من حیث إنھا تنمي في شخصیة انطباعا بان القیم والمثل والفضائل الدینیة ھي قیم ثقافیة سلبیة ال یمكن 

جل التقید بھا ،ولھذا سبب فكل سلوك عدواني ھو سلوك یتنافى مع القیم األخالقیة والدینیة ، ولھذا لما سئل ر

  الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

كررھا أربع مرات ، الن الغضب كسلوك عدواني ینزع من . التغضب׃أوصني یارسول اهللا، أجابھ׃قال 

شخص قیم ضبط سلوكاتھ ، فلھذا غضب الرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من تلك المرأة التي تصرفت 

   ھذا المقام ، فنھانا عن ذلك تحت ضغط الغضب والجزع بطریقة اخلت بسلوكات اإلنسان في
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 یكون دور الوالدین فاعل وایجابي إذا كان لدیھم شرط إحاطة ووعي بمكونات سلوكات الطفل في ھذه 

المرحلة العمریة ولدیھم القدرة على التمییز بین خلفیات تشریب التي تتضمنھا ھذه الرسوم ، فیتدخلون حینئذ 

فل وھذه الرسوم ، ولكن یثبتھا عند مستوى تلقى السلوك بالعبرة تدخال تربویا ، ال یقطع العالقة بین الط

والقدوة ، وھذا یكون مكلفا إذ یتطلب من الوالدین حضورا ومرافقة أثناء حصص المشاھدة ، ولكن في 

  .الغالب نجد اغلب األسر صعوبات جمة في تسویة الوضعیة خاصة إن أسرنا واسعة العدد واسعة المناشد

 األسرة وحدھا مسؤولیة تأثر األطفال من محتوى ما یرد في الرسوم المتحركة ، كون ان  ال یمكن ان تحمل

االتصال اإلعالمي واالجتماعي یتجاوز بكثیر ھذا اإلطار لیمتد في فضاءات موازیة كمحالت ترفیھ 

ى االلكتروني و األقراص و األشرطة والمجاالت ، باالیضافة الى كون الفضاء المدرسي تحول بدوره إل

فضاء اتصالي یساعد على تأثر الطفل بالرسوم المتحركة ، ومن ھنا نؤكد أن المسؤولیة متوزعة على 

الھیئات  و المؤسسات التي یقع علیھا عبء التربیة والتوجیھ األخالقي ، انطالقا من األسرة و المسجد 

  .والمنظمات التربویة والمجتمع المدني والمدرسة واألجھزة اإلعالم المختلفة 

 ان الرسوم المتحركة التي تعرضھا تلفزیوننا وبقیة فضائیات بالعربیة وبغیرھا من اللغات تمارس    

تأثیرات مباشرة على أطفالنا ، واعتقد إن مافیھا من سلبیات أكثر من االیجابیات ، ویمكن تحدید ھذه المالمح 

  ׃فیمایلي  

 فیما یتعلق بمسائل االلوھیة والربوبیة ، فھي  إنھا ال تراعي قیم وخصائص دیننا اإلسالمي ، وخاصة-1 

تحمل صورة عقائدیة مناقضة لعقیدتنا، حیث توجد قوى غیبیة مؤثرة ورجا فضاء ال ینھزمون ، ال توجد 

  .قداسة لحكم دیني مھما كانت طبیعتھ 

جھ عالم  فیھا تغییب الكلي  لدور التربوي للوالدین ، فالطفل منذ صباه ھو البطل ویقرر مصیره ویوا-2

  .الكبار ، وال شيء یقف في طریقھ ، وھذا ما أدى الى تكسیر القیمة األخالقیة لألبوین

 إنھا تحمل بعدا ثقافیا تثاقفیا الیساھم باستمراره وتكاثفھ في تأصیل سلوكات الربط بین أنماط الشخصیة -3

ناحیة خلق ازدواجیة شخصیة عند عند أطفالنا والقیم الثقافیة التي یجب أن یحملھا وتؤثر حالة التثاقف من 

أطفالنا ، فمن جھة ھناك ثقافة المجتمع المحلي التي یستعملھا للتواصل االجتماعي مع مختلف الفئات 

االجتماعیة ، وھناك نمط ثقافي التي تحملھ األشرطة الرسوم المتحركة والتي تعكس ثقافة الھیمنة والسیطرة 

.والقیم المعاصرة 

׃لة الثالثة االح - 3

  .الجنس  ذكر 

  . دكتوراه دولة في علم االجتماع ׃الشھادة المتحصل علیھا 

  . أستاذ محاضر في علم االجتماع ׃المھنة 

  ׃ تمثلت اإلجابات كمایلي ׃عرض الحالة 

  األطفال صنفان منھم من یھتم بالتلفزیون خاصة الرسوم المتحركة ، حیث الحظنا إنھم یستطیعون القضاء 

) اللغة العربیة و الفرنسیة (  الشاشة دون ملل ، وفي نفس الوقت یتعلمون بعض األشیاء ساعات كاملة أمام
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وكذلك بعض السلوكات ، اما صنف ثاني ال یھتم بالتلفزیون وال بالرسوم المتحركة وھذا یرجع لمیوالت 

  .االطفال وكذلك إلى األسرة 

بعض (  تصبح ھذه الرسوم المتحركة    قد تنشا عالقة وطیدة مابین الطفل والرسوم المتحركة  حیث

قطب اھتمام الطفل ، وقد یتحدث عنھا ویحكي عنھا ألفراد أسرتھ ، ) سلسالت من الرسوم المتحركة 

  .وبالتالي یتفاعل معھا 

 صور العنف والعدوان في الرسوم المتحركة مضرة في كال الجانبین النفسي واالجتماعي للطفل فھي إذا 

  . كطبیعة ثانیة فیھ ، ولكن یبقى اإلدمان علیھا ھو الخطر في نظري ماشب علیھ الطفل أصبحت

 نعم یمكن لصور العنف أن تنمي سلوك الطفل العدواني ، ولكن ھذه لیست قاعدة أو قانون فھناك من 

  .األطفال یتأثر بھا كثیرا ، وھذا راجع إلى البیئة األسریة التي یعیش فیھا وكھذه إلى شخصیتھ 

مھم في الحد من اثر الرسوم المتحركة وذلك بمراقبة الطفل ، وحضورھما نفسیا ومعنویا   للوالدین دور 

  .خاصة بغیاب المرافق وأشیاء أخرى یشتغل بھا الطفل عوض التلفزیون 

 بالنسبة للرسوم المتحركة المعروضة في التلفزیون الجزائري أو الفضائیات ھناك ماھو جید وتربوي 

، لكن تبقى األسرة ھي المحور الھام الذي یستطیع ان یجعل من الطفل ما یریده وھناك ماھو غیر بیداغوجي 

، فكل أسرة لھا طریقتھا الخاصة في ذلك ، وال یجب اخذ ھذه الرسوم المتحركة من جانبھا السلبي فقط ، 

فھي لھا جوانب ایجابیة كثیرة عندما تكون موجھة ومدروسة نفسیا وبیداغوجیا ، وأظن أن صور العنف 

التي نالحظھا ھنا وھناك لیس سببھا الرسوم المتحركة بل ھي أعمق من ذلك وأثرھا اجتماعي تتعلق بكثرة 

  .الشجارات في األسرة ما بین الوالدین واإلخوة ، واقتصادي وثقافي 

׃تحلیل المقابلة مع أساتذة علم االجتماع 

 وقت الفراغ و لتعلم اللغات، باإلضافة حسب التصریحات األساتذة فان الطفل یرى التلفزیون وسیلة لقضاء 

أخرى ، كما تتیح لھ فرصة في تواصل مع أقرانھ ، مع اتفاق بأنھا وسیلة تنافس األولیاء  إلى جوانب معرفیة

،أن " ھیلد ھیملوایت"في عملیة التنشئة ، و تقلص التفاعل بین الطفل و الوالدین و ھذا ما أكده الباحث 

   .09 ص ] 47[ألسرة التلفزیون ال یدعم روابط ا

 و أكثر ما یجذب الطفل في التلفزیون ھو الرسوم المتحركة التي تشكل عالقة حمیمة بینھما ، و ھذا ما بینتھ 

العدید من الدراسات من بینھما دراسة الباحث عبد اهللا بو جالل الذي وجد أن الرسوم المتحركة من البرامج 

فل   فجعلھ یتفاعل معھا و مع شخصیاتھا و محل الحدیث مع التي تحتل المرتبة األولى بما یشاھده الط

  .أسرتھ ، و القدوة التي ترمز إلى الشجاعة و الجرأة التي ال تقھر 

أما الصور العنف و العدوان التي تحتویھا الرسوم المتحركة جاءت ضمن برنامج إعالمي یكرس العالقات 

 في طیاتھا الصراع و التحدي الذي ینجم سلوكات و القیم و السلوكات تحت عنصر یسمى القوة التي تحمل

عدوانیة تؤثر على الطفل و تغرس في التنشئة روح عنیفة ، تضره من كال الجانبین النفسي في تشكیل 

أو ) اإلخوة(شخصیة یسودھا العنف و حب المقاتلة ، و االجتماعي تدخل ضمن عالقتھ مع محیطھ األسري 
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علیھم تعلمھا عن طریق المشاھدة و المالحظة و ھذا ما اكتشفھ أقرانھ في تطبیق سلوكات عدوانیة 

.من خالل دراستھ حول السلوك العدواني)   A.Bandura" (ألبیرت باندورا"

   و جعل ھذه األشكال من العنف و العدوان تنمي في شخصیة الطفل سلوكات عدوانیة تتنافى مع القیم و 

عدم اإلساءة للغیر ، وضبط السلوك الذي یضر باألخر ، و ھناك من ثقافتھ الدینیة التي تدعو إلى التضامن و 

أرجعھا إلى المادة اإلعالمیة التي اكتسحت العالم المتمثلة في الرسوم المتحركة الیابانیة و الذي أصبحنا من 

مستھلكي ھذا النوع خاصة بعد التطور الذي أحدثوه فیھا ، و ھذا النوع من الرسوم المتحركة یسمى 

محتواھا عنیف و كل شخصیاتھا ) عبارة عن رسوم صنعت بتقنیات عالیة مرسومة بالكمبیوتر " (نیميال"با

عنیفة و ھذا ناجم من األسطورة الیابانیة التي تستخدم في تعامالتھا على القوة و العنف الذي یحرك مشاعر 

   .65 ص ] 46[ "يفوزیة بدو"و "محمد الجیوشي"العدوانیة لدیھ ، و ھذا ما توصل إلیھ الباحثان 

فیثیر في الطفل مشاعر القلق ، و " جونجر"من خالل دراسة تحلیلیة ألفالم الرسوم المتحركة أن مسلسل    

یعزز سمات العدوانیة " غراندیزر"یعزز السلوك العدواني و یسبب ھیاجا حركیا لألطفال ، أیضا مسلسل 

  .الخ.....

ھ و ھذا من خالل إدراكھ لما یشاھده ، و أیضا للبیئة األسریة  و یبقى التأثیر على سلوك الطفل تبعا لشخصیت

التي تعمل على توعیتھ و متابعتھ و تخصیص وقت للحوار و المناقشة حول ما یدور في الرسوم المتحركة ، 

و ھذا بتوقف على درجة وعي الوالدین بمكونات سلوكات الطفل في المرحلة العمریة ، و لدیھم القدرة على 

ئل التي تتضمنھا الرسوم لكن األسرة لیست الوحیدة المسؤولة و ھذا ما أكده األساتذة ،إذ أن األسرة فھم الرسا

جزء من الكل من عملیة التنشئة االجتماعیة حیث تقع المسؤولیة على المؤسسات و الھیئات األخرى كوسائل 

ن توعیة األولیاء باآلثار الخ یتضم...اإلعالم التي لھا دور في بث حصص سواء في المذیاع أو التلفاز

الناجمة للرسوم المتحركة العنیفة بوجود مختصین في علم النفس و التربیة و علم االجتماع ، و أیضا 

المدرسة بتخصیص ساعة على األقل یناقش حول ما یشاھد و أھم انطباعاتھم حولھ ، لمعرفة المفاھیم التي 

  .الخ...یحملھا الطفل باإلضافة لمؤسسات أخرى كالمسجد

  و ما یعرض من الرسوم المتحركة سواء في التلفزیون الجزائري أو الفضائیات العربیة وجد أن معظم 

الرسوم مستوردة نتج عنھ سلبیات أكثر من االیجابیات ألنھا ال تراعي قیم و خصائص دیننا اإلسالمي لتكون 

 ) Gerbner"(جربنر"، حیث قام طفال یحمل قیما و ثقافة تخالف ثقافة مجتمعھ ، و انتشار صور العنف 

 كرتونا عرضت خالل 90 بدراسة فوجد ازدیاد العنف في برامج الكرتون ،ضمن أصل 1972عام 

 ال تحتوي 1969 و 1968  وواحد في كل سنة 1967السنوات الثالث ، اتضح أن اثنین فقط في سنة 

 جوانب ایجابیة كثیرة ،و العنف  أما الحالة الثالثة یجد أن للرسوم المتحركة، 157 ص ] 70[على عنف 

عند الطفل ناجم عن الظروف االجتماعیة و االقتصادیة و ثقافیة ، لكن للعنف صور وأسباب عدیدة تتعلق 

الخ و ثقافي في مدى إدراك ھذا ..بالعنف األسري و العنف ناتج عن ضعف المستوى المعیشي و البطالة 

لمراقبة السلوك .. قى األثر األكبر في غیاب مؤسسات كاألسرة المفھوم و تقبلھ كقیمة تساوي الشجاعة ، و یب

  .   و توجیھ و معرفة أسباب السلوكات العدوانیة
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  ׃مقابالت خاصة بأساتذة علم النفس. 71.2.

  ׃الحالة الرابعة   - 4

  . أنثى׃الجنس 

  . أستاذة ׃الرتبة 

  ׃ تمثلت اإلجابات كمایلي ׃عرض الحالة 

أداة مھمة للتسلیة والترفیھ وللتعلیم أیضا ، وتمضیة أوقات الفراغ ، بل أنھ مصدر  التلفزیون بالنسبة للطفل 

  – بغض النظر عن محتواھا –للكثیر من المعلومات والمعارف 

 –إن لم اقل كلھم – عالقة الطفل بالرسوم المتحركة تكاد تكون مقدسة ، فالكثیر من األطفال یتابعون 

ون المحیطین بھم وینسون الزمان ویعیشون الرسوم التي یتوحدون مع الرسوم بكل شغف واھتمام لدرجة ینس

أشخاصھا وأبطالھا ، وكثیرا ما یبكون لألحداث المؤلمة ویفرحون بالنھایات السعیدة فكانت بھا مدرسة 

  .خاصة بالطفل یتعلم من خاللھا الحیاة 

ى الرسوم فمنھا التربویة  أكید للرسوم المتحركة رسالة تختلف ھذه األخیرة باختالف مضمون ومحتو

  .واإلعالمیة و الترفیھیة ومنھا بعیدة عن ثقافاتنا وأعرافنا وتربیتنا اإلسالمیة 

  تختلف أثار الرسوم المتحركة عن نفسیة الطفل باختالف المتابعة ونوع الرسوم المتحركة فقد یصل 

! ة رسوم متحركة مات فیھا البطل بعد مشاھد"انتحروا"التقمص بالبطل أحیانا حد التقلید ، فبعض األطفال 

  .وآخرون یقلدون ممارسات عنیفة وعدوانیة وجنسیة وال أخالقیة 

  طبعا البطل ھو المثال األعلى بالنسبة للطفل ، إذا كان شریرا أو طیبا وھنا األمر یعود إلى الطبیعة 

.الطفولیة الھشة التي تستجیب مباشرة بتلقائیة لما تشاھده

نف والعدوان في الرسوم المتحركة أن تنمي سلوكھ العدواني ، واألمر یعود الى المحاكاة   أكید أن صورالع

.وأن التعلم االجتماعي یمر أیضا من خالل وسائل اإلعالم فیما فیھا التلفزة 

 أرى ، أقلد اسمع ، أكرر ׃ الطفل بطبعھ میال إلى التجسید والمحاكاة مایراه وذلك بفضل التجربة الحسیة 

 على التحقق بنفسھ لما یراه ، لذلك - بالفضول–ھكذا ، ومعنى ذلك أن الطفل یرید االكتشاف ، ویبحث و.... 

ولما یجد الفرصة المواتیة یعمل على تفریغ )  والطفل ذاكرتھ قویة ( یخزن في ذاكرتھ محتویات الرسوم 

  ......المخزون 

  . الطفل ، أي حین یكون مھیئا لذلك  التوحد مرتبط بنوعیة الرسوم وباألثر الذي تحدثھ في نفسیة

على الوالدین مراقبة نوعیة الرسوم وتحدید مواقیت معینة ألطفالھم قصد مشاھدة الرسوم ولتكن مثال ھذه 

) . ھدف تربوي ( الرسوم  كمكافأة للطفل حین ینجز عمال حسنا 

الرسوم المتحركة مقبوال من  صراحة أنا لست من مشاھدات التلفزة ، ولكن أعتقد أن ما یبث في الیتیمة ك

وبالنسبة للفضائیات یجب انتقاء مایناسب ثقافتنا ألن في ! حیث المحتوى رغم انھ یكرر ومنھ ماھو مستورد 

.مرة ما شاھدت الرسوم المتحركة عن طریق الصدفة فتفاجأت لمحتواه الال أخالقي 
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تیار ، وممكن أن نطرح البدائل  ال مشكلة في مشاھدة الطفل الرسوم المتحركة یبقى فقط حسن االخ

   .وغیرھا..كالمجالت واالنترنت 

  . كیف نختار الجودة في عالم یعیش العولمة والتغیرات ؟׃ ویبقى السؤال نفسھ  

׃ الحالة الخامسة - 5

ذكر : الجنس 

  . أستاذة ׃الرتبة 

  :تمثلت االجابات كمایلي : عرض الحالة 

وسیلة تمكنھ من إفراز الطاقة الباطنیة ، وتساعد على كسب معارف   ینظر الطفل إلى التلفزیون على أنھ 

  جدیدة ، كما أنھ األداة التي تنمي فیھا خیالھ والجانب الوجداني من شخصیتھ 

 الرسوم المتحركة في مرحلة الطفولة جزء ال یتجزأ من حیاة الطفل حیث تمكنھ من تنمیة خیالھ وإدراك 

شكالت حیاتھ ، فمن خاللھا یتعرف على شخصیات بارزة ویدرك الفرق الواقع وتقربھ من المنطق في حل م

  .بین الخیر والشر ، ویصل إلى تغذیة عقلھ ولغتھ ، فیكتسب مفاھیم متعلقة بحیاتھ وبالعالم الذي یعیش فیھ 

 طبعا للرسوم المتحركة عدد كبیر من الرسائل ، وكلھا مقصودة فمنھا تلك التي تنمي خیال الطفل ، وأخرى 

نمي وجدانھ والجانب األخالقي في شخصیتھ ، كما أن ھناك رسوم متحركة ھزلیة وترفیھیة تقدم للطفل ت

  .الخ ...قصد التسلیة 

  للرسوم المتحركة أثار ایجابیة وأخرى سلبیة ، فمنھا الرسوم المتحركة التربویة التي تساعد الطفل على 

، كما منھا ماھو سلبي " الباطل"و" الحق"و " الشر" و " الخیر "التفریق بین بعض مفاھیم الحیاة االجتماعیة 

وفي غالبیتھا تركز على التأثیر في مشاعر الطفل ، فتعلمھ الشجاعة المفرطة ، وكیفیة استعمال القوة من 

  .أجل التغلب على الغیر ، كما أنھا تغرس فیھ روح القتال والعدوان اتجاه اآلخرین

طل تنتھى قصتھ ٳما بالخیر والشر ،وكثیر مایقتدى الطفل ببطل الشریط   نعم بحیث أنھ لكل رسوم متحركة ب

  .المتحرك، فیقتبس شخصیتھ ویقلدھا ویعیشھا في عالم الخیال وكأنھا واقع وحقیقة 

 بطبیعة الحال وكما ھو معلوم لدى العام والخاص فان العدوان یولد العدوان ، وكلما تمسك الطفل بقصص 

القتال والمصارعة ، ازداد في شخصیتھ عدوانا وتصرف في سلوكاتھ بشكل سلبي متحركة یكثر علیھا طابع 

بطریقة غیر مباشرة ، فالرسوم المتحركة التي یكثر فیھا استعمال العنف حتما تؤثر في سلوكات الطفل 

  .ویصبح یؤمن بھا باعتبارھا قدوة لھ في الحیاة 

نف والعدوان في الرسوم المتحركة بشكل   ویكون االستیعاب النفسي للطفل من جراء مشاھدتھ الع

  الشعوري 

 یتوحد السلوك مع شخصیة الطفل من خالل مشاھدتھ وتقلیده لسلوكات عدوانیة ، عندما یعجز الطفل عن 

إدراك الحقیقة ، كما یجب أن تكون ، خاصة عندما یكثر من مشاھدة الرسوم المتحركة یغلب علیھا الطابع 
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قصة في األصل تسعى الى تھذیب السلوك وتبیان الفرق بین الصالح العدواني ، حتى وان كانت ال

  .والطالح ، والخیر والشر 

  فعلى الوالدین مراقبة األبناء في مشاھدتھم لمختلف الرسوم المتحركة خاصة وأن القنوات التلفزیونیة 

ف علیھا أفراد متخصصة في طابع خاص من الرسوم المتحركة التي تدعوا الى الخیر وھي عادة قنوات یشر

التي غالبا ماتبث رسوم متحركة لھا عالقة بقیمنا " طیور الجنة "تربویون أو قائمة على أسس دینیة كقناة 

التي تقدم فیھا رسوم متحركة لألطفال كثیرا ماتھدف   )  Art neez(  وعاداتنا وتقالیدنا أو قناة أرتیناز  

  .ھ كعضو في المجتمع الى تربیة الطفل وتوعیتھ ، بما یجب أن یكون علی

 ان المراقبة الوالدیة ضروریة ویجب أن تكون مستمرة وبصفة غیر مباشرة حتى ال یشعر الطفل أنھ مراقب 

  .في كل تصرفاتھ فتضیق نفسھ ویلجأ إلى العدوانیة 

  . في الحقیقة كل قناة لھ میزاتھا وخصائصھا فقط یجب التأكد مما تبثھ من أفكار في أذھان األطفال 

جب ترك الطفل حرا لیتعلم الكثیر من الرسومات المتحركة خاصة وأنھا أصبحت جد متنوعة من حیث   ی

أھدافھا التربویة ، وفي نفس الوقت یجب أن نتحاور مع الطفل باستمرار بخصوص المواضیع التي شاھدھا 

الطفل في إشكالیة ، وھكذا كلما وقع في فھم خاطىء ، عملنا على توعیتھ وتعدیل سلوكاتھ فنقلل من وقوع 

العدوان عبر مشاھدة القنوات التلفزیونیة ، أما فكرة عزلھ عنھا ، ففي نظري ھذا خطأ یقع فیھ األولیاء ، ألن 

  . الطفل ال یدرك الحقائق اال بالمحاولة والخطأ 

  ׃تحلیل المقابلة أساتذة علم النفس 

 الطفل من إفراز الطاقة الباطنیة من خالل  من خالل إجابات األساتذة یعتبر التلفزیون وسیلة یتمكن منھا

انفعاالت الناجمة من تفاعلھ مع شخصیات ، كما انھ أداة التي ینمى بھا خیالھ ألن الخیال عامل مھم إلثراء 

و أداة مھمة للتسلیة و الترفیھ و التعلیم .معرفة الطفل و تفكیره و لتنمیة مھارة اإلبداع الفني و القصص لدیھ 

  .ضیة أوقات فراغھ و مصدر للمعلومات و المعارف إذا استغل بشكل جدیدیبحث عنھا لتم

و الرسوم المتحركة بالنسبة للطفل فھي جزء ال یتجزأ من حیاة الطفل تربطھ عالقة قویة یدرك من خاللھا 

ق الواقع ، و یكسب مفاھیم تتعلق بالعالم الذي یعیش فیھ ، لكن تبقى ھذه الرسوم المتحركة مستندة على حقائ

  .علمیة وواقعیة لیفرق بین الخیر و الشر ، و یعیش مع أحداثھا و حزنھا

 و یؤكد األساتذة أن الرسوم المتحركة رسائل متنوعة و مقصودة فمنھا التربویة التي تنمي خیال الطفل و 

ا الترفیھ الخ ، و الترفیھیة و ھزلیة قصد منھا التسلیة لكن ھناك رسائل خفیة یطبعھ..تساعده على تعلم اللغة 

و تحمل في طیاتھا قیم بعیدة عن أعرافنا و تربیتنا اإلسالمیة كاللباس الفاضح و بعض سلوكات مخلة بالحیاء 

  كأنھا حقیقة فتؤثر على  نموذج یقتدى بھ، حیث یتأثر بھا لدرجة التقمص و التقلید لشخصیة معتبرا البطل

ى الشر یغرس فیھ روح العدوان تؤثر في سلوكھ مشاعره ، و یتعلم الشجاعة المفرطة و كیفیة التغلب عل

و ھذا .. بطریقة غیر مباشرة ، عن طریق المحاكاة و ذلك بفضل التجربة الحسیة أرى ،أقلد،أسمع و أكرر 

بتعلم عن طریق المالحظة ، و استیعابھا نفسیا بشكل ال شعوري ، فیتوحد مع شخصیة البطل عند عجز في 
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، في غیاب رقابة الوالدین و دورھم في شرح و توعیة الذي یؤدي إلى فھم الحقیقة كما یحب أن تكون 

  .عدم إدراك الطفل معناھا الحقیقي بشكل سلیم

ولتقلیل من أثر سلبي للرسوم المتحركة وجد أن للوالدین دور فعال وذلك عن طریق مشاركة أبنائھم عند 

ھم لقنوات متخصصة في الرسوم ذات المشاھدة ، وتحدید مواقیت المشاھدة والحرص على شرح لھم وتوجیھ

  .طابع تربوي و مناسبة لعمر و شخصیة الطفل 

 وحول البدیل وجد أن الرسوم المتحركة لھا دور تنشئي في التعلم ضمن أھدافھا التربویة ، اذا استغلت 

ووجھت الطفل بتحاور معھ حول ما یشاھده ، وتوعیتھ وتعدیل سلوكیاتھ لتقلیل من وقوع في إشكالیة 

  .لعدوان ، وھي نقطة مشتركة اتفق علیھا كل من أساتذة علم النفس و علم االجتماع ا

  ׃ مقابلة خاصة بالتلفزیون الجزائري.71.3.

:الحالة السادسة  .6

   أنثى ׃ الجنس 

  .لیسانس حقوق :  الشھادة المتحصل علیھا 

  . سنة 28 ׃ الخبرة 

  .رئیسة دائرة البرامج العربیة :  المھنة 

  .ھى الخطوات المتبعة لبرمجة الرسوم المتحركة ؟ما) 1  

 تأتي مقترحات من الشركات للرسوم المتحركة عن طریق أشرطة ثم تشاھدھا الرقابة على رأسھا رئیسة - 

دائرة البرامج العربیة بمشاھدة ثالث حلقات األولى من الرسوم المتحركة ثم كشف من خالل ھذه الحلقات 

 و تبعث لمدیر )یوجد نموذج في المالحق  ( ر مقبول في ورقة تقریر الرقابةالثالث إن كان مقبول أي غی

البرمجة لإلمضاء على القرار دون إعادة مشاھدتھا و یكون مع المالحظة في تقریر الرقابة بساعة و تاریخ 

 توجھ بثھا و ھذا حسب الفترة الصباحیة التي تكون موجھة لألطفال ما قبل التمدرس ، أما الفترة المسائیة

من طرف الشركات   ) DVD( و طریقة األشرطة أ صبحت مكلفة فأصبح یبعث . لألطفال المتمدرسین 

للرسوم المتحركة فیھ أحسن اللقطات لكن بعد شرائھ نجد مضمون ال یتناسب فیرفض ، و ذالك بمراعاة 

 تحتوي على صور جانب تربوي و أخالقي و القیم االیجابیة كالتعاون و حب الخیر و رفض الرسوم التي

  ...). جاك( أو وجود أسماء أجنبیة ) الصلیب ، الكنیسة (للدیانة األخرى  المسیحیة

 و ھناك بعض صور العنف في الرسوم المتحركة لكن نختار اقل عنفا تصور العداء بین الخیر و الشر و 

 و البطولة الن الرسوم في األخیر ینتصر الخیر و یكون العنف في الرسوم المتحركة الذي تشیر إلى القوة

و الطفل بفطرتھ یكتشف البطل الخیر و البطل الشریر ، و تبقى . المتحركة اعنف من التي تبرمج فنرفضھا 

  .مھمة األسرة في توجیھ و شرح لھم

 ال یوجد البرید خاص باألطفال حول طلباتھم او أي اتصال مع األولیاء بل مھمة كلھا للمبرمج رغم بعض -

  .رداءة في بعضھاالتجاوزات و 
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 تعاد بعض الرسوم و ھذا راجع لعدم وجود المادة ، حیث توجد مجموعة من الرسوم المتحركة تاتي -

وھذا تحت تأطیر المبرمجون اإلعالمیون ، مع عدم وجود مختصین في علم . دون طلب ، فتختار  األفضل 

  .النفس و علم االجتماع أو التربیة 

م إنتاج الرسوم المتحركة محلیا إلى قلة اإلمكانیات و الخبرة الن إنتاجھا  و یرجع سبب تراجع أو انعدا-

یتطلب تقنیات ھائلة و رسامین محترفین إال بعض المحاوالت للرسومات تابعة لمؤسسات خاصة مثل 

التي تحسب على األصابع فھي قلیلة ، أما معظمھا مستوردة و مترجمة للغة العربیة .... المفتش الطاھر 

 الرسوم المتحركة منھم أفالم الرسوم المتحركة التي تعرض في 45-40تراوح عددھا في السنة  بین التي ی

 رسوما متحركا في السنة على المراحل و الفترات الثالث  الفترة 29 رسوما ، تبث 22الظھیرة االثنین ب 

 ساعة للرسوم 364 د و 17الصباحیة و منتصف النھار و الفترة المسائیة لتصل لحجم البث السنوي ب 

  . ٪5.31المتحركة أي ما یقدر ب 

  

  ׃تحلیل المقابلة 

بعدما كان  ) DVD(لبرمجة الرسوم المتحركة یكون التعامل مع عدة الشركات تقدم منتوجھا عن طریق   

عبارة عن القرص  (DVDیستعمل أشرطة التي تكلفھم كان یستعمل أشرطة التي تكلفھم مادیا مقارنة مع 

لجنیریك وبعض الحلقات وكل حلقة فیھا أحسن لقطات لمدة معینة ، لیتمكن من معرفة محتواھا یحتوي على ا

وأخذ فكرة عنھا كدعایة وإشھار للرسوم المتحركة ، وبعد ما تشاھدھا الرقابة على رأسھا رئیسة دائرة البرامج 

ي تتضمنھا والتي تؤثر العربیة ومجموعة من المبرمجون دون وجود مختصین في علم النفس یحلل رسائل الت

، وعلماء االجتماع والتربیة لمراعاة القیم االجتماعیة التي یتشرب منھا )الطفل(على سلوكھ وشخصیتھ 

وتساعده على تنشئة سلیمة ودون االكتفاء بمالحظة ، وإنما إحاطة بسلوكیات وحاجیات الطفل ، وكما توضح 

فإذا " تحركة مدرسة خاصة بالطفل یتعلم منھا الحیاة أن الرسوم الم" األستاذة كركوش من خالل المقابلة 

أعدت بشكل بیداغوجي وتربوي سار على منھاج تسوده القیم االیجابیة ، وھذا ما تصرح بھ رئیسة البرامج 

العربیة في اختیار الرسوم المتحركة في مراعاة ھذه القیم ورفض الرسوم التي تحتوي على صور للدیانات 

الذي بث " الجوال "لكن من مالحظاتنا على سبیل المثال الرسوم المتحركة ....الصلیب أخرى كالمسیحیة مثل 

وھذا راجع إلى أن الرسوم التي ...في شھر رمضان الماضي یتضمن صور من الدیانة المسیحیة كالكنیسة 

تبث على الطفل العربي بشكل عام والطفل الجزائري بشكل خاص رسوما مستوردة صنعت لثقافة و قیم 

منتجیھا فال یمكن رفض كل الرسوم المتحركة نظرا لغیاب إنتاج وطني ومحلي الذي یحتاج إلى اإلمكانیات 

  .والتقنیات ھائلة ، وتبقى األسرة الموجھ األول ألبنائھم 

  وصور العنف والعدوان في الرسوم المتحركة حسب تصریحاتھا یختار أقل عنفا وھي التي تصور العداء 

،ویكون ھذا العنف عبارة عن القوة و البطولة والشجاعة ، لكن للتغلب الخیر على الشر بین الخیر والشر 

وجود طرق عنیفة للنصر ، وھذا ما تؤكده النظریة المیكافیللیة فالغایة تبرر الوسیلة ، فللوصول للھدف 

یابانیة استعمال العنف للقضاء على العدو ، والواقع یشیر أن معظم الرسوم المتحركة المستوردة ال
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واألمریكیة خاضعة لفلسفة القوة و البطولة المفرطة تعود علیھا الطفل ، وأصبح یرى نفسھ فیھا 

  .ویفضلھا ألنھا تعتبر لھ نموذج و قدوة یقتدى بھا 

  ׃ مقابالت خاصة بأولیاء المبحوثین .71.4.

   ׃ الحالة السابعة.7

  ذكر׃الجنس 

   ثانوي׃المستوى التعلیمي 

  متوسط׃سرة المستوى المادي لأل

  03 ׃عدد األبناء 

  ׃عرض الحالة 

  .   الرسوم المتحركة بالنسبة لي أجد أنھ یطغى علیھا جانب ترفیھي أكثر من الجانب التربوي

 سا فھو مدمن علیھا ، حیث أالحظ علیھ عند 24 سا في 24 نعم یشاھد ابني الرسوم المتحركة تقریبا 

  .حدیق المشاھدة االھتمام الزائد مع الصمت و الت

 ال احدد لھ مواقیت المشاھدة فھو یقسم وقتھ و یعرف مصالحھ فأوقات الدراسة في وقتھا و الرسوم 

  .المتحركة في وقتھا دون اختیار لھ ھذه الرسوم

 نعم أجد أن الرسوم المتحركة اثر في سلوك ابني حیث یتكلم كثیرا لغة الرسوم المتحركة ، و أصبح خیالھ 

ك مخلوقات في تلك الكواكب كما یشاھدھا في الرسوم المتحركة التي تتسم بالخیال واسع حیث یؤمن أن ھنا

  .علمي بعیدة عن الواقع 

 أكید أن ھناك تغییر في سلوكات ابني بظھور سلوك عدواني من جراء مشاھدتھ للرسوم المتحركة العنیفة 

جو البیت و ال یلعب مع التي تصبح یفضلھا و معجب بھا ، فیطبق ذلك بضرب أخواتھ مع انغالقھ في 

أصدقائھ ألنھ یرى أن المحیط الخارجي یطغوا علیھ العنف و العدوان و ھو طفل مسالم، بالنسبة للرسوم 

المتحركة التي فیھا العنف و العدوان تعلم الطفل بان القوي ھو الذي یقاتل و یتعارك ، لكن ھذا حسب 

ما یشاھده من عنف و عدوان ، و ھناك أطفال لھم شخصیتھ ، فھناك أطفال لھم شخصیة ھشة یتأثر كثیرا ب

شخصیة قویة یعني أن مایراه ال یؤثر علیھ ألنھ یبني من القنوات الفضائیة تقدم رسوم المتحركة كثیرة و 

  .متنوعة فیھا كثیر من الحركات القتالیة 

  ׃ الحالة الثامنة .8

   ذكر ׃الجنس 

   ثانوي ׃المستوى التعلیمي 

   معلم ׃المھنة 

  متوسط ׃ستوى المادي لألسرة الم

  03׃عدد األبناء
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  ׃عرض الحالة 

  .الرسوم المتحركة ھناك نوعان من الرسوم تجاریة و تربویة و لھا رسائل معینة 

. ، حیث أالحظ علیھ التركیز و یتأثر بھا كثیرا " سبایس تون"نعم یشاھد ابني الرسوم المتحركة خاصة قناة 

 خاصة في أوقات العطلة و اجعل لھم الحریة في مشاھدتھا ألنھا تسلیھم بصراحة ال احدد مواقیت المشاھدة

  .و ترفھ عن أنفسھم 

  .كما ال یوجد اختیار لھذه الرسوم المتحركة و شخصیا ال أراقبھم 

  .إن الرسوم المتحركة تحمل مجموعة من القیم فتؤثر على سلوكھ 

  .الحركات التي یمارسھا بین أخواتھ أحیانا أجد تغییر في سلوكات ابني المتمثل في تقلید بعض 

موقفي من الرسوم المتحركة التي فیھا العنف و العدوان ھو ان صور العنف طغت على الرسوم المتحركة ، 

  .و أجد أن ھذا العنف رمز للشر و ذلك بتغلب الخیر ضد الشر أي الصراع بینھما 

  ׃الحالة التاسعة .9

   ذكر ׃الجنس 

  ئي  ابتدا׃المستوى التعلیمي 

   ال شيء׃المھنة 

   متوسط ׃المستوى المادي لألسرة 

  05 ׃عدد األبناء 

  ׃عرض الحالة 

الرسوم المتحركة عبارة عن رسوم تروي حكایات و قصص تعرض على األطفال و ھي وسیلة التسلیة و 

  .الترفیھ لمال وقت الفراغ 

الفضائیة أالحظ علیھ التركیز و عدم  نعم یشاھد ابني الرسوم المتحركة خاصة الرسوم التي تبثھا القنوات 

وعي بما یحیط حولھ ، ال احدد مواقیت الرسوم المتحركة التي یشاھدھا إال في أوقات الدراسة و خاصة 

  .وقت االمتحان اطلب منھ مراجعة دروسھ ثم مشاھدة الرسوم المتحركة 

  .بھ كما ال اختار لھ الرسوم المتحركة بل ھو الذي یختار ما یعجبھ و ما یناس

نعم تؤثر الرسوم المتحركة على سلوكھ حیث یصبح یتصرف مثلھم و یتكلم لغتھم و یقلدون كل ما یرونھ و 

 سنوات كان یشاھد الرسوم المتحركة السیارات 5 أو 4یصدقون ما یشاھدوه فابني عندما كان صغیرا عمره 

ظر إلیھا و قال لعا اطلب منك أن تتكلم ، و في یوم كنا نتسوق فجري نحو الطریق و إذا بسیارة قادمة ، ن

  .تتوقفي اعتقادا منھ أنھا تسمعھ ، فلوال أن كانت السیارة غیر مسرعة  لصدمتھ 

مع إخوتھ ، و یحب كثیرا األفالم التي فیھا ) یضارب( نعم أجده عنیفا في بعض األحیان ، یحب أن یتصارع 

  كان فیھ قتال وإذا  كان الجواب ال فال ضرب و أي فیلم یراه في التلفزیون یطلب من إخوتھ أخباره إن

  .یشاھده 
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موقفي من الرسوم المتحركة التي فیھا صور العنف و العدوان إنھا غیر مقبولة ، من أحسن عدم وجود 

  .ھذه الصور المبالغ فیھا ، البد من وجود الرسوم المتحركة تربویة و ترفیھیة 

  ׃الحالة العاشرة.10

   أنثى ׃الجنس

   جامعي ׃یميالمستوى التعل

   أستاذة التعلیم الثانوي׃المھنة 

   متوسط ׃المستوى المادي لألسرة

  03 ׃  عدد األبناء

  ׃ تمثلت االجابة كمایلي ׃ عرض الحالة 

  الرسوم المتحركة بالنسبة إلي وسیلة الترفیھ و التسلیة و أبنائي یشاھدونھا كثیرا ، و عند مشاھدة ھناك 

عھا وال یعرف ما یحیط من حولھ ، و ال یرید أن یزعجھ أحد و یغلق  سنوات یغوص م7أحدھم في عمره 

  .في بعض األحیان الباب علیھ حتى ال یدخل علیھ أحد

 نعم احدد مواقیت المشاھدة أثناء الدراسة أطلب منھ أن یقلل من مشاھدتھا و ینتبھ لدروسھ بالدرجة األولى 

  .ثم تأتي الرسوم المتحركة بالدرجة الثانیة 

ة أنا ال احدد لھ الرسوم المتحركة التي یشاھدھا بقدر ما احدد لھ األفالم لما فیھا من صور العنف و  بصراح

  " .االكشن"ھو یحب ھذه األفالم مثل أفالم 

نعم أجد أن الرسوم المتحركة لھا اثر سلبي أكثر من ایجابي الن الرسوم المتحركة أخذت كل وقتھ و یقول 

لكي ال أخلق لك مشاكل و كان لھ أصدقاء كثیرین ، و من جراء مشاھدتھ لي ال اخرج أللعب مع أصحابي 

للرسوم المتحركة أصبح عالمھ الخاص و أصبح لھ صدیق واحد مثلھ مدمن على مشاھدتھ للرسوم المتحركة 

  .التي فیھا العدوان و العنف 

ر في طریقة كالمھ فأصبح   أكید من خالل مشاھدة للرسوم المتحركة دائمة ھناك عدة تغییرات من بینھا تغی

یتكلم لغتھم كما ظھر علیھ سلوك عدواني و عنیف فمرة ضرب أخوه األصغر بضربة كراطي في بطنھ كاد 

  .أن یموت

  الرسوم المتحركة التي فیھا عنف و عدوان تؤثر سلبا على أوالدنا خاصة الطفل یكتسب كل ما یشاھده ، و 

 قد یمارسھا و ھو كبیر الن الطفل یدون فیھا األشیاء السلبیة و یتبلور في ذھنھ و تبقى تلك المشاھد راسخة

  .االیجابیة 

و نظرتي للتلفزیون عدم وجود إنتاج جزائري للرسوم المتحركة و أن یبرمج الرسوم التثقیفیة و التعلیمیة 

دمة في مثل تعلیمھم الحساب ، و تربویة مثل تعلیمھم كیفیة الصالة ، و لألسف أرى أن كل ھذه برامج منع

تلفزیوننا ، و حتى في الفضائیات طغت في أغلبیتھا كل مظاھر العنف والعدوان و عند المناقشة حول ما 

كان یبرمج في الماضي من الرسوم المتحركة كلھا براءة و الحث على الخیر و التعاون نجد تغیرا في 

  .محتویات الرسوم المتحركة یقولون أن ھذا الواقع الذي نعیش فیھ
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  ׃حالة الحادیة عشرةال .11

   أنثى ׃ الجنس

   جامعي ׃المستوى التعلیمي 

  معلمة׃المھنة 
  متوسط׃المستوى المادي لألسرة

  04׃عدد األبناء
  

  ׃ من خالل المقابلة تمثلت اإلجابات كمایلي׃  عرض الحالة

كثیرا الرسوم الرسوم المتحركة ھي من البرامج التثقیفیة و الترفیھیة و قد تكون تدمیریة ، و ابني یشاھد 

  .المتحركة ، حیث أالحظ علیھ من خالل المشاھدة االنتباه و االھتمام بشغف

بالنسبة لتحدید مواقیت المشاھدة فأنا أحدد وقت مشاھدة أبنائي و ذلك لمراجعة دروسھم ، و اختار أحیانا 

  .الرسوم المتحركة التي یشاھدونھا 

ك ابني بشكل كبیر ، و ذلك بظھور سلوك عدواني و ذلك  نعم أجد أن الرسوم المتحركة أثر في تغییر سلو

بمشاھدة الرسوم المتحركة طول الوقت مع أخیھ و بعد انتھاء یصعد فوق األریكة و یقفز و یقول لعمتھ أیتھا 

و أیضا " . سوف اقضي علیك"و " سوف أقتلك"الشریرة و یبدأ بالضرب بالیدین بإضافة األلفاظ األخرى 

  .بوضع إزار حول رقبتھ و یقفز و یجري مع استعمال العض كالسیف" اتمانب"یقوم بتقلید بطل 

 موقفي من الرسوم المتحركة التي فیھا العنف و العدوان أنا شخصیا ال أوافق على مثل ھذه الرسوم 

المتحركة التي تبعث على غرس مبادئ العنف و العدوان في نفوس أبنائنا فھي تؤثر سلبا على سلوك الطفل 

ف و الطفل بصفتھ یعتمد على خیالھ الواسع قد یجعل من ھذه الرسوم المتحركة منطلقا للتعبیر عن ، فالعن

  .أفكاره و مبدءا قد یعتد علیھ مستقبال مع نموه الفكري و الوجداني الجسدي

  لذلك أطالب المسیرین لھذه الحصص الترفیھیة أن یختاروا األحسن ألبنائنا كالرسوم التي تھدف إلى غرس 

ح المحبة بین األصدقاء التي تجعل من الخیر والتعاون ھدفا سامیا قد یفھمھ الطفل ویحاول تطبیقھ ، فما رو

الى مثل ھذه البرامج السامیة والنبیلة التي تجعل من الطفل ) عصر العولمة (أحوجنا في ھذا العصر 

ال و الواقع ، وھذا ما شاھدتھ شخصیة متزنة وعقالنیة تعي ما تقول وما تفعل ، فال تبعثر أفكاره بین الخی

میدانا من خالل مھنتي كمعلمة ، كیف أن األوالد قد یلجاؤون إلى اقتناء األدوات التي تحمل صور بعض 

سبي درمان ، دراغوبول ، (شخصیات ھذه الرسوم التي تثیر العنف وخاصة األوالد ، ومن بین ھذه الرسوم 

كیف یتبادلون أسماء ھذه الشخصیات وكیف یتقمصون وخاصة وقت الراحة أالحظ .....) حرب الفضاء 

شخصیاتھم ، فیلجأون إلى العنف والضرب والقفز وصنع األسلحة من الورق او الخشب وھذا ما یتسبب في 

عند تقمصھم لھذه الشخصیات عكس الفتیات فھن یخترن الرسوم المتحركة التي ...إصابة احدھم بجروح 

الخ .....جمیلة والعالم الملئ بالحب والحنان والتعاون مثل فلة ، باربي تعبر عن أنوثتھن وعلى األشیاء ال

وھذا ال یمنع من وجود بعض الرسوم الموجھة للفتیات خاصة والتي تحتوي على أسلوب العنف والعدوان 
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فمن خالل مشاھدتي لھذا وجدت أن بناتي ال یحبذن ھذه الرسوم بل األوالد یمیلون ) الفتیات األربعة(

  .أكثر رغم كون شخصیات ھذه الرسوم فتیات إلیھا 

 وفي األخیر أقول بصفتي معلمة وأم أن ھذا النوع من الرسوم قد ال یخدم بل الیساعد على نمو شخصیة 

متزنة ومتكاملة للطفل بل قد یحط من بعض القیم والمبادئ التي قد یغرسھا الوالدین والمحیط المدرسي ، 

من برامج تدمیریة على تشویھ عقل الطفل وجعل منھ أداة أو سالح جریمة فتعمل وسائل اإلعالم بما تحملھ 

منذ الصغر ، والواقع یحكي لنا عن أخطاء فضیعة ارتكبھا األطفال الصغار بسبب ما یشاھدونھ من ھذه 

 البرامج المثیرة للعنف والعدوان، وكلما كبر الطفل ونما نجده ینجذب إلى االفالم البولسیة أو التي تحث على

الجریمة والعنف ، وقد یصل بھ المطاف في األخیر مستقبال وراء القضبان ، إن تجاھل الوالدین ھذا األمر 

  .والمجتمع ككل 

  الحالة الثانیة عشرة .11

  . ذكر׃الجنس 

  . متوسط ׃المستوى التعلیمي 

  . متوسط ׃المھنة 

   .03 ׃عدد األبناء 

  ׃ تمثلت اإلجابات كمایلي ׃عرض الحالة 

  .المتحركة ھي وسیلة ترفیھیة وتثقیفیة وتعلمیة لألبناء الرسوم 

نعم یشاھد كثیرا الرسوم المتحركة ، حیث أالحظ علیھ االنسجام والتعایش معھا ، اما في تحدید مواقیت 

  المشاھدة فصراحة ال احدد لھم ، كما الاختار لھم الرسوم المتحركة بل ھو حر في االختیار 

لبي في سلوك ابني ألنھ في بعض حركاتھ یقلد بطل الرسوم المتحركة مثل توم   نعم أجد أن الرسوم اثر س

  الخ وبعض السلوكات منھا القفز واستعمال عصا على شكل سیف وكأنھ یقاوم األعداء ...وجیري ، یوڤي 

موقفي من الرسوم المتحركة التي فیھا العنف والعدوان ان لھا تاثیر سلبي خاصة على الطفل الن الطفل في 

ھذه المرحلة یكتسب ویتعلم مما یأخذه ، ویطبقھ في الواقع مع إخوانھ ویحاول في سلوكھ تقلید البطل، ویتكلم 

  .  باسمھ وكأنھ یملك قدراتھ 

  الحالة الثالثة عشرة .12

  . أنثى ׃الجنس 

  . ثانوي ׃المستوى التعلیمي 

  . معاونة تقني للمخبر ׃المھنة 

  . متوسط ׃المستوى المادي 

  .02 ׃بناء عدد األ

  ׃ من خالل المقابلة صرح كمایلي ׃عرض الحالة 

  .تمثل الرسوم المتحركة وسیلة الترفیھ والتسلیة للطفل وفي بعض األحیان تثقیفیة 
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نعم یشاھد ابني الرسوم المتحركة حیث أالحظ علیھ عند المشاھدة االنتباه المفرط والتحدیق الكثیر مع 

بت منھ أن یتناول الغداء أو یجلب شيء ما لي یرفض وال یبالي بما أقولھ التركیز بما یقال ویفعل ، وإذا طل

  .كأنھ ال یسمع 

 بالنسبة لتحدید مواقیت المشاھدة فال احدد في العطلة لدیھ كامل حریة في المشاھدة ، لكن اثناء الدراسة 

   .احددھا لیلتزم بمراجعة ، بایضافة إلى عدم اختیاري للرسوم المتحركة التي یشاھدھا

في بعض األحیان أجد تغییر في سلوكھ فیصبح عدواني وعنیف وذلك من كالمھ ونظراتھ ، وأحس انھ  

، حیث اشتكى لي صدیقھ أنھ یتعامل معھ بعدوانیة أثناء یحمل في مكبوتاتھ عنفا وارى فیھ شيء من التمرد

نفسانیة ألرى حالتھ فطلبت اللعب ، وعندما أخبرتھ قال أنھ یلعب معھ فقط ، فقررت أن أخذه الى أخصائیة 

مني أن أجلس معھ أثناء المشاھدة التلفزیون وخاصة الرسوم المتحركة العنیفة ،وأن أقلص فترات المشاھدة 

  ) .الفترة الزمنیة (التي یستغرقھا 

الرسوم المتحركة التي فیھا العنف والعدوان غیر مقبولة على اإلطالق ، فھي تؤثر سلبا على نفسیة الطفل 

 فیھ العنف حتى یكبر، ان ببرمجتھا أصبحت الرسوم المتحركة العنیفة وذات طابع عدواني المفضلة وتنمي

  .عند األطفال ، لكن لو تبرمج رسوم تثقفیة وتربویة سیتعودوا علیھا وینشئوا على القیم االیجابیة 

  الحالة الرابعة عشرة .14

  . أنثى ׃الجنس 

  . دون مستوى ׃المستوى التعلیمي 

   ׃ المھنة

  . ضعیف ׃المستو ى المادي لألسرة 

  .06 ׃عدد األبناء 

   ׃عرض الحالة 

  .    الرسوم المتحركة وسیلة الترفیھ والتسلیة یقوم األطفال لمشاھدتھا للترویح عن أنفسھم 

نعم یشاھد ابني كثیرا الرسوم المتحركة خاصة في أوقات العطلة ، تقریبا یوما بكاملھ وھو یشاھدھا بشكل 

  .ن قناة ألخرى ، فأالحظ علیھ فرحة ومركزا مع أحداث وأبطالھا كبیر م

ال احدد لھ مواقیت المشاھدة ، لكن اطلب منھ الخروج للعب مع أصدقائھ ، كما ال اختار لھ الرسوم المتحركة 

  .بل ھو یختار الرسوم التي تعجبھ 

ح یعرف الحساب والحروف ، كماساعدتھ  في دراستھ أصب" أمي"نعم أصبح یتكلم بلغة الفصحى ینادني 

ومن خالل مشاھدتھ للرسوم المتحركة كثیرة بأنواعھا ، خاصة التي فیھا معارك أصبح عنیفا فعندما .الخ ..

ویقاتل كأنھ بطل بقل لھم ) خشبة(یخرج من البیت مباشرة بعد ذلك یضرب أوالد الجیران ، یقلد بأخذ عصا 

  .ل ویضرب بغتة ، شكل لي عدة مشاك" أیھا األعداء"

أجد الرسوم المتحركة التي فیھا العنف والعدوان بمختلف صوره إنھا تضر الطفل ویتعلم الضرب وصرحت 

  "مش ملیحة "بقولھا 
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  ׃تحلیل المقابالت مع األولیاء  

من خالل المقابالت التي تمت واإلجابة على التساؤالت ، تبین أن الرسوم المتحركة بالنسبة لألولیاء ،   

وتثقفیة تعلم الطفل وتسلیھ لدیھا رسائل معینة ، إلى جانب ذلك تدمیریة وھذا ما تصرح بھ وسیلة ترفیھیة 

  ) .11(الحالة الحادیة عشرة 

 اتفق معظم األولیاء أن أبنائھم یشاھدون الرسوم المتحركة لدرجة اإلدمان ، وھذا نظرا للتطور التكنولوجي 

 ، فتحت المجال للمشاھدة أكثر من رسوم بظھور الفضائیات التي تبث قنوات متخصصة في الرسوم

ومتنوعة فشدت انتباھھ ، وجعلتھ یغوص فیھا دون إدراك بما یدور حولھ ، من خالل التركیز والتحدیق 

واالھتمام الزائد ، جعلت األولیاء الیحددون مواقیت المشاھدة وال یختارون لھم الرسوم المناسبة ما عدا 

التي تحدد لھ مواقیت المشاھدة من أجل ) 14(والرابعة عشرة ) 10(بعض الحاالت مثل الحالة العاشرة 

مراجعة دروسھ ، دون رقابة على محتویات ھذه الرسوم المتحركة ، وھذا ما یؤكده األستاذ جمال معتوق 

باعتبار أن الرسوم المتحركة خلقت للطفل " أن دور الوالدین إنجابي أكثر من وظیفي " من خالل المقابلة 

فیھا جید ، رغم التغیرات التي تطرأ  على سلوكات أبنائھم سواء ایجابیة مثل تعلم اللغة وكل شيء 

وھذا ما تبینھ الباحثة منال أبو الحسن ان الرسوم المتحركة اثر في تنمیة الجوانب المعرفیة ...والحروف 

ى التغیرات السلبیة وھذا ما نجده في الحالة الرابعة عشرة ، باالضافة إل....واللغویة لدیھ من الحساب 

  ׃المتمثلة في عدة أشكال من العنف والعدوان 

 تقلص التفاعل الطفل مع المحیطین بھ من الوالدین وجماعة رفاقھ ، وبتشرب تلك السلوكات ׃   أوال

العدوانیة جعلتھ إنسانا خائفا ال یستطیع مواجھة الواقع والمحیط الخارجي باعتباره وسطا عنیفا وھو طفل 

وھذا ما أظھرتھ دراسات نفسیة أن األطفال الذین یشاھدون مناظر العنف في الرسوم المتحركة مسالم ، 

یتصرفون بطریقة عدوانیة أو بشكل مؤذ إزاء اآلخرین ، كما أنھم یصبحون اقل حساسیة إزاء األلم ومعاناة 

   ] 213[الغیر ، ویصبحون أكثر خوفا من العالم الخارجي المحیطة بھم 

  .ور العنف الرمزي من خالل التمرد وعدم الطاعة ألوامر والدیھ  ظھ׃   ثانیا

 تقلید حركات عدوانیة وممارستھا على إخوانھ أو كبتھا وخزنھا في استعداد لطرحھا في المحیط ׃  ثالثا 

  .المدرسي ، أو جماعة رفاقھ التي تعتبر متنفسا لتلك السلوكات العدوانیة 

اھدة البرامج من خالل البحث عن صور أكثر من العنف والضرب في  انتھاج نمط عدواني في مش׃   رابعا

  .الخ ...أفالم البولسیة 

  وكان موقف األولیاء أن ھذه مظاھر العدوان موجودة في الرسوم المتحركة تؤثر سلبا على أبنائھم ، 

تي تحتویھا وتغرس فیھم روح العنف ، وطاغ علیھا الصراع الدائم بین الخیر والشر ، وان صور العنف ال

سیتعود علیھا الطفل ویصبح العدوان والعنف مقبول لدیھ والقوي ھو العنیف ، فلھذا البد من سلوك ولیس 

.مجرد موقف للحفاظ على جیل الغد 
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  ׃نتائج المقابالت .71.5.

  

  ׃بعد عرض المقابالت وتحلیلھا توصلنا إلى مایلي  

  . الحد من التقلیل من أثارالرسوم المتحركة  أن كل مؤسسات التنشئة االجتماعیة مسؤولة على-

 أن صور ومظاھر العنف والعدوان التي تحتویھا الرسوم المتحركة لھا عالقة شدیدة بتنمي سلوكات -

  .عدوانیة للطفل الجزائري 

 أن للرسوم المتحركة سلبیات أكثر من ایجابیات وھذا لما تتنافى محتواھا مع ثقافة المجتمع وقیم الدینیة -

  .إلسالمیة ا

  . یعتبر الطفل البطل نموذج یقتدى بھ سواء كان شریرا أو خیرا -

  .  ألثار سلبي للرسوم المتحركة وإدراكھم رقابة من طرف الوالدین تتوقف على مدى وعي لمكونات الطفل -

لى  عدم وجود مختصین في علم النفس والتربیة وعلم االجتماع في برمجة الرسوم المتحركة الذي یؤدي إ-

  .عدم فھم رسائل ومضامین تلك صور وكیفیة تفاعلھا واستقبالھا من طرف الطفل 

  . نقص إنتاج وطني للرسوم المتحركة یؤدي إلى استیراد رسوما تتماشى مع ثقافة منتجیھا -

  . أكثرالشركات المنتجة للرسوم ھدفھا تجاري استھالكي أكثر من تربوي -

  .تحركة مجرد التسلیة والترفیھ وبالتالي الیراقبون ما یشاھده أبنائھم معظم األولیاء یعتبرون الرسوم الم-

 أن أغلبیة األولیاء الحظوا عدة سلوكات عدوانیة والتي تدل على العنف لدى أبنائھم سببھا مشاھدة الرسوم -

 المتحركة تمثلت عموما في الضرب ، التمرد ، المصارعة ، واأللفاظ العنیفة مثل سأقضي علیك ، محتال

  .الخ ...
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  ׃ستنتاج العام للدراسة إلا

   بعد عرض وتحلیل الفرضیات والمقابالت وتحلیل المحتوى نستنتج من بحثنا ھذا التي یخص الظاھرة 

من خالل ٳشكال المتمثل في كیفیة " أثر الرسوم المتحركة في تنمیة السلوك العدواني للطفل الجزائري "

ن جراء مشاھدتھ صور عدوانیة ،فنجد أن ھناك سلوكات عدوانیة في الواقع ، وحاالت تنمي ھذا السلوك م

  ׃الناجمة عن تقلیدھم ألبطال الرسوم فتوصلنا إلى صحة الفرضیات من خالل النتائج التالیة 

 ٪ ، فوجدنا نسبة 51.67 أغلب المبحوثین یفضلون الرسوم المتحركة التي فیھا حركة وعنف بنسبة -

  . اإلناث ، من خالل اتجاھاتھم و وعناوین المفضلة لدیھم الذكور تفوق نسبة

 معظم المبحوثین یشاھدون الرسوم المتحركة وھذا بعد عودتھم من المدرسة ،فتكون الفترة المسائیة أكثر -

إقباال في مشاھدة الرسوم ،أما أثناء العطلة فتشاھد في أي وقت وھذا حسب وقت فراغھم مع تفضلیھم 

ٳنساني ، ویختارون القنوات الفضائیة على التلفزیون الجزائري وھذا لكثرتھا وتنوعھا للرسوم ذات طابع 

،مع اختیار أغلبیتھم قناة سبیس تون العربیة فتكون عدد الرسوم المتحركة المشاھدة األكثر من ستة تقدر  

البطل   ٪ فیعجبون ب46.67 ٪ ، وأكثر ما یعجبھم في ھذه السلسالت ھو البطل بنسبة 17.50بنسبة

 ٪ وھذا للدفاع عن أنفسھم بنسبة 53.33 ٪ ویتمنوا أن یكون مثلھ أقویاء بنسبة 80المصارع بنسبة 

  ٪ في عدم 55.83  ٪فیفضل مشاھدتھا بمفرده بنسبة 56.67 ٪ وما یجذبھم لكونھا مثیرة بنسبة 43.33

 لدیھم حریة االختیار بنسبة  ٪ فھم76.67٪ دون اختیارھم لھذه الرسوم بنسبة 55.83مباالة األولیاء بنسبة 

  ٪ دون طلب الشرح من الوالدین بنسبة 79.17

 57.5  ٪ مع توجیھھم من طرف أصدقائھم نحو الرسوم المتحركة التي لھا صبغة عدوانیة بنسبة 62.96

٪ التي تكون على 53.33 ٪ المتمثلة في الحركات بنسبة 62.50٪ وتجسید ھذه السلوكات العدوانیة بنسبة 

 ٪ ، بإضافة للرسوم 8.33٪ والذین یمارسونھا على صدیق باستمرار بنسبة 44.17صارعة بنسبة شكل الم

 ٪ 32.50المتحركة في التلفزیون یقومون أیضا بشراء أقراص مضغوطة  تحت دعوة أحد أصدقائھم بنسبة 

  ، ودعوتھم لمقاھي األنترنت التي وجدناھا عند الفئة العمریة التي تقدربین 

  .٪ 10.83ي تزید من تعلمھم أللفاظ عدوانیة وھذا بنسبة الت)  10-12(

 أن األولیاء الذي لدیھم مستوى التعلیمي العالي ھم أكثر رقابة ووعي بسلبیات الرسوم المتحركة  من -  

  .أولیاء  ذو مستوى التعلیمي منخفض 

  .  معظم األولیاء یعتبرون الرسوم المتحركة وسیلة الترفیھ والتسلیة ألبنائھم -

 أن معظم صور موجودة في الرسوم المتحركة و التي فضلھا واختارھا المبحوثین فیھا كثیرمن مشاھد -

  .عدوانیة ،حیث تستغرق وقتا طویال من وقت البث 

 تتفاوت درجة تأثر المبحوثین ،فھناك من یصل لدرجة اإلدمان على الرسوم المتحركة  فینتج عنھ ھیاج -

األسرة المضطربة تسودھا الخالفات فتزید من تعلقھ بھا والبحث عن حركي وعدوانیة أكثر خاصة في 

  ) .فاألسرة ضابط وموجھ أول لتعدیل سلوكات أبنائھم (نماذج عنیفة ،  وھناك بنسبة متوسطة 
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  كما أن تقلید السلوكات العدوانیة یتأثر بشخصیة الطفل ودرجة ذكاءه ، وعدد اإلخوة المتقاربین معھ 

  .  كن وأسلوب التنشئة األسریة بین التعزیز والتسامح نحو العدوان في السن ،ونوع الس

 للجماعة الرفاق دور في توجیھ وتجسید تلك السلوكات فیما بینھم ، بعد تطبیقھا على إخوانھم وفي حالة -

  .وجود تدخل من طرف الوالدین ، ینفس عن تلك السلوكات مع أصدقائھ وجماعة رفاقھ 

  .لب في الرسوم المتحركة من خالل الدراسة التحلیلیة  العنف الجسمي ھو الغا-

 فلھذا إن تفضیل الطفل للرسوم المتحركة العنیفة تحت غیاب رقابة الوالدیة وإعطاء الحریة الكاملة في 

مشاھدة مایریده ، وتحت تعزیز وتشجیع من رفاقھ وممارسة تلك السلوكات ، سیتشكل الطفل عنیف 

  . دوانیة والتي یراھا ھو شخصیة قویة وعدواني وتتنمى فیھ شخصیة ع
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  ׃خاتمة 

  

  

  

  إن الرسوم المتحركة تمثل العالم الخاص للطفل ، فھي تساھم إلى حد كبیر في تغییر سلوكھ ،حیث یقبل 

قوة و على أنواع مختلفة من أفالم الكرتونیة ، تحمل في طیاتھا صورا من العنف والعدوان الذي یرمز إلى ال

 ٪ من ثقافة الطفل تتسرب إلیھ من خالل ھذه 86الشجاعة ،وقیم سلبیة ال تنسجم مع ثقافتنا ،مع العلم أن 

السلسالت ،فروجت للعنف بال ھدف أو العنف للعنف نفسھ وربطت بین العنف و الخیال حتى أصبحنا ال 

  .نفرق بینھا وبین أفالم األكشن 

 اآلباء ال یراقبون نوع الرسوم المتحركة التي یشاھدھا أبنائھم وال  وكما أظھرت نتائج الدراسة فان معظم

یحددون ساعات إال في أیام الدراسة ، وذلك لتأثیرھا على تحصیلھم الدراسي ، فنجد الطفل حر في اختیاره 

یقبل على الرسوم التي تعجبھ ویمیل إلیھا حسب طبیعتھ ،فیتعرض للمشاھد العدوانیة ولساعات طویلة ومن 

اة ألخرى ، تجعلھ یستعیب تلك المشاھد بشكل ال شعوري أمام الالمباالة األولیاء ،واكتساب المفاھیم قن

الخاطئة عن مفھوم القوة والشجاعة ، فتصبح جزءا ال یتجزأ منھ ونموذج األعلى الذي یقتدى بھ ، فیتقمص 

تھ تحت توجیھ وتعزیز تلك الشخصیات وتتنمى فیھ سلوكات تقلیدا للبطل المفضل وتصبح جزء من شخصی

  .سلوكھ من جماعة رفاقھ 

 فلھذا فإن تأثیر الرسوم المتحركة على األطفال كبیر، ذلك أن لھا ایجابیات وسلبیات تعمل كل واحدة عملھا 

في الطفل ،حیث یؤكد الباحثین أن حصیلة ما یتلقفھ الطفل من معلومات ما بین ازدیاده، أي بعد الفطام  إلى 

كل ما یتالقاه بعد ذلك من علم ومعرفة بقیة عمره مھما امتدت عشرات السنین ،غیرأن سن البلوغ تفوق 

األسرة والمدرسة والمسجد إن أحسن استغاللھن وتكاملت أدوارھم ، یمكن أن یقوموا بدورا رئسیا في التقلیل 

ینا وھم زینة من خطرھا والتبصیر واإلرشاد الى ما ھو مناسب ، وألن الطفل نعمة من نعم اهللا وفضلھ عل

المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر " ׃الحیاة الدنیا لقولھ تعالى 

  ׃نحراف ، فلھذا یلزم مایلي إل  ، كان واجبا علینا أن نحافظ على ھذه النعمة من ا46 ص ] 116 ["أمال

  ׃على المستوى األسري 

وم المتحركة أثناء العطل أیضا ، والتفرغ للقیام بالنشطات أخرى كالریاضة  تحدید وقت المشاھدة الرس-

  .الخ ...والمطالعة 

  . الجلوس مع أبنائھم عند المشاھدة والمناقشة ما یتناولھ الرسوم من مصطلحات وسلوكیات -

  



184
  ׃على المستوى المدرسي 

ا الرسوم المتحركة وأھم المفاھیم  تحدید حصة على األقل في األسبوع تتضمن برامج التلفزیون من بینھ-

  .الخاطئة المكتسبة ومناقشتھا وتصحیحھا 

 مراقبة لوازم التلمیذ من أجل الحد من تبادل األسطوانات للرسوم المتحركة واأللعاب التي تروج لسلوكات -

  .عدوانیة وتحث على العنف 

   ׃على المستوى اإلعالمي 

 توعیة األولیاء وكیفیة توجیھ أبنائھم للرسوم المناسبة  قیام ببث حصص تلفزیونیة وإذاعیة من أجل-

  . وإحاطتھم بمكونات وحاجیات الطفل 

 وجود مختصین في علم النفس والتربیة وعلم االجتماع من أجل برمجة الرسوم التي تالئم سن ومتطلبات -

  .الطفل 

  ׃على المستوى الدیني 

  .رشیدھم لقدوات ونماذج ٳسالمیة  قیام بدورات دینیة خاصة بالطفل وما یشاھده ، وت-
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   میدانیــة بمدرسة آیت علي خالد ببوفاریكة ـــدراس

  

  

  ׃ تحت إشراف الدكتور                                                        ׃ من إعداد الطالبة

                                                رتیمي الفوضیل-شعبان مھدیة   

  

  

  :ةــمالحظ

 ھذه االستمارة بكل أمانة وموضوعیة، البیانات الواردة فیھا ال تستخدم إال ئنرجو منكم مل

  .یة، وشكرا مسبقا على مساھمتكم في إنجاز ھذا البحثألغراض علم

  2008-2007السنة الجامعیة 
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)بیانات خاصة بالمبحوث(استمارة 
  
 Ì –بیانات عامة  :  
  
  ذكر                              أنثى                        :      الجنس!!!1

  :السن-)02
  :المستوى الدراسي-)03
أمي           إبتدائي                    متوسط                       ثانوي            :  التعلیمي لألبالمستوى-)04

  جامعي

أمي            إبتدائي                    متوسط                       ثانوي                  : المستوى التعلیمي لألم-)05
                                جامعي               

  :مھنة األب-)06
   :مھنة األم-)07
  عمارة              فیال                   بیت تقلیدي:    نوع السكن-)08
  :عدد اإلخوة-)09
  :بیانات خاصة بالفرضیة األولى  
  

:                                 ثالثة:           إثنان :                 كم من تلفزیون لدیكم؟    واحد-)10
  أكثر
      

  نعم              ال              :      في وجود أكثر من تلفزیونین  ھل لدیك تلفزیون خاص بك-
  

   ھل تشاھد التلفزیون ؟     نعم                 ال         -)11
   رتب البرامج التي تحب مشاھدتھا؟-
  

  مسلسالت           برامج ریاضیة            رسوم متحركة             أشرطة علمیة  أفالم و 
   ما نسبة إھتمامك بمشاھدة الرسوم المتحركة ؟-)12

  
        عالیة جدا           متوسطة               ضعیفة

  
   ماھي الفترة المفظلة لدیك في مشاھدة الرسوم المتحركة أثناء الدراسة ؟–) 13

  
        منتصف النھار                 المساء                 اللیل

  
   ماھي الفترة المفضلة لدیك في مشاھدة الرسوم المتحركة أثناء العطلة ؟–) 14

        الصباح             منتصف النھار        المساء            اللیل         في أي وقت 
  

  فضائیة الخاصة بالرسوم المتحركة المفضلة لدیك ؟ ماھي القنوات ال–) 15
Amb 3            space toon arabic           Arty neez      

toon englich Space
                                                                                            

  ........................................: .....................   أخرى حدد 
   كم عدد الرسوم المتحركة التي تشاھدھا في الیوم ؟–) 16

  
  6                             أكثر من 6 – 4                         3 -1       
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   ما طبیعة شخصیات الرسوم المتحركة التي تفضلھا ؟–) 17

  
                  حیوانیة                ألیة                 نباتیة        شخصیات إنسانیة

  
  : .........................................................................       لماذا 

  ذات الطابع الھادئ                   فیھا حركة وعنف:  ھل تفضل الرسوم –) 18
  

  ....................................................... الحالتین ؟       لماذا في كلتا
  

   ماذا یعجبك في الرسوم المتحركة ؟-)19
  

         القصة             األغنیة                 الرسوم                  البطل             
  : ...............................  آخر حدد

  
  ي المواضیع التي تفضل أن یتناولھا الرسوم المتحركة؟ ماھ– ) 20

           عاطفیة                ریاضیة           بولیسیة             حربیة            دینیة 
  

  ما ھي اللغة التي تفضلھا في الرسوم المتحركة؟-)21
  

  إلنجلیزیة        العربیة                الفرنسیة                ا
  

  ھل تعجبك شخصیة البطل و ھو یصارع؟     نعم                ال-)22
  

  ھل تعجبك شخصیة البطل و ھو یحمل السالح؟    نعم           ال-)23
  ....................................................    لماذا في كلتا الحالتین

  
  صارع و یحمل السالح؟    نعم                  الھل تتمنى أن تكون مثل البطل ی-)24

  :..............................................لماذا في الحالتین
  

  ماھي األشیاء التي تعلمتھا في الرسوم؟-)25
      الدفاع عن النفس                      مساعدة األخرین               التغلب على األشرار

   
 كانت الرسوم المتحركة باللغة األجنبیة و فیھا مشاھد العنف و العدوان ھل تشاھدھا؟       إذا-)26

     نعم               ال 
     
  التي في الرسوم ؟  ) الضرب ، الشتم ، المصارعة ، السخریة (  ھل تقلد السلوكات العنیفة -)27  

    أحیانا         دائما        أبدا
  

  جد المشاھد العنیفة في الرسوم المتحركة؟ كیف ت-)28
        مسلیة                     مثیرة                        غیر ذلك 

  :..............................................حدد
  

              رتب عناوین السوم المفضلة لدیك        الجوال               دراغوبول                -)29
  سابق و الحق               سالحف النینجا

  
   ھل تمیل للرسوم المتحركة التي تبث في التلفزیون الجزائري أم القنوات الفضائیة ؟-)30
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      لماذا في كلتا  الحالتین  ؟   

....................................................................................:.......  
   أذكر أھم العناوین التي تشاھدھا؟-)31

  
  مقبول                     غیر مقبول                     عادي:   ھل العنف-)32

  
:بیـانات خاصـــة بالفرضـــیة الثانیة

  
   مع من تشاھد الرسوم المتحركة؟-)33

            مع والدیك       بإنفراد                 مع إخوتك               
  

   ھل یقوم والدیك في إختیار لك الرسوم المتحركة؟   نعم                     ال-)34
          لماذا في حالة ال؟   یعمالن                     مشغوالن                    ال یبالیان

  
     ال    ھل یحدد لك والدیك ساعات المشاھدة؟  نعم            -)35

        لماذا في كلتا الحالتین ؟ 
.........................................................................................  

   ھل طلب والدیك یوما بعدم مشاھدة الرسوم المتحركة التي تحتوي على مشاھد عنیفة؟        -)36

      نعم               ال

   لدیك حریة في إختیار الرسوم التي تعجبك؟ نعم                          ال ھل-)37

   ھل تفھم ما یقدمھ الرسوم المتحركة؟ نعم                        ال-)38

           في حالة ال ھل تطلب من والدیك الشرح لك؟   نعم                    ال

زم تتعلق بشخصیة الرسوم ،كأدوات مدرسیة فیھا صورة ھل تطلب من والدیك شراء لك لوا-)39

  ؟  نعم           ال....البطل

  یقبل والدیك                 یرفض ذلك:           في حالة نعم

   في حالة تقلید سلوكات الرسوم العنیفة ھل یتدخل والدیك؟   نعم              ال-)40

.................................................        في حالة نعم 

׃بیانات خاصة بالفرضــیة الثالــثة 
  

   ھل وجھك أحد أصدقائك لمشاھدة رسوم ما؟ نعم                      ال-)41
  ...:..........................................................................................      ماھي حدد ذلك؟ 

   ھل تتحدث مع أصدقائك عن حلقة من حلقات الرسوم المتحركة   نعم                     ال-)42

   ھل تقوم بتجسید سلوكات عنیفة للرسوم مع رفاقك أثناء اللعب؟  نعم                     ال-)43

   ماھي السلوكات التي تقلدھا لشخصیات الرسوم المتحركة ؟-)44

  ظ                    الحركات                              األصوات       األلفا

   ما نوع السلوكات التي تقوم بھا مع اصدقائك؟-)45

        الضرب                 المصارعة                            إستعمال السالح                   

   تبادل األلفاظ
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   من خالل مشاھدتك الرسوم المتحركة؟ ھل جسدت حركة على صدیق-)46

          أحیانا             باستمرار                   نادرا

 ھل تقوم بإستعمال لفظ عنیف ضد صدیق حسب ما شاھدت في بطل الرسوم؟                          -)47

  نعم               ال

       في حالة نعم ماھو 

  ..............................................................................:..............اذكره

 أثناء اللعب مع رفاقك ھل تحمل أسلحة كما في شخصیة الرسوم المتحركة ؟                            -)48

  نعم                ال

  ׃ حدد نوع األسلحة 

................................     ...........................  

   ھل دعاك أحد أصدقائك لشراء أقراص مضغوطة خاصة بالرسوم المتحركة؟                    -)49

    نعم                     ال

  

  .........................................................        في حالة نعم اذكرعناوینھا

  

  أصدقائك لمشاھدة الرسوم المتحركة في مقاھي األنترنت؟ نعم ھل دعاك أحد -)50

          في حالة نعم ماھي ھذه الرسوم 

  ):......................................................................العناوین(

   ھل تردد مع رفاقك أغنیة لرسوم ما؟ نعم                    ال-)51

  

   لك الرسوم المتحركة ؟  ماذا تعني-)52

         ھل تجد فیھا فائدة                       متعة                                              

  :.............................................     أخر حدد

  قائك؟ ماھي الرسوم المتحركة التي ترید إعادة بثھا و مشاھدتھا مرة أخرى مع أصد-)53
  

  ..........................................................................................أذكرھا 
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!!

  المقابلة مع أساتذة علم النفس
!!!

  ׃الجنس 

  ׃رتبة

كیف ینظر الطفل إلى التلیفزیون ؟.) 1

………………………………………………………………………….  

م المتحركة؟كیف ھي عالقة الطفل بالرسو .) 2

…………………………………………………………………………….  

ھل للرسوم المتحركةرسالة معینة ؟.) 3

……………………………………………………………………………..  

 ماھي أثارھا على نفسیة الطفل ؟.) 4

………………………………………………………………………………….  

 ھل یمكن للطفل أن یعتبر البطل قدوة یقتدي بھ ؟.) 5

………………………………………………………………………………….  

ھل یمكن لصور العنف في الرسوم المتحركة أن تنمي سلوكھ العدواني ؟.) 6

………………………………………………………………………………..  

 كیف یكون اإلستعاب النفسي للطفل من جراء مشاھدتھ العنف والعدوان في الرسوم المتحركة .) 7

…….………..………………………………………………………………..

 الطفل من خالل مشاھدتھ وتقلیده لسلوكات عدوانیة ؟متى یتوحد السلوك مع شخصیة.) 8

………………………………………………………………………………..  

 مادور الوالدین من الحد والتقلیل من أثر الرسوم ؟.) 9

………….……………………………………………………………………..  

 ماھي أكثر الفئات العمریة تأثیرا للرسوم المتحركة ؟–) 10

…..……………………………………………………………………………  

   ماموقفك من الرسوم المتحركة التي تعرض سواء على القناة الوطنیة أو الفضائیة؟.) 11

.................................................................................................  

  ...… الرسوم ؟ ماھو الحل البدیل لتنشئة الطفل على سلوكات تربویة والحد والتقلیل من أثار.) 12

.................................................................................................  
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  المقابلة مع أساتذة علم اإلجتماع
  

  ׃الجنس 

  ׃رتبة في التعلیم 

  
   كیف ینظر الطفل إلى التلفزیون ؟–) 1

...............................................................................................  
  
   كیف ھي عالقة الطفل بالرسوم المتحركة ؟–) 2

................................................................................................  
  
   ھل للرسوم المتحركة رسالة معینة ؟–) 3

..................................................................................................  
  
   ھل یمكن لصور العنف  في الرسوم المتحركة أن تنمي سلوكھ العدواني؟-)4

..................................................................................................  
   

  الین من الحد و التقلیل من أثر الرسوم؟ ما دور الو-)5
..................................................................................................  

  
 ھل األسرة المسؤولة الوحیدة من أثر الرسوم على سلوك الطفل أم ھناك مؤسسات أخرى تشاركھا -)6

  المسؤولیة؟
..................................................................................................  

  
  ما موقفك من الرسوم المتحركة التي تعرض سواء على القناة الوطنیة أو الفضائیة؟ -)07

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
...............................  
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  مقابلة مع األولیاء

  
  

  : البیانات العامة :أوال

  :   الجنس-)1   

  : المستوى التعلیمي-)2  

  : المھنة-)3   

  : المستوى المادي لألسرة -)4   

  : عدد األبناء-)5   

  :البیانات الخاصة:ثانیا

  

  رسوم المتحركة؟ ماذا تمثل لك ال-)6   

.............................................................................................  

   ھل یشاھد إبنك الرسوم المتحركة؟-)7   

.............................................................................................  

  حظ علیھ عند المشاھدة ؟ ماذا تال-)8   

..................................................................................................  

  ھل تحدد مواقیت المشاھدة؟ -)9   

.................................................................................................  

   ھل تقوم بإختیار الرسوم التي یشاھدھا؟-)10   

................................................................................................  

  ...................................... ھل تجد أن الرسوم المتحركة أثر في سلوك إبنك؟-)11  

ات إبنك بظھور سلوك عدواني من جراء مشاھدتھ للرسوم  ھل ھناك تغییر في سلوك-)12   

  .....................................................................................المتحركة؟

  .................................... ماموقفك من الرسوم المتحركة التي فیھا العنف و العدوان؟-)13   
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  مع رئیسة دائرة البرامج العربیةمقابلة 
  
  
  

  ׃الجنس 

  ׃الشھادة 

  ׃الخبرة 

  

   ما ھي خطوات المتبعة لبرمجة الرسوم المتحركة؟-)1(

.............................................................................................  

   ض علیھم الرسوم المتحركة قبل بثھا؟ ھل ھناك مختصین في علم النفس و علم اإلجتماع یعر-)2(

..................................................................................................  

   على أي أساس تختار و تبرمج الرسوم المتحركة  التي تعرض عبر التلفزیون الجزائري ؟   -)3(

  عند برمجة أي رسوم ما؟   أي ما ھي أسس و معاییر التي تراعى 

..................................................................................................  

 ما رأیكم في صور العنف وسلوكات العدوانیة الموجودة في الرسوم المتحركة والتي تقوم على   -)5

  برمجتھا ؟

..................................................................................................  

 ھل یوجد برید خاص لألطفال حول طلباتھم للرسوم أو اتصال كسبراألراء مع األولیاء حول سلوكیات -)6

  أبنائھم من جراء الرسوم المتحركة ؟

..................................................................................................  

   ھل ھناك تفكیر في إنتاج وطني للرسوم المتحركة؟-)7

........................................................................................................................

........................................................................................................................

......................................................  

   كم عدد الرسوم المتحركة المستوردة سنویا ؟-)8

................................................................................................  
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  29/11/2006׃مؤسسة التلفزة الوطنیة                                                    تاریخ الوصول    

  المدار׃ الشركة          مدیریة البرمجة                                                         

   .116 ׃ رقم الملف                                  دائرة شراء البرامج العربیة                    

                     . 20 ׃  اآلجال الجمركیة                                                                                   

  تــقــریــر الــرقــابة

  
د بــثھا أو نســخھا قبــل نھایــة اآلجــال بشھــر ،    یـجــب إعـادة األشــرطة األصــلیة إلى المــخازن بعــ

  .وذلــك إلعــادة شحنــھا ألصحابھــا فــي الــوقــت المــناســب 

  
  

المالحظــــات القــــرار النـــوع العـــتاد المـــدة عنوان 
البرنامـــج

مرفوض كارتون 26 إلى 01 بیتا07  المفتش -
  فابر

بث  
02/2007 
 10:00(على 

(

مقبول    26 إلى 01 بیتا07
 دوریة -  

الضفادع

  
  
  

مــدیر البرمــجة المــدیر المساعــد رئــیس الــدائرة المــبرمــج

!!

!!

!!
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  توم وجیري
!!
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