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  :ملخص

و بالضبط التلفزيون يف تشكيل وتدعيم بعض القيم ; هدفت الدراسة احلالية للكشف عن الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم    
 8-4(ألطفال يف سن بني  والدة 48لدى الطفل اجلزائري وهذا من وجهة نظر أبائهم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وباالعتماد على االستبيان املصمم هلذه الدراسة، فقد مت التوصل إىل   ،"المنهج الوصفي"عنا يف هذه الدراسة ،  واتب)سنوات
  : النتائج التالية 

  .تساهم الربامج التلفزيونية يف تدعيم العديد من القيم لدى األطفال بصورة واضحة  -
  .بصورة أكرب من باقي القيمتدعم الربامج التلفزيونية القيم الدينية و القيم العلمية  -

Résumé  : 
La présente étude visait a révéler le rôle joué par les médias et en particulier la télévision dans le 
renforcement de certaines valeurs chez l’enfant. L’échantillon de l’étude était composé de 48 
mères d’enfants âgés de 4 a 8 ans. J’utilise «l’ approche descriptive».on a abouti aux  résultats 
suivants: 
 - les programmes de télévision contribuent a beaucoup de valeurs chez les enfants. 
- les émissions de télévision soutiennent fortement les valeurs religieuses et les valeurs 
scientifiques chez  les enfants. 
 

  :مقدمة
احلايل، متفوقا على احلاسوب واالنرتانت سواء أكان ذلك تبعا  يعترب التلفزيون احد وسائل اإلعالم املهمة يف عصرنا  

لكمية املشاهدة أم لنوع الربامج املتبعة، وال يكاد خيلو منه بيت يف احلضر أو املدر، كما أصبح وسيلة تعليمية سواء أكان ذلك 
ألف  150ؤسسات الرتبوية احلديثة، وان تفوق عليه احلاسوب يف جمال التعلم التفاعلي، فإذا كنا نعيش قبل املدرسة أم داخل امل

ألف ساعة، وحنلم مدة ساعتني من كل مثاين ساعات نوم يف كل ليلة،   50سنة، فإننا ننام منها  18ساعة من امليالد حىت سن 
ليقظة، من خالل نشاطنا اليومي الفردي أو اجلماعي مما يساعدنا ألف ساعة من املائة ألف ساعة الباقية يف ا 65كما نقضي 

على تكوين ذاكرتنا الشخصية وتسهيل سلوكنا االجتماعي، أما اخلمسة والعشرين ألف ساعة الباقية لنشاءتنا الفكرية والثقافية، 
، مع فروق فردية وثقافية )والقراءة الرتفيهيةالتلفزيون واحلاسوب، ( ، ووسائل اإلعالم املختلفة )ألف ساعة 12( فتتوزع بني املدرسة 

يقضي مثاين ) سنة 18-1من (، وهكذا فان الفرد البشري يف فرتة النمو والنضج )Sylwester.2000 (بني األطفال واملراهقني 
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يف  فقط يف املدرسة، وال شك أن الوسيلة اليت تستحوذ على اهتمام الطفل خاصة) 02(ساعات مع وسائل اإلعالم وساعتني
  ). 2004عقل،( .جمتمعاتنا العربية هي التلفزيون

فالطفل عرب مراحل عمره املختلفة يكتسب جمموعة من القيم عرب تنشئته االجتماعية، وهذا من أسرته واحمليط الذي يعيش فيه    
مقدمتها جند التلفاز الذي  بكل ما حيتويه من أشخاص و أصدقاء و بيئة ثقافية ووسائل إعالمية، ومن بني ابرز وسائل اإلعالم ويف

يلعب دورا هاما و أساسي يف تشكيل وتدعيم القيم لدى هذا الطفل، بل جنده أحيانا هو مصدر ظهور بعض القيم اجلديدة اليت 
  .يستمدها الطفل منه دون أن تكون موجودة أصال يف بيئته وحميطه االجتماعي

القيم الدينية واليت تشمل كل : ديه مع مراحل حياته األوىل نذكرمن بني القيم األساسية يف حياة الطفل واليت تتشكل ل  
ا معرفة  األفكار واملعتقدات والشعائر اليت حتملها الديانة اليت ينتمي إليها هذا الطفل، كما جند القيم الوطنية اليت حتمل يف طيا

العلمية اليت تنطوي على كل ما هو معرفة واكتشافات الطفل وتشبعه بثقافته الوطنية و حبه لوطنه والفخر بانتمائه له، أيضا القيم 
جتعل الطفل واعيا مبا حوله، باإلضافة إىل القيم اجلمالية اليت تغرس يف الطفل حب اجلمال والفن والذوق، و يف نفس الوقت أيضا 

  .تغرس فيه كره التشوه و كل ما هو بشع 
فقد جاءت هذه الدراسة ) القيم  –التلفاز كوسيلة إعالمية  –فل الط( ويف إطار العالقة الثالثية اليت مت التطرق إليها   

، فهذا أمر بالغ -و هذا من وجهة نظر احد األولياء طبعا –لتحاول معرفة نوع القيم اليت يستمدها الطفل بصورة اكرب من التلفاز 
رفة إن كانت هناك فروق بني اجلنسني يف األمهية من وجهة نظر الباحثني وخاصة يف الوقت الذي نعيشه حاليا، كما أردنا أيضا مع

أنواع القيم املستمدة من التلفاز عن طريق خمتلف الربامج اليت تقدم لألطفال، وخاصة تلك اليت تقدمها هلم القنوات املخصصة 
  . لألطفال واليت هي اليوم يف تزايد مستمر

  :وهي إشكالية الدراسة الية اليت تشكل لناوهلذا سرتكز الدراسة احلالية على حماولة اإلجابة على التساؤالت الت
  ما مدى مسامهة الربامج التلفزيونية يف تدعيم العديد من القيم لدى األطفال ؟ -
ا من وسائل اإلعالم ؟ -   هل توجد فروق بني اجلنسني يف أبعاد القيم اليت يستمدو
  
  :هلذه الدراسة جمموعة من األهداف أبرزها : أهداف الدراسة  -
  .ة مدى مسامهة الربامج التلفزيونية يف تدعيم القيم لدى األطفال، وما هي القيم اليت تتأثر بصورة أكرب لدى األطفالمعرف -
ا من وسائل اإلعالم -   .الكشف عما إذا كانت هناك فروق بني اجلنسني يف أبعاد القيم اليت يستمدو
  
  :اط أمههاتتمثل أمهية الدراسة احلالية يف عدة نق :أهمية الدراسة  -
  .معرفة مستويات وأنواع القيم اليت تتشكل لدى األطفال جراء متابعتهم للربامج والقنوات التلفزيونية املخصصة هلم -
  .معرفة أن كانت هناك فروق يف أنواع القيم املكتسبة لدى األطفال باختالف اجلنس -
  .دعيم وتشكيل القيم لدى األطفالالكشف عن أمهية ودور التلفزيون ووسائل اإلعالم بصفة عامة يف ت -
ذا النحو -   .على حد علم الباحثة فان هذه الدراسة تعترب من الدراسات القليلة اليت تناولت هذه املتغريات بالدراسة 
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  :مفاهيم الدراسة 
 اإلدارية والتقنية اليت تضمن يعترب التلفزيون مبثابة املؤسسة االجتماعية اليت تتكون من جمموعة من املصاحل: البرامج التلفزيونية -

  .بث احلصص والربامج اإلعالمية املصورة بواسطة الكهرباء، وعن بعد بطريقة استعمال التقنيات احلديثة
جمموعة القوانني واألهداف واملثل العليا اليت توجه اإلنسان يف عالقته بالعامل املادي واالجتماعي أو : القيم عند األطفال –

ا يف هذه الدراسة و املق. السماوي وتعرف إجرائيا  ).القيم الوطنية/ القيم العلمية/ القيم اجلمالية/ القيم الدينية ( صود 
  .الدرجة اليت تتحصل عليها الطفل حسب إجابة والدته على مقياس القيم املستخدم يف هذه الدراسة:بأنها

  
  :حدود الدراسة  -
لدى األطفال املتابعني لربامج ) الوطنية–اجلمالية  -العلمية -الدينية( القيمتتناول بالتحديد مستوى  :الحدود الموضوعية -

  . التلفزيون، ومن مث البحث أن كانت توجد فروق بني هؤالء األطفال حسب متغري اجلنس
مناطق متنوعة أجريت الدراسة على عينة من أمهات األطفال املتابعني لربامج التلفزيون، والذين ينتمون إىل  :الحدود المكانية -

  .من والية باتنة
  .وقد كانت هذه الفرتة كافية ).2017(جويلية  -جوان -أجريت الدراسة يف شهر ماي :الحدود الزمنية  -

  :منهجية الدراسة و إجراءاتها 
  :منهج الدراسة  -
وحتليلها إحصائيا بطرق ارتباطيه  باعتباره املنهج الذي يقوم على مجع البيانات "المنهج الوصفي"استند إجناز هذه الدراسة على   

  . وفارقيه، وذلك ما تسعى إليه هذه الدراسة
  
  :مجتمع وعينة الدراسة  -
نة الدراسة من   ّ نت عي   )سنوات 8-4(أم ألطفال يف سن مابني ) 65(تكوّ

  .و اجلدول اآليت يوّضح خصائص هذه العينة حسب متغريات الدراسة                        
  النسبة  المجموع  اإلناث  ورالذك  التخصص

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  
  %100  65  46.15%  30  %53.84  35  المجموع

نة الدراسة حسب متغير الجنس)  01( جدول رقم     يبيّن خصائص عيّ
  :أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية  -

طفال التلفزيونية على تنمية القيم لدى الطفل، مت االعتماد يف اجناز هذه الدراسة على استبيان خاص بتأثري برامج األ  
عبارة  20ويتكون هذا االستبيان من ". زياد بن على محمود الجرجاوي" والذي مت إعداده من طرف الباحث الفلسطيين 

، حبيث )وطنية القيم ال –القيم الدينية  –اجلمالية  –القيم  –القيم العلمية ( مقسمة على أربع أبعاد أساسية للقيم وهي كما يلي 
  .عبارات 5يتكون كل بعد من هذه األبعاد من 

  :لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية Spssالختبار صحة فروض الدراسة فقد مت استخدام برنامج : األساليب اإلحصائية -
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طفال، وكذا اخلصائص للكشف عن مستويات القيم عند األ( معادلة سبريمان براون  –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب  -
  ).السيكومرتية لألدوات

  )للكشف عن الفروق ذات الداللة اليت تعزى ملتغري اجلنس (  Tاختبار  -
  

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
  :عرض و مناقشة نتائج الفرضية األولى التي تنص على -1

  " .عالم لدى األطفالحتتل القيم الدينية املرتبة األوىل من بني القيم املأخوذة من وسائل اإل" 
  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيم   
  4  2.71  15.08  القيم العلمية  1
  3  3.29  16.10  القيم الجمالية  2
  1  3.77  18.74  القيم الدينية  3
  2  3.82  18.06  القيم الوطنية  4

 القيم لدى األطفال من وجهة نظر اآلباء على مقياس)األمهات( يبين استجابات أفراد العينة ) 02( الجدول رقم 
  : أن ) 02( يبني اجلدول رقم 

  ) 3.77( واحنراف معياري )  18.74(جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر بـ  القيم الدينيةأن   -
  ) 3.82( واحنراف معياري )  18.06( جاءت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  القيم الوطنية -
  )3.29( واحنراف معياري ) 16.10( فقد احتلت املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـ  القيم الجماليةأما  -
  )2.71( واحنراف معياري )  15.08(مبتوسط حسايب  للقيم العلميةأما املرتبة األخرية فقد كانت  -
  
  : اليت توصلنا إليها تفسير النتيجةو ميكننا  -

ا من املسلمني، والذين حاولوا الرتكيز على إن القنوات الفضائية اليت أ   صبحت اليوم موجهة لألطفال اغلب أصحا
اخل، وهذا فعال ما نالحظه على ..اجلانب الديين للطفل يف براجمهم من قبيل التشجيع على األخالق و بر الوالدين و أداء الصلوات

وسواء كان هدف هذه القنوات هو زرع . ل هذه القنواتوهو ما جيعل من اآلباء يشجعون مشاهدة أبنائهم ملث. عديد القنوات
هذه القيم فعال أو  هدفها  إرضاء الوالدين لتشجيع أبنائهم على مشاهدة هذه القنوات، فإننا فعال نالحظ انه قد حتقق غرس 

املعلومات الدينية حول  فأصبحنا جند أن الطفل حيمل الكثري من. لبعض القيم الدينية لدى األطفال بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
  .أركان اإلسالم و كذا األخالق اليت يشجع عليها، وكذا التمييز بني ما هو صحيح وما هو سيء من األخالق

وقد جاءت القيم الوطنية يف املرتبة الثانية من قبيل حب الوطن و الفخر باالنتماء له ملا تقدمه أيضا من أناشيد وطنية   
قدمة هلم، إال أن مثل هذه الربامج قد ختلط على الطفل بني دولته ودولة أخرى هي اليت تقدم الربامج تتخلل األركان والربامج امل

التلفزيونية املخصصة لألطفال، وهلذا كان ال بد من االعتماد على حصص وبرامج حملية بصورة خمصصة و واضحة ال تشوش على 
ا بصفة عامة تشجعه على حب األس. الطفل انتماءه    .رة و الوطن الذي ينتمي إليهإال أ
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من بني ابرز القيم اليت تأثرت لدى أطفال اليوم جراء متابعتهم للربامج التلفزيونية هي القيم اجلمالية، هذه األخرية اليت   
ذ اخل، وكذا العناية بالغرفة و تنظيمها، ونب..أصبحت تقدم هلم يف شكل مجيل طرق العناية الشخصية كاالستحمام وغسل األسنان

مما يعين أن هلذه الربامج رسالة اجيابية على اجلانب اجلمايل . اخل...إمهال الذات وكذا الفوضى و رمي األوساخ باألماكن العامة
وميكننا التنويه إىل انه هناك نقلة نوعية يف معايري اجلمال وخاصة من ناحية اللباس وبعض التصرفات لدى األطفال بعد . للطفل

ة واإلسالمية عكس ما كان باألمس يف ظل غياب هذه القنوات حيث كانت اغلب الربامج هي من أصل ظهور القنوات العربي
ا كذلك   . غريب وكل ما حتمله يف طيا

تم بصورة اكرب    ويف أخر القيم اليت جاءت جند القيم العلمية ، ورمبا يعود األمر إىل أن القنوات املخصصة لألطفال اليوم 
كثر من القيم العلمية، كما ميكن تفسريه بأن السن املخصصة هلذه الدراسة رمبا ال تزال مبكرة نوعا ما على بالقيم سابقة الذكر أ

رغم انه كان هناك إمجاع من الوالدات على ثراء الرصيد اللغوي . سنوات 5- 4استيعاب املعلومة املعرفية لديهم، خاصة أطفال 
  .لدى أطفاهلن بفضل هذه القنوات والربامج

  
  : و مناقشة نتائج الفرضية الثانية التي تنص علىعرض  -2

ا من وسائل اإلعالم "    ".وجود فروق بني اجلنسني يف أبعاد القيم اليت يستمدو
قيمة اختبار   الداللة اإلحصائية  مستوى الداللة

"T"  
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

   العدد

 القيم العلمية إناث 26 14.31 2.015 2.208  0.032  دالة فروق لصالح الذكور 
  ذكور 22 15.86 2.850

 القيم الجمالية إناث 26 17.92 3.097 5.172- 0.000 دالة لصالح اإلناث
  ذكور 22 13.95 1.988

 القيم الدينية إناث 26 18.58 4.081 0.305 0.762 غير دالة
  ذكور 22 18.91 3.351

 القيم الوطنية إناث 26 17.88 3.963 0.347 0.730 غير دالة
  ذكور 22 18.27 3.731

  ."يبين نتائج الفروق في مستوى القيم لدى األطفال من وجهة نظر اآلباء حسب متغيّر الجنس) 03(جدول رقم
  :أن )03(يتبني من خالل اجلدول رقم   

  . كورالقيم العلمية لصالح الذ توجد فروق دالة إحصائيا بني اإلناث والذكور يف مستوى  -
  .القيم الجمالية لصالح اإلناثتوجد فروق دالة إحصائيا بني اإلناث والذكور يف مستوى  -
  .القيم الدينيةال توجد فروق دالة إحصائيا بني اإلناث والذكور يف مستوى  -
  .القيم الوطنيةال توجد فروق دالة إحصائيا بني اإلناث والذكور يف مستوى  -
  :ليت توصلنا إليها ا تفسير النتيجةو ميكننا  -

هناك نوع من الواقعية هلذه النتيجة كون طريقة التفكري و العمليات املعرفية للذكور ختتلف عنها لدى اإلناث، حيث أننا   
عادة ما جند أن الذكور يهتمون بكل ماهو جانب معريف و معلومايت، وما هو اكتشاف أو اخرتاع، يف حني جند أن اإلناث 

  .مايل لكل ما حوهلن ، سواء تعلق ذلك بنظافة أو نظام أو ترتيب أو ذوقيهتمون باجلانب اجل



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
6 

 

وهذا ما ميكننا أن نفسر به نتيجة الرتتيبني األوليني، يف حني أننا ال جند هناك داللة إحصائية للفروق بني اجلنسني يف   
م للقيم الدينية والوطنية، فهذين القيمتني األخريتني يؤثران يف اجل ذلك أن هذه القيم . نسني تقريبا بنفس املستوىمستوى اكتسا

  .ال تتعلق جبنس الطفل بقدر ما تتعلق بشخصيته وانتمائه لوطن ودين واحد
  

  خالصة
من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها، ومن خالل املقابالت اليت مت إجراءها مع الوالدات يتبني لنا أن التلفاز يعترب   

م وأخالقهم، وبالفعل ميكننا وسيلة إعالمية غاية يف األمه ية لدى أطفاهلن، بل انه مصدر اجيايب يف تشكيل شخصيتهم وسلوكيا
اعتبار التلفاز كذلك ولكن أبدا ال ننسى أن هذا التلفاز هو سالح ذو حدين، كما استطاع اليوم أن يغرس يف أطفالنا بعض القيم 

  .عن أبنائهم ميكنه أن يغرس فيهم قيما أخرى ال عالقة هلا بثقافتنا وال بديننا االجيابية فانه يف الغد أو حىت يف حلظة غفلة الوالدين
لذا كان ال بد على الوالدين أن يقوما بغرس وتدعيم القيم األساسية لدى أبنائهم وتشجيعهم عليها، وان ال يكون   

  .للتلفاز الدور األساسي يف ذلك، بل يكتفي بالدور الثانوي
  

  : توصيات الدراسة 
م هم وحدهم من تقع على عاتقهم مسؤولية تربيتهم وتنشئتهم التنشئة ل - فت انتباه الوالدين إىل أن ابنهم صفحة بيضاء وأ

  .السليمة وليست أي وسيلة أو أداة أخرى
ا من مصادر أخرى، - ملا يف ذلك  توعية الوالدين بأمهية القيم بكل أنواعها يف حياة ابنهم، و انه من اخلطورة ترك أبنائهم الكتسا

  .من ضرر أو تأثري عكسي
وأيضا الربامج اليت حتمل قيما اجيابية وبناءة  التأكيد على ضرورة انتقاء الربامج التلفزيونية املناسبة لعمر الطفل ومستوى فهمه، -

  .لشخصية الطفل
  

  : قائمة المراجع 
  .خة، مكة املكرمة، دار الشيالتنشئة االجتماعية للطفل، )1999(عبد الستار امحد خالد،  -
  .42جملة النبأ، الكويت، العدد التلفاز وتحديات التنشئة،، )2003(عقل أديب،  -
  .،  دار طيبة 1، طاثر التلفزيون على شخصية أطفال المرحلة االبتدائية، )1999(الصاوي، -
  .، الدار املصرية اللبنانية3، طالطفل والحياة، )1998(يعقوب لوسي،  -
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لكترونية  وعالقتها بظاهرة السلوك العدواني في الوسط المدرسياأللعاب اال  

  - تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد ,أستاذة محاضرة, عشاشرة أسماء .د
asma-psy@live.fr  

:ملخص   

كرتونية و أنواع هذه األلعاب املمارسة و سلوك دف الدراسة إىل معرفة  ما إذا كانت هناك عالقة بني ممارسة األلعاب االل   
كما ‘تلميذ يف الطور االبتدائي و قدم هلم استمارة حول األلعاب االلكرتونية  45أجريت  هذه الدراسة على .التالميذ يف املدرسة 

الدراسة أنه توجد عالقة بني  أظهرت نتائج.   قدم للمعلمني استمارة لقياس السلوكات العدوانية هلؤالء التالميذ يف الوسط املدرسي
ممارسة األلعاب االلكرتونية و نوع هذه األلعاب  و سلوك التالميذ  يف املدرسة  فكلما جلأ التالميذ إىل ممارسة األلعاب القتالية و 

  .ألعاب املغامرة كلما تصرفوا بعدوانية يف الوسط املدرسي 

. ألعاب املغامرة -األلعاب القتالية –املدرسة –السلوك العدواين  -األلعاب االلكرتونية –التلميذ :الكلمات المفتاحية   

  Le résumé de l’étude : 

        La présente étude vise à vérifier s’il existe une relation entre  l’utilisation des jeux 
électroniques par  l’élève , le type de ces jeux et  le comportement  de cet élève dans le milieu 
scolaire . Pour cela   45 élèves scolarisés en 4eme et en 5eme année primaire ont rempli un 
questionnaire sur les jeux électroniques, nous avons proposé aussi  un deuxième questionnaire 
aux enseignants pour évaluer l’agressivité chez les élèves. Les résultats ont montré qu’il existe 
une relation entre les jeux électroniques le type de ces jeux  et le comportement des élèves à 
l’école .L’agressivité apparait chez les élèves qui préfèrent les jeux d’aventure et violents  .         

Mots clés : élève- jeux électroniques-comportement agressif – école-jeux violents –jeux 
d’aventure.   

:مقدمة  

تعد األلعاب االلكرتونية من األلعاب األكثر استعماال من قبل األطفال حاليا ملا تتميز به من أشكال وألوان جذابة وخيال    
ا ال ميكن أن تعوض فائدة األلعاب التقليديةوعلى الرغم من تعلق األط,ومغامرات ا إال أ حيث أشارت دراسة استطالعية , فال 

سنوات أن هؤالء األطفال ميلكون قدرات  5إىل  2دول على جمموعة من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  10أجريت يف 
فقط  %58ألعاب احلاسوب البسيطة يف حني أن  من هؤالء األطفال يتحكمون يف   %66خيالية أكثر من احلركية إذ أن 
ا للتفاعالت  Sosa, (2016) أما دراسة(Haineault, 2015)يتمكنون من  اللعب بالدراجة  فقد أظهرت من خالل مالحظا

الكتب  استعمال‘اللعب باأللعاب االلكرتونية‘اللعب  باأللعاب التقليدية:اليت حتدث بني األولياء وأأبنائهم  يف ثالث وضعيات 
أن تفاعالت األولياء مع أبنائهم واستعمال اللغة نادر يف األلعاب االلكرتونية  مقارنة بتلك اليت حتدث أثناء استعمال ,الرتبوية

وعلى هذا االساس وانطالقا من العديد من الدراسات اليت اقيمت حول االلعاب االلكرتونية  .األلعاب التقليدية والكتب الرتبوية 
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حد اجيايب يتمثل يف أن بعض األلعاب االلكرتونية  تنمى لدى األطفال : ذه االخرية  تبقى  سالح ذو حدين نالحظ بأن ه
اخل أما احلد السليب فيتمثل يف اآلثار الوخيمة اليت تسببها األلعاب ...القدرة على حل املشكالت ,الدافعية, االنتباه,الذاكرة

م  االلكرتونية على منو الطفل وسلوكه خاصة تلك األلعاب العنيفة اليت اجتاحت عقول األطفال وانعكست على تفاعال
م وأصبحت  يف اآلونة األخرية سببا من أسباب انتشار  ظاهرة العنف املدرسي ولعل انتشار ظاهرة , االجتماعية مع احمليطني 

ال هو الذي أدى بنا إىل إقامة الدراسة السلوك العدواين داخل الوسط املدرسي وكثرة شكاوى  املعلمني  من  سلوك هؤالء األطف
دف من جهة  إىل معرفة إذا كان لأللعاب االلكرتونية دور يف منو السلوك العدواين لدى التلميذ    احلالية يف الوسط املدرسي واليت 

ئك الذين ال ميارسون مقارنة سلوك التالميذ الذين ميارسون األلعاب االلكرتونية خاصة العنيفة منها وسلوك أول, ومن جهة أخرى
  .هذه األلعاب

  :الخلفية النظرية 

  :تعريف اللعب 

خيضع لقوانني متفق  ,ترفيهي عقلي أو جسدي ونشاط   اللعب عبارة عن دعابة:   La rousse(2017) حسب قاموس
  .  فائزين وخاسرين: عليها تؤدي يف األخري إىل تشكيل جمموعتني من األفراد 

الذي    Hallاحلركي واالجتماعي وقد أشار إىل ذلك العديد من العلماء من بينهم , الطفل املعريفإن للعب دور مهم يف منو 
يشري إىل أن الطفل يلعب من اجل اكتشاف قدراته  Buhlerاعترب اللعب ضرورة بيولوجية تساهم يف تسريع النمو اجلسدي و 

شبه اللعب بالنوم حيث يساعد الفرد على استعادة الطاقة اليت  فقد Kroeberاجلسدية والعقلية اليت تنمو وتتطور تدرجييا  أما  
  . (METRA , 2006)صرفها أثناء العمل  

 :تعريف األلعاب االلكترونية 

ا تلك األلعاب اليت حتتوي على مكونات الكرتونية وهي عبارة عن نشاط ذهين وترفيهي  تعرف األلعاب االلكرتونية على أ
ارس هذا النشاط بشكل فردي أو مجاعي حيث يدفع األفراد إىل التفاعل مع حميط خيايل وفقا مي, ظهر يف أواخر اخلمسينات

 احملمولة والثابتة، احلواسيب تتم هذه األلعاب  عن طريق جمموعة من الوسائل املتمثلة يف , لقوانني حمددة تسمى بقواعد اللعبة 
   . (YANG-TING, 2011) لفازالت واحملمولة، املتحركة الفيديو ألعاب النقالة، اهلواتف

  :ممارسة األلعاب االلكترونية من قبل األطفال و المراهقين و عالقتها بسلوكاتهم

  :الدراسات العربية 

أن هناك فروق بني , واليت أقيمت على طلبة املرحلة الثانوية 2008أظهرت الدراسة الكويتية  لعبد العزيز احلشاش سنة  
ارسون األلعاب االلكرتونية العنيفة والطلبة الذين ال ميارسون األلعاب االلكرتونية العنيفة يف السلوك متوسط درجات الطلبة الذين مي

أما .تعزى هذه الفروق ألثر ممارسة األلعاب االلكرتونية, العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الكويت 
حيث توصلت , ركزت على مرحلة الطفولة ومدى تأثرها السليب باأللعاب االلكرتونية فقد 2011الدراسة اجلزائرية لقويدر سنة 

الباحثة يف دراستها إىل أن كل األلعاب االلكرتونية تؤدي بالطفل إىل العزلة االجتماعية واالنطواء على نفسه مما يؤثر سلبا على منوه 
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م كما الحظت بان أغلبية األطفال , الشخصي واالجتماعي, الفكري يفضلون األلعاب العنيفة مما جيعلهم عدوانيني ذلك أل
م إىل , يقلدون أبطاهلم املفضلني يف األلعاب االلكرتونية وهذا ما جيعلهم يتقمصون شخصيات تشبه تلك األبطال مما يؤدي 

م يف املستقبل فقد توصلت  2016ق سنة أما الدراسة اجلزائرية لسعادو و بن مرزو . تقليد سلوكات غري سوية تؤثر على شخصيا
أما عن نوعية األلعاب االلكرتونية  املمارسة فقد ,إىل أن أغلبية األطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا مييلون للعب باأللعاب االلكرتونية

يرجع  الحظت الباحثتني أن أغلبية  اإلناث يفضلن ألعاب تلبيس البنات على عكس الذكور الذين يفضلون األلعاب القتالية وقد
من بني النتائج اليت توصلت إليها الباحثتان أن أغلبية . سبب ممارسة هذه األلعاب لدى  أغلبية األطفال إىل حب املغامرة و املتعة

كما يعتربون هذه األلعاب مسلية حيث يعيدون تركيب أحداثها يف الواقع خاصة يف , ألعاب قتالية  5األطفال ميتلكون اقل من 
كما الحظت الباحثتان أن كل التالميذ يرغبون يف أن يصبحوا مثل بطل اللعبة احلربية وأن .من التالميذ %  52املدرسة بنسبة  

  .  معظمهم تعرضوا لألذى املعنوي يف الوسط املدرسي فكانت ردة فعلهم باملثل 

  :الدراسات األجنبية

ألعاب الفيديو على سلوك األطفال  مت التوصل إىل  من خالل حتليل نتائج العديد من الدراسات األجنبية اليت أقيمت حول أثر
ختفض من درجة التعاطف مع اآلخرين و تقلل , أن ألعاب الفيديو العنيفة تزيد من عدوانية األطفال من ناحية السلوك و التفكري 

ا  ترفع من اندفاعية األطفال وتؤدي إىل)  ,Anderson&Al 2010( من السلوك االجتماعي االجيايب  ظهور العديد من كما أ
ا تسبب أضرارا أكثر من أفالم  ) (Gentile&Al ,2011 اخلوف . القلق ,االضطرابات النفسية كاالكتئاب  باإلضافة إىل أ

ا تدفع بالطفل إىل التفاعل معها و تقمص شخصية عدوانية ليمارسها  فتسعى بذلك  العنف التلفزيونية أو السينمائية  و ذلك أل
  .)2017فاضل ، (ف يف نفوس األطفال  و يف بعض احلاالت تدفع حىت إىل اإلدمان املفرط  إىل تنمية العن

ربط اثار  األلعاب االلكرتونية بسمات الشخصية فقد برهنت أن ممارسة األلعاب االلكرتونية إن الدراسات اليت حاولت 
األقل تعاطفا و اهتماما باالخرين , ص العصبيني العنيفة يؤدي اىل السلوك العدواين لدى  بعض األشخاص فقط اال و هم األشخا

املقارنة بني الذكور واإلناث يف أما تلك اليت حاولت ,   ) Markey,P-M  &Markey,C-N ,2010(و قليلي الضمري 
  , ,Anderson &Al)   2010(  التأثر باأللعاب االلكرتونية فلم تظهر أي فروق بني اجلنسني يف درجة التأثر 

شيكاقو و لندن  فاضطرت اىل  ,بريطانيا , هذه الدراسات  اىل تأثر العديد من الدول من بينهم واشنطن  لقد أدى نشر
مع فرض املراقبة املستمرة يف القاعات اخلاصة مبمارسة ,  سنة  18حتديد السن املسموح مبمارسة األلعاب االلكرتونية أال و هو 

  )2016و بن مرزوق  ،  سعادو( صدر عنهذه األلعاب 

من خالل االطالع على نتائج الدراسات األجنبية اليت مت ذكرها نستنتج بأن هذه االخرية اتفقت على راي واحد أال و هو ان 
يضمان نتائج    2010و  2007لأللعاب االلكرتونية اثار وخيمة على سلوك الطفل و املراهق لكن هناك مقالني مت نشرمها سنة 

ة أن ألعاب الفيديو العنيفة تؤدي اىل السلوك العدواين يف الوسط املدرسي و أكدت أن هذه بعض الدراسات اليت مل تساند فكر 
 ) Ferguson,  2007, Ferguson,2010( .األلعاب تساهم يف رفع مستوى االدراك البصري املكاين لدى الطفل

  



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
10 

 

  :منهجية الدراسة 

  : إشكالية الدراسة 

حيث مينحه الفرصة للتعود على االلتزام و التفاعل مع , ة ضرورية يف حياة الطفل أشار العديد من الباحثني إىل أن اللعب مرحل
إال أن ظهور األلعاب االلكرتونية  يف اآلونة , تقليد األلعاب و احرتام قوانني اللعبة  , الكبري و الصغري من خالل لعب األدوار 

ا بشكل كبري غري من اجتاهات الباحثني وأرائهم حول دور هذه األلعاب وأثرها على منو الطفل فهناك  األخرية و تعلق األطفال 
ا تنمي اإلدراك البصري  ؛ Ferguson, 2007, ;Ferguson2010; 2010(اخل  …الذكاء والدافعية,من يشري إىل أ

(Olson,  الدراسات العربية  ولعل تعارض نتائج, وهناك من يشري إىل أثارها السلبية العديدة خاصة تلك األلعاب العنيفة والقتالية
واألجنبية حول موضوع األلعاب االلكرتونية وعالقتها بالسلوك العدواين لدى األطفال واملراهقني هو الذي أدى بنا إىل طرح 

  : اإلشكالية والتساؤالت الفرعية التالية 

م يف الوسط املدرسي؟ هل    توجد عالقة بني ممارسة التالميذ  لأللعاب االلكرتونية وسلوكيا
  :التساؤالت الفرعية 

 هل توجد عالقة بني أنواع األلعاب االلكرتونية والسلوك العدواين لدى التالميذ يف الوسط املدرسي ؟ 
 :فرضيات الدراسة 

م يف الوسط املدرسي  .توجد عالقة بني ممارسة التالميذ  لأللعاب االلكرتونية وسلوكيا
 .لسلوك العدواين لدى التالميذ يف الوسط املدرسي توجد عالقة بني أنواع األلعاب االلكرتونية وا

 :منهجية الدراسة  -
 :عينة الدراسة  -

سنة  11إىل  9ح أعمارهم ما بني تلميذ من أقسام السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي ترتاو  45أجريت الدراسة احلالية على      
 ) .   أنثى  19ذكر و  26( أغلبيتهم ذكور و 

 :اسة المنهج المتبع في الدر  -
تعتمــد الدراســة احلاليــة علــى املــنهج الوصــفي اإلحصــائي الــذي يعتــرب مــن الطــرق العلميــة الــيت تعمــل علــى وصــف ظــاهرة حمــددة     

حيــث نسـعى يف هــذا البحــث إىل , وتصـويرها كميــا عـن طريــق مجـع معطيــات عنهـا وحتليليهــا كميــا بفضـل أدوات إحصــائية حمـددة 
 .  قتها بالسلوك العدواين لدى التلميذ يف الوسط املدرسي وصف ظاهرة األلعاب االلكرتونية وعال

 :أدوات و إجراءات الدراسة  -
  :مت االعتماد يف الدراسة احلالية على استمارتني   

  : استمارة موجهة للتالميذ 
اللتـان قامتــا  )2016(سـعادو  و بـن مـرزوق حتتـوي هـذه االسـتمارة علـى جمموعـة مــن األسـئلة املنتقـاة مـن اسـتمارة  البــاحثتني   

تســعى هــذه االســتمارة مــن .ببنائهــا مــن أجــل دراســة األلعــاب االلكرتونيــة العنيفــة و عالقتهــا بالســلوك العــدواين يف الوســط املدرســي 
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اخل و معلومـات حـول امـتالك األطفـال ...املسـتوى الدراسـي , اجلـنس ‘ خالل أسئلتها اىل مجع معلومات عامة عن التلميـذ كالسـن 
  .رتونية أو عدم امتالكها و نوعية األلعاب االلكرتونية املفضلة لدى التالميذ لاللعاب االلك

  :أمثلة عن األسئلة املذكورة يف االستمارة 
 هل متلك أجهزة األلعاب االلكرتونية يف املنزل؟        نعم            ال       -
 ما نوع األلعاب االلكرتونية املفضلة لديك ؟ -

 ألعاب املغامرة       ألعاب األلغاز         تلبيس البنات    ألعاب قتالية     

  .يتم االجابة عن هذه األسئلة بوضع عالمة     يف اخلانة اليت تناسب التلميذ و تتالءم مع وضعيته 

  : استمارة موجهة للمعلمين 

وهــي موجهــة للمعلمــني الــذين يعملــون  )2007أبــو محــاد ، ( ــدف هــذه االســتمارة إىل قيــاس الســلوك العــدواين لــدى التالميــذ   
  على ملئها من خالل مالحظة كل تلميذ يف القسم و الساحة و ذلك بوضع عالمة    

يعتـرب الطفـل عـدوانيا اذا  .اذا كـان حيـدث باسـتمرار 2اذا كـان حيـدث أحيانـا و  1اذا كان السـلوك ال حيـدث أبـدا و  0على 
  .  فما فوق  17حتصل على العالمة 

  :عن األسئلة املذكورة يف االستمارة أمثلة 
  ال حيدث        أحيانا      بستمرار                                              

 2            1            0يسبب األذى لالخرين بطريقة غري مباشرة          -
 2            1            0يبصق على االخرين                              -

قــدمت االســتمارة األوىل للتالميــذ مــن أجــل مجــع معلومــات عــن ممارســتهم لاللعــاب االلكرتونيــة واألنــواع املفضــلة لــديهم أمــا 
االستمارة الثانية فقد مت ملؤها من طرف املعلمني من أجل معرفة إذا كان التالميذ يتصـرفون بعدوانيـة يف املدرسـة وبعـد مجـع البيانـات 

وذلــك لتأكيــد فرضــيات الدراســة أونفيهــا وقــد حــدد هــذا  لدراســة العالقــة بــني متغــريين 2حلســاب كــا SPSSنــامج مت االعتمــاد علــى بر 
يف بعـض احلـاالت الـيت تـدرس العالقـة بـني  Fischer مت حسـاب مسـتوى الداللـة يف اختبـار كمـا  0,05األخري مستوى الداللـة عنـد 

 20و يكـــون التكـــرار يف أحـــد هـــذه البيانـــات أقـــل مـــن ) tableau 2×2( متغـــريين ينقســـمان بـــدورمها إىل نـــوعني مـــن البيانـــات 
(Dancey & Reidy, 2007)  
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 :نتائج الدراسة  -
 :العالقة بين ممارسة التالميذ  لأللعاب االلكترونية وسلوكياتهم في الوسط المدرسي -

 

 

 

 
  

  

  .ن ال يمارسونها و عالقتها بسلوكياتهم في الوسط المدرسيللتالميذ الذين يمارسون األلعاب االلكترونية و أولئك الذي: 1العرض البياني  

الذين ميتلكون األلعاب االلكرتونية هم عدوانيني يف ) تلميذ 26(ينب العرض الوصفي لنتائج الدراسة أن أغلبية التالميذ      
ا فأغلبيتهم غري عدوانيني , املدرسة   9حاالت فقط من بني  3بأن  نالحظ كذلك, ) تالميذ 6( أما أولئك الذين ال ميتلكو
  ,ال ميتلكون األلعاب االلكرتونية و لكنهم يتحلون بالعدوانية يف الوسط املدرسي , حاالت 

 يبين العالقة بين ممارسة التالميذ لأللعاب االلكترونية و سلوكياتهم داخل المدرسة 1الجدل رقم 

مستوى الداللة في اختبار   2قيمة كا   
Fischer 

 Pيمة ق  درجة الحرية

  0,03  1  050,  4,75  عالقة األلعاب االلكترونية بالسلوك
مما يدل على أن ,  Fischer ,050ومستوى الداللة يف اختبار  P) 0,03(>0.05نالحظ أن قيمة  1من خالل قراءة اجلدول 

م داخل املدرسة ممارسة التالميذ لأللعاب االلكرتونية وسلو نتائج الدراسة دالة إحصائيا مبعىن أن هناك عالقة بني   .  كيا

  :العالقة بين أنواع األلعاب االلكترونية  الممارسة من طرف التالميذ و سلوكاتهم في الوسط المدرسي -



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
13 

 

 

 
 

  توضح العالقة بين أنواع األلعاب االلكترونية الممارسة من طرف التالميذ و سلوكياتهم داخل المدرسة  2العرض البياني 

 نصف التالميذ الذين, هم عدوانيني ) تالميذ 8(و ألعاب املغامرة) تلميذ 11(أن معظم التالميذ الذين ميارسون األلعاب القتالية  2ين نالحظ من خالل العرض البيا
   ) .  5=ن(لعبة تلبيس البنات فمعظمهم غري عدوانيني ميارسون ألعاب األلغاز عدوانني و النصف األخر غري عدوانيني أما التالميذ الذين ميارسون 

 لدراسة العالقة بين أنواع األلعاب االلكترونية الممارسة من طرف التالميذ و سلوكياتهم في المدرسة 2قيمة كأ:  2الجدول رقم 
 Pقيمة   درجة الحرية  2قيمة كا   

  0,02  3  9,61  عالقة أنواع األلعاب االلكترونية بالسلوك
علــى أن نتــائج الدراســة دالــة إحصــائيا أي أن هنــاك عالقــة بــني  ممــا يــدل, P) 0,02(>0.05أن قيمــة   2يبــني اجلــدول رقــم     

م داخل املدرسة    .  أنواع األلعاب االلكرتونية املمارسة من طرف التالميذ و سلوكيا
                                                        

  : مناقشة النتائج
 :وسلوكياتهم في الوسط المدرسي العالقة بين ممارسة التالميذ  لأللعاب االلكترونية

م يف الوســط       إن حتليــل نتــائج الفرضــية األوىل و الــيت تشــري إىل وجــود عالقــة بــني ممارســة التالميــذ لأللعــاب االلكرتونيــة وســلوكا
ا وقـد تأكـدت املدرسي أظهر بأن أغلبية التالميذ الذين ميارسون األلعاب االلكرتونيـة هـم عـدوانيني مقارنـة بأولئـك الـذين ال ميا رسـو

م , هذه النتائج من خالل العرض اإلحصائي للنتائج حيـث بينـت  وجـود عالقـة بـني ممارسـة التالميـذ لأللعـاب االلكرتونيـة وسـلوكيا
  .يف الوسط املدرسي و بالتايل مت تأكيد الفرضية األوىل للدراسة 

الـيت أظهـرت أن هنـاك  )2008عبد العزيز احلشـاش ، (سة الكويتية اتفقت نتائج الفرضية األوىل للدراسة احلالية  مع نتائج الدرا    
ا يف السـلوك العـدواين لـدى طلبـة  فروق بني متوسـط درجـات الطلبـة الـذين ميارسـون األلعـاب االلكرتونيـة  و أولئـك الـذين ال ميارسـو

و قد تفسـر نتـائج دراسـتنا , أللعاب االلكرتونية تعزى هذه الفروق ألثر ممارسة ا, املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الكويت
بــأن التالميــذ الـــذين ميارســون األلعــاب االلكرتونيـــة قــد يتــأثرون بنمـــاذج الســلوك العــدواين الـــيت تقــدمها هلــم بعـــض هــذه األلعــاب ممـــا 

م فيصبحون عدوانيني مقارنة بغريهم    .  ينعكس على سلوكيا
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  :ة الممارسة من طرف التالميذ و سلوكياتهم في الوسط المدرسيالعالقة بين أنواع األلعاب االلكتروني 
أن معظم التالميـذ الـذين ميارسـون األلعـاب القتاليـة و ألعـاب املغـامرة هـم تبني , من خالل العرض الوصفي لنتائج الفرضية الثانية    

هـــذا مـــا يشـــري إىل وجـــود عالقـــة بـــني أنـــواع  ,أمـــا التالميـــذ الـــذين ميارســـون لعبـــة تلبـــيس البنـــات فمعظمهـــم غـــري عـــدوانيني , عـــدوانيني
م يف الوسط املدرسي و قد تأكدت هذه العالقـة مـن خـالل  األلعاب االلكرتونية  املمارسة و املفضلة  من طرف التالميذ و سلوكيا

  . العرض اإلحصائي للنتائج اليت كانت دالة إحصائيا و أكدت الفرضية  الثانية للدراسة 
النتــائج جيعلنــا نتفــق مــع الدراســات األجنبيــة و العربيــة خاصــة اجلزائريــة منهــا حيــث أشــارت بعــض الدراســات  إن التوصـل إىل هــذه   

) (Anderson & Al 2010األجنبية إىل أن األلعاب االلكرتونية العنيفة ترفع من عدوانية األطفال مـن الناحيـة اجلسـدية و املعرفيـة
أمـا الدراسـات  , (Gentile & Al , 2011)و االكتئاب و القلق و اخلـوف   )2017فاضل ، (  و تدفع مبمارسيها إىل اإلدمان 

سـعادو (اجلزائرية فقد اتفقت مع البحوث  األجنبيـة يف أن األلعـاب االلكرتونيـة تعتـرب كعامـل أساسـي يف الرفـع مـن عدوانيـة األطفـال 
 أن أغلبيــة األطفــال) 2016(ن مــرزوق ســعادو و بــو أضــافت كــل مــن   )2008؛ عبــد العزيــز احلشــاش ، 2016و بــن مــرزوق  ، 

ميارســون االلعــاب االلكرتونيــة بــدافع املغــامرة واملتعــة ويقلــدون أبطــال األلعــاب االلكرتونيــة يف املظهــر والطبــاع و الشــكل كمــا يعتــربون 
  . االلعاب القتالية مسلية ويعيدون تركيب احداثها على أرض الواقع خاصة باملدرسة 

 توصــلنا اليهـا ميكــن القــول بــان ســلوك الطفــل خيتلـف بــاختالف األلعــاب االلكرتونيــة املفضــلة و املمارســة مـن خــالل النتــائج الــيت    
لديه فاذا ما كانت تلك األلعاب قتالية أدت به اىل اكتسـاب العنـف و العدوانيـة مـن خـالل انغماسـه يف العـامل اخليـايل الـذي تفرضـه 

الـذين حيملــون افكـارا عدوانيـة فنجــده جيسـد علـى ارض الواقــع  تلـك األفكـار الــيت  عليـه هـذه األلعــاب و حماكاتـه ألبطـال هــذا العـامل
ذه األلعاب, انغرست فيه بطريقة غري مباشرة حيث اشار   , لكن ال جيب أن ننسى بأن مسات الشخصية تلعب دورا كبريا يف التأثر 

Al  &Markey )2010 (األقـل , لوك العـدواين اال لـدى  األشـخاص العصـبيني أن األلعاب االلكرتونية العنيفة  ال تؤدي اىل السـ
يـــرفض نتيجـــة أن  ,Ferguson) 2007, 2010( تعاطفـــا و اهتمامـــا بـــاالخرين و قليلـــي الضـــمري و لعـــل هـــذا مـــا جعـــل  الباحـــث

البصــري  األلعــاب االلكرتونيــة العنيفــة تــؤدي اىل العدوانيــة لــدى االطفــال و اضــاف اىل أن هــذه األلعــاب ترفــع مــن مســتوى االدراك
  . املكاين لدى الطفل 
  : خالصة و توصيات

اال وهــي ظــاهرة األلعــاب , تســليط الضــوء مــن خــالل هــذه الدراســة علــى ظــاهرة انتشــرت و ســيطرت علــى عقــول أبنائنــا  لقــد مت   
االلعــاب حيــث متكنــا مــن خــالل هــذه الدراســة مــن تنــاول جانــب واحــد ســليب هلــذه , االلكرتونيــة ومــا حتملــه مــن اجيابيــات وســلبيات

فتمكنـا مـن تبيـني أن التالميـذ الـذين ميارسـون األلعـاب االكرتونيـة عـدوانيني مقارنـة بأولئـك , االلكرتونية واملتمثل يف السـلوك العـدواين
كمـــا برهنـــا ان هـــذا الســـلوك العـــدواين الـــذي ميـــارس يف الوســـط املدرســـي مـــرتبط بـــأنواع األلعـــاب , الـــذين ال ميارســـون هـــذه األلعـــاب

و عليـــه مـــن , املفضـــلة لـــدى التالميـــذ فـــاذا كانـــت تلـــك األلعـــاب قتاليـــة أدت اىل حتلـــي هـــؤالء التالميـــذ بســـلوك عـــدواين  االلكرتونيـــة
الضروري توعية التالميذ خبطر هذه االلعاب القتالية و توصية االولياء مبراقبـة األلعـاب الـيت ميارسـها أبنـاؤهم حلمـايتهم مـن هـذا اخلطـر 

  .       بل الذى أصبح يهدد أبناء املستق
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  :ملخص بالعربية

وســـائل " ــدف الدراســـة احلاليـــة إىل التعــرف علـــى طبيعـــة العالقــة بـــني كـــل مـــن وســائل اإلعـــالم والطفـــل يف اجلزائــر، حتـــت عنـــوان 
، حيــث تطرقــت يف البدايــة إىل الطفــل وأهــم خصائصــه، كمــا تناولــت أهــم "هتمامهــا بالطفولــةاإلعــالم وتوجهــات  مقرتحــة لتنميــة ا

اآلثـــار اإلجيابيـــة والســـلبية هلـــذه الوســـائل، واحللـــول الـــيت ميكـــن اقرتاحهـــا للحـــد مـــن أضـــرارها ، ويف األخـــري اقـــرتاح توجهـــات لتنميـــة 
ة اإلهتمــام بالرتبيــة الوقائيــة، ونشــر الــوعي لــدى األوليــاء اهتمامهــا بالطفولــة، وقــد خلصــت إىل جمموعــة مــن التوصــيات أمههــا ضــرور 

  .حول التعامل مع اإلعالم املوجه لألطفال

 .وسائل االعالم، الطفل، االعالم املوجه للطفل: الكلمات املفتاحية

 Resume : 

La présente étude vise à identifier la nature de la relation entre les médias et l'enfant en Algérie, 
sous le titre «Les médias et les tendances suggérées pour le développement des préoccupations de 
l'enfance», qui se concentre sur l'enfant et ses principales caractéristiques. Proposer des moyens 
de réduire leur mal, et enfin proposer des orientations pour le développement de l'intérêt pour 
l'enfance, et a formulé une série de recommandations dont la plus importante est la nécessité de 
prêter attention à l'éducation préventive et de sensibiliser les parents à l'information des enfants. 

Les mots clé :  les médias, l'enfan,t l'information des enfants,                       

  :مقدمة

تمـع وتأسيســه علــى أســس حضـارية وعلميــة، فهــو وســيلة  حيظـى اإلعــالم بأمهيــة كبـرية يف حياتنــا اليوميــة، وهــذا لـدوره الفعــال يف بنــاء ا
والـروابط بـني األفـراد، ومتابعـة القضـايا االجتماعيـة والسياسـية واالقتصــادية  لنقـل األفكـار واملعتقـدات مـن جيـل آلخـر وتنميـة العالقــات

ِؤسســـات االجتماعيـــة، الثقافيـــة  ـــالت والصـــحافة مـــن أهـــم امل حـــول العـــامل، لـــذا تعتـــرب وســـائل اإلعـــالم كاإلذاعـــة والتلفـــاز والكتـــب وا
مثــريات جذابــة ومــؤثرات فاعلــة، ومبــا تتضــمنه مــن معلومــات وأخطرهــا يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال والناشــئة، مبــا حتملــه مــن 

ا بطريقـة مغريـة تسـتميل انتبـاه متتبعيهـا ملوضـوعات وسـلوكيات ومواقـف مرغـوب  وخربات وسـلوكيات تقـدمها عـرب أحـداثها، وشخصـيا
  .فيها، إضافة إىل توفري فرص الرتفيه والرتويج واالستمتاع بقضاء أوقات الفراغ بأمور مفيدة
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جهــة أخــرى قــد باتــت وســائل اإلعــالم تشــكل مصــدر قلــق وخــوف، فــال شــك أن هلاتــه الوســائل فوائــد متنوعــة أكثــر مــن أن  لكــن مــن
ا كثــري مــن املضــار خاصــة علــى األطفــال،  حتصــر، الســيما يف جمــال املعلومــات والرتفيــه، إال أن تلــك الفوائــد ليســت خالصــة، بــل يشــو

م يف معظـم األحـوال القـراءة والكتابــة،  فـبعض الدراسـات بينـت أن عـدد كبـري مـن األطفـال ينشـأ يف كنــف والـدين أميـني، وجتهـل أمهـا
ويف بعض احلـاالت األخـرى نالحـظ دخـول املـرأة بشـكل متزايـد يف سـوق العمـل وانشـغال الوالـدين مبختلـف نـواحي احليـاة ممـا أدى إىل 

ئل اإلعــالم، بــل أصــبح تعرضــهم غــري علمــي، فاألطفــال انكمــاش نســيب يف دور األســرة يف تربيــة األطفــال، وزاد تعــرض األطفــال لوســا
يشـــاهدون التلفـــاز معظـــم الوقـــت، فيشـــاهدون مـــا يناســـبهم ومـــا ال يناســـبهم، بـــل إن بعـــض األمهـــات يعتمـــدن علـــى التلفـــاز كجلـــيس 

، خاصـة إذا مـا "كقطعـة اإلسـفنج الـيت متـتص كـل مـا تتعـرض لـه:" لألطفال أثناء قيامهن باألعمال املنزلية، فالطفل كما شبهه هوفمان
علمنا أن مصادر ما يبث من معلومات وبرامج تأيت يف األغلب مـن بيئـات خمتلفـة عنـا ثقافـة وقيمـا ودينـا، وهـذا حيملنـا مجيعـا مسـؤولية  

ا املخ تلفــة مــن كبـرية جتــاه أطفالنــا، ابتــداء مــن األســرة ممثلــة بالوالــدين، مــرورا بالعلمــاء والرتبــويني، وانتهــاء باحلكومــات ممثلــة يف مؤسســا
  .وزارات اإلعالم واالتصال والرتبية والشؤون الدينية والثقافية والشباب
  فما هي العالقة بني وسائل اإلعالم والطفل؟ وما مدى تأثريها عليه؟

ا لتنمية اهتمامها بالطفولة؟ ا واستثمار وزيادة إجيابيا   وكيف ميكننا التقليل من سلبيا
  

  :الطفل وأهم خصائص الطفولة
الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشـد قبـل ذلـك مبوجـب "  وثيقة حقوق الطفل املادة األوىل أن جاء يف

تمـع واهليئـات " القانون املنطبق عليه وهذا املفهوم جيعل كل من هـو دون الثامنـة عشـرة مـن عمـره طفـال تلزمـه رعايـة األبـوين واألسـرة وا
عبـد الـرزاق حممـد ( .سـه للتعامـل مـع مـن حولـه مـن النـاسية ولكن الطفل مع ذلك ذكـي حسـاس فـرتاه يسـتعمل أحاسيالرتبوية والتعليم

  )33:،ص2012الدليمي ،
فالطفل يكتسب معلوماته عن العامل اخلارجي عن  طريق حواسه وقـد أثبتـت البحـوث أن احلـواس تولـد شـعورا باللـذة عنـد الطفـل أكـرب 

لطفل يف هذه املرحلة يستخدم األسـئلة واالستفسـارات املوجهـة للمحيطـني بـه ملعرفـة املزيـد عـن العـامل اخلـارجي، مما تولده عند البالغ، وا
حيــث يكــون كــل طفــل لنفســه مــا يســمى ببنــك املعلومــات، فاللحــاء املخــي يف هــذه الفــرتة يكــون يف غايــة احلساســية، وهــذا جيعــل مــن 

الستخدامها يف اكتسـاب اخلـربات يف املسـتقبل وتفسـريها والتعامـل معهـا، وتعتـرب هـذه السهل ختزين املعلومات واخلربات ورموز األشياء 
املرحلـــة العمريـــة أســـرع مراحـــل النمـــو اللغـــوي حتصـــيال وتعبـــريا وفهمـــا، حيـــث ينـــزع التعبـــري اللغـــوي حنـــو الوضـــوح ودقـــة التعبـــري و الفهـــم 

مخسـني مفهومـا جديـدا كـل شـهر، وبـذلك يضـيف هـذه  ويتحسن النطق، فالطفل خالل هذه املرحلـة يـتمكن مـن اكتسـاب مـا يقـارب
الثروة اهلائلة إىل حمصوله اللفظي مبا يساعده على االتصال بـاآلخرين  والتجـاوب مـع متطلبـات احليـاة االجتماعيـة، ويتصـف الطفـل يف 

ن النمــو العقلــي يف هــذه املرحلــة هــذه املرحلــة باخلصــوبة املفرطــة يف اخليــال والقــدرة علــى الــربط بــني األســباب ونتائجهــا، باإلضــافة إىل أ
مـن النمــو العقلـي للطفــل يـتم فيمــا بـني املــيالد والعـام الرابــع مــن %50أن ) بلــوم(يكـون يف منتهــى السـرعة حيــث أكـد العــامل النفسـي  

ات وتتكـون منه يتم فيما بني العام الرابع والثامن من حياة الطفل، ويف هذه املرحلة يكتسـب الطفـل الكثـري مـن املعلومـ %30عمره، و
ذا الركب اهلا   )40:، ص2012مرجع سابق،(. ئل من املعلوماتلديه املفاهيم املعرفية املختلفة اليت تساعده على اللحاق 
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 :وسائل اإلعالم والطفولة
–وســائل اإلعـــالم هـــي أدوات التواصـــل اجلمـــاهريي بـــني الطفـــل والعـــامل اخلـــارجي وقـــد تطـــورت بصـــورة مذهلـــة يف الســـنوات األخـــرية 

وتـوفرت العديـد مـن اخليـارات لدرجـة أننـا جنـد بعـض األطفـال ال يعـرف الشـارع  وال يتفاعـل مـع املدرسـة -خصوصا يف اجلانب املرئـي
ــا املــؤثر  وال خيـالط أســرته وجـل مادتــه املعرفيـة وثقافتــه الشخصــية مصـدرها وســائل اإلعـالم، لــذلك ميكــن تصـنيف وســائل اإلعـالم بأ

  .األول واألقوى على الطفل
واإلشـكالية اليـوم ....يعترب اإلعالم املشاهد واملسموع واملقروء مؤثر هائل يف تكوين األبناء، ملا يتمتع به من حضور وجاذبيـة وإتقـانو 

أن األطفــال ال يتعرضــون لتــأثري وســيلة إعــالم واحــدة صــادرة عــن جهــة واحــدة، ميكــن التفــاهم معهــا مــن أجــل التقريــب بــني مفــردات 
إن الوســائل اإلعالميــة تنتمــي إىل أكثــر مــن مئــات .ألطفــال، ومفــردات الرســائل الــيت توجههــا األســر واملــدارسالرســائل الــيت يوجههــا ل

البلــدان واملؤسســات يف العــامل، وهــي تعكــس ثقافــات وديانــات وتطلعــات متباينــة أشــد التبــاين، وإن نســبة غــري قليلــة مــن النــاس قــد 
فـإن مـا يقولـه األبـوان بـات يفهـم لـدى هـؤالء األبنـاء يف ضـوء اخللفيـة الثقافيـة أسلمت أبناءها للفضائيات من غري قيـود تـذكر، وهلـذا 

  )40:، ص2012مرجع سابق،.(العميقة واملتماسكة اليت بناها اإلعالم بشىت صوره ومكوناته
  

  :اآلثار اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم
ــار اإليجابيــة كمــا حيتــاج الكبــار إىل مســاع . ســوم املتحركــة و الــتعلم باســتمتاع إن الطفــل يف حاجــة إىل الرتفيــه و اللعــب و الر :  اآلث

  :     األخبار و ركوب السيارات و العمل من أجل احلصول على املال، و لوسائل اإلعالم دور إجيايب يف حياة الطفل يتمثل يف 
  .                     عرفة إليه خماطبة حواس الطفل خاصة حاسيت السمع و البصر مما يساعد على جذب إنتباهه و نقل امل_   
  .                                                                          اجلمع بني الدور الرتبوي و الرتفيهي يف وقت واحد _    
  . إشباع حاجات الطفل اإلنسانية املتعلقة بنموه العقلي كالبحث و اإلستطالع و االكتشاف_  

  .                                           ثروة اللفظية للطفل مما مينحه قدرة على التعبري و فهم العربية الفصحى أكثرتنمية ال_ 
  .                                                  تقدمي املعلومات املختلفة للطفل مما يزيد من إطالعه و يوسع من معارفه _   
يدإطالع الطفل _       .                                                       على بعض األحداث التارخيية مما يذكره مباضي أمته ا
  .تنمية و تطوير خيال الطفل و حتفيزه على التفاعل مع املعرفة اليت يتلقاها سواء من تلفاز أو حاسوب أو الفيديوهات التعليمية - 

   :اآلثار السلبية _ 
  .مي مفاهيم عقائدية و فكرية خمالفة لفطرة الطفل و جعله منحرفا عن السلوك اإلنساين السويتقد_ 
  . اضطراب نظام الطفل اليومي و عدم التزامه بأوقات النوم و الطعام مما يزيد من استهتاره بالوقت_ 
عــالم يـؤدي إىل الكســل و التــأثري علــى إصـابة الطفــل بــالكثري مــن األمـراض الصــحية و اجلســمية فــاجللوس الطويـل أمــام وســائل اإل_ 

  .قوة نظره وأعصابه، و إصابته بالسمنة 
  .التأثري على التحصيل الدراسي للطفل و مستواه األكادميي بشكل سليب _ 
  .إصابة الطفل ببعض املشاكل النفسية كالفزع و اخلوف _ 
  .البالدة يف األحاسيستولد اإلمهال و الالمباالة عند الطفل و تكرس الغلظة يف املشاعر و _ 
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و . عـرض مظـاهر الكفـر حيـث أقــرت منظمـة اليونسـكو إىل أن حمطـات التلفــزة العربيـة تسـتورد نصـف مــا تبثـه مـن املصـادر الغربيــة _
بالتايل فاخلطورة الكربى يف وسائل اإلعالم يف العامل العريب اليوم هي اعتمادها علـى املضـمون األجنـيب بقيمـه و مفاهيمـه و عاداتـه و 

  . سلوكياته
  .تعمل على حتريف القدوة و ذلك بإحالل األبطال األسطوريني و اخلرافيني بدل األئمة املصلحني و القادة الفاحتني _ 
  .تنمية مشاعر العدوانية و العنف و حب اجلرمية، وسنتعرف على أثر اإلعالم يف التشجيع على العنف الدراسة التالية -

  :ئل اإلعالمدراسة حول اآلثار السلبية لوسا
بإجراء دراسة حول جمموعة من األطفـال تـرتاوح أعمـارهم بـني اخلامسـة واألربعـة عشـر عامـا، وقـد ) مارينا كركمر وستيفن كورتيس(قام

موعــة األوىل مت تعريضــها ملشــاهد مــن الرســوم الكرتونيــة ظهــرت فيهــا شخصــيات حتبــذ  مت تقســيم األطفــال إىل ثــالث جمموعــات، ا
م موعـــة الثالثـــة مل العنـــف، أمـــا ا وعـــة الثانيـــة فقـــد مت تعرضـــها ملشـــاهد مـــن الرســـوم الكرتونيـــة مل تظهـــر فيهـــا شخصـــيات عنيفـــة، وا

موعــة األوىل تظهــر ســلوكيات  يشــاهدوا أيــا مــن بــرامج التلفــاز، وقــد تبــني أن األطفــال عنــدما يتعرضــون ملواقــف عنــف  مــثال فــإن ا
يـــل إىل الســـلوك األخالقـــي، أمـــا بالنســـبة للمجموعـــة الثالثـــة ، فقـــد كانـــت ردة فعلهـــا عنيفـــة، أمـــا بالنســـبة للمجموعـــة الثانيـــة فهـــي مت

  )33:،ص2012عبد الرزاق حممد الدليمي ،(.اأخالقية جد
  
  :أسباب تعلق الطفل بوسائل اإلعالم-
  .عدم وجود الرعاية الكافية للطفل باملنزل _ 1
  .تلفاز انشغال الوالدين عن األطفال و تشجيعهم على متابعة ال_ 2
  .عدم وجود أنشطة تشغل وقت الطفل _ 3
  .تقليد الوالدين يف مشاهدة التلفاز _ 4
  .التشويق واإلستمتاع واإلثارة املوجودة يف وسائل االعالم ، باإلضافة إىل وجود كم هائل من الصور واأللوان واألصوات -5
  ) . 1988مروان كحك ، (  

  
  :اإلعالمالحلول المقترحة للحد من أضرار وسائل -

إن املشــكلة تتمثــل يف غيــاب خطــة واضــحة و حمــددة حــول كيفيــة شــغل أوقــات فــراغ أطفالنــا، ممــا حيمــل األســرة املســؤولية األكــرب يف 
التصدي هلذه الوسـائل والبحـث عـن طـرق الوقايـة مـن أضـرارها، فهـي تسـتطيع أن حتـدد للطفـل مـا ميارسـه مـن هـذه األلعـاب و مـا ال 

  :برامج وما ال يتابعه، فعلى الوالدين أن خيتاروا ما يكون مناسبا للطفل، ومن بني احللول املقرتحة ميارسه، وما يتابعه من 
تشجيع األطفال علـى لعـب األلعـاب الشـعبية خاصـة األلعـاب اجلماعيـة و الـيت يـتعلم الطفـل منهـا مهـارات التواصـل االجتمـاعي _  

  . وتعلم أخالقيات املعاملة واحرتام األدوار واملهارات احلركية والعقلية و كذلك االلتزام بالشروط
البـد مـن وجـود رقابـة أسـرية علـى األطفـال أثنـاء اســتخدام وسـائل اإلعـالم، ألن تـرك األطفـال معظـم الوقـت أمـام وسـائل اإلعــالم _ 

  .دون رقابة جيعلهم يتعودون على إهدار الوقت والكسل والالمباالة 
املنع أو احلرمان الكلي هلذه األدوات فيجدون أنفسهم حتـت ضـغط األمـر الواقـع و األفضـل من األخطاء اليت يقع فيها األباء هي _ 

  .هو تربيتهم على االستعمال اآلمن و السليم منذ صغرهم 
  .وضع حدود على الوقت املخصص ملثل هذه األدوات و التوازن مع األنشطة األخرى كالقراءة و الرياضة و اجللسات األسرية _ 
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  .واد املشاهدة و الربامج مناسبة للسن و األعراف األسرية  أن تكون امل_ 
   : البد أن يثقف اآلباء أنفسهم يف استعمال هذه األدوات حبيث يعرفون مداخلها و خمارجها، حيث يقول عمر ابن اخلطاب_ 
  . فزمان أبنائنا غري زماننا " ربوا أبنائكم لزمان غري زمانكم " 

م فقد محلت لنا االكتشافات احلديثة وسائل إعالمية مل تتح لألجيال السابقة لذا علينا أن نسلح أبناءنا    .مبا يفيدهم يف زما
  ) 2006عبد اللطيف كدادي  ، (   

  
  :الطفل واإلعالم التربوي

لـبالد، كمـا اإلعـالم الرتبـوي هـو اسـتثمار وسـائل اإلعـالم مـن أجـل حتقيـق أهـداف الرتبيـة يف ضـوء السياسـتني التعليميـة و اإلعالميـة ل
تمــع وتزويــدهم بعناصــر  يعــرف بأنــه نشــاط انتقــايل يهــدف إىل نقــل الــرتاث واملهــارات األساســية مــن جيــل إىل جيــل وتنشــئة أفــراد ا

ليشــمل الواجبـات الرتبويــة لوســائل اإلعــالم العامـة ميكــن أن يكــون أقــرب " اإلعــالم الرتبــوي"معرفيـة جديــدة، ولكــن إطــالق مصـطلح 
  )43-42:،ص2011بوكريسة عائشة،(.إفادة للعملية الرتبوية إىل الصواب، وأكثر

إن اسـتخدام كافــة وســائل اإلعــالم ومســتويات التكنولوجيـا املمكنــة أصــبح مــن الضــروري يف أي نظـام تربــوي كــان وخاصــة يف اجلزائــر 
  :     تواجه هذا النظام أمههالتوفري املقومات األساسية لنجاح العملية الرتبوية، فاستخدام هذه الوسائل سيسمح مبواجهة حتديات 

  .                                                                             زيادة حجم السكان ومنه ارتفاع عدد املتمدرسني -
                         .                 ظهور احلاجة املتزايدة إىل أعضاء هيئة التدريس املؤهلني والوسائل التكنولوجية احلديثة - 
أصـــبح التعلـــيم التقليـــدي مـــن مظـــاهر التعلـــيم املتخلفـــة إىل حـــد مـــا أمـــام التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي، لـــذا أصـــبح واجبـــا عليـــه  -  

االلتحاق بركب التقدم العلمي، فالتلميذ أصـبح ال يتقبـل طرقـا تعليميـة وأسـاليب بيداغوجيـة قدميـة، ألنـه يسـمع ويعـيش مسـتحدثات 
  .كار تعليمية حديثةوأف

ـدف تطـويره إىل األفضـل دائمـا  .                                                       وعلى هذا فإن وسائل التكنولوجيا احلديثة قادرة على إحداث نوع من التزاوج بينها وبـني التعلـيم 
  )72:،ص1981ماكربيد وآخرون،(  
  

  :في تنمية اهتمام وسائل اإلعالم بالطفولة -تانمقترحة من طرف الباحث-توجهات حديثة
اإلعــالم معنــاه فــتح آفــاق، وتفتــيح أذهــان، وإيقــاظ أحاســيس، وتأكيــد انتمــاء للــوطن هلــذا نريــد وســائل اإلعــالم الــيت ختضــع نفســها 

  :لنظام صارم يف حماولة فهم الطفل وبناء شخصيته، ولتنمية اهتمام وسائل اإلعالم بالطفولة تقرتح الباحثتان
فــاإلعالم هــو قــوة مــؤثرة يف تكــوين اإلنســان فهــو ذو : إشــراك املختصــني يف بنــاء الــربامج  واحلصــص التلفزيونيــة والرســوم املتحركــة-1

شــأن يف توجيــه امليــول واملشــاعر وتنميــة القــدرات، ويف إعــداد الــروح والعقــل وبنــاء اجلســم، والســيما إذا كــان القــائمون عليهــا خـــرباء 
  .ه ويف علم النفس والرتبية واإلعالم، وبارعني يف استخدام الوسائل اإلعالمية والتحكم يف درجات تأثريهاوأخصائيني يف التوجي

  :اإلستفادة من وسائل اإلعالم واستثمارها من خالل-2
نـه يتعامـل مـع حيث أن التلميذ كما ذكرنا سابقا أصبح ال يتقبل طرقا تعليمية وأساليب بيداغوجية قدميـة أل: تدعيم العملية التعليمية - أ

ــذه الوسـائل إلثــراء العمليــة  وسـائل إعالميــة وتكنولوجيـة متطــورة كاهلــاتف والتلفـاز واألنرتنــت لــذلك جيـب علــى املعلـم أن يســتعني 
الرتبويــة، فمــثال ميكــن أن تكــون هــذه الوســائل بــديال للخــربة احلقيقيــة، ذلــك أن الطفــل الــذي مل يتيســر لــه أن يشــاهد عــامل الغابــة 

ار ميكنــه أن يشــاهد ذلــك مــن خــالل وســائل اإلعالم،كمــا ميكنــه أن يتعــرف ويفســر بعــض الظــواهر الطبيعيــة النــادرة  وأعمــاق البحــ
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ــالت  كــالرباكني والــزالزل، كمــا أن احملتــوى الرتبــوي يكــون أقــرب إىل ذهــن التلميــذ إذا متــت صــياغته مــن خــالل القصــة والــدراما وا
 ..يديوهات التعليميةواأللعاب واملواقف التمثيلية واألناشيد والف

ســواء  -ألن كــل مــا يســمعه الطفــل أو يــراه أو يقــرأه ال خيلــو مــن هــدف بــل هــو مشــحون بــالقيم:  ترســيخ القــيم واألخــالق احلســنة - ب
وهنا يظهـر دور األوليـاء يف انتقـاء الـربامج املناسـبة ألبنـاءهم، والـيت حتـث علـى الصـدق والعـدل ومسـاعدة  -كانت إجيابية أم سلبية

ـــفات الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري أخالقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاحملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجني  ـــــــــــف وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــذ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب والعنــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                                   وتنبــــــــــــــــــــــــــ
حيــث يغــري الطفــل موقفــه مــن قضــية مــا بنــاء علــى املعلومــات الــيت توفرهــا : تغيــري املواقــف واالجتاهــات الســلبية لــدى األطفــال -ج

) خاصـة الـذين مل يـدخلو إىل املدرسـة بعـد(ري االجتاهـات السـلبية لـبعض األطفـال حنـو املدرسـةوسائل اإلعالم لـه، مـثال ميكـن أم نغـ
ـا  مثـل اخلـوف مـن املدرسـة وكـره املدرسـة عـن طريـق عـرض املدرسـة يف وسـائل اإلعـالم بصـورة حمببـة  وتبعـث غلـى االرتيـاح وعلـى أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقاءه ومعلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أصــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطفـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــان دافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ يلتقـــــــــــ                                                              .               مكـــــــــــــــــ
يغلــب علــى الرســوم املتحركــة املوجهــة لألطفــال الــروتني واجلمــود، حيــث أن معظــم الســيناريوهات : انتــاج بــرامج كرتونيــة هادفــة -د

ا تدور حول اخلري والشـر، وكيـف أن األشـرار ينـالون جـزاءهم يف النهايـة واألبطـال يفـوزون علـى ألشـرار، فهـي تلـيب بعـض  اخلاصة 
ـا متتـاز  القيم واحلاجات األساسية للطفل كاحلاجة إىل املغـامرة واخليـال، لكنهـا غـري كافيـة إذا نظرنـا إليهـا مـن جانـب تربوي،كمـا أ

لكــنهم ال ...اءبــنقص يف الفعاليــة الرتبويــة، فــنحن نشــاهد أبناءنــا يتــابعون الرســوم متحركــة الــيت تــدور حــول الصــدق واألمانــة والعطــ
ــا متعــددة  ــذه الصــفات، ألن هـذه الــربامج مل تــؤثر فـيهم بــاملعىن احلقيقــي، حنــن ال نركـز علــى ســلبيات أفـالم الكرتــون أل يتصـفون 
ــا والتخطـــيط  ــا، فهــذه األفــالم الكرتونيـــة إذا مت اإلهتمــام  ومعروفــة ، ولكننــا جيــب أن نركـــز علــى زيــادة فعاليتهــا واســـتثمار إجيابيا

ا تقدم تربية بالرتفيه والتشويقاحملك ا ميكن أن تقدم تعليما وتربية أكثر رسوخا يف ذهن الطفل أل   .م أثناء إنتاجها فإ
  

  :خاتمة
لقــد أصــبحت وســائل اإلعــالم احلديثــة تطغــى وتســيطر علــى اهتمامــات األطفــال، وأخــذت تلقــي بشــباكها علــى هــذه الفئــة، ومتــأل 

ــا تنهــال عليهــا بكــم هائــل مــن الصــور  واألصــوات، فــال ســاعات فراغهــا وحــىت ســاعات نشــاطها بــا لكثري مــن األفكــار واملعــاين أل
ميلــك  الطفــل القــدرة معهــا علــى التمييــز واإلختيــار  ويعتــرب أن كــل مــا شــاهده ومسعــه حقيقــة ال جمــال للشــك فيهــا، لــذا أصــبحت 

ن الســلبيات يفــوق مــا حتملــه مــن إجيابيــات، اهلجمــات توجــه ضــدها، وتطالــب بعــدم تعامــل األطفــال معهــا بــدعوى أن مــا حتملــه مــ
ــا حتمــل خــريا أو شــرا،  ويف احلقيقــة أن هــذا يعــد نوعــا مــن العجــز وســوء الفهــم بــل واجلهــل مبعطيــات العصــر الــذي نعيشــه، ألن كو
فهــــذا أمــــر حتكمـــــه السياســــات واخلطـــــط اإلعالميــــة، واملشـــــكلة تكمــــن يف غيــــاب التخطـــــيط العلمــــي وعجـــــز يف اإلســــتفادة  مـــــن 

انيــات الكبــرية هلـــذه الوســائل، ومـــن مثــة فــال ينبغـــي أن ننفــق الوقـــت يف اهلجــوم عليهــا وتوجيـــه اللعنــات هلـــا، ولكــن علينـــا أن اإلمك
نشحذ اهلمم وجنري الدراسات ونضع اخلطط املناسبة للتعامل الصحيح مع هذه الوسائل والبحث عن طرق اإلسـتفادة منهـا، ألنـه 

  .أصبح من املستحيل جتاهلها
  :التوصيات

  .ضرورة اإلهتمام بعمليات التخطيط والتقييم واملتابعة لربامج األطفال التلفزيونية -
  .ضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملني يف برامج األطفال  التلفزيونية يف جمال اإلعالم و الطفولة-
  .هاضرورة إنتاج برامج أطفال على املستوى الوطين واستخدام أحدث الوسائل التقنية يف انتاج-
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 الرتبية الوقائية باحلوار وتعويد األطفال الصـراحة ومناقشـتهم يف كافـة األمـور املفيـدة، وإشـراكهم يف القـرارات العائليـة، ومسـاع آراءهـم-
  ".طفلك صديقك"واحرتامها حتت شعار 

  .وضع نظام وقيت من طرف الوالدين ملشاهدة التلفاز-
  . إنشاء مؤسسات إنتاج متميزة ومنافسة تقدم برامج األطفال بإشراف تربويني مؤهلنيدعوة اجلهات الرتبوية واإلعالمية واملالية إىل-
  .تكثيف الدورات لعامة الناس حول الطفولة وخصائصها النفسية والعناية بالرتبية الوقائية-
  .الكلي على الربامج املستوردةزيادة اإلنتاج ملواجهة ندرة املادة الكرتونية اهلادفة وندرة املسرحيات الرتبوية ، وعدم االعتماد -
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  : ملخص بالعربية
ميــــذ املتوســــطات يســــعى الباحــــث مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة الكشــــف عــــن تــــأثري ألعــــاب الفيــــديو العنيفــــة عــــرب الوايــــب علــــى تال 

يف اجلزائـــــر ، وهـــــي دراســـــة ميدانيـــــة  أجريـــــت علـــــى عينـــــة مـــــن تالميـــــذ متوســـــطة حممـــــد الطـــــاهر بـــــن عـــــواج بـــــنب عكنـــــون وتتمحـــــور 
إشــــــكالية البحــــــث حــــــول كيــــــف تســــــهم ألعــــــاب الفيــــــديو عــــــرب الويــــــب مــــــن خــــــالل شــــــبكة االنرتنــــــت يف تشــــــكيل العنــــــف عنــــــد 

  . تالميذ املتوسطات
  .يديو، الويب، العنف، التأثريألعاب الف :الكلمات المفتاحية

  
Résumé :  
Le chercheur s’est intéressé à l’étude du rôle des jeux vidéo sur web et leur effets sur la violence 
existence parmi les élèves des  CEM en algerie.il s’agit d’une étude de terrain sur un échantillon 
des élèves du CEM Mohamed Tahar ben awaj sise à Ben Aknoun.La recherche en question a 
englobé la problématique suivante : comment les jeux vidéos sur web contribuent-ils à la 
génération de la violence parmi les élèves de CEM en Algérie.  
   

 :  مقدمة
لــــــوجي كــــــل منــــــاحي احليــــــاة، فــــــال خيلــــــو شــــــيء مــــــن حولنــــــا إال وقــــــد دخلــــــت التكنولوجيــــــا يف صــــــناعته، مشــــــل التقــــــدم التكنو      

ـــد أصـــــبح الرتفيـــــه صـــــناعة، بـــــل وتطـــــورت إىل حـــــد التنـــــافس فيمـــــا بـــــني  ـــــاالت جمـــــال الرتفيـــــه والتســـــلية لألطفـــــال، فقــ ومـــــن هـــــذه ا
ه و التســــــلية، ومــــــن هــــــذه األنــــــواع ألعــــــاب الشــــــركات العامليــــــة للهيمنــــــة علــــــى هــــــذه الســــــوق املشــــــبع بكــــــل أنــــــواع وأســــــاليب الرتفيــــــ

الفيـــــديو، الـــــيت تكـــــاد تنتشـــــر يف كـــــل منـــــزل وميارســـــها الكبـــــار وخاصـــــة شـــــرحية األطفـــــال، فهـــــي تســـــتهوي الكثـــــري مـــــن املســـــتخدمني 
ــــا، وهــــو مــــا يعــــد مؤشــــر خطــــر علــــى الطفــــل يف  وخصوصــــا الصــــغار، بــــل إن التفاعــــل احلاصــــل بــــني اللعبــــة والطفــــل يزيــــده تعلقــــا 

ـــــة يتســـــم هـــــذه املرحلـــــة  العمريـــــة، خاصـــــة و الطفولـــــة مـــــن أشـــــد مراحـــــل احليـــــاة خصوصـــــية؛ وخصـــــوبة وأمهيـــــة، ففـــــي مرحلـــــة الطفول
الطفــــل باخليــــال الــــذي قــــد يفــــوق يف قوتــــه الواقــــع نفســــه، بــــل متتــــزج عنــــده احلقيقــــة باخليــــال، ويعجــــز عــــن التميــــز بينهمــــا يف كثـــــري 

ـــــــذ ـــــوال، وألعـــــــاب الفيـــــــديو أصـــــــبحت واقعيـــــــة جـــــــدا إىل احلـــــــد ال ي يصـــــــعب أن نفـــــــرق إن كنـــــــا يف احلقيقـــــــة أو اخليـــــــال، مـــــــن األحــ
ـــــا،  فهــــذه األلعــــاب تثــــري فيــــه الكثــــري مـــــن العمليــــات الشــــعورية والالشــــعورية، فتجعلــــه يقـــــوم بــــتقمص الشخصــــيات الــــيت أعجــــب 

  .فيسقط كل أماله وآالمه وعقده وخماوفه النفسية على ما يشاهده من مناظر وشخصيات
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يف وســـــائل اإلعـــــالم اهتمامـــــا خاصـــــا لــــــدى العديـــــد مـــــن الدارســـــني والبـــــاحثني يف مطلــــــع  لقـــــد كـــــان لظـــــاهرة العنــــــف :اإلشـــــكالية
هــــــذا القـــــــرن، بيـــــــد أن هـــــــذا االهتمـــــــام انصـــــــب يف الســـــــتينيات والســــــبعينيات خاصـــــــة علـــــــى الوســـــــائل الســـــــمعية البصـــــــرية، حماولـــــــة 

ــــــا هــــــذه الوســــــائل علــــــى اجلمهــــــور املتلقــــــي،  ولعــــــل مــــــن العوامــــــل األس ــــــيت تــــــؤثر  اســــــية املشــــــجعة لتزايــــــد هــــــذه معرفــــــة الكيفيــــــة ال
ـــــى أصــــــعدة خمتلفــــــة، مبــــــا فيهــــــا منــــــو الطفــــــل وتنشــــــئته النفســــــية  الدراســــــات، مــــــا خلفتــــــه االنرتنيــــــت مــــــن تــــــأثريات وانعكاســــــات علـ
واالجتماعيــــــة، ولقــــــد تزايــــــدت هــــــذه املنافســــــة يف اآلونــــــة األخــــــرية بــــــني شــــــركات إنتــــــاج  األلعــــــاب ذات الطــــــابع االفرتاضــــــي علــــــى 

بـــــرامج العنـــــف مــــن خـــــالل األلعـــــاب اإللكرتونيــــة آخـــــر صــــيحة اآلن، وغالبـــــا مـــــا تبعــــث هـــــذه األلعـــــاب الشــــبكة العنكبوتيـــــة وتعــــد 
ا الالعبون تأثرا  بالغا   .على اإلثارة االنفعالية العميقة وتتمخض دائما عن شحنة انفعالية شديدة  يتأثر 

الفيـــــــديو عــــــرب الويــــــب يف خلـــــــق كيـــــــف تســــــهم ألعــــــاب : وهــــــو املوضــــــوع الـــــــذي يقودنــــــا إىل طــــــرح إشـــــــكالية أساســــــية تتمثــــــل يف 
  سلوك عنيف لدى التلميذ اجلزائري؟

  : و لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بطرح التساؤالت التالية
  ?ملاذ يقبل التلميذ اجلزائري على هذه األلعاب  -
  ما هي املضامني الثقافية اليت تعكسها هذه األلعاب العنيفة؟ -

  ئها من أخطار األلعاب العنيفة؟ما دور األسرة يف محاية أبنا -      
ـــــور ألعـــــــاب الفيـــــــديو يف حيـــــــاة الطفـــــــل، وتأثريهـــــــا علـــــــى هـــــــذه : الهـــــــدف مـــــــن الدراســـــــة يتمثـــــــل اهلـــــــدف يف معرفـــــــة مـــــــدى حضــ

،وكـــــذا الكشـــــف عـــــن مظـــــاهر العنـــــف والعدوانيـــــة يف بـــــرامج ألعـــــاب الفيـــــديو هـــــذا إىل جانـــــب مجـــــع بيانـــــات ومعطيـــــات .الشـــــرحية
ـــــاب الفيــــــديو،  وهــــــذا بــــــالتعرف علــــــى  الســــــلوك االتصــــــايل  للتلميــــــذ عــــــن بعــــــض مالمــــــح العالقــــــة الــــــيت تــــــربط  بــــــني األفــــــراد وألعـ

 .ودوافع استخدامه لأللعاب
طريقــــــة جلمــــــع البيانــــــات الالزمــــــة للدراســــــة امليدانيــــــة، حبكــــــم أن جمتمــــــع البحــــــث هــــــم التالميـــــــذ العينــــــة و قــــــد اعتمــــــدنا أســــــلوب 

ــــــذا ارت أينــــــا اختيــــــار العينــــــة القصــــــدية مــــــن متوســــــطة  بــــــن عكنــــــون اللــــــذين يتعرضــــــون أللعــــــاب العنــــــف، فمجتمــــــع البحــــــث كبــــــري ل
  . سنة 15إىل 11ومن تالميذ ترتاوح أعمارهم من " حممد الطاهر بن عواج،"
ــوائية أثنـــــــاء اختيـــــــاري لألقســــــام، وكـــــــان حجـــــــم العينــــــة املختـــــــارة    فـــــــرد يف املتوســـــــطة، " 100"كمــــــا اعتمـــــــدنا علـــــــى العينــــــة العشـــــ

تلميـــــذ، موزعـــــة بـــــني  25ذكـــــر والســـــنة الثانيـــــة  14أنثـــــى و11تلميـــــذ، موزعـــــة بـــــني  25وزعـــــت علـــــى أربعـــــة أقســـــام الســـــنة األوىل 
مــــــــن الســـــــنة الرابعــــــــة موزعــــــــة بــــــــني  25ذكــــــــر و 11أنثـــــــى و14مــــــــن الســـــــنة الثالثــــــــة موزعــــــــة بــــــــني  25ذكــــــــر و، 14أنثـــــــى و  11
  .ذكر، و قد متت العملية بطريقة مباشرة مما مسح يل مبالحظة سلوك التالميذ 12أنثى و13
الـــــــيت تســـــــتهدف تصـــــــوير وحتليـــــــل وتقـــــــومي خصـــــــائص جمموعـــــــة معينـــــــة  أو موقـــــــف  بالدراســـــــة الوصـــــــفيةثنـــــــا قمنـــــــا وإلجنـــــــاز حب  

اجتمــــــاعي معــــــني، ودراســــــة احلقــــــائق الراهنــــــة املتعلقــــــة بظــــــاهرة مــــــا، وعلــــــى هــــــذا فهــــــي تســــــتعني بــــــاملنهج  املســــــحي االجتمــــــاعي، 
، 1988اهليـــــــــــيت، (.  راســـــــــــات امليدانيـــــــــــةوهـــــــــــو أحـــــــــــد املنـــــــــــاهج األساســـــــــــية املالئمـــــــــــة للبحـــــــــــوث الســـــــــــلوكية االجتماعيـــــــــــة و الد

وعنــــــــد حتليــــــــل بيانــــــــات القســــــــم  امليــــــــداين  اعتمــــــــدنا األســــــــلوب  اإلحصــــــــائي الوصــــــــفي  وهــــــــو عبــــــــارة  عــــــــن اســــــــتخدام )59ص
الوســــــائل احلســــــابية والرياضــــــية يف جتميــــــع البيانــــــات واملعلومــــــات املختلفــــــة، ومــــــن مث تنظــــــيم وتبويــــــب تلــــــك البيانــــــات واملعلومــــــات 

ا،وكـــــــذلك حتليـــــــل وتفســـــــري تلـــــــك األرقـــــــام ووصـــــــفها  يشـــــــكل  يقـــــــدم عـــــــن طريـــــــق األرقـــــــام  و  احلســـــــابات  والعمليـــــــات املرتبطـــــــة 
     )182عبد احلميد، مرجع سابق، ص( .النتائج  ويوصل إىل األهداف  املنشودة يف البحث
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   :تتضمن هذه الدراسة عددا من املصطلحات واملفاهيم األساسية اليت نعرفها فيمايلي: تحديد المصطلحات
مــــان املعيشـــــي جمموعــــة مــــن الضـــــوابط منهــــا، مـــــا  :جمهــــور األطفــــال هـــــم األطفــــال الـــــذين يتعرضــــون لوســــائل اإلعـــــالم، ويضــــع 

يـــــــرتبط باألطفـــــــال، ومنهـــــــا مـــــــا يتعلـــــــق بوســـــــيلة االتصال،باإلضـــــــافة إىل الضـــــــوابط  الفنيـــــــة الـــــــيت  تنتهـــــــي  باملضـــــــمون إىل صـــــــيغة 
 )06، ص1992وسف، ي( .جذابة ومؤثرة  ومفهومة من طرف هؤالء األطفال

ــــأثير هــــو ذلــــك التغــــري الــــذي يطــــرأ  علــــى ســــلوك مســــتقبل الرســــالة، فقــــد تعمــــل علــــى لفــــت انتباهــــه حــــول شــــيء معــــني ،أو   :الت
  ).15، ص1985فهمي، ( ."تغيري يف سلوكه واجتاهه النفسي

تمـــــــع  اإلنســـــــاين،  مـــــــن جـــــــراء  اســـــــتخدامه أللعـــــــاب :  التفاعـــــــل   الفيـــــــديو، أو هنالـــــــك  نقصـــــــد بـــــــه النتـــــــائج  املرتتبـــــــة علـــــــى ا
  )109، ص1998العياضي، ( عالقة  جدية  بني األطفال  ووسائل اتصالية

يصـــــــعب تقـــــــدمي تعريـــــــف جـــــــامع للعنـــــــف الخـــــــتالف تعريفاتـــــــه بـــــــاختالف ختصصـــــــات البـــــــاحثني، فعلمـــــــاء : مصـــــــطلح العنـــــــف
ال اجلرميـــــة ،كمـــــا أنـــــه السياســـــة يعرفونـــــه بطريقـــــة ختتلـــــف عـــــن رجـــــال اجلرميـــــة ،كمـــــا أنـــــه يعـــــرف أحيانـــــا بطريقـــــة ختتلـــــف عـــــن رجـــــ

ــــــيت يكــــــون مرغوبــــــا الوصــــــول إليهــــــا وبــــــاختالف الظــــــروف احملليــــــة  العبــــــد، (يعــــــرف أحيانــــــا بطــــــرق ختتلــــــف بــــــاختالف األغــــــراض ال
1993 ،223(.  

كــــل لعبــــة هلــــا اتصــــال بالشــــبكة تســــمى لعبــــة عــــن طريــــق الويــــب، تلعــــب عــــن طريــــق حاســــوب متصـــــل   :تعريــــف ألعــــاب الويــــب
وهـــــذه األلعـــــاب تلعـــــب فرديـــــة أو مجاعيـــــة عـــــن طريـــــق الشـــــبكة و تكـــــون جمانيـــــة  3ستايشـــــن بالشـــــبكة أو جهـــــاز لـــــه اتصـــــال بـــــالي

ـــثمن، يســـــتطيع الالعـــــب وضـــــع شخصـــــيته احلقيقيـــــة أو إنشـــــاء شخصـــــية خياليـــــة  ,Garnier, 2004).أو مدفوعـــــة الــ
p58)  

  تحليل البيانات وعرض النتائج
العينـــــة الـــــذكور ميارســـــون ألعـــــاب الفيـــــديو علـــــى اخلـــــط باملائـــــة مـــــن أفـــــراد  100بعـــــد حتليلنـــــا للمعطيـــــات اإلحصـــــائية اتضـــــح أن * 

ــل انعـــــدام النســـــبة عنـــــد اإلجابـــــة بــــــ ال، يف حـــــني بلغـــــت نســـــبة اإلنـــــاث  وهنـــــا تشـــــري . باملائـــــة22باملائـــــة مقابـــــل 78مباشـــــرة، مقابـــ
ــــم يف هــــذه املرحلــــة العمريــــة يبحثـــــون عــــن الرتفيــــه والتســــلية بكــــ ل الطـــــرق، النتــــائج أن الــــذكور أكثــــر مــــيال هلــــذه األلعـــــاب، كمــــا أ

ــــــم، كمــــــا ارتفعـــــــت  ـــــا نفســــــا مـــــــن احلريــــــة لتفريــــــغ مكبوتـــــــا  فيلجــــــاؤون إىل االنرتنــــــت ملمارســــــة ألعـــــــاب الفيــــــديو الــــــيت جيـــــــدون فيهـ
النســـــبة كـــــذلك لـــــدى اإلنـــــاث، حيـــــث أصـــــبحن ميارســـــن هـــــذه األلعـــــاب عـــــرب الويـــــب، لكـــــن تبقـــــى النســـــبة أقـــــل مـــــن فئـــــة الـــــذكور 

ن يقمن باألعمال املنزلية   .أل
ــــــدى فئــــــة املبحــــــوثني أوضــــــحت النتــــــائج التفــــــاوت يف النســــــب بــــــني اجلنســــــني مــــــن  وفيمــــــا يتعلــــــق*   باأللعــــــاب املفضــــــلة ل

ـــــف والقتــــــل والســــــرقة علــــــى الدرجــــــة األوىل بالنســــــبة للــــــذكور بنســــــبة  حيــــــث األلعــــــاب املفضــــــلة، حيــــــث حتــــــرز ألعــــــاب العنـ
باملائــــــــــة، 15،58بة باملائــــــــــة، مث ألعــــــــــاب املغــــــــــامرات بنســــــــــ 48،19باملائــــــــــة، لتــــــــــأيت ألعــــــــــاب الرياضــــــــــة بنســــــــــبة  64،93

ــــــــة، يف حــــــــني ســــــــجلت اإلنــــــــاث املرتبــــــــة األوىل يف ألعــــــــاب العنــــــــف 0وأخــــــــريا ألعــــــــاب التخطــــــــيط والتفكــــــــري بنســــــــبة  باملائ
باملائـــــــة، مث ألعـــــــاب املغـــــــامرات بنســــــــبة 21،42باملائـــــــة، مث ألعـــــــاب التخطـــــــيط والتفكــــــــري بنســـــــبة 41،07والقتـــــــل بنســـــــبة 

  .ئةباملا17،85باملائة مث ألعاب الرياضة بنسبة 19،64
إن هـــــذه النتـــــائج تـــــدل علـــــى أن أفـــــراد العينـــــة العينـــــة ميارســـــون ألعـــــاب العنـــــف ومييلـــــون إىل الرياضـــــة واملغـــــامرات واإلثـــــارة، ولكـــــن   

  .رجحت الكفة لصاحل الذكور
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ـــــــذكور ميارســـــــون ألعـــــــاب 29،76وخبصـــــــوص عالقـــــــة اجلـــــــنس بنـــــــوع األالت املســـــــتخدمة يف ألعـــــــاب الفيـــــــديو أن *  باملائـــــــة مـــــــن ال
باملائـــــــة، مث عارضــــــــات الــــــــتحكم ويف املقدمــــــــة 27،38بنســــــــبة  3ل جهــــــــاز الكومبيـــــــوتر، مث االيكــــــــس بــــــــوكسالفيـــــــديو مــــــــن خــــــــال

ــــــــبالي13،09بنســــــــبة  3بــــــــالي ستيشــــــــن  ــــــــوي بنســــــــبة 10،11بنســــــــبة  2باملائــــــــة، مث ال باملائــــــــة مث البياســــــــيب  9،52باملائــــــــة، مث ل
لقــــــد بلغـــــــت نســـــــبة جهـــــــاز الكومبيـــــــوتر أمـــــــا اإلنـــــــاث ف.ونينتانـــــــدو1باملائـــــــة وتكـــــــون النســـــــب متســـــــاوية مــــــع بـــــــالي 6،54بنســــــبة 

باملائــــــــــة وتتقــــــــــارب النســــــــــب مـــــــــــع اآلالت 7،7بنســــــــــبة 3باملائــــــــــة ،مث االيكــــــــــس بـــــــــــوكس 12،5بنســــــــــبة 3باملائــــــــــة مث بــــــــــالي 69
ـــــائج الدراســـــــة وجـــــــود فـــــــروق إحصـــــــائية بـــــــني الـــــــذكور واإلنـــــــاث   ،األخـــــــرى يف امـــــــتالك آالت "لصـــــــاحل الـــــــذكور "كمـــــــا أبانـــــــت نتــ

ســــة ألعــــاب الفيــــديو أكثــــر لــــدى الــــذكور مقارنــــة باإلنــــاث، وهــــو مــــا يــــدفعهم إىل البحــــث اللعــــب، وقــــد يعــــود ذلــــك إىل كــــون ممار 
  .عن اقتناء أحدث اآلالت من أجل ممارسة ذات نوعية أفضل تتيح خيارات أكثر

  .وما ميكن استنتاجه أن متغري اجلنس له تأثري على امتالك أدوات معينة للعب دون األخرى   
ــــــ*  باملائــــــة مــــــن 56،45أن نســــــبة  يت يقضــــــيها أمــــــام شاشــــــة الكمبيــــــوتر بينــــــت نتــــــائج التحليــــــلأمــــــا عالقــــــة اجلــــــنس بالســــــاعات ال

ــــا فــــــــــوق، متبوعــــــــــة مــــــــــن ســــــــــاعة إىل ســــــــــاعتني بنســــــــــبة  الــــــــــذكور ميارســــــــــون ألعــــــــــاب الفيــــــــــديو أكثــــــــــر مــــــــــن ثــــــــــالث ســــــــــاعات فمــــــ
ائـــــة، بامل51،85باملائـــــة، مث تنعـــــدم يف أقـــــل مـــــن ســـــاعة، أمـــــا اإلنـــــاث فبنســـــبة ثـــــالث ســـــاعات فمـــــا فـــــوق حيـــــث بلغـــــت 43،54

باملائــــــة يتضــــــح مــــــن خــــــالل البيانــــــات وجــــــود 18،51باملائــــــة وأقــــــل مــــــن ســــــاعة ب 29،62أمــــــا ســــــاعة إىل ســــــاعتني فقــــــدرت ب
  .فوارق يف أوقات ممارسة األلعاب للجنسني

  .نستنتج وجود فوارق إحصائية بني الطرفني وبالتايل هناك تأثري ملتغري اجلنس يف أوقات ممارسة األلعاب
ــــــذكور يراقبــــــون مــــــن طــــــرف 40مراقبــــــة األوليــــــاء بينــــــت نتــــــائح املعطيــــــات اإلحصــــــائية أن أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق مبــــــدى*  باملائــــــة مــــــن ال

باملائـــــة، أمـــــا ال فقـــــدرت 23،07باملائـــــة، أمـــــا اإلنـــــاث فقـــــد قـــــدرت بنســـــبة  60األوليـــــاء، يف حـــــني بلغـــــت نســـــبة عـــــدم املراقبـــــة ب
اإلنـــــاث، وهـــــذا يعــــود لكـــــون الطفـــــل يف هـــــذه وهـــــي نســـــب توضــــح أن مراقبـــــة الوالـــــدين للـــــذكور أكثــــر مـــــن .باملائـــــة76،92بنســــبة 

املرحلـــــة العمريـــــة يقبـــــل علـــــى كـــــل مـــــا هـــــو عنيـــــف عكـــــس البنـــــات ميلـــــن إىل كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالرومانســـــية وبالتـــــايل األوليـــــاء خيـــــافون 
علــــى الــــذكور أكثــــر مــــن اإلنــــاث، أمــــا عــــدم املراقبــــة فهــــي تتناســــب بــــني اجلنســــني، وهــــذا مــــا يــــدفع أفــــراد العينــــة إىل مشــــاهدة كــــل 

و عنيــــــــف ومثــــــــري، و هــــــــذا مــــــــا يــــــــؤثر علــــــــى مســــــــتواه األخالقــــــــي فيحــــــــاول تقليــــــــد مــــــــا رآه يف ألعــــــــاب الفيــــــــديو وحماكــــــــاة مــــــــا هــــــــ
  .اآلخرين،عوض االهتمام بالربامج الرتبوية

  .نستنتج أن هناك تأثري ملتغري اجلنس يف مراقبة الوالدين ألطفاهلم
العنيفــــــة، أمــــــا الــــــذين أجــــــابوا ب ال قــــــدرت بنســــــبة  باملائــــــة مــــــن الــــــذكور ميارســــــون األلعــــــاب92أوضــــــحت نتــــــائج الدراســــــة أن * 
يتبــــــني مـــــن ذلــــــك  باملائـــــة،25،64باملائــــــة، مقابـــــل مــــــن ال يلعـــــنب بنســــــبة 74،35فقـــــدرت نســــــبة اللعـــــب  باملائـــــة، أمـــــا اإلنــــــاث8

أن الـــــذكور يف هــــــذه املرحلــــــة مييلــــــون إىل كــــــل مــــــا هــــــو مســـــلي، فيشــــــاهدون مشــــــاهد العنــــــف الــــــيت تتضــــــمنها ألعــــــاب الفيــــــديو، يف 
ــــــن ميلــــــن إىل  املقابــــــل ــــــذكور، واملعــــــروف علــــــى الفتيــــــات أ جنــــــد فئــــــة البنــــــات كــــــذلك ميارســــــن هــــــذه األلعــــــاب لكــــــن أقــــــل مــــــن ال

ــــــك ممــــــا تتصــــــف بــــــه مــــــن ميــــــزات خاصــــــة كوســــــيلة  األفــــــالم الرومانســــــية،فتمكنت ألعــــــاب العنــــــف مــــــن اســــــتقطاب األطفــــــال، وذل
ا يف ترفيهيــــــة، حيــــــث أصــــــبحت هــــــذه األخــــــرية حتــــــاكي العــــــامل احلقيقــــــي يف تصــــــورها، باإل ضــــــافة إىل ذلــــــك ســــــهلة املنــــــال ميارســــــو

  .البيت أو عرب االنرتنت
ـــه نســـــتنتج أن متغـــــري اجلـــــنس لـــــه عالقـــــة مبـــــدى ممارســـــة أفـــــراد العينـــــة      وبالتـــــايل هنـــــاك فـــــوارق يف ممارســـــة األلعـــــاب العنيفـــــة، ومنــ

  .أللعاب العنف،واليت رجحت لصاحل الذكور
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باملائــــــة 54،34ألطفــــــال لأللعـــــاب العنيفــــــة أكــــــدت بيانـــــات التحليــــــل  أن ويف مـــــا يتعلــــــق بعالقـــــة اجلــــــنس بأســــــباب إســـــتخدام ا* 
ا  مــــن أجــــل متعــــة الفــــوز، مث بنســــبة  باملائــــة مــــن أجــــل التســــلية والرتفيــــه، أمــــا الــــذين مــــن أجــــل ملــــئ 32،60مــــن الــــذكور ميارســــو

ائــــــة مــــــن أجــــــل بامل17،24باملائــــــة مــــــن أجــــــل متعــــــة الفــــــوز، و 68،96باملائــــــة، أمــــــا اإلنــــــاث نســــــبة  13،04الفــــــراغ فقــــــدرت ب 
يتبــــــني مــــــن خــــــالل املعطيــــــات أن كــــــل مــــــن أفــــــراد العينــــــة ذكــــــور وإنــــــاث . مــــــن أجــــــل ملــــــيء الفــــــراغ 13،79التســــــلية والرتفيــــــه و

ــائمني علـــــى صـــــناعتها حيـــــاولون دائمـــــا حماكـــــاة احليـــــاة الواقعيـــــة، وصـــــياغة  حيســـــون مبتعـــــة الفـــــوز، والـــــيت ســـــجلت أعلـــــى نســـــبة، فالقـــ
م يقـــــودون ســـــيارة ســـــباق بالفعـــــل، أو مضـــــامينها مـــــن أفكـــــار حتـــــاكي ســـــري احليـــــاة ا ـــد جتعـــــل مســـــتميليها يشـــــعرون وكـــــأ لعاديـــــة، فقــ

ــــم يســـــريون يف فضــــاء، أو حيـــــاربون عـــــدوا، آو حــــىت احملـــــاربني املنافســـــني هلــــم ســـــواء كــــانوا بشـــــرا أو خملوقـــــات أخــــرى يتضـــــح مـــــن  أ
ه أعلـــــى مـــــن اإلنـــــاث، يف حـــــني هـــــن خـــــالل املعطيـــــات الســـــابقة، أن هنـــــاك فـــــروق فرديـــــة بـــــني اجلنســـــني فبالنســـــبة للـــــذكور، الرتفيـــــ

  .بلغن أعلى نسبة يف متعة الفوز، أما ملئ الفراغ فهناك تقارب بني الطرفني
أن أفـــــــراد العينـــــــة  وبعـــــــد اســـــــتخدامهم أللعـــــــاب الفيـــــــديو أوضـــــــحت النتـــــــائج أمـــــــا عالقـــــــة اجلـــــــنس بشـــــــعور أفـــــــراد العينـــــــة أثنـــــــاء و-

باملائـــــــــة، متبوعـــــــــا باحلمـــــــــاس بنســـــــــبة 69،49رت نســـــــــبتها بالنســـــــــبة للـــــــــذكور أثنـــــــــاء اللعـــــــــب حيســـــــــون مبتعـــــــــة الفـــــــــوز، والـــــــــيت قـــــــــد
باملائــــــة، أمـــــــا الراحــــــة قـــــــدرت بنســـــــبة 20باملائـــــــة، مث احلمــــــاس بنســـــــبة 73،91باملائــــــة، وتنعـــــــدم عنــــــد الفرح،أمـــــــا اإلنــــــاث 28،81

الشــــــــيء الـــــــــذي يؤكــــــــد أن فئـــــــــة  .باملائـــــــــة6،52باملائــــــــة، آمـــــــــا الفــــــــرح واحلمـــــــــاس هلمــــــــا نفـــــــــس النســــــــبة، والـــــــــيت قــــــــدرت 04، 13
ختتلــــــف يف الشعور،فبالنســــــبة للحركــــــات يتقــــــاربون، يف حــــــني ســــــجلت الراحــــــة أعلــــــى نســــــبة إلنــــــاث، يف مقابــــــل ذلــــــك  املبحــــــوثني

ــــدم عنــــــد الطــــــرف اآلخر،وهنــــــا تبيــــــني النتــــــائج أن الــــــذكور مييلــــــون إىل  ــــــيت تكــــــاد تنعــ ــــــذكور كــــــانوا أكثــــــر إحساســــــا باحلمــــــاس وال ال
  . ماساأللعاب اليت حتوي اإلثارة والعنف فتخلق لديهم يف األخري احل

   .نستنتج أن هناك تأثري ملتغري اجلنس يف شعور أفراد العينة أثناء اللعب     
  :على ضوء البيانات اليت مت حتليلها ودراستها توصلت الدراسة إىل االستنتاجات التالية: استنتاجات الدراسة

اب الفيـــــديو عــــرب الويـــــب ،ومــــرد ذلـــــك باملائــــة ميارســـــون ألعــــ89توصــــلت الدراســـــة أن معظــــم أفـــــراد العينــــة والـــــيت بلغــــت نســـــبتها  -
  .توفر وسيلة االتصال،كما ال متارس عليهم الرقابة أثناء التعرض، مما شجع هلم املمارسة اليومية

ــلون ألعـــــاب العنــــف والقتـــــل، والـــــيت قـــــدرت مــــن خـــــالل النتـــــائج املتوصـــــل   - كمــــا أفصـــــحت الدراســـــة أن معظـــــم أفــــراد العينـــــة يفضـــ
هـــــــذه األخــــــرية تســــــتقطب شــــــرحية كبــــــرية مــــــن األطفـــــــال، وهــــــذا ملــــــا حتويــــــه مــــــن واقعيـــــــة  باملائــــــة، ممــــــا جعــــــل84،26إليهــــــا بنســــــبة

م جيـــــدون فيهــــــا املتعــــــة  وإمكانيـــــة االخنــــــراط حركيــــــا وجســـــمانيا وعاطفيــــــا مــــــع الســـــيناريو املقــــــدم يف األلعــــــاب، وتفضـــــيلهم هلــــــا كــــــو
  .والرتفيه،واعتمادها على اإلثارة والتشويق

يــــــوتر يــــــأيت يف مقدمـــــــة اآلالت مــــــن قبــــــل أفــــــراد العينــــــة يف ممارســــــة ألعــــــاب الفيـــــــديو، أبانــــــت نتــــــائج الدراســــــة أن جهــــــاز الكومب -
  .باملائة،ويعود هذه إىل كون اجلهاز متعدد االستخدامات لدى العائلة اجلزائرية53،55وذلك بنسبة 

ــــن التالميـــــــذ يقتنـــــــون ألعـــــــاب الفيـــــــديو عـــــــن طريـــــــق التحميـــــــل، 61،76كمـــــــا توصـــــــلت الدراســـــــة إىل أن نســـــــبة   - ومـــــــرد باملائـــــــة مـــ
ا صعب جدا لسن األطفال م أصبحوا متعودون على استعمال االنرتنت،إال أن  الدراية مبضمو   .ذلك أ

ــــــيت قــــــدرت حســــــب نتــــــائج  - ــــــيت تتضــــــمن مشــــــاهد العنــــــف، وال توصــــــلت الدراســــــة أن أغلبيــــــة أفــــــراد العينــــــة ميارســــــون األلعــــــاب ال
ـــــــك أن مههـــــــم الوحيـــــــ84،26الدراســـــــة بنســـــــبة  ـــــــيت بلغـــــــت نســـــــبتها باملائـــــــة، ويعـــــــود الســـــــبب يف ذل د االنتصـــــــار ومتعـــــــة الفـــــــوز، وال

  . باملائة60



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
28 

 

ــــــــــة أن أغلبيــــــــــــة أفــــــــــــراد العينــــــــــــة قلــــــــــــدوا كــــــــــــل مــــــــــــا رأوه يف ألعــــــــــــاب العنــــــــــــف، مــــــــــــن كلمــــــــــــة وردود  - أوضــــــــــــحت نتــــــــــــائج الدراســ
باملائـــــــة، فهــــــــي حتفـــــــزهم علــــــــى ترمجـــــــة كـــــــل مــــــــا شـــــــاهدوه يف اللعبــــــــة، ومتثـــــــل البيــــــــت 84،26أفعال،وســـــــلوكيات، وذلـــــــك بنســــــــبة 

ــــــم قلــــــدوا أبطــــــاهلم يف 82،66 يف التقليــــــد، وذلــــــك بنســـــبة املكـــــان األكــــــرب باملائــــــة،كما أفصــــــحت الدراســــــة يف نفـــــس الســــــياق، أ
  .باملائة55،55احلركات واليت بلغت نسبتها 

باملائـــــة ال يراقبــــــون أبنـــــائهم أثنـــــاء ممارســـــتهم أللعــــــاب 67،41الدراســـــة إىل أن أغلبيـــــة األوليـــــاء والــــــيت قـــــدرت نســـــبتها  توصـــــلت -
تـــــــايل يصـــــــبح ألفـــــــراد العينـــــــة جانـــــــب مـــــــن احلريـــــــة يف ممارســـــــتها، فانعـــــــدام الرقابـــــــة يشـــــــاهدون كـــــــل مـــــــا هـــــــو عنيـــــــف العنـــــــف، وبال

ا لوحدهم53،71ومثري،وهذا ما أفصحت عنه الدراسة، أن أعلى نسبة واليت قاربت   . باملائة من التالميذ يلعبو
ــاء علـــــى مـــــا جـــــاء يف نتـــــائج البحـــــث الـــــيت أثبتـــــت أن ألعـــــاب الفيـــــديو: توصـــــيات أصـــــبحت النشـــــاط الرتفيهـــــي الـــــيت تســـــتهوي  بنـــ

شـــــرحية األطفـــــال، حاولنـــــا تقـــــدمي بعـــــض التوصـــــيات واالقرتاحـــــات لعلـــــى وعســـــى تســـــاهم ولـــــو بقســـــط قليـــــل يف التقليـــــل مـــــن هـــــذه 
  .الظاهرة

أن يوجه الطفل للتعلم اجلاد املنتج عن طريق العناية بتثقيفه، وشحن تصوراته وأفكاره، بقصص تتحدث عن اجنازات العلم * 
  .الباهرة ومستقبلها املضيء يف إطار من املوضوعية، ومبا يتناسب مع املرحلة العمرية اليت يعيشها

تعليم أطفالنا أن يكونوا مستخدمني مفكرين، لديهم قدرة على نقد ما يعرض عليهم وحتليله، والتحقق من أهدافه، وكخطوة * 
مام بتنمية املواهب العلمية بدءا من البيت ،املدرسة ،فاملؤسسات املسئولة االهت ائية يصبح لديهم القدرة على االنتقاء والتقييم،و

عن تنشئة الطفل، األمر الذي قد يفتح أفاقا أمام أجيالنا املقبلة يف مستقبل لغته األساسية والوحيدة، هي ما متلك هذه األجيال 
بة يف أطفالنا، ونقدم هلم ما يناسب جمتمعهم وأن نوفر من علم وتقنيات ووسائل متطورة، وعلينا أن نستثمر هذا اجلانب وهذه الرغ

  .هلم احلماية من املخاطر املرتبطة بالوسائط التكنولوجية املعاصرة خاصة شبكة االنرتنت
يعتــــــــرب أحــــــــد أهــــــــم "دور ألعــــــــاب الفيـــــــديو عــــــــرب الويــــــــب يف تشـــــــكيل العنــــــــف للتلميــــــــذ اجلزائـــــــري "إن دراســــــــة موضــــــــوع  :خاتمـــــــة

ـــث مـــــن خالهلـــــا الكشـــــف عـــــن دور هـــــذه األلعـــــاب وتأثريهـــــا علـــــى الطفـــــل، الدراســـــات يف البحـــــوث العلميـــــ ة ،الـــــيت يســـــعى الباحــ
ـــــا ألطفــــــال، مــــــن أجــــــل ممارســــــة ألعــــــاب الفيــــــديو عــــــرب مواقعهـــــــا  خاصــــــة وإتاحتهــــــا عــــــرب االنرتنــــــت الــــــيت أصــــــبحت فضــــــاء مفتوحـ

ــــيت تتضـــــــمنها األلعـــــــاب الــــــيت ال تكـــــــاد ختلـــــــو مـــــــن فعــــــل عنيـــــــف وعـــــــدواين، والـــــــيت  االلكرتونيــــــة، خصوصـــــــا مـــــــع موجـــــــة العنــــــف الـــ
ــــــار واخلصــــــائص الشــــــكلية جعلتهــــــا تــــــتمكن مــــــن اســــــتقطاب  ــــــدى األفــــــراد، وكــــــل هــــــذا بفعــــــل عناصــــــر اإل أصــــــبحت  املفضــــــلة ل
ا ومـــــا  هـــــذه الشـــــرحية، فمـــــا أفصـــــحت عنـــــه الدراســـــة أن التالميـــــذ يقبلـــــون عليهـــــا بشـــــكل كبـــــري جـــــدا، بغـــــض النظـــــر عـــــن مضـــــمو

يـــــنعكس علـــــى احليـــــاة اليوميـــــة يف تقليـــــد أبطـــــاهلم، دون خطـــــر املســـــؤولية أو  حتملـــــه مـــــن أفكـــــار وقـــــيم ثقافيـــــة غريبـــــة عنـــــا، وهـــــو مـــــا
ـــــــوجي فإنـــــــه مـــــــن . العقـــــــاب ــــه ومحايـــــــة أطفاهلـــــــا، ويف ظـــــــل التطـــــــور التكنول ـــــــدفاع األول يف توجيـــ ومبـــــــا أن األســـــــرة تشـــــــكل خـــــــط ال

شـــــراف علـــــى األبنـــــاء املتوقـــــع مـــــن األســـــرة، مهمـــــا كانـــــت درجـــــة ثقافتهـــــا بـــــالكومبيوتر وألعابـــــه علـــــى تطـــــوير معارفهـــــا،من أجـــــل اإل
  .                    خالل استعماهلم أللعاب العنف عرب األنرتنت

ويف األخــــــري ومــــــا ميكــــــن قولــــــه أننــــــا حباجــــــة أكــــــرب مــــــن أي وقــــــت مضــــــى إىل حبــــــوث علميــــــة ميدانيــــــة، للكشــــــف عــــــن األســــــباب   
قليديـــــة الـــــيت مل تعـــــد مهمـــــة يف حياتــــــه احلقيقيـــــة الـــــيت جتعـــــل األطفـــــال ميارســـــون ألعـــــاب الفيـــــديو عـــــرب الويب،مقارنـــــة باأللعـــــاب الت

 .اليوم
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  :المراجع بالعربية
ــــا االتصـــــــال احلديثـــــــة يف عصـــــــر املعلومات،الـــــــدار املصـــــــرية اللبنانيـــــــة،ط-1 ـــــــدين -2. 1997،القـــــــاهرة،2حســـــــن عمـــــــاد مكـــــــاوي، تكنولوجيـــ خـــــــري ال

  .1998،ةعلي عويس، عطا حسن عبد الرحيم،االعالم الرياضي،مركز الكتاب للنشر ،القاهر 
   .1993،دار الفكر العريب،دط، القاهرة، "األسس النظرية واإلسهامات العربية"اطف عديل العبد،االتصال والرأي العام،ع -3
  .2،1992مصرية، دط مصر،ط–ليلى يوسف، سيكولوجية  اللعب والرتبية الرياضية،مكتبة االجنلو -4
  .1983جلزائر، ، د،م،ج،د ط،اتحليل المحتوى في بحوث اإلعالمحممد عبد احلميد،  -5
  .1985مصطفى فهمي، الدوافع النفسية،مكتبة مصر،القاهرة، -6
  .1998، دار هومة، اجلزائر،"دراسات وجتارب"نصر الدين العياضي،التلفزيون -7
   1988 الكويت، األدب، و الفنون و للثقافة الوطين لسلمجا ، الطفل ثقافة ، اهلييت هادي نعمان-8

                                                                                                         :        المراجع بالفرنسية
-1 Garnier Gatherine, perspectives sociales et constructivisme, 2ème édition, De Boeck, France, 2004. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
30 

 

  لــــــفـــــطـــون والــــزيــفـــلـــتــال
 

الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي / الطاهر بومدفع. د   
                                                    boumedfa_tahar@yahoo.fr  

  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/السعيد مهدي .د         
mehdisaid63@yahoo.fr 

  

  :الملخص
م يغين مبا لألطفال الكثري يقدم نأ ميكن اإلعالمية خبصائصه التلفزيون      م ويثري حيا  وتسلية، وتعلما إمتاعا ويزيدهم خربا

م العقلية والنفسية واالجتماعية  جيذب فهو هلم، بالنسبة جاذبية األكثر هي الوسيلة ، فهذهإذا كان يراعي يف براجمه خصوصيا
التلفزيون، ولكن ميكن هلذه  جبيل يسمى الذي الناشئ اجليل على أثر قد التلفزيون أن جند وبالتايل متعددة، بأساليب إليه األطفال

رافقة أبنائها يف مشاهدة التلفزيون، ومراقبة الوسيلة أن تكون هلا أثار سلبية وأهداف ونتائج غري مرغوبة، وعليه  فإن على األسرة مُ
اومتابعة الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال ومتحيصها وتقييمها والبث يف    .حمتواها الختيار األفضل منها للسماح ألبنائها ملشاهد

 .التلفزيون، الطفل، الربامج التلفزيونية، املشاهدة التلفزيونية، التأثري  :كلمات مفتاحية

Résumé:  

        La télévision avec ses caractéristiques médiatique peut apporter beaucoup pour les enfants, enrichir 
leurs  vie et booster leurs expériences et satisfaire leurs besoins de connaissances et de distractions a 
condition qu’il prend en charge leurs caractéristiques mentales psychologiques et sociales. Sachant que 
cet outil médiatique et le plus attirant pour eux. Le téléviseur a beaucoup d’influence sur la génération en 
cours de développement  et appelée génération télévision. La télévision peut avoir des impactes négatifs 
des objectifs et conséquences non souhaitables c’est pour cette raison que la famille doit accompagner ses 
enfants pendant qu’ils regardent la télévision et aussi contrôler et suivre les programmes télévisé destinés 
aux enfants pour pouvoir les évaluer et filtrer leurs contenus pour n’en garder que  les meilleurs.    

Mots clé: Télévision, enfant, programmes télévisé, regarder la télévision, l’influence. 
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  :مقدمة

استطاعت القنوات التلفزيونية املختلفة إغراق شاشتنا بسيل من الربامج املتنوعة واملتباينة حسب تباين هوية القناة وأهدافها،     
تمع، ومنها برامج مبتذلة ومنحطة ودسيسة ينصب اهتمامها على كل ماهو  فنجد منها برامج هادفة وبناءة تدعم قيم األسرة وا

  .تمعغريب عن ا

ولقد أصبحت وسائل اإلعالم احلـديثة وعلى رأسها التلفزيون تطغى وتسيطر عـلى اهتمامات األطفال، وأخذت تلقي بشباكها     
ا تنهال عليهم بكم هائل من الصور  على الناشئة، ومتأل ساعات فراغهم، بل وساعات نشاطهم بالكثري من األفكار واملعاين، أل

م من كل جانب فال تدع هلم جماالً للتأمل والتفكري واملراجعة، فال ميلك  الطفل معها املتالحقة، واألصوات امل تعاقبة اليت حتيط 
القدرة على التمييز واالختيار، خيشى معه أن يسقط يف دوامة تسري به إىل حيث أريد له، ويعترب يف النهاية أن كل ما شاهده ومسعه 

هذه الورقة البحثية كإطاللة على واقع الطفل كجمهور مهم وواسع مستهدف من  ومن هنا كانت .حقيقة ال جمال للشك فيها
 .    القنوات والربامج التلفزيونية

  :مفاهيم: أوال
حممد إمساعيل، (كان أو أنثى الذي مل يصل بعد إىل مرحلة احللم يعرف الطفل بأنه الصغري من كل مولود ذكرا :الطفل -1

  .»وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا« : اىلولعل ذلك يفهم من قوله تع) 241ص
ا املرحلة العمرية اليت يقضيها الصغار من أبناء البشر منذ امليالد إىل أن يكتمل منوهم ويصلوا إىل       كما تعرف الطفولة على أ

  ).29، ص1984فؤاد، ( حالة النضج
ا تعد       مبثابة األساس الذي تقوم عليه بناء شخصيته يف مجيع النواحي العقلية وتعترب الطفولة من أبرز مراحل عمر اإلنسان أل

والبدنية والنفسية واالجتماعية، فهي الفرتة احلامسة يف تكوين شخصية اإلنسان، إضافة إىل ذلك تعد أضعف مرحلة اليت حيتاج فيها 
إال إذا تنوعت خرباته وتعددت جتاربه، فهو يف وال ميكن للطفل أن يكتمل منوه وأن يصل إىل حالة النضج . الفرد إىل املساعدة

حممد عبد العزيز، (طفولته النامية املتطورة أشد ما يكون حاجة إىل أن يتصل بضروب خمتلفة من البيئات االجتماعية احمليطة به 
1985 ،79(.  

تمعات، فضال ع      م الذخرية اليت يِؤهلها ويشكل أيضا األطفال قطاعا عريضا من الرتكيب السكاين ألي جمتمع من ا لى أ
تمع يف  تمع لتحمل املسؤولية وارتياد آفاق املستقبل والتعامل مع متغرياته وتشكيل مالحمه وحل مشكالته، لذا فإن تفريط ا ا

  رعايتهم وتنشئتهم تنشئة متكاملة ال يعد خبسا حلقوقهم فحسب وإمنا يعد تفريطا يف مستقبل بذاته
  

  : مفهوم التلفزيون -2
الرؤيــــــة : ويصــــــبح معــــــىن التلفزيــــــون. الرؤيــــــة: وتعــــــين Visionعــــــن بعــــــد، و : وتعــــــين Télé: مكــــــون مــــــن كلمتــــــني مهــــــا: لغــــــة - 

  .عن بعد
هـــــــو مؤسســـــــة اجتماعيـــــــة مكونـــــــة مـــــــن جمموعـــــــة املصـــــــاحل اإلداريـــــــة والتقنيـــــــة، الـــــــيت تعمـــــــل علـــــــى ضـــــــمان بـــــــث  :إصـــــــطالحا - 

  .استخدام التقنيات احلديثةاحلصص والربامج املصورة وإيصاهلا للجمهور املتلقي ب



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
32 

 

التليفزيــــــون مــــــن وســــــائل اإلعــــــالم الســــــمعية البصــــــرية الــــــيت جتمــــــع بــــــني الصــــــوت والصــــــورة واحلركــــــة، بــــــل هــــــو يــــــأيت يف مقدمــــــة      
هـــــذه الوســـــائل، ويف احلقيقــــــة أن التليفزيـــــون هــــــو اجلهـــــاز الســـــاحر الــــــذي أطـــــاح بكــــــل املـــــوازين، وحـــــول احللــــــم إىل حقيقـــــة، حــــــىت 

مــــــؤثراً بالســــــلب واإلجيــــــاب علــــــى أفكارنــــــا وســــــلوكياتنا، . ا احملليــــــة والعامليــــــة، مقتســــــمًا معنــــــا أوقــــــات حياتنــــــاأصــــــبح يغــــــزو جمتمعاتنــــــ
 )1988إبراهيم، . (ألنه يسيطر على حواس اإلنسان، سيطرة جتعله يبدو وكأنه مسلوب اإلرادة

ح  يكاد يكون هو الرائد واملعلم والقدوة وينفرد التليفزيون خبصائص غري موجودة يف غريه من وسائل اإلعالم  األخرى فأصب     
م لألحداث، ويبقي ذلك اجلهاز الصغري كالسر املغلق، نسخط عليه  الذي تدور على وقعه حياة األطفال، وترتبط به تفسريا

، ونرضى عنه أحيانًا أخرى، ولكنه يؤثر يف حياة أطفال اليوم ذلك التأثري املروع اخلطري دون أن ندري أو نع لم كيف يتم أحيانًا
  .ذلك
والتليفزيون يتصدر وسائل اإلعالم األخرى فيما ميلكه من إمكانات فنية، حىت أصبح العصر الذي نعيش فيه يسمى بعصر      

  )2004حجاب، ( .Children of Televisionالتليفزيون، وأصبح يطلق على األطفال  اآلن أطفال التليفزيون  

  : ةالتلفزيون؛ الخصائص واألهمي: ثانيا

  :ميكن أن نوضحها فيما يلي :خصائص التلفزيون -1
االســـــتحواذ أي اســـــتحواذه علـــــى مشـــــاهديه، فهـــــو يســـــيطر علـــــى مســـــع الرائـــــي وبصـــــره، ألنـــــه يركـــــز انتباهـــــه علـــــى صـــــور متحركـــــة  -

  ناطقة؛
 جيمع بني الرؤية واحلركة والصوت واللون واجلاذبية؛ -
  بتة ويثبت املتحركة؛يكرب األشياء الصغرية ويصغر الكبرية وحيرك الثا -
 أكثر الوسائل اإلعالمية تأثريا يف األفراد؛ -
 ؛.....)زر بسيط، آلة حتكم عن بعد، برجمة آلية( سهل االستعمال  -
  .أقدر املؤسسات اإلعالمية على التمويه واملغالطة وقلب احلقائق -

  :أهمية التلفزيون -2
ل أحنــــــاء العــــــامل بفعــــــل اجلمــــــع بــــــني الصــــــوت والصــــــورة خصوصــــــا بعــــــدما اســــــتطاع التلفزيــــــون أن حيقــــــق انتشــــــارا واســــــعا يف كــــــ     

أصــــبحت ملونـــــة وممـــــا زاد مـــــن اإلقبـــــال عليـــــه هـــــو أنـــــه وســــيلة للقطـــــات القريبـــــة وذلـــــك للكشـــــف عـــــن الشخصـــــية ومالحمهـــــا أكثـــــر 
  .منها لنقل األحداث والوقائع

تمـــــــع، فهـــــــو يقـــــــدم م      نـــــــافع جليلـــــــة؛ تلهـــــــي عـــــــن القلـــــــق يف حيـــــــاة يعتـــــــربه بعـــــــض املفكـــــــرين الغـــــــربيني أنـــــــه وســـــــيلة هامـــــــة يف ا
  .الوحدة وعن سأم احلياة الزوجية وختفف من النزاعات العائلية

والتلفزيـــــــون كوســـــــيلة اتصـــــــال مجاهرييـــــــة مل تعـــــــد جمـــــــرد أداة لنقـــــــل األخبـــــــار املصـــــــورة عـــــــرب األقمـــــــار الصـــــــناعية بـــــــل أصـــــــبحت      
  .تتميز بقوة خارقة على اإلقناع والتأثري والسيطرة
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 :الطفل حياة في التلفزيون كانةم :ثالثا
 يف بـذلك يسـاهم وهـو احلـايل، العصـر يف للطفـل الثقافيـة للبيئـة املكونـة األساسـية العناصـر أحـد التلفزيـون يعتـرب     

 يف أوقـاًت طويلــة يقضـي أصـبح حياتــه بعـدما يف التلفزيـون مكانـة ارتقـت وقــد كبــري، بقســط الطفــل شخصــية تكـوين
 الطفـل، إعجـاب تثـري فنيـة بطريقـة الرسـائل نقــل علـى التلفزيـون يعمـل حيـث لـه، املقدمـة نيـةالتلفزيو  الـربامج مشـاهدة
 حنـو كثـريا ينجـذب الطفــل أن حيـث اللـون، وكـذلك متحركــة، وصـورة صـوت مـن اإلعالميـة خصائصـه أهـم مسـتغال

 جانـب إىل سـيقية،مو  وكـذلك صـوتية مـؤثرات أو إنسـانية األصـوات هـذه كانـت سـواء التلفزيـون يرسـلها الـيت األصـوات
 اجلهـاز وتـوفر اسـتعماله لسـهولة التلفزيـون، وذلـك شاشـة خـالل مـن انتباهـه تلفـت الـيت األلـوان حنـو الطفـل ينجـذب ذلـك

 املشـاهدة، فعـل عـادا مـا معـني جهـد أو القـراءة معرفـة تتطلـب ال التلفزيـون مشـاهدة فـإن ذلـك جانـب إىل البيـت، يف
 لألطفـال التلفزيـون جلـب أن "وزمالئـه شـرام" ويـرى واحملسـوس الصـورة بلغـة ميـتكل ألنـه األطفـال بثقـة حيضـى أنـه كمـا
 يعتـرب حيـث االجتمـاعي، طابعـه وهـو لألطفـال التلفزيـون جللـب ثالثـا سـببا ويـدرجون واإلعـالم اهلـروب سـببني؛ بفعـل يـتم

 لـدى حمببـة نقـاط يعمواضـ التلفزيونيـة الـربامج نعتـرب كمـا للتجمـع فرصـة أي واحـد جهـاز األطفـال حـول مجـع يف سـببا
  ).Ful chignoni, 1975, p261(واملراهقني  األطفال

تمع املعاصر، ومّكن للتدفق اإلعالمي       وهذا يعين أن التلفزيون قد أصبح يؤدي دوراً على درجة كبرية من األمهية لألطفال يف ا
ور يف أقصى الشرق أصبح يسمعه ويراه أطفال الغرب من أن ينساب بتلقائية ويسر إىل أي مكان يوجـد فيه أطفال، حىت إن ما يد

األمر الذى ييسر هلم أحسن فرص التعليم والتثقيف والرتفيه، ويقدم هلم املعلومات العلمية واحلياتية، واخلربات . يف نفس الوقت
لى تقدمي املستجدات العصرية، العملية والتجارب املعملية الواسعة، األمر الذي ال ميكن حتقيقه بأية طريقة أخرى، كما يساعـدهم ع

  )2002الدملي، ( .ويؤدى إىل اإلحساس باأللفة بينهم وبني املادة املعروضة عليهم
 إدراكه منذ الطفل أن الدراسات من عدد وأظهرت الطفل حياة يف التلفزيون احتلها اليت اهلامة املكانة على أكد الباحثون وقد     

 الربامج خصائص مع للطفل النفسية احلاجات توافق عن نتج حيث التلفزيون، لشاشة تفاتواالل لالنتباه يبدأ والصورة للصوت
ا، حيث باختالف ثقافتها العامل أحناء كل يف التلفزيون مشاهدة يف طويلة أوقاًت  يقضي الطفل أصبح أو التلفزيونية م وعادا  أ

م يف  وحكايات احليوانات وقصص العرائس عروض مثل أجلهم من تصمم اليت بالربامج خاصة بصفة يهتمون للتلفزيون مشاهد
  . والذهين العاطفي ونضوجه حسه إىل يرجع األطفال لدى املشاهدة معدل أن كما لألطفال، وغناء
وقد استطاعت هذه الثورة اليت مت إحرازها يف تقنيات العمل اإلعالمي من أن تشد إليها أطفال العامل شداً، وتغريهم مبا تقدمه      

م من أعمال درامية، وقوالب حوارية، وفنون إخبارية وفقرات ثقافية وترفيهية جتذب انتباههم وتستلفت اهتمامهم بطرق اجلذب هل
وأساليب االستمالة وفنون اإلقناع، وقد أضافت القنوات الفضائية وأقمار االتصاالت وثورة املعلومات بعداً جديداً للنشاط 

 )1988إبراهيم، ( .ل جانب بالعديد من روافد الفكر ومصادر املعرفةاإلعالمي، وأحاطت األطفال من ك
 التعليمية الربامج من أكثر الرتفيهية الربامج إىل األطفال مييل حيث األول، املقام يف والتسلية للرتويج التلفزيون األطفال يشاهد     

 ،كما عنهم وترفه والضيق بامللل الشعور امتصاص على هموتساعد وقيوده، الواقع من حتررهم اليت اخليالية الربامج خاصة ويفضلون
 انفعالية استجابات يستدعي روائي بشكل وقدمت ألخر برنامج من قيمه تكررت إذا خاصة الطفل قيم على يؤثر التلفزيون أن

  . املباشرة واهتماماته األولية الطفل حباجات ارتبطت
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راد وقدرته على التأثري يف سلوكيات املتلقني، فقد بلغ عدد الدراسات اليت حاولت ونظراً ألمهية دور التليفزيون يف حياة األف     
) 3450(أكثر من  1990دراسة، بينما بلغت عام ) 2900( 1988معاجلة تأثري التليفزيون على سلوك املتلقني يف أمريكا عام 

 ).2003البشر خالد، . (دراسة

  :لدى األطفال المساحة الزمنية للمشاهدة التلفزيونية: رابعا
الربامج التلفزيونية اليت ختصص لألطفال حتضى باهتمام كل القنوات التلفزيونية اليت ختصص هامش واسع من الوقت، ويشكل      

األطفال الذين مل يبلغوا سن الدخول إىل املدرسة أوسع شرحية بني مشاهدي التلفزيون؛ إذ تقضي هذه الشرحية أكرب فرتة زمنية من 
  . التلفزيونية باملقارنة مع أي جمموعة عمرية أخرىاملشاهدة 

موعة العمرية بني سنتني ومخس سنوات  1993لعام  Nielsen  نيلسون" وحسب  ماورد يف تقرير        ميضي األطفال ا
موعة العمرية  22.9 ساعة  22.4سنة ) 11-06(ساعة يف املتوسط أسبوعيا يف مشاهدة التلفزيون، بينما ميضي األطفال ا

ساعة أسبوعيا لألطفال يف  54مشاهدة أسبوعية بل أن دراسات مسحية أخرى تبني أن هناك حاالت إدمان مشاهدة تصل إىل 
 ) 14، ص1999ماري، (. مرحلة ما قبل التمدرس

ا وعلى الصعيد العريب تؤكد مجيع الدراسات امليدانية املتعلقة بنسبة إقبال الطفل العريب على الربامج التل      فزيونية اخلاصة أ
  )85، ص2003حممد، (%90تتجاوز 

ا اليونسكو مؤخراً حول معدَّالت التعرض للتليفزيون لدى األطفال العرب، تبني منها أن       ويكفي أن نشري إىل دراسة أجر
أنه يف هذه املرحلة من العمر الطالب قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره يقضي أمام التليفزيون اثنتني وعشـرين ألـف ساعة يف حني 

  ).1988إبراهيم، ( .يقضي أربع عشرة ألف ساعة يف قاعات الدرس
ونظرا للوقت الطويل الذي يقضيه الطفل يف مشاهدة التلفزيون، فإن هذا األخري ميكن أن حيقق أهدافا كثرية إجيابية من خالل      

علمية، اجتماعية، صحية وترفيهية، لذلك اعترب وسيلة إعالمية عصرية  املواد اليت يعرضها على األطفال على شكل برامج ثقافية،
هلا األثر الفاعل يف تنشئة الناشئة، وإعدادهم للحياة بأشكال خمتلفة، كما ميكن أن يكون وسيلة هدم هلؤالء إذا أسيء اختيار 

 .    مواده وبراجمه

 :األطفال على التلفزيون تأثير :ثانيا

 الناحية من فهو للطفل، بالنسبة جاذبية األكثر هي الوسيلة هذه أن حيث للطفل، املوجهة اإلعالم وسائل دأح التلفزيون يعد     
 يقدم ثانية وتارة الربنامج، من أليف إطار خالل من والطمأنينة األمان يقدم فتارة متعددة، بأساليب إليه األطفال جيذب العاطفية

 اجليل على أّثر قد التلفزيون أن جند وبالتايل الساحر، بفنه اليومية املشاكل من للهرب منفذا ديع ثالثة وتارة والرتقب، واإلثارة التغري
 آثار وعليه فإن التلفزيون، ولكن ميكن هلذه الوسيلة أن تكون هلا أثار سلبية وأهداف ونتائج غري مرغوبة، جبيل يسمى الذي الناشئ

 :تنتج عن املشاهدة بالنسبة لألطفال كاآليتقد  اليت

  :ميكن حصر اآلثار االجيابية للتلفزيون على الطفل يف النقاط اآلتية : للتلفزيون اإليجابية اآلثار -1
ميكن للتلفزيون أن يساهم يف إكساب األطفال األدوار الرتبوية اليت تظهر على املستوى االجتماعي واألخالقي والسلوكي عن  - 

ا له القدرة على توجيه األطفال حنو سلوكات اجتماعية اجيابية تتمثل يف ترسيخ طريق التقليد واحملاكاة لشخصيات األبطال، كم
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تمع، وبذلك يزود ا ا  اليت واملهارات باخلربات الطفل التلفزيون مفهوم العادات اإلجيابية السليمة واألخالق احلميدة اليت يرغب 
باع إىل تدفعه    اليومي؛ سلوكه نواحي كافة يف الصحيحة العادات إّت

 واملعرفة من الثقافة له وتنقل والسلوكية، املعرفية بالقيم متده اليت املعرفة مصادر من كمصدر الطفل خربات التلفزيون يوسع - 
  والرتفيه؛ والتعليم والتثقيف التوجيه وهي اجلهاز هذا ابه يقوم اليت الوظائف خالل

يسهم يف  الثقافية، فهو براجمه خالل من االستطالع حب لديه بعويش الطفل لدى والفكرية العقلية امللكات التلفزيون ينمي - 
تغذية عقل الطفل بالثقافة املتنوعة، وزيادة حصيلته اللغوية، وتعزيز استخدامه للفصـحى، وتساعده على التّمّكن من بعض اللغات 

نه من تكوين صورة ذهنية وافية عن العامل احمليط به، ويسهم يف  األجنبية،  وفتـح آفاق جديدة أمامه للتعرف على عوامل خمتلفة وميكِّ
   تنشئته ويرتقي بذوقه؛

   مشاهدته؛ عند معهم احلديث أطراف وتبادل اآلخرين مبشاركة الطفل يف االجتماعي اجلانب التلفزيون ينمي -
ا من خال - ال الصحي ميكن للتلفزيون تبصري األطفال بالقواعد الصحية السليمة حىت يتقيدوا  ل تعويدهم النظافة يف ا

م والوقاية من خمتلف األمراض، كما يعلمهم عادات صحية سليمة مثل تقبل زيارة األطباء  واحملافظة على أجسامهم والعناية بأسنا
ا؛  واالستماع لنصائحهم واستعمال األدوية اليت يصفو

 يدرب الذي اجلميل، واإليقاع املوسيقى واستماع والتسلية الرتفيه جو من يغمره مبا وأحاسيسه الطفل وجدان التلفزيون يصقل -
 والتحليل؛ والربط اإلصغاء على صغره منذ حواسه

 وموسيقى صور من يقدمه ما خالل واملدرسة من والشارع البيت حدود أمامه ويفتح للطفل الواسع اخليال التلفزيون يثري -
  جذابة؛ زاهية وألوان ومتثيليات

ثرة، فهو إذ جيمع بني الصوت والصورة واحلركــة واللـون، فإنـه يستطـيع أن يسيطــر على حاستــني مـن التليفزيون كوسيلة اتصال مؤ  -
أهــم حـواس األطفال وأشدها اتصاالً مبا جيـرى يف نفوسهم من أفكـــار ومشــاعر، وهــما حاستا السمع والبصر، وهو إذ ينقل إليهم 

، فإنه يربط بينه وبينهم، ويقدم هلم  معلومات جديدة سواء يف حميطهم، أو خارج هذا املشاهد بكل ما فيها من معاٍن وانفعاالت
م للحياة بأسلوب سهل وبطريقة مشوقة، ويثري الوعي واإلحساس لديهم مبا يدور حوهلم، ويوجد دافعًا ومحاسًا  احمليط، ويوسع نظر

تمع يف حدود مست م العقلية ومنوهم النفسي واالجتماعي؛ورغبة  لديهم  للمشاركة والتفاعل مع قضايا ا   واهم وملكا
ال شك أن حتقيق هذه الفوائد، يتوقف بشكل أساسي على تصميم الربامج اهلادفة اليت تراعي أعمار األطفال وأذواقهم      

تمعات  حمي الدين، . (املسلمةوتتناول قضاياهم، وتقدم براجمهم بشكل جذاب، وتستبعد الربامج اليت حتمل قيمًا غريبة عن واقع ا
1999( 

 :ميكن حصر اآلثار السلبية للتلفزيون على الطفل يف النقاط اآلتية: للتلفزيون السلبية اآلثار -2
 ويؤثر البدنية والعقلية صحتهم يهدد قد التلفزيون، أمام طويلة لساعات األطفال جلوس أن من النفس وعلماء األطباء يؤكد -

 ؛)79، ص1967هيلديت،(العشرين  القرن آفات من التلفزيون يعد لذلك حركتهم من وحيد ية،والسمع البصرية حواسهم على
م، ممارسة عن ويبعدهم األطفال وقت يقتل التلفزيون -  تبادل يف األسرة تقضيها كانت اليت الساعات تبددت حيث هوايا

 التلفزيون؛ مشاهدة يف تكمن اليت الذروة ساعة أصبحت انهأل واآلراء واألفكار اخلربات
 أطفال وأن خاصة واجلرمية، العنف أفالم من يشاهده ما بكثرة يتأثر جيعله كبرية بدرجة التلفزيون مع وجتاوبه الطفل استجابة إن -
والعنف، حيث  االحنراف إىل النهاية يف مبه يؤدي مما اتهشخصيا مع والتعاطف األبطال تقليد على القدرة لديهم مبكرة سن يف
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لدراسات املتعلقة بتحليل الربامج التلفزيونية اخلاصة باألطفال؛ أن املضامني التلفزيونية قد تشجع الطفل على مواقف تشري أغلب ا
خاطئة اجتاه العنف وتعطيه مفاهيم مغلوطة عن اخليار واألشرار، كما وقد تؤدي عند بعض األطفال ويف ظروف مشاهدة معينة 

  : )314، ص1986حممد عماد الدين، (إىل
   التورط يف أعمال العنف وسلوكات عدوانية؛  
   تبلد أحاسيس الطفل إزاء العنف وبطشه؛  
   تساهم يف زرع القلق لدى األطفال بتصورهم أن العامل خطري وخميف. 
 عملية على شيشو  التلفزيون ين أنوهذا يع الرتبوية، املؤسسات بدور ضررا تلحق اليت املوازية الرتبية من األشكال التلفزيون يروج -

  واألسرة؛ املدارس ابه تقوم اليت الرتبية

م  للقــراءة وممارســة  الـــرياضة       ــال إلشــباع هوايــا إخل، فإنــه بــذلك …وإذا أضــفنا إىل ذلــك أن  التليفزيــون ال يتــيح  لألطفــال ا
أخر يف النـــوم، بســبب الســـهر أمـــام هـــذا يكــون قـــد خلـــق ارتباكــًا يف حيـــاة الطفـــل، ويف براجمــه الدراســـية متمثلـــة يف عـــدم املــذاكرة والتـــ

  اجلهاز، وبالتايل قد يؤدي هذا إىل تأخره يف التحصيل الدراسي، وعدم حضوره مبكراً؛

التلفزيـون مـن خـالل براجمـه املوجهــة لألطفـال قـد يعيـق بعــض مراحـل منـوهم وتوجههـا وجهــة منحرفـة، حيـث أن غيـاب احتياجــات  -
حتصـي مجلــة " مـاري ويــن" ا علـى بقيـة املراحــل، وبالتـايل يعرقـل منــوه املنسـجم، وهـذا ماجعــل النمـو للطفـل يف مرحلــة معينـة يـؤثر ســلب

م املعرفيــة، ومتطلبــات  م ومكتســبا مــن االحتياجــات األطفــال الــيت تصــطدم بــأغراض الــربامج التلفزيونيــة وتــنعكس ســلبا مــع مهــارا
  :منوهم وتنشئتهم ومن بينها

    عالقـات أسـرية أساسـية، حـىت ميكـنهم فهـم أنفسـهم، لكـن كـل مـا تفعلـه التجربـة التلفزيونيــة منـو األطفـال يتطلـب فرصـا لتحقيـق
ا تقلص من هذه الفرص؛   هو أ

    حيتاج األطفال الصغار على تنمية طاقتهم على التوجيه الذايت حـىت حيـرروا أنفسـهم مـن التبعيـة، لكـن التجربـة التلفزيونيـة تسـاعد
  ؛على استمرار هذه التبعية دوما

     حيتـاج األطفــال إىل اكتسـاب مهــارات االتصـال األساســية، مثـل تعلــم القــراءة والكتابـة والتعبــري عـن الــذات مبرونـة ووضــوح حــىت
ــا ال تتطلــب أي مشــاركة  يتمكنــوا مــن أداء وظــائفهم كمخلوقــات اجتماعيــة، غــري أن التجربــة التلفزيونيــة ال تعــزز النمــو اللفظــي، أل

  ل تتطلب االستقبال السليب وحده؛   لفظية من جانب الطفل ب
    م يف العمـل واللعــب علـى حــد سـواء، لكــن حيتـاج األطفـال إىل اكتشــاف نـواحي القــوة والضـعف اخلاصـة مــن أجـل حتقيــق رغبـا

  . املشاهدة التلفزيونية ال تساعد على مثل هذه االكتشافات، بل حتد من اندماج األطفال يف تلك األنشطة

  :   للطفل في المتابعة التلفزيونيةالمرافقة األسرية 

يشكل الطفل أحد الرهانـات األساسـية بالنسـبة لألسـرة، غـري أن هـذا الرهـان قـد يفضـي فعـال إىل تلـك السـعادة املرتقبـة بالنسـبة      
ا من أقارب وجريان وجمتمع بشكل عام   .إىل األبوين، كما قد يفضي إىل نكسة األسرة، وما يرتبط 

اميــة الـربامج التلفزيونيــة واخلاصــةً املوجـه منهــا ألطفــال وفرضـيتها علــى األفـراد، حبكــم قــوة جاذبيتهـا وانتشــارها وغيــاب ويف ظـل إلز      
البــدائل املنافســـة األخـــرى، فإنـــه بـــات لزامـــا علـــى األســـرة وبـــاألخص الوالـــدين مرافقـــة األبنـــاء يف مشـــاهدة التلفزيـــون، ومراقبـــة ومتابعـــة 
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لألطفــــال ومتحيصــــها وتقييمهــــا والبــــث يف حمتواهــــا الختيــــار األفضــــل منهــــا مث مســــاح ألبنائهــــا ملتابعتهـــــا  الــــربامج التلفزيونيــــة املوجهــــة
ا    .ومشاهد

إن اعتمـاد مراقبـة مسـتمرة ومتابعـة ونظـام حــازم؛ هـو أحـد الركـائز الوقايـة مـن األدوار الســلبية لـبعض الـربامج التلفزيونيـة الـيت تــؤثر      
وه النفسـي واالجتمـاعي ومسـاره الدراسـي، وهنـا يتجلـى دور األسـرة بـاألخص الوالـدين يف متابعـة على سلوكات وشخصية الطفـل ومنـ

عبــد الفتـــاح، : (الــربامج التلفزيونيــة املوجهــة ألبنـــائهم، لــذا يتعــني علـــيهم متابعــة تلــك الــربامج املقدمـــة واالســتفادة منهــا علـــى وجهــني
    )81، ص2002

تسـاعدهم علـى توجيـه أبنـائهم وتـربيتهم مـن خـالل املعلومـات العلميـة والرتبويـة الـيت يقـدمها هلـم االستفادة من املـواد التثقيفيـة الـيت  -
م املتنامية؛ ال وخرب   معدو برامج التلفزيون بصفتهم التخصصية ومهمتهم األدائية يف هذا ا

ال أمام أبنائهم لالستفادة منهـا ولكـن - حتـت الرقابـة الوالديـة ملضـمون هـذه الـربامج،  متابعة الربامج اليت تقدم لألطفال، وإفساح ا
و مـن وذلك لتتم اإلجيابية وختف حدة السلبية إن وجدت، أما ترك الطفل يشاهد ما يشاء من برامج بشكل مطلق فإن األمر ال خيلـ

  .  اخلطورة على شخصية الطفل

  

  :خالصة وتوصيات
م يغين مبا اللألطف الكثري يقدم أن ميكن اإلعالمية خبصائصه التلفزيون     م ويثري حيا  خـالل مـن وتسـلية إمتاعـا ويزيـدهم خـربا

 واملسابقات والدراما واهلوايات واأللعاب املتحركة والرسوم والتمثيليات واحلكايات القصص خالل من وكذلك هلم، تبث اليت الربامج
 املدرسـة مـع يشـرتك الـذي واهلـام األساسـي الطـرف متثل األسرة كانت م، لقد اخلاصة احلصص من وغريها والغناء املوسيقى وألوان

 واملدرسة األسرة تستطيعه ما على بعضها أثر فاق رمبا عديدة أخرى أطرافا اليوم جند املتميزة، الشخصية وإكسابه النشء تشكيل يف
 حتقيـق يف اإلعـالم هايسـتخدم الـيت واألدوات املـواد اإلعـالم بوسـائل ويقصـد اإلعـالم، األطـراف وسـائل هـذه أبـرز ومـن جمتمعتـني،

  .التلفزيون الوسائل هذه أهم ومن والرتفيه، والتوعية والتثقيف التعليم أبرزها من اليت أهدافه
م وتزيدهم إمتاعا وتعلمـا إذا كانـت تراعـي       م وتثري خربا إن بإمكان الربامج التلفزيونية أن تقدم الكثري لألطفال وأن تُغين حيا

ا السوسيولوجية والنفسية وهو ما يستلزم ضرورةحقوقهم كفئة هلا خصوص   :يا

م اللغوية واالجتماعية والوجدانية واألخالقية، وحتفزهم  - أن تكون الربامج هادفة شاملة تسهم يف تنمية ثقافتهم، ويف تطوير قدرا
 إىل التفكري اإلبداعي، وتنمي لديهم القيم الدينية واالجتماعية املطلوبة؛

م حىت يظلوا مرتبطني ببيئتهم وحيملوا يف نفوسهم واجب خدمتها أن تعكس الربا - مج واقع حياة األطفال وختدم متطلبات حاجا
 واالنتماء إليها؛

أن تكون الربامج عامال مساعدا على تنمية خيال األطفال مع احلرص على جتنب اخليال املدمر والعنف اخلطري الذي يرتك آثاره  -
م يف   احلياة؛السلبية على سلوكا
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أن تراعي الربامج طبيعة مجهور األطفال وخصائصه العمرية واجلنسية واللغوية والثقافية واملعرفية، وأن تراعي ما بينهم من فروق  -
 عمرية يف الذكاء والقدرات واالستعدادات؛

دا عن استخدام اللهجة احمللية أن تستخدم الربامج اللغة العربية الصحيحة والفصيحة بشكل يتناسب وقدرة األطفال اللغوية بعي -
 والعامية إال يف املواقف الالزمة وعند الضرورة؛

  أن حترتم هذه الربامج املواصفات واالعتبارات الفنية والتقنية العالية اجلودة -

  :قائمة المراجع
  .، دار الفكر العريب، القاهرةمعجم األلفاظ واألعالم القرآنية، )س.د(حممد إمساعيل، إبراهيم،  -1
  .، دار الفكر العريب، القاهرةاألسس التقنية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، )1984(البهي السيد، ،فؤاد -2
  .، دار البحوث العلمية، الكويتعلم النفس التربوي، )1985(حممد عبد العزيز، عيد، -3
ــأثير المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصــادية علــى ، )1988(ابــراهيم، ســعد الــدين،  -4 ، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، جامعــة أبــوظيب، طفولــة الخلــيجت

  .اإلمارات
  .، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةالمعجم اإلعالمي، )2004(حجاب، حممد،  -5

6- Ful chignoni (Enrico), (1975), La civilisation de Limage, bibliothèque, Payot, imprimerie Bussiere, 
France. 

  .دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان رؤية سوسيولوجية مستقبلية،؛ علم اجتماع اإلعالم، )2002(ملي، محيد،الد -7
، دراسة ميدانية، األمانة مشاهدة أفالم العنف واإلباحية وعالقتها بارتكاب الجريمة في الوطن العربي، )2003(البشر خالد، بن سعود،  -8

لس وزراء داخلية العرب،    .الرياضالعامة 
لس الوطين للثقافة والفنون واألدب، )1999(ماري، وين،  -9 ، األطفال واإلدمان التلفزيوين، ترمجة عبد الفتاح الصبحي، سلسلة عامل املعرفة ، ا

  .الكويت
  .3، الربامج األجنبية املستوردة واملدبلجة، جملة احتاد اإلذاعات العربية، العدد )2003(حممد، عبد الكايف، -10
  .دراسة غري منشورة، مصر ، الرؤية اإلسالمية إلعالم الطفل،)1999(حمي الدين، عبد احلليم،  -11
 مؤسسـة ،النشـأ علـى التلفزيـون ألثـر تجريبيـة دراسـة والطفـل، التلفزيـون احللـيم، عبد سعيد أمحد ، ترمجة)1967(وأخرون،  هيلدت، هيملويت -12

  .القاهرة العرب، سجل
سلسلة عامل املعرفة ، األطفال مرآة المجتمع، النمو النفسي االجتماعي للطفل في سنواته التكوينية، )1986(إمساعيل،  حممد عماد الدين، -13

لس الوطين للثقافة والفنون واألدب، الكويت   .، ا
 .   ، دار الشروق، األردنأثر وسائل اإلعالم على الطفل، )2002(عبد الفتاح، أبو معال،  -14
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  )والسلوك االجرامي نموذجا تعاطي المخدرات(ر العنف في الوسط المدرسيمظاه
  

  2جامعة الجزائر /أيت وراس ليلة
lila.aitouaras@gmail.com  

  2جامعة وهران / أيت وراس زهرة
zohra.ouares@live.com  

  
  :ملخص بالعربية

داخل املدرسة، فلم تعد ظاهرة العنف تقتصر على لقد انتشرت ظاهرة العنف املدرسي بتنوع اساليبه اليت يستخدمها التالميذ 
لكن أصبحنا نرى صور العنف باجتاهات و اشكال خمتلفة  ومظاهر متعددة مثل ) عنف من املدرس اجتاه الطلبة(شكلها النمطي 
تمع والقتل و خمتلف السلوكات االجرامية،  مما حول املدرسة اىل مسرح النتشار اكثر انواع العنف خ تعاطي املخدرات طورة يف ا

  .و  الوسط املدرسي  وهي تعاطي املخدرات و السلوكات االجرامية
  .العنف، العنف املدرسي، الوسط املدرسي، تعاطي املخدرات، السلوك االجرامي :الكلمات المفتاحية

:Résumé  
La violence scolaire  et répandue dans les écoles sous ses différentes formes, ilne se limite plus au 
type  reconnu (la violence de l'enseignant envers les élèves), mais on assiste à de nouvelles 
formes et avec différents orientation etdifférentes comportements d’agressivité comme la 
consommation de drogues etles comportements criminels. 
Mots clés:la violence, la violence scolaire, le milieuscolaire, laconsommation de drogues, le 
comportement criminel. 
 

  :مقدمة .1
تعد املدرسة املؤسسة االجتماعية الثانية يف االمهية بعد االسرة من حيث مكانتها يف التأثري على الطفل و رعايته و صقل شخصيته 

ويف هذا الفضاء الواسع تظهر مشكلة العنف املدرسي الذي  وتنمية مهاراته و مواهبه و قدراته و تزويده باملعلومات و املعارف،
رهو صوره اليت تطبع احلياة اليومية للطفل املتمدرس ومن بني هذه املظاهر تعاطي املواد املخدراتو ايذاء الطلبة و تتعدد  مظاه

املعلمني و االعتداءات على املمتلكات املدرسة و االخرين، لذا أصبح الفضاء التعليمي عامال مهيأ لالحنراف ملا يوفره من ظروف 
  ).2008رضا أمحد املفرغين،.(ياق وراء تعاطي التدخني و املخدرات و ارتكاب جرائم العنفو عوامل تدفع بالتلميذ اىل االنس

تشهد املدارس اجلزائرية انتشارا واسعا لشىت أنواع اجلرمية و الفساد االخالقي  من خالل ظهور السلوكات االجرامية يف الوسط 
ا الصدد دراسة حتليلية حول أكثر اجلرائم املرتكبة يف الوسط املدرسي  كالسرقة واملتاجرة و تعاطي املخدرات،حيث أظهرت يف هذ

من املتورطني يف جرائم السرقة و العنف و املخدرات  وحىت القتل هم تالميذ من ذوي املستوى دراسي ) %59.6(املدرسي ان 
انتشارا واسعا يف املدرسة اجلزائرية متوسط أي الطور الثاين و يليه فئة ذوي املستوى االبتدائي، ومن بني مظاهر االحنراف اليت تعرف 

  )2017جريدة اخبار اليوم ،(البية السيما املستوى املتوسط و الثانوي ظاهرة تعاطي و ترويج املخدرات يف االواسط الط
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  :اشكالية البحث.2
لطفل أصبحت ظاهرة العنف املدرسي مبختلف مظاهره  مشكلة سلوكية تؤثر سلبا على صورة املدرسة و خاصة على القد

املتمدرس، ومن هنا تربز امهية التطرق اىل موضوع مظاهر العنف املدرسي اليت من بينها تعاطي املخدرات و السلوك االجرامي  من 
تعاطي  املخدرات و السلوك االجرامي كمظهرين من   ماهي مظاهر العنف املدرسي؟ وما واقع: خالل  طرح  التساؤالت التالية

  الوسط املدرسي اجلزائري؟مظاهر العف املدرسي  يف 
  :أهداف و اهمية البحث.3

يهدف البحث احلايل اىل تسليط الضوء على أخطر مظاهر العنف املنتشرة يف الوسط املدرسي خاصة تعاطي املخدرات و ارتكاب 
ي تربوي كما يهدد سلوكات اجرامية اليت  قد تصل اىل  اصابة النفس أو الغري باألذى و هذا ما يشوه صورة املدرسة كفضاء تعليم

حياة الطفل املتمدرس من كل جوانبها، وكما تكمن امهية التطرق اىل هذا املوضوع يف مدى االسهام يف التعرف على اسباب و 
خلفيات انتشار ظاهرة  تعاطي املخدرات  و السلوك االجرامي يف الوسط املدرسي، مع ابراز واقع الظاهرة يف اجلزائر من خالل 

ال و القاء نظرة على جهود وزارة الرتبية الوطنية يف مكافحة الظاهرة يف املؤسسات تقدمي بعض االح صائيات املتوفرة يف هذا ا
  .التعليمية اجلزائرية

  :المفاهيم االساسية للبحث.4
  :العنف.1.4

رغام شخص ما و كذا يدل العنف على االستعمال الشرعي او الغري الشرعي للسلطة أو القوة  اجلسدية أو املعنوية، من أجل ا
 .(Le Hachette,1992)ازعاجه 

  :العنف المدرسي.2.4
هناك من يعرف العف املدرسي على انه سلوك ميارس من طرف الفاعلني الرتبويني و املدرسة ككل ضد التلميذيف حني  هناك من 

عل و التواصل ولغة التعامل بني خمتلف يرى انه سلوك متبادل بني االساتذة و االداريني و التالميذ، ليصبح العنف و سيلة للتفا
  ).2014زنية بن حسان،(افراد العملية التعليمية

  ).2014زنية بن حسان،(ويتخذ العنف املدرسي عدة أشكال  و هي العنف اجلسدي و العنف النفسي و العنف اجلنسي
  :الوسط المدرسي.3.4

تالميذ و االساتذة و اعوان املدرسةو يشمل العالقات بني الطلبة يعرف الوسط املدرسي على انه فضاء املدرسة الذي يتواجد فيه ال
  ).2015حليمة عكسة،( و زمالئهم و املعلمني و الطلبة و املعلمني و االدارة و املوارد و األبنيةو املرافق املدرسية

  :المخدرات.4.4
ا كل مادة كميائية تسبب النعاس و النوم و الغياب عن الوعي، وكلمة خمدر ترمجة لكلمة  تعرف املخدرات علميا  على ا

)Narcotic ( املشتقة من الكلمة االغريقية)Narkosis (و اليت تعين خيدر أو جيعل خمدر)،2011رياض بن علي اجلوادي .( 
  :تعاطي المخدرات.5.4

انشغال شديد  يعرف تعاطي املخدرات على انه االخذ املتكرر ملادة نفسية أو ملواد نفسية لدرجة أن املتعاطي يكشف عن
رياض بن علي (بالتعاطي او عجز أو رفض االنقطاع أو التعديل لتعاطيه، وتظهر عليه أعراض االنسحاب اذا انقطع عن التعاطي

 ).2011اجلوادي،
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  :الجريمة و السلوك االجرامي.6.4
اعدوان الشخص على آخر يف عرضه أو ماله أو متاعه أو شخصه،ويفسر اطباء  العقل السلوك االجرامي تعرف اجلرمية على أ

  ).2010حيي خري اهللا عودة،(بوصفه حصيلة اضطرابات ذهنية أو عصابية أو اضطرابات كبرية يف الشخصية
  
  :السلوك االجرامي في الوسط المدرسي.5

كبري من االطفال   ان عملية الرتبية و التعلم جزء ال يتجزأ من عملية اكرب هي التنشئة االجتماعية ،اذ يلتقى الطفل يف املدرسة بعدد
الذين يقاربونه يف السن و يشاركونه نزعاته و اهوائه كما يلتقي بعدد من املدرسني لكل منهم سلوك و صفات خاصة ميثلون 

تمع الصغري   ).2010حيي خري اهللا عودة،.(بالنسبة له السلطة اليت جيب طاعتها اىل جانب ادارة املدرسة لزمام السلطة يف هذا ا
الطفل اىل املدرسة و هو حممل بشحنات انفعالية خاصة  تعوق من سريه املدرسي فان مل جيد التوجيه و الرعاية وعندما يصل 

الكافيني من جهة، واذا اصطدم بأوامر و التزامات قاسية من جهة اخرى فقد ينحرف عن النظام املدرسي و يظهر ذلك يف صورة 
و التأخر عن الدراسة،التخلف الدراسي،االحنراف داخل البيئة املدرسية و أمهها  اهلروب من املدرسة،الغياب املستمر:او أكثر منها

حاالت الشذوذ اجلنسي و حاالت حب التملك،و هكذا يصبح الفضاء املدرسي مسرحا لظهور السلوكات االجرامية اخلطرية اليت 
  .تؤثر على حياة الطفل من كل جوانبها

  :درسيأسباب السلوك االجرامي في الوسط الم.1.5
انه من املؤكد ان الطفل ال يهوى العنف و االجرام أو االحنراف، ويف الفضاء املدرسي قد يصطدم الطفل بعدة عراقيل تشكل فيما 

  :بعد االسباب اليت تدفعه اىل ارتكاب السلوكات االحنرافية و االجرامية يف الوسط املدرسي ومن مجلة هذه االسباب ما يلي
  :لمدرسة بحد ذاتها.1.1.5

ميكن للمدرسة ان تكون هلا مسؤولية مباشرة او غري مباشرة يف جلوء التالميذ للسلوك االحنرافيواإلجرامي، حيث يف هذا الصدد 
قد توجد منطقة احنراف و قد تؤثر يف خمتلف القيم االعتبارية لألشخاص الذين " أن املدرسة مثل املنزل " أدوين سيذالند" يرى

قد ختفق يف تقدمي مناذج سلوكية ضد االجرام أو قد ختلق جتارب سعيدة او مؤملة يف عالقات الطفل مع  يالقيهم الطفل فيما بعد و
  ).2010الطاهر سواكري،"(مناذج السلوك االحنرافية

  :قسوة معاملة المدرسين للتالميذ.2.1.5
از املدرسي يف حتقيق التساندو التكامل قد جتعل قسوة معاملة املدرسني للتلميذ  مثريا شرطيا لألمل و العقاب، و قد يفشل اجله

الوظيفي بني أدوار العاملني باملدرسة و يظهر ذلك يف عدم التعاون بينهم يف اكتشاف مشكالت االطفال يف وقت مبكر و تصبح 
باته السيما اذا املدرسة يف هذه احلالة اكثر جاذبية لبعض التالميذ الذين جيدون يف البيئة اخلارجية للمدرسة اكثر متاعا لتحقيق رغ

  ).2010حيي خري اهللا عودة،(اجتمعوا برفقاء السوء داخل املدرسة او خارجها مما يسهل تعرضهم لالحنراف
أن املعلم يف املدرسة من أقوى الشخصيات تأثريا يف عملية التنشئة االجتماعية  " معن خليل عمر"ويرى يف هذا الصدد االستاذ 

أن هناك عالقة بني شخصية املعلم أو املدرس و سلوكات التالميذ يف البيئة املدرسية و هذا ما على التالميذ، اذ بينت الدراسات 
يؤدي اىل ذكر نوعني من املعلمني ومها، املعلم املتسلط  اذا كلما كان النظام الذي يفرضه جافا كلما زاد اعجابا بنفسه، و التالميذ 

  .ا املعلمو موضوعني على اهلامش مما يدفعهم للسلوكات االجراميةالذين يتميزون بالفطنة جيدون انفسهم معارضني هلذ
أما املعلم سريع التهيج فيظهر من خالل سرعة الغضب  و يلجأ اىل التهكم  على التالميذ و يبالغ يف توبيخهم أو يعاقبهم 

م ،و ميكن ل لعقاب الذي ميارسه املعلم سريع عقوبات غريبة ، ما خيلق عندهم العدوان اجتاه املعلم و ضد االخرين أو ضد ذوا
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التهيج ضد التالميذ أن يؤدي اىل نتائج سلبية و تكون سببا لدفعهم اىل السلوك االحنرايف، ومن بني السلوكات اليت يبديها املعلم 
تقام الذي قد سريع التهيج احتقار التلميذ و احلط من قيمته و معاملته معاملة قاسية، و هذا السلوك يثري احلقد و ينمي روح االن

  ).2010حيي خري اهللا عودة، (يتجسد يف شكل خصام أو ضرب املدرس و الشجار مع التالميذ و حىت التفكري يف االنتحار 
 :االسرة.3.1.5

ا ان الطفل الذي ينشأ يف أسرة تنتشر فيها اخلالفات االسرية خاصة بني الزوجني تؤثر   (cirille)لقد بينت الدراسة اليت قام 
وك الطفل، حيث مييل اىل استعمال سلوكات منحرفة داخل االسرة،كما تعد االسرة مصدرا للسلوك االجرامي للتلميذ من على سل

م  خالل معاملة الوالدين له، فألولياء يعلقونأمال كبرية على جناح ابنائهم يف الدراسة و خاصة املراهقني منهم الذين حيسون ا
ملا يفشل هؤالء املراهقني يف هذه املهمة يتهجم البعض علىكل ما يرمز اىل املدرسة من  اصبحوا مقيدين بطموحات أوليائهم، و

ادارةو معلمني، ويلجأ بعض التالميذ خاصة املراهقني اىل السلوكات االجرامية حىت يثبتوا وجودهم سوآءا داخل املدرسة أو 
  ).2010الطاهر سواكري،(اللجوء اىل االنتحار خارجها مثل ختريب لوازم السياراتوتناول املخدرات و ممارسة العنف و

  :أهم السلوكات المنحرفة و االجرامية المنتشرة في الوسط المدرسي.2.5
  :تتعدد السلوكات املنحرفة و االجرامية اليت ينتهجها الطفل داخل الفضاء املدرسي و اليت ميكن انتظهر فيما يلي

  :النشاط الزائد
ال بكثرة احلركة و الكالم و االزعاج املستمر للمعلم و الزمالء، فهو دائم اخلروج من مقعده و  يتميز سلوك الطفل يف هذا ا

م من بني أيديهمو يضرب االرض برجليه كما انه مييل اىل  يتحدث بصوت عال و يقاطع أحاديث زمالئه و خيطف كتبهم و أدوا
  .عدم االستقرار واحداث الفوضى باستمرار

  :رفالسلوك االجتماعي المنح
ال بأخذ اشياء االطفال االخرين دون استئذان و اخفائها بقصد سرقتهاو بالكذب على زمالئه  يتميز سلوك الطفل يف هذا ا
عندما حيدثهم عن نفسه، و السرية و الغش يف اداء واجبه و يف االختبارات واللعب و الوشاية باألخرين اضافة اىل عدم االهتمام 

  .بنقد االخرين
  :مردي في المدرسةالسلوك الت

ال بعدم االلتزام و رفض التعليمات و االوامر الصادرة اليه من املعلمو يفسد النشاط اجلماعي و  يتميز سلوك الطفل يف هذا ا
  .اللعب، ويغيب عن االنشطة الدراسية و يرتك القسم دون استئذان و يهرب من املدرسة

  :السلوك العدواني
م املدرسية، و قذفهم باألشياء اليت يف يده أو دفعهم و يتميز سلوك الطفل يف هذا ا ال بضرب زمالئه و اتالف كتبهم و ادوا

  .استخدام االشارات التهديدية يف تعامله معهم كما انه مييل اىل العنف و يغضب ألتفه االسباب
  :السلوك االنسحابي

ال بتجنب التعامل مع الغرباء أو املشاركة يف االنشطة اجلماعية و االختالط باألخرين، كما يتصرف خبجل  يتميز الطفل يف هذا ا
أمام االخرين ويف املواقف اجلديدة يبدو عليه اخلوف وعدم االحساس باألمن كما يرتك املكان و ينسحب بعيدا و يبكي 

  ).2010الطاهر سواكري،(بسهولة
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  :تعاطي المخدرات و السلوك االجرامي في المدرسة  الجزائرية.6
ا مكانا خصبا ملروجي هذا الداء وهذا ما عند ا لنظر اىل امليدان التعليمي يف اجلزائر جند ان املخدرات دخلت اىل املدارس لكو

من املتمدرسني يف ) %2.5(أكدته االحصائيات املدرجة من خالل الديوان الوطين ملكافحة املخدرات و االدمان من ان 
تلميذ باملتوسط و الثانوي مدمنون على ) الف 212(ن املخدرات اي ما يعادل املتوسطات و الثانويات اجلزائرية يتعاطو 

  ).2016عيسى قبقوب،عتيقة سعيدي،( املخدرات
انواقع احلياة  اليومية للطفل يف املدرسة اجلزائرية، حافل بشىت مظاهر العنف من تعاطي املخدرات اىل ارتكاب االفعال االجرامية 

لوكات االجرامية املرتكبة  يف الوسط املدرسي اليت من بينها مقتل تلميذ داخل ابتدائية سجلت بعض  الس)2014(ففي سنة 
) 10(على االعتداء على تلميذ اخر مل يتجاوز سن العاشرة) سنة 13(خليفي بوعالم بالعاصمة، اين اقدم تلميذ يبلغ من العمر 

اوقات االسرتاحة مما أدى اىل وفاته و اثارة الرعب و اهللع  سنوات بتوجيه له ضربات قوية على مستوى الرأس يف ساحة املدرسة يف
سجلت مصاحل االمن اجلزائرية وقوع العديد من جرائم )  2016(بني اوساط التالميذ باملدرسة،و يف السداسي االول من سنة 

حيتها تلميذ خرج لتوه من أين راح ض"قاسم نايت بلقاسم  بالعاصمة"القتل يف الوسط املدرسي، من بينها جرمية قتل يف ثانوية
امتحانات الفصل االول ليتعرض للقتل من طرف زميله يف القسم بسبب عدم مساعدته يف حل االمتحان، كما شهدت يف نفس 

ا قاصر يدرس يف السنة الرابعة متوسط وراح ضحيتها تلميذ يدرس " شعيب عبد القادر بوهران"الفرتة متوسطة  جرمية قتل تسبب 
  .توسط بسبب خالفات بينهمابالسنة اوىل م

أبرزت نتائج التحقيق الذي أجراه الديوان الوطين ملكافحة املخدرات و ادمانه يف الفرتة املمتدة ما  -)2016(–ويف نفس السنة
، بأن نسبة تعاطي املخدرات يف الوسط املدرسي سجلت ارتفاعا قياسيا، حيث كشف التحقيق )2016(أفريل ) 21و17(بني 

تلميذ يتعاطون ) 54.000)(اربع و مخسون الف(متوسطة وثانوية على مستوى الرتاب الوطين، ان حوايل ) 426(الذي مشل 
يتعاطون %)1.97(يتعاطون الكحول، و ) %1.95(يتعاطون الشيشة، و ) %8.5(املخدرات يف الوسط املدرسي اذا ان نسبة 

  االقراص املهلوسة،
 احصائيات الديوان الوطين ملكافحة املخدرات( دمنني على اهلريوينم) %0.33(يتعاطون الكوكايني، و ) %0.42 (و 
  ).2016الدمان،او 

  :      المدرسة و دورها في التقليل من تعاطي المخدرات و السلوك االجرامي لدى التلميذ.7
انيات لتوعية الطفل املتمدرس من تعترب املدرسة املكان الثاين و االهم لوقاية االطفال من اجلرمية و االحنراف مبا تتوفر لديها من امك

تمع ومن بينها املخدرات ،كما تساهم املدرسة يف الوقاية من  خالل تضمني املناهج الدراسية تعريفا باألضرار اليت حتيط با
لتعليمات االحنراف من خالل العديد من االنشطة اليت متارسها جتاه التالميذ كاألشرافو املراقبة و تأكيد القوانينو القواعد و ا

عايش (للمحافظة على القيم االجتماعية وتفريز السلوكات اجليدة، فاالرتباط باملدرسة يقلل من أشكال السلوك االحنرايف
  ).2010املطريي،

حول دور االدارة و املدرسة يف الوقاية من جنوح االحداث اليت هدفت اىل ) 1992سليم،(ويف هذا الصدد توصلت دراسة 
ا و احنراف االحداث على عينة مشلت  ايضاح مدى تأثري ال مديرا ) 100(عالقة بني االدارة و منسوبيها و أولياء االمور و طال

من مدراء مدراس املرحلة املتوسطة بالرياض، انه لإلدارة املدرسية و املدرسة دور كبري يف الوقاية من احنراف االحداث، و ان العالقة 
  .                   هي عامل مهم لفهم امليول االحنرافية املبكرة لدى االحداث التعاونية بني مدير املدرسةو الطالب
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كما تلعب اهليئة املدرسية دور يف الوقاية خاصة من تعاطي املخدرات خاصة من خالل ما يلعبه املعلمني من دور فعال حبكم 
لم، اذا ميكن للمعلم استغالل معارفه من اجل مهنتهم و ما اكتسبوه من معارف حول الطفل الذي يقضي معظم وقته برفقة املع

ايصال رسائل للوقاية من تعاطي املخدرات و حول الصحة و محاية احمليط،كما ميكن ألطباء يف جمال الصحة املدرسية ان يتعاونوا 
ال الرتبوي من اجل اإلسهام من  الوقاية من آفة تعاطي امل خدرات يف الوسط مع املعلمني و باقي املختصني العاملني يف ا

 .Achour Ait Mohand,2004)(املدرسي
ا  للوقاية من آفة العنف يف الوسط املدرسي مبختلف مظاهره، وقعت مديرية الرتبية  و لتفعيل دور املدرسة اجلزائرية و كل الفاعلني 

هود يف جمال الوقاية من العنف  من اجل تنسيق اجل 17/03/2016الوطنية اتفاقية مع وزاريت الدفاع الوطين و الداخلية بتاريخ 
املدرسي و ضرورة اطالق دراسات دقيقة حول تعاطي املخدرات يف الوسط املدرسي من خالل وضع منهجية حول كيفية و صول 
املعلومة اىل األمن  يف حالة و قوع العنف يف حميط املدرسة او بداخلها، كما شددت  االتفاقية على ضرورة الوقاية من العنف يف 

  .)www.dgsn.dz(وسط املدرسي اجلزائري من خالل محالت التوعية  و احلرص على تطبيق قوانني اجلمهوريةال
  

  :الخاتمة
ذيب سلوك الطفل و توجيهه و جهة حسنة، الن فشل املدرسة يف  لقدأصبح من الضروري على املدرسة ان تؤدي دور فعال يف 

ظيفة الرتبوية االساسية يؤدي حتما اىل انسياق التلميذ حنو املمارسات اخلطرية يف الفضاء املدرسي كاالحنرافات اداء هذه الو 
السلوكية و السلوكات العدوانية و تعاطي املخدرات و ارتكاب اجلرائم اىل غري ذلك من السلوكات السلبية اليت تفسد بالدرجة 

  .تماعيةو اجلسمية و النفسيةاالوىل حياة التلميذ من كل النواحي االج
  

  :التوصيات
  :من خالل التطرق اىل هذا املوضوع نصل اىل و ضع جمموعة من التوصيات على النحو التايل

ضرورة  االكثار من احلماالت التحسيسية  حول موضوع تعاطي املخدرات و السلوك االجرامي يف الوسط املدرسي  مع الرتكيز -
  .لى حياة الطفل املتمدرس من كل جوانبها السيما النفسية و اجلسميةعلى تبيان نتائجه السلبية ع

على اهليئة املدرسية ختصيص و برجمة و مواضيع  دراسية خاصة حول اخطار تعاطي املخدرات يف الوسط املدرسي وما يسببه من -
  .احنرافات سلوكية تعكر السري العادي للمنظومة الرتبوية 

ملني يف الوسط املدرسي من مدرسني و عاملني و اخصائيني نفسيني يف حماولة فهم خلفية ظاهرة تكثيف اجلهود بني كافة العا-
  .العنف املدرسي  واملسامهة  يف اقرتاح احللول

ا املادية و البشرية املتوفرة  لزيادة اجراء العديد من الدراسات حول ظاهرة تعاطي - على وزارة الرتبية الوطنية  تسخري كل  امكانيا
ا  و املسامهة من احلد منهاامل   . خدرات و السلوك االجرامي يف الوسط املدرسي اجلزائري و هذا  من أجل ا تشخيص  أسبا
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ستاذ وعالقتها بالخوف من المدرسة لدى تالميذ االبتدائي سنة رابعة وخامسة معاملة األ
  .بتدائيإ

  
  يحي فارس المدية  جامعة  /بخيتي البشير.أ

bachirbakhaiti736@gmail.com  
    

  
غري معاملة األستاذ واخلوف من املدرسة و العالقة بينها لدى تالميذ هدف البحث إىل تناول كل من مت: الملخص بالعربية

االبتدائي وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي، وقام بتطبيق مقياس حول معاملة األستاذ ومقياس حول اخلوف من املدرسة من إعداد 
غالبا ما يتلقى التالميذ معاملة اجيابية من  :على عينة من تالميذ االبتدائي، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية) 2009(متار 

طرف األساتذة،  مستوى اخلوف من املدرسة لدى التالميذ سنة رابعة وخامسة ابتدائي أقل من املتوسط،ال توجد عالقة دالة 
 .إحصائيا بني معاملة األستاذ وبني اخلوف من املدرسة لدى تالميذ سنة رابعة وخامسة ابتدائي

  
  .معاملة االستاذ، اخلوف من املدرسة، تالميذ سنة رابعة وخامسة ابتدائي :ةالكلمات المفتاحي

  
Abstract : 

The main purpose of thisworkwas to study the relation betweenteachers’ treatment, and 
fear of school for primaryschoolstudents, thisstudyisbased on descriptive approach, 
applyingtwodifferentmeasures (Tamar’s 2009 measures’), one for the teachers’ treatment and 
another for fear of the school, thesetwomeasureswereapplied on a sampleconsists of 49 
primaryschoolstudents, and resultswere as follow: - Students are oftentreatedpositively by 
teachers. - The level of fear of schoolamongstudents in the fourth and fifth grades 
werelessthanaverage - statistically, thereis no significant relation between the teachers’ treatment 
and fear of schoolamongfourth and fifth graders. 
Key words : fearing of school, the teachers’ treatment, Students Primary 

  
I المقدمة والخلفية النظرية :  

ا سواء أكانت اجيابية أو  يتعلم الطفل يف سنواته األوىل  الكثري من اخلربات واليت تعود يف الغالب إىل مواقف حياتية مير 
َئ  ذلك لتحقيق التوافق السليم، أما سلبية، والطفل إذا نشأ يف بيئة ميلئها احلنان واحلب  وا َ بلْ اآلباء واملربني َهي ِ ملعاملة احلسنة من ق

َئ ذلك إىل ظهور األمراض واملشكالت النفسية مثل العدوان والكذب  َ إذا نشأ يف بيئة مضطربة  وتعرض إىل معاملة سلبية َهي
ْد اخلوف املرضي أحد األمراض الشائعة لدى األ....واخلوف  َ ع ُ طفال واليت أكدت عليها عديد الدارسات من بينها دراسة اخل ، ويـ
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اليت توصلت إىل أن االضطرابات النفسية األكثر انتشارا لدى التالميذ من ذوي صعوبات ) 2011(جنان بنت عبد اللطيف 
  . التعلم يف الصفوف اخلامس والسادس ابتدائي والسابع والثامن من التعليم األساسي هي املخاوف املرضية

سهير إبراهيم محمد  (نقال عن )  1988(وف اضطراب شائع االنتشار عند األطفال وقد عرفه كمال الدسوقي واخل
ِوقَة،وغالبا ما يتميز بتغريات جسمية شائعة  )12- 11، ص 2004إبراهيم،  َ على أنه أحد االنفعاالت البدائية والعنيفة واملع

قوي يشمل مشاعر ذاتية بعدم االرتياح واإلثارة والرغبة يف اهلرب أو االختفاء بسلوك اهلروب أو طابع الكتمان وهو رد فعل انفعايل 
  "تصحبه استثارة مسبثاوية 

اليت أشارت نتائجها إىل وجود ) 2001(وهناك العديد من الدراسات اليت تناولته بإسهاب مثل دراسة توماس وآخرون 
خلوف، ووجود عالقة عكسية بني درجة تعليم األم وبني خماوف عالقة طردية بني درجات أحداث احلياة السلبية وبني درجات ا

  )90، ص 2004سهير إبراهيم محمد إبراهيم،( .األبناء
أحد أشكال اخلوف الطفويل الشاذة والذي يؤثر بالسلب على شخصية الطفل ) اخلوف املدرسي(ويعد اخلوف من املدرسة 

على أنه الرغبة يف عدم الذهاب إىل املدرسة ورفضها،  )82، ص 2013هند عصام العزازي، (وتعرفه  وعلى مشواره الدراسي،
بسبب شعور الطفل باخلوف من األماكن أو املواقف أو األوضاع املدرسية، أو األشخاص أو املوضوعات أو األفعال املتعلقة 

  .باحلياة املدرسية
درسة عندما يأمر الوالدان الطفل وللخوف املدرسي عدة أعراض من بينها األعراض اجلسمية اليت تسبق الذهاب للم

بالذهاب إىل املدرسة يف الصباح واملتمثلة يف الغثيان والقيء والصداع واإلسهال ، وآالم البطن والساق والتقيؤ العصيب ، وآالم 
الم املتكررة الرأس واملعدة و اإلسهال ، وشحوب الوجه ، وزيادة التنفس ، وبعض التشنجات الالإرادية ، وزيادة خفقان القلب واآل

بالصدر والظهر وكذلك حالة من الغثيان وفقدان الشهية ، والصداع والنعاس واحلمى وصعوبات البلع والتهابات احلنجرة، وهؤالء 
  ) 31-30، ص2013رشا محمود حسين،( .األطفال ليسوا مبتمارضني أو كذابني بل يعانون من أعراض حقيقية

مثل يف البكاء والصراخ، اضطراب يف الكالم، الشعور بالكآبة واحلزن، قلق مفرط أما األعراض النفسية واالجتماعية فتت 
وشديد ظهور اضطرابات يف النوم، امليل إىل العزلة االجتماعية، توقع األذى حول النفس، عدم القدرة على املبادأة بالتفاعل مع 

بة يف البقاء باملنزل دائما، ظهور نوبات من الغضب، اآلخرين، العدوان ، التعلق الشديد باألم ورفض اخلروج من الفراش والرغ
تقلب يف املزاج، االنسحاب االجتماعي، االنطواء، افتقار االتزان االنفعايل، اضطراب صورة الذات وفقدان الثقة بالنفس، غياب 

  ) 38-37، ص2013رشا محمود حسين،( .السلوك االجتماعي
ى العموم هذه ابرز األسباب املمكنة املؤدية إىل اخلوف املدرسي وهي كما واخلوف املدرسي تتعدد وختتلف أسبابه ولكن عل

ل الكبار : يلي َ ب ِ ، التنشئة األسرية غري )آباء ومعلمني و ومربني(املناخ املدرسي السيئ، قمع انفعال اخلوف لدى الطفل من ق
موذج، حتكم الطفل يف اآلخرين، سوء التوافق السوية، السخرية من الطفل اخلائف وعدم تدريبه، ختويف الطفل، تأثر الطفل بالن

ا تعاجل مشكال يتعرض له الطفل يف املدرسة وهو اخلوف و . وضعف الثقة بالنفس عند الطفل تنبع أمهية هذه الدراسة يف كو
 .ذ االبتدائيالطفويل، كما ستحاول الدراسة التطرق إىل مستوى هذه املشكلة وحماولة التعرف عن العالقة بينها وبني معاملة أستا

II اإلشكالية:  
تعترب مرحلة الطفولة من املراحل البالغة األمهية واحلساسة يف حياة اإلنسان ويف تكوين شخصيته من كل اجلوانب، فالطفل 
 مير خبربات ومواقف وأحداث تؤثر على حياته يف املستقبل إما باإلجياب أو بالسلب، كما أنه حيتاج إىل الرعاية و العناية واملعاملة

االجيابية اجليدة مبا حيقق هلم التكيف والتوافق النفسي واالجتماعي السليم سواء يف األسرة أو املدرسة، وقد أشارت دراسة عصام 
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يف هذا السياق إىل أن هناك عالقة عكسية بني اخلوف من املدرسة والتكيف النفسي االجتماعي لدى ) 2014(سعدي حممد 
  .ف من املدرسة اخنفض يف مقابل ذلك التكيف النفسي االجتماعيالتالميذ أي أنه كلما ارتفع اخلو 

) 2009(ويعد اخلوف من املدرسة من املشكالت الرتبوية الشائعة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ويعرفها جودوا إي آل  
ا  ) 25، ص2013رشا محمود حسين،(نقال عن  املثريات واملواقف  خوف غري منطقي ومبالغ فيه جتاه املدرسة نتيجة نقص"بأ

املدرسية املزعجة مثل العالقات غري السوية مع األقران واملعلمني واملناخ النفسي املدرسي السيئ، و زيادة توقعات الوالدين 
م يف أطفاهلم نتيجة عدم حتقيقهم هلا واخلوف من الفشل املتكرر ، فاخلوف من املدرسة هو اضطراب يعرب عن حالة "وطموحا

لطفل بالتهديد وعدم الشعور باألمن واإلحساس بالضيق من املواقف املدرسية، وترى هذه الدراسة إمكانية ارتباط يشعر فيها ا
وبصورة أخرى ترى الدراسة أنه قد حيتمل أن ترتفع درجة املخاوف املدرسية  . اخلوف من املدرسة مبعاملة األستاذ للتالميذ االبتدائي

و بعد إطالع الباحث على العديد من الدراسات . عاملة السلبية لألستاذ والعكس صحيحكلما ارتفعت يف مقابل ذلك درجة امل
السابقة ومن خالل ما سبق ويف حدود علمه مل يتوصال إىل أي دراسة تناولت معاملة األستاذ للتالميذ وعالقتها باخلوف من 

  .املدرسة لدى التالميذ
لدى تالميذ سنة رابعة وخامسة  اخلوف من املدرسة و ألستاذ للتالميذمعاملة اهلذا تأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء على 

وذلك يف حماولة .ابتدائي من خالل سعيها إلجراء دراسة ميدانية ملعرفة العالقة وطبيعتها بني معاملة األستاذ واخلوف من املدرسة
وجهة نظر التالميذ؟ وما مستوى اخلوف من ما مستوى كل من معاملة األستاذ االجيابية من : االجابة على التساؤالت التالية

  املدرسة لديهم ؟ وهل توجد عالقة دالة إحصائيا بني معاملة األستاذ وبني اخلوف من املدرسة لدى تالميذ االبتدائي؟
  

  : فرضيات الدراسة
  .مستوى معاملة األستاذ االجيابية للتالميذ هي ذات مستوى متوسط -
  .يذ هي ذات مستوى متوسطمستوى اخلوف من املدرسة للتالم -
  توجد عالقة دالة إحصائيا بني معاملة األستاذ وبني اخلوف من املدرسة لدى تالميذ االبتدائي -
  

  : تحديد المفاهيم
هي نشاط مركب ومؤلف من السلوكات احملددة تصدر من األستاذ  حنو : التعريف اإلجرائي: معاملة األستاذ للتالميذ االبتدائي

، وهذا يظهر على شكل درجات كلية من خالل استجابات التالميذ على املقياس الذي أعده الباحث هلذا ) الطفل(التلميذ 
  .الغرض حبيث تعرب الدرجة العليا على معاملة اجيابية يف حني تعرب الدرجة املنخفضة على معاملة سلبية

لتالميذ قبل دخول املدرسة وبعده ، ويأخذ هو حالة تظهر عند عدد كبري من ا: التعريف االصطالحي  :الخوف من المدرسة
، ص 2014عصام سعدي محمد ،( صورا عدة، مثل التمارض وعدم الذهاب إىل املدرسة، والصداع، وآالم البطن، والبكاء

211(  
بتصنيف عدة أشكال  )34، ص2004سهير إبراهيم محمد إبراهيم،  (نقال عن) 1989(قامت فايزة يوسف 

فقد ذكرت ان . م هذه الدراسة هو صنف املخاوف االجتماعية املدرسية وصنف املخاوف املدرسيةللمخاوف ولعل أهم صنف يه
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املخاوف االجتماعية املدرسية تتضمن احد عشر موقفا مثل العقاب بالعصا التوبيخ أمام الزمالء واحلرمان من الدراسة أما الصنف 
  .تحان، احلرمان من الدراسةالثاين فقد مشل على إحدى عشر موقفا أيضا مثل الرسوب، االم

هو مفهوم يظهر يف شعور  التلميذ بالتهديد من املعلم واملدير ومن زمالء الدراسة ومن الصف الدراسي  : التعريف اإلجرائي
ويأخذ أيضا صورا عدة مثل التمارض والشعور بالضيق وييتم حتصيل هذه املظاهر على شكل درجات كلية من خالل استجابات 

  ).2009(ى املقياس الذي أعده متار علي غصن التالميذ عل
علي عينة من تالميذ االبتدائي ببعض ابتدائيات مدينة  2017مت إجراء الدراسة يف شهري أكتوبر ونوفمرب لعام : حدود الدراسة

  .حد الصحاري والية اجللفة
  

III منهجية الدراسة وإجراءاتها:  
  .املنهج الوصفياملنهج املناسب هلذه الدراسة هو  :منهج الدراسة/ أ

هم تالميذ السنة الرابعة وخامسة ابتدائي  الذين  يدرسون ببعض إبتدائيات مدينة حد الصحاري  :مجتمع وعينة الدراسة/ب
يوضح ) 1(تلميذ ابتدائي لكل من السنة الرابعة واخلامسة ، واجلدول رقم  49بوالية اجللفة، وقد مت اختيار عينة مكونة من 

  .توزيع  افراد العينة
  اجلنس

  السنة التعليمية
موع  اناث  ذكور   ا

  15  9  6  سنة خامسة ابتدائي
  34  7  27  سنة رابعة ابتدائي

موع   49  16  33  ا
  يوضح توزيع أفراد العينة من تالميذ االبتدائي حسب اجلنس السنة التعليمية) 1(جدول رقم 

  
 : أدوات الدراسة / د
 13ويتكون املقياس يف صورته األولية  من :  بتدائي للتالميذ من وجهة نظرهممقياس معاملة أستاذ اال: المقياس األول -

عبارة ، حبيث تعرب الدرجة العليا يف املقياس عن معاملة اجيابية جيدة لألساتذة حنو التالميذ يف حني الدرجة املنخفضة تعرب عن 
اسة من خالل الصدق التمييزي، وثباته باستخدام ألفا  معاملة سلبية سيئة حنو التالميذ، وقد مت التأكد من صدقه يف هذه الدر 

  كرونباخ
  

  :صدق المقياس
  مستوى الداللة Sig  ت  ع  م  ن  القيمة

 1.58 45.00 13  الفئة العليا
  0.01دال عند  0.000 10.11

 4.06 32.76  13  الفئة الدنيا
 ي للتالميذ االبتدائيمعاملة استاذ االبتدائيبين صدق المقارنة الطرفية لمقياس ) 2(جدول رقم 
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 ثبات المقياس 
  عدد العبارات  القيمة  طريقة حساب الثبات

  13  0.618  معامل ألفا كرونباخ
 معاملة استاذ االبتدائي للتالميذ االبتدائييبين ثبات مقياس ) 3(جدول رقم 

  
، )2009(أعده متار علي غصن مت يف هذه الدراسة االعتماد على املقياس الذي : الخوف من المدرسة  :المقياس الثاني -

  .وقد مت التأكد يف هذه الدراسة من الصدق التمييزي ، و يف ما خيص الثبات مت التأكد من معامل ثبات ألفا كرونباخ
 

  : صدق المقياس
  مستوى الداللة Sig  ت  ع  م  ن  القيمة

 4.55 71.07 13  الفئة العليا
  0.01دال عند  0.000 12.95

 3.66 50.07 13  الفئة الدنيا
  يبني صدق املقارنة الطرفية ملقياس اخلوف من املدرسة للتالميذ االبتدائي) 4(جدول رقم 

  
  

  ثبات المقياس
  عدد العبارات  القيمة  طريقة حساب الثبات

  33  0.73  معامل ألفا كرونباخ
  يبني معامل ثبات ألفا كرونباخ ملقياس اخلوف املدرسي للتالميذ االبتدائي) 5(جدول رقم 

  
IV ومناقشتها عرض النتائج:  

  :عرض النتائج
 مستوى معاملة األستاذ االجيابية للتالميذ هو مستوى متوسط  :اإلجابة عن الفرضية األولى

  

  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

املتوسط 
  االفرتاضي

متوسط 
 sig  اختبار ت  الفرق

مستوى 
  الداللة

مستوى معاملة األستاذ االجيابية 
  للتالميذ 

39.73  32.3  7.23  9.74  .000  0.01  

يبني مستوى معاملة االستاذ االجيابية للتالميذ عن طريق اختبار ت للمقارنة بني املتوسط احلسايب ) 6(جدول رقم 
  .واملتوسط االفرتاضي
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ُالحظ من خالل اجلدول بأن قيمة ت بلغت  أقل من  0.00، ألن  0,01دالة عند مستوى الداللة وهي قيمة  9.74ي
مستوى معاملة  ومنه فإن 32.3واملتوسط االفرتاضي   39.73جد فرق دالة إحصائيا بني املتوسط احملسوب و بتايل يو  0,01

االستاذ االجيابية  للتالميذ هي فوق املتوسط وبتعبري آخر فإن التالميذ غالبا ما يتلقون معاملة جيدة واجيابية ألن املتوسط 
رجة ، ومنه فإن الدراسة تقبل الفرض البديل القائل بأن هناك فروق بني د 42 –درجة  33احلسايب يقع يف القيمة املعيارية 

املتوسط احلسايب واملتوسط االفرتاضي وترفض الفرض الصفري القائل بأن مستوى معاملة االستاذ االجيابية للتالميذ هي ذات 
  . مستوى متوسط

  
  ائي هي  ذات مستوى متوسطمستوى اخلوف املدرسي للتالميذ االبتد :االجابة عن الفرضية الثانية

  

  املتغريات
املتوسط 
  احلسايب

املتوسط 
  االفرتاضي

متوسط 
  الفرق

االحنراف 
 sig  اختبار ت  املعياري

مستوى 
  الداللة

اخلوف من املدرسة لدى 
  تالميذ ابتدائي

60.34  66  -5.65  8.52  -4.64  0.00  0.01  

  ائي عن طريق اختبار تيبين مستوى الخوف من المدرسة لدى تالميذ ابتد) 7(جدول رقم 
ُالحظ من خالل اجلدول بأن قيمة ت بلغت   أقل  0.000، ألن 0,01دالة عند مستوى الداللة  وهي قيمة  4.64-ي

 66وبني املتوسط االفرتاضي الذي يبلغ  60.34وبتايل يوجد فروق دالة إحصائيا بني املتوسط احملسوب والذي بلغ  0,01من 
ُستنتج بأن هناك فروق  بني املتوسط احملسوب واملتوسط االفرتاضي لصاحل  0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ومنه ي

املتوسط االفرتاضي،أي أن اخلوف من املدرسة لدى تالميذ سنة رابعة وخامسة ابتدائي أقل من املتوسط و على هذا فإن الدراسة 
  .تقبل بالفرض البديل  وترفض الفرض الصفري

  
توجد عالقة دالة إحصائيا بني معاملة األستاذ للتالميذ و بني اخلوف من املدرسة لدى : لثالثة اإلجابة عن الفرضية ا

 تالميذ 
  

  -0.25  معامل االرتباط بريسون
  sig 0.074قيمة 

  0.05غري دالة عند   مستوى الداللة
  بتدائييبني العالقة بني معاملة األستاذ و بني اخلوف من املدرسة لدى تالميذ اال) 8(جدول رقم 

  
و ضعيفة بني معاملة األستاذ االجيابية وبني اخلوف من ) سالبة(يالحظ من خالل اجلدول بأن هناك عالقة عكسية 

 sig، ألن قيمة 0.05ولكنها غري دالة عند مستوى الداللة  0.25املدرسة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني املتغريين 
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،  ومنه يستنتج بأنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني معاملة األستاذ  0.05لة أكرب من مستوى الدال 0.074واليت تساوي 
  .وبني اخلوف من املدرسة وعلى هذا فإن الدراسة من خالل النتائج تقبل الفرض الصفري وترفض الفرض البديل

  
  :مناقشة النتائج

باملعاملة االجيابية وهذه النتيجة تتفق مع دراسة مها  توصلت الدراسة احلالية إىل أن معاملة األستاذ للتالميذ غالبا ما تتسم -
اليت توصلت إىل أن عالقة املعلم بتالميذ الصف األول ابتدائي جيدة واليت تظهر يف ) 2016(حسن بكر وبان صباح حيىي 

  .التفهم واالهتمام واالحرتام
واخلامسة ابتدائي منخفض وهذا خيتلف  مع  توصلت الدراسة احلالية  إىل أن مستوى اخلوف لدى التالميذ السنة الرابعة-

اليت توصلت اىل اخلوف املدرسي لدى التالميذ الصف األول ابتدائي ذات مستوى ) 2013(نتيجة دراسة عصام سعدي حممد 
  .متوسط
نة توصلت الدراسة احلالية إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني معاملة األستاذ واخلوف من املدرسة لدى تالميذ س -

رابعة وخامسة ابتدائي وهذه النتيجة ختتلف مع عديد من نتائج دراسات أخرى ، لعل أمهها نتائج دراسة عبد الفتاح عبد 
اليت توصلت الدراسة اىل وجود عالقة موجبة بني العقاب املدرسي وبني اخلوف من املدرسة، ونتائج دارسة ) 1998(الغفار 
ة هلا دور بالغا يف إحداث التوافق بني الطفل وروضته وعدم ظهور فوبيا احلياة اليت توصل إىل أن املعلم) 2005(ترييل 

) 2001( TELANوختتلف أيضا مع نتيجة دراسة تيالن ، ) 115ص  2013رشا حممود حسني، .  (املدرسية لديه
أقل لتجنب املدرسة اليت توصلت إىل أن الطفل الذي لديه عالقات اجيابية مع املعلم يكون متوافقا مدرسيا ويظهر رغبة 

، ) 116، ص 2013رشا حممود حسني، (ويشعر بشكل أقل بالوحدة أكثر من الطفل الذي لديه فقر يف هذه العالقات 
ويرجع الباحث هذا االختالف بني نتيجة الدراسة احلالية ونتائج الدراسات األخرى إىل حجم العينة القليل الذي مت التعامل 

وكذلك لالختالف بني البيئات اليت طبقت عليها ) سنة  11- 9(كذلك للمستوى العمري معه يف هذه الدراسة واىل، و 
  . الدراسة

  

V خاتمة وتوصيات:  
حيتاج تالميذ سنة رابعة وخامسة ابتدائي إىل معاملة اجيابية وحسنة، ويظهر ذلك من خالل تشجيع األستاذ  وعطفه 

كلما كان ذلك موجودا بدرجة عالية أدى ذلك إىل اخنفاض اخلوف املدرسي وحنانه واهتمامه  واحرتامه و معاملته للتالميذ بلطف و 
التكوين املستمر ألساتذة االبتدائي علي كيفية التعامل االجيايب مع التالميذ وذلك من  -: وعلى أساس هذا يوصي الباحث مبا يلي

م واحرتامهم وتقديرهم وحبهم   جيب أن يتم تكوين أساتذة االبتدائي على  -خالل تكوينهم على تشجيع التالميذ واالهتمام 
اإلرشاد النفسي وذلك للتعامل مع املشكلة فاملعلم هو مريب ومرشد قبل أن يكون ملقن للمعارف واملعلومات، فهدفه هو تعليم 

دائية خمتص تربوي على وزارة الرتبية والتعليم أن تضع يف كل ابت -السلوك السوي للتالميذ من اجلانب املعريف واملهاري والوجداين 
وخمتص نفسي يعملون كفريق مع أستاذ االبتدائي، وذلك للتعامل والتكفل بتالميذ الذي يعانون من خماوف مدرسية واملشكالت 

التشجيع على النشاطات الالصفية، ومساعدة التلميذ على االندماج يف اجلمعيات واالجتماعات  -النفسية والرتبوية بشكل عام 
املناظرة ومساعدته وإرشاده على أال يتهيب الكالم يف هذه اجلمعيات بل يقول أي كالم يستطيعه وال حياسب اليت تكثر فيها 
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تعويد نفس التلميذ على التحدث يف جمتمعات الزمالء الذين يشعر باالطمئنان عندما جيلس معهم مث يطرق  -نفسه  على خطئها
ومقنن يف كل املدارس االبتدائية للتخفيف من املخاوف املدرسية لدى وضع برنامج إرشادي ُحمكم  -التلميذ موضوعات جييدها

  .تالميذ االبتدائي يقوم بتطبيقه املرشد النفسي وفريق العمل الرتبوي
 
  

  :قائمة المصادر والمراجع
  : الكتب 

  )مصر(دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية  ، الفوبيا المدرسية،2013رشا حممود حسني، -
  )مصر( املكتب العريب للمعارف ، القاهرة ،صعوبات التعلم والخوف من المدرسة،  ،2013زازي، هند عصام الع -

  :رسائل واطروحات
، )سنة 16-12(المخاوف وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى األطفال من المرحلة العمرية ، ) 2004(سهري ابراهيم حممد ابراهيم ،  -

  .معة عني الشمس معهد الدراسات العليا للطفولة ، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ، مصررسالة دكتوراه غري منشورة ، جا
  : مجالت علمية

، جملة كلية الرتبية عالقة الخوف من المدرسة بالتكيف النفسي االجتماعي لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، 2014عصام سعدي حممد ، -
لد الس   ) العراق(ادس والعشرون ، العدد الثالث ، بغداد الرياضية ، جامعة بغداد ا
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  ثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على شخصية الطفل الجزائريأ
  -دراسة ميدانية على عينة من األسر في والية الشلف -

 
  جامعة الشلف/براهيمي شراف.د

chlef.dz-@univc.brahimi  
  جامعة الشلف/قارطي حورية.د

garti8houria@gmail.com  
  

  :الملخص
هدفت الدراسة إىل اختبار أثر استخدام الطفل اجلزائري ملواقع التواصل االجتماعي على شخصيته، ولتحقيق هذا اهلدف قام      

مفردة  500الالزمة عن طريق توزيع استبيان على عينة ميسرة من األسر يف والية الشلف بلغ حجمها  الباحثان جبمع البيانات
وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك أثرا ذو داللة  .SPSS واستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية وذلك باالستعانة بربنامج

 . فل يف والية الشلفإحصائية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على شخصية الط
  .مواقع التواصل االجتماعي، الشخصية، شخصية الطفل، الطفل يف والية الشلف: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
     The aim of this study is to find out whether there is an impact on the use of social networking sites on 
the child's personality. The study reached a number of results, the most important demonstrates that 
there is a statistically significant impact of the use of social networking sites on the child's personality in 
the City of Chlef. 
Keywords: social networking sites, personality, the child's personality, the child's in the City of Chlef. 

 :مقدمة
ً على      ته، اليت سترتافق معه طوال حياته، وبناء ّ مرحلة الطفولة من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان، فهي مرحلة التكوين لشخصي

سالمة غرس هذه الشخصية، ومىت كانت شخصيَّة الطفل ضعيفة، فمرد ذلك بالدرجة األوىل إىل الوالدين، فسلوكهما اليومي معه 
ا أن يف البيت يرتك آث ة ناجحًا يف حياته، وإمّ ّ ا أن ينشأ قوي الشخصي ة الطفل، سلبًا أو إجيابًا وجند أّن الطفل إمّ ّ اره على شخصي

ة أو العزلة االجتماعية واالنطواء عن النّاس وهناك العديد من  ّ يسيطر اجلهل والشقاء على سلوكه، فتكثر لديه النزعة العدواني
الطفل من بينها مواقع التواصل االجتماعي وشبكة االنرتنت ولقد أدخلت شبكة اإلنرتنت،  األساليب اليت تأثر يف تكون شخصية 

كوسيلة اتصال متطورة جداً، وأدى هذا إىل شيوع أمناط جديدة ومتزايدة من السلـوكيـات والقيم االجتماعية اليت أثرت وبشكل 
جلماعي، وتتيح مواقع التواصل االجتماعي لإلفراد فرصة واسع، يف عملية التفاعل االجتماعي، سواء على املستوى الفردي أو ا

  :تقدمي أنفسهم لآلخرين حبرية كبرية ودون قيود وعلى هذا األساس ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل
 هل هناك اثر الستخدام الطفل في والية الشلف لمواقع التواصل االجتماعي على شخصية ؟ -

تمع بأسره لذي البد على تعترب شخصية الطفل امل :أهمية الدراسة كون األساسي لقيام فرد واعى وناضج وهذا ما يؤثر على ا
 . الوالديني احلرص على تكوين شخصية سوية لدى أطفاهلم
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دف هذه الدراسة للوصول إىل التعرف على أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على شخصية الطفل يف  :أهداف الدراسة
 .والية الشلف

  
 :نب النظري والدراسات السابقةالجا

 iiDwyerيعرفها ،iغريت مواقع التواصل االجتماعي طريقة البحث عن املعلومات وسلوك األفراد: مواقع التواصل االجتماعي - أ

et.al )2007 (وButterman iii)2008( وTurban et aliv )2011 (ا تمع الظاهري الذي منا بشكل كبري، :"على أ نوع من ا
 ".بية على مدى السنوات القليلة املاضيةوحازت على شع

ا ) 2009( viوالدارب )v )2008كما عرفها شهري   منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء "على أ
مع ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات وامليول، أو مجعه  موقع خاص به،

 . "أصدقائه
 : viiميكن تلخيص أهم مواقع التواصل االجتماعي يف اجلدول التايل :انواع مواقع التواصل االجتماعي - ب

  .بعض انواع مواقع التواصل االجتماعي): 01(الجدول رقم
  مثال  التعريف  الصنف 

Social Networks  يركز على بناء عالقات بني الناس هلم نفس التوجه  Facebook  
International Social 

Networks   يشهد هذا النوع شعبية كربة ومنو سريع وتعدي هذه املواقع حرة أكرب
  .ملستخدمها

VK  

Social Travel Networks   يسمح هذا املوقع للمسافرين تبادل النصائح مع بعضهم البعض قبل وأثناء
  .وبعد الرحلة

Tripadvisor  

Private Social Networks  ميسمح للمستخدمني ب   Ning  إنشاء الشبكات االجتماعية اخلاصة 
Social Recruiting  الغرض االساسي من هذا املوقع هو يستخدم لتوظيف.  Indeed  

Blogging  تعترب مواقع اعالمية عاملية منتشرة عرب شبكة االنرتنت.  Tumblr  
Microblogging خيتلف عن املدونات التقليدية ويسهل تدفق املعلومات باختصار.  Twitter  

Source: Abbas Alizadeh; Rosmah Mat Isa ;( 2014) ; An examination of use of social media in destination marketing; 
Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences 
(AP14Singapore Conference); p04. 

ا :شخصية الطفل - ت تعين اإلنسان كله كما يراه الناس من حوهلم، كما تعين صفة بارزة يف العلو واالرتفاع يف :" تعرف على أ
اء الطلعة وكذلك معاين السيادة، ذلك هو املصدر اللغوي العريب  بصره أو عيونه أو صوته، كمـا تفيـد معاين ضخامة اجلسم مع 

ا مشتقة  Personnalitéأو الفرنـسية Personality ستخدمة باللغـات األجنبيـة اإلجنليزيـة لكلمة الشخصية، أما الكلمة امل فإ
كما عرفت على . viiiأساسا من اللغة اليونانية اليت تعين القناع الذي يضعه اإلنسان على وجهه للتمثيل والتقليد والتصنع

ا الفرد تبعًا للمتغريات أو العوامل اليت حتتل مركزا هاما من النظرية  جمموعة من القيم أو األلفاظ الوصفية اليت تستخدم لوصف:"ixأ
  .xiكما يشري بناء الشخصية إىل الفروق الفردية يف امليل إىل التصرف، التفكري، والشعور بطرق خمتلفة. x"اليت يعتنقها صاحبها
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نرتنت على العالقات االجتماعية إىل التعرف على أثر استخدام اإل xii)2007(دراسة المجالي  هدفت :الدراسات السابقة -2
تمع األردين وأظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية يزداد يف  لدى الشباب اجلامعي يف ا

تغريات وكذا وجود اختالفات يف استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية وبعض امل. حالة استخدام الطلبة لإلنرتنت مبفردهم
وآخرون  Valkenburg دراسة أما . النوعية، كاجلنس والعمر ونوع الكلية واملستوى الدراسـي والـدخـل الشهري ألسر املبحثني

)2006(xiii هدفت اىل التحقق من نتائج استخدام مواقع التواصل االجتماعي اليت من خالهلا يتم تكوين صداقات  فلقد
لى احرتامهم للذات ورفاهيتهم وقد توصلت الدراسة اىل ان هناك اثرا الستخدام مواقع ع) سنة19سنوات اىل 10من(للمراهقني 

اىل حتديد  xiv)2004(وآخرون  Markeyدراسة التواصل االجتماعي على تقدريهم االجتماعي ورفاههم، يف حني هدفت 
دراسة من مالحظة األمهات إىل إذ توصلت ال، العالقة بني اختالف شخصيات األطفال واستخدام مواقع التواصل االجتماعي

فقد  Weel )2014(xvو  Prevooدراسة وجود اختالف يف شخصية أطفاهلن يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي، أما 
هدفت اىل حتديد أثر اضطراب األسرة على تنمية شخصية الطفل، توصلت اىل أن هناك ارتباطات ذات داللة إحصائية بني 

  . سنة16مية شخصية الطفل األقل من سن االضطرابات األسرية وتن
  :واملتمثل يف :نموذج الدراسة: ثانيا

  .النموذج المقترح للدراسة): 01(الشكل رقم
      

 
  
  
   

  
  
  
 : ميكن صياغة الفرضيات التاليةباالعتماد على الدراسات السابقة : فرضيات الدراسة-2
الستخدام الطفل يف والية %) α≥5(ية عند مستوى املعنوية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائ :الفرضية الرئيسية األولى 2-1

 .شخصيتهعلى الشلف ملواقع التواصل االجتماعي 
للجوانب اإلجيابية الستخدام مواقع ) α≥5(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية: الفرضية الفرعية األولى - 

 .شخصية الطفل يف والية الشلف التواصل االجتماعي على
للجوانب السلبية الستخدام مواقع %) α≥5(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية : الفرضية الفرعية الثانية - 

 .شخصية الطفل يف والية الشلف التواصل االجتماعي على
ام األطفال يف استخد%) α≥5(عند مستوى املعنوية ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية : الفرضية الرئيسية الثانية 2-2

 .خلصائصهم الدميوغرافيةيف مدينة الشلف ملواقع التواصل االجتماعي تعزى 

شخصية الطفل في والية 
  لشلف ا

 

مواقع استخدام 
 التواصل االجتماعي

 املستوى التعليمي الدخل السن اجلنس

 المرحلة االولى 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة 
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يف استخدام األطفال يف مدينة الشلف ملواقع التواصل االجتماعي  ال توجد اختالفات دالة إحصائيا :الفرضية الفرعية األولى - 
 . باختالف جنسهم

يف استخدام األطفال يف مدينة الشلف ملواقع التواصل االجتماعي  حصائياال توجد اختالفات دالة إ :الفرضية الفرعية الثانية - 
 .باختالف سنهم

استخدام األطفال يف مدينة الشلف ملواقع التواصل االجتماعي  ال توجد اختالفات دالة إحصائيا :الفرضية الفرعية الثالثة - 
 .باختالف دخلهم

استخدام األطفال يف مدينة الشلف ملواقع التواصل االجتماعي  ائياال توجد اختالفات دالة إحص: الفرضية الفرعية الرابعة - 
 .باختالف مستواهم التعليمي

ال توجد اختالفات دالة إحصائيا يف شخصيات األطفال يف والية الشلف تعزى خلصائصهم  الفرضية الرئيسية الثالثة 2-3
 . الدميوغرافية

  .شخصيات األطفال يف والية الشلف باختالف جنسهميف  اال توجد اختالفات دالة إحصائي: الفرضية الفرعية األولى - 
  .يف شخصيات األطفال يف والية الشلف باختالف سنهم ال توجد اختالفات دالة إحصائيا: الفرضية الفرعية الثانية - 
  .باختالف دخلهم يف شخصيات األطفال يف والية الشلف ال توجد اختالفات دالة إحصائيا: الفرضية الفرعية الثالثة - 
يف شخصيات األطفال يف والية الشلف باختالف مستواهم  ال توجد اختالفات دالة إحصائيا: لفرضية الفرعية الرابعةا - 

 .التعليمي
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي إىل جانب استخدام بعض أساليب البحث النوعي  :منهج الدراسة -3

 ).SPSS(بربنامج  ر الفرضيات مت االستعانةوأسلوب املسح امليداين جلمع البيانات والختبا
كل من املتغري املستقل   لقياس اخلماسيلقد مت استخدام مقياس لكرت : أساليب قياس المتغيرات وجمع البيانات -4
 .وذلك بتوزيع االستبيان) شخصية الطفل يف والية الشلف(واملتغري التابع ) استخدام مواقع التواصل االجتماعي(

، متت 461xvi 153يتمثل جمتمع الدراسة يف كل األسر يف والية الشلف والبالغ عددهم : راسةمجتمع وعينة الد -5
أسرة من والية  500مت حتديد حجها بـ وتعتمد هذه الدراسة على العينة امليسرة 2017 نوفمرب الدراسة بني شهر سبتمرب وشهر

 .xviiMalhotraالشلف باالعتماد على أسلوب كرة الثلج، وذلك باالعتماد على
  .تحليل ومناقشة النتائج

ا أكرب من : تحليل ثبات المقياس المستخدم -1   .0,6اسفرت نتائج التحاليل أن معامالت الثبات كلها مقبولة باعتبار أ
واعمارهم % 52,2أن األغلبية العظمى من مفردات العينة ذوو شهادات جامعية بنسبة : التحليل الوصفي لعينة الدراسة -2

فئة أما من ناحية مستوى الدخل فلقد كانت % 52,2كما بلغت نسبة إناث ،  %48,9بنسبة سنة 35و سنة18 ترتاوح بني
كما أن % 51,1وهي الفئة الغالبة يف عينة الدراسة حيث كانت  وهي فئة ذات الدخل مرتفع يف اجلزائر دج36000من أكثر

ا   . مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ثلثي الذين ال يستخدمو
 :الفرضيات اختبار -3
ا الفرعية :الفرضية الرئيسية األولى - 3-1  .ولقد مت اختبارها مرحليا باختبار فرضيا
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على وجود  0,05أنه توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ) 02(من اجلدول رقم  الفرضية الفرعية األولى  - 
تواصل االجتماعي وشخصية الطفل يف والية الشلف حيث كان ارتباط بني كل من اإلجيابيات املرتتبة على استخدام مواقع ال

كما تشري قيمة معامل التحديد . متوسطةوهو دال إحصائيا على وجود عالقة ارتباط طردية  r =0,45معامل االرتباط 
R2 =0,202  أما%20,2إىل أن اجيابيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يفسر التغري يف شخصية الطفل بنسبة ، 

مما يؤدي إىل قبول الفرضية  0,05، وهو أقل من مستوى املعنوية الدراسة املتمثلة يف 0,00فيما خيص مستوى املعنوية هنا 
 :ميكن متثيل منوذج االحندار البسيط كما يليو . البديلة ورفض فرضية العدم

 Y=3.089-0.077X1  
بني كل من  0,05تباط دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية وجود عالقة ار ) 02(يظهر اجلدول رقم  الفرضية الفرعية الثانية - 

 r=0,765متغري سلبيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي وشخصية الطفل يف والية الشلف حيث كان معامل االرتباط 
واقع إىل أن سلبيات استخدام م R2 =0,583وهو يدل على وجود عالقة ارتباط طردية قوية، وتشري قيمة معامل التحديد 
وهو أقل  0,00عند مستوى املعنوية % 58,3التواصل االجتماعي يفسر التغري يف شخصية الطفل يف والية الشلف بنسبة 

 كما يكون متثيل منوذج االحندار البسيط للعالقة بني املتغريين من مستوى املعنوية الدراسة مما يؤدي إىل قبول الفرضية البديلة،
  : كما يلي

y= 0,318+0,859x 

  
  .ملخص نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار فرضيات الدراسة): 02(الجدول رقم 

  
  

  المتغير

معامل 
ارتباط 
لكارل 
   rبريسون 

معامل 
 التحديد

R2   

املتغري 
 املستقل

b     

  
اجلزء 

الثابت  
 a    

  ANOVAحتليل التباين 
   tاختبار    Fاختار 

  
  Fقيمة 

  مستوى 
  املعنوية

مستوى   tيمة ق
  املعنوية 

إجيابيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
  شخصية الطفل/

0,45  0,10  -0,077  3,089  258,429  0,000  14,602 ,000 

-,856 ,393 

سلبيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
  شخصية الطفل /

0,765  0,583  0,859  0,318  514,958  0,000  2,736 ,007 

22,693 ,000 

يف استخدام %) α≥5(عند مستوى املعنوية ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية  :الفرضية الرئيسية الثانية 3-2
والختبار صحة هذه الفرضية مت استخدام خلصائصهم الدميوغرافية، األطفال يف والية الشلف ملواقع التواصل االجتماعي تعزى 

 ).03(ت نتائج التحليل حسب اجلدول رقم حتليل التباين األحادي لتحليل وجاء
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الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بداللة المتغيرات  ANOVAملخص تحليل التباين األحادي ): 03(الجدول رقم 
 .الديمغرافية

مستوي املعنوية   Fاختبار   Dfدرجة احلرية   متوسط جمموع املربعات  مصادر االختالف  املتغري
α 

  
  

استخدام مواقع 
التواصل 

  االجتماعي 

 17 126,  بني اجلنسني
,493 ,956 

 350 256,  بني أفراد اجلنس الواحد
 1,064 17 609,  بني األعمار

 
,064 

 350 572,  بني أفراد العمر الواحد 
  17 917,  بني مستويات الدخل

1,221 
 

 350 751,  بني أفراد الدخل الواحد 201,
  17 548,  يةبني املستويات التعليم

,850 
 

 350 644,  بني أفراد املستوى الواحد 080,
 

نالحظ أنه ورغم وجود فروق بني املتوسطات باختالف جنس افراد عينة ) 03(من اجلدول رقم الفرضية الفرعية األولى  - 
وهو ما يقودنا إىل قبول  0,05أكرب من مستوى املعنوية الدراسة املتمثل يف  0,956، إالّ أن مستوى املعنوية هنا الدراسة

  .فرضية العدم
أنه ال توجد فروق بني املتوسطات باختالف أعمار افراد عينة الدراسة ) 03(نالحظ من اجلدول رقم الفرضية الفرعية الثانية  - 

 . أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهذا يقودنا إىل قبول الفرضية الصفرية 0,064ومستوى املعنوية هنا 
أنه ال توجد فروق بني املتوسطات باختالف مستويات دخلهم،  ) 03(نالحظ من خالل اجلدول رقم فرعية الثالثةالفرضية ال - 

 . أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهذا يقودنا إىل قبول فرضية العدم 0,201كما أن مستوى املعنوية 
ني املتوسطات باختالف املستوي التعليمي ألفراد عينة فإنه توجد فروق ب) 03(كما يظهر اجلدول رقم  الفرضية الفرعية الرابعة - 

  .أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهلذا مت قبول وهو قبول فرضية العدم 0,080إال أن مستوى املعنوية الدراسة، 
يف شخصيات  %)α≥5(عند مستوى املعنوية ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية : الفرضية الرئيسية الثالثة -3-3

 : وجاءت نتائج األطفال يف والية الشلف تعزى خلصائصهم الدميوغرافية،
،  نالحظ أنه ورغم وجود فروق بني املتوسطات باختالف جنس املستجوبني) 04(من اجلدول رقم الفرضية الفرعية األولى   - 

  .م ورفض الفرضية البديلةأكرب من مستوى املعنوية وهذا يقودنا إىل قبول فرضية العد 0,515كما أن مستوى املعنوية هنا
أنه ال توجد فروق بني املتوسطات باختالف أعمار املستجوبني ) 04(اجلدول رقم كما يظهر   الفرضية الفرعية الثانية - 

 . أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهذا يقودنا إىل قبول فرضية العدم 0,517ومستوى املعنوية هنا 
كما ال توجد فروق بني املتوسطات باختالف مستويات دخلهم  ) 04(الل اجلدول رقمنالحظ من خ الفرضية الفرعية الثالثة - 

 . أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهذا يقودنا إىل قبول فرضية العدم 0,287أن مستوى املعنوية هنا
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ات باختالف املستوي فإنه ال توجد فروق بني املتوسط) 04(ومن خالل ما نالحظه من اجلدول رقم  الفرضية الفرعية الرابعة - 
 .أكرب من مستوى املعنوية الدراسة وهو ما يقودنا إىل قبول فرضية العدم 0,207إال أن مستوى املعنوية التعليمي، 

 .ANOVAملخص تحليل التباين األحادي ): 06(الجدول رقم 
متوسط مجموع   مصادر االختالف  المتغير

  المربعات
درجة الحرية 

Df  
اختبار 

F  
مستوي 
 αة المعنوي

  
  

  شخصية الطفل 

 38 245,  بني اجلنسني
,976 ,515 

 329 251,  بني أفراد اجلنس الواحد

 38 561,  بني األعمار
,974 ,517 

 329 576,  بني أفراد العمر الواحد

 38 844,  بني مستويات الدخل
1,127 ,287 

 329 749,  بني أفراد الدخل الواحد

 38 749,  بني املستويات التعليمية
1,195 ,207 

 329 627,  بني أفراد املستوى الواحد

  
  :مناقشة النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة احلالية من الناحية النظرية اىل ان مواقع التواصل االجتماعي تعترب سالح ذو حدين له إجيابيات وسلبياته سواء  
ناك أثر الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على شخصية على شخصية الصغار أو حىت الكبار، كما توصلت الدراسة أن ه

ا تتأثر مبا ينشر يف مواقع التواصل االجتماعي سواء باإلجياب أو السلب وهذا يوافق ما توصلت  الطفل يف والية الشلف، أي أ
تخدام مواقع التواصل كما توصلت اىل انه يوجد أثر دال إحصائيا إلجيابيات اس ،)2004(وآخرون  Markeyدراسة إليه كل من 

االجتماعي وشخصية الطفل يف والية الشلف، أي أنه ميكن أن تدعم مواقع التواصل االجتماعي شخصية سوية للطفل يف والية 
وتوجد عالقة  ،)2006(وآخرون   Valkenburgودراسة) Weel )2014و  Prevooدراسة  الشلف وهذا يوافق نتائج كل من

ع التواصل االجتماعي وشخصية الطفل يف والية الشلف، حيث أن عدم مراقبة مثل هذه املواقع من تأثري لسلبيات استخدام مواق
طرف الوالدين ميكن أن يوقع الطفل يف االستغالل من قبل الغري أو مشاهدته ملشاهد ختدش احلياء وهذا سيؤثر يف شخصيته 

كما توصلت ، )2006(وآخرون  Valkenburg دراسة بطريقة سلبية، وهو ما يوافق النتائج املتوصل إليها من طرف كل من
عدم وجود اختالفات دالة إحصائيا بني مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وكذا شخصية الطفل يف والية  الدراسة احلالية إىل

ا وذلك م الدميغرافية، حيث أن كل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي هلم نفس التأثر  من خالل  الشلف تعزى ملتغريا
دراسة استخدامها ألغراض تفيد أطفاهلم وتدعم تطورهم الفكري والشخصي، وهذا عكس ما توصلت إليه كل من 

ايل    )2004(وآخرون  Markey، ودراسة )2014( Weelو  Prevooو دراسة ) 2007(ا
 :ميكن صياغة بعض االقرتاحات التالية :مقترحات الدراسة -1
لتفادي سلبيات مواقع التواصل االجتماعي وتشجيعهم على استخدامها العقالين يف نفس  ضرورة مراقبة اآلباء ألبنائهم - 

 .الوقت
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 .على اآلباء فهم االستخدام السليم هلذه املواقع قصد االستفادة منها بشكل إجيايب، من خالل تعلم أجبديات ذلك على األقل - 
م على استخدام م -  واقع التواصل االجتماعي بشكل آمن وخاصة يف ظل على اآلباء حسن التعامل مع أبنائهم و مساعد

 .املعلومات اليت توفرها هذه املواقع متكنهم من تعلم القراءة واملطالعة
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 مصير مجهول ومستقبل قاتم: أطفال التّسول
 

)2جامعة وهران /بغدادي خديجة  
baghdadi.khad3@yahoo.fr 

  :لخصم
ّ معظم تعيش  تمعات يف مشاكل اجتماعي ةا ّ ة ،و اقتصادي ّ ا  الكّن  كثري ، ...ة و سياسي من هذه مشاكل تظلّ بسيطة وكامنة ،أمّ

تمع وبالتايل بات  أمنه واستقراره مهدَّدين ، وظاهرة التسول ليست بالظاهرة  إذا انتشرت وتطورت أصبحت تشكل خطورة على ا
ال الذي يوشك أن ولكن ما يلفت االنتباه يف هذه الظاهرة، دخول العديد من األطفال اجلديدة وال متّس اجلزائر فقط ،  هذا ا

ا األموال الطائلة على حساب تعليمهم ومستقبلهم ، ل إىل مهنة تدرّ على أصحا م من حقوقهم بالتعليم واحلياة  يتحوّ فحرما
ّ وغري أخالقي   .الكرمية واستغالهلم يف التسول، هو تصرّف غري إنساين

ة ل، التأثري، الواقع اال: الكلمات المفتاحيّ   جتماعي، األسرةالطفل، التسوّ

Résumé 

La plupart des sociétés vivent en particulier des problèmes sociaux, politiques ou 
économiques, mais ces problèmes restent simples et latents, mais s'ils se propagent et se 
développent, ils deviennent dangereux pour la société et leur sécurité et leur stabilité sont 
menacées.Le phénomène de la mendicité n'est pas nouveau. Dans ce nouveau phénomène, 
beaucoup d'enfants entrent dans cette zone, qui va devenir une profession qui leur donne des 
sommes énormes au détriment de leur éducation et de leur avenir, les privants de leurs droits à 
l'éducation et à une vie décente, inhumaine et immorale. 

Mots-clés: Enfant, mendier, l’influence, situation sociale, la famille 

تمعات ككل وليس : مقدمة تكتسب ظاهرة تسول األطفال صبغة باثيولوجية، مرضية عاملية حيث أضحت هاجسا يؤرق ا
اجلزائر فقط ،أمام تفشي  هذه الظاهرة ، أصبح من الّصعب جّدا إحصاء هؤالء الذين ينتشرون بطريقة عشوائية وفوضوية يف كل 

الباب، فليس من قبيل لفت االنتباه إليها فحسب، بل النظر إىل أبعادها اليت ال شوارع مدننا وزقاقها وطرقها، وإن طرقنا هذا 
ة  ّ ة أو االجتماعي ّ ، سواء من الناحية االقتصادي ميكن جتاهل تعّددها وتنوعها، وأثرها على املنظومة الشاملة للمجتمع اجلزائري ككلّ

ة،،و فال ميكن عزل هذه ّ ة أو األخالقي ّ ة أو القانوني ّ ا تعبري طبيعيّ ونتاج أزمات  أو السياسي الظاهرة عن املنظومة الكاملة، كو
تمع ومن هنا جاء اهتمامنا مبحاولة تشخيص األسباب والعوامل الّدافعة اليت أّدت هؤالء األطفال إىل مهنة . حّلت على ا

تمع ذا احلجم واخلطورة وتقصي أس. التوسل ونتائجها الوخيمة على ا ا والكشف عن خصائص إذ أن دراسة ظاهرة  با
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ممارسيها من قبل الباحثني واملهتمني بقضايا الطفولة يعد امرا هاما ومطلبا ميكن أن يسهم يف تقدمي رؤية واضحة للجهات املعنية 
ا أن تنعكس إجيابيا يف احلّد منها ومعاجلة ضحاياها    )8، ص2006خليل عشاري، ،(مبعاجلة هذه الظاهرة من شأ

  :ة للظاهرةالنظريات المفسر 
حتيل هذه النظرية أسباب تسول األطفال إىل التفكك االجتماعي واألسري حيث يؤكد : نظرية التفكك االجتماعي-1

املكانة : أّن هناك أربعة مكونات للتفكك األسري هي :"Sampson & Grovesروبرت سامسون وبايرون جروفز 
تماعي املرتفع للمنطقة من حيث املغادرين منها أو القادمني إليها ،البيوت االقتصادية املتدنية، اجلماعات املختلفة ،احلراك االج

ويؤكد العديد من رواد هذه النظرية أن الفقر واحلراك السكاين والالّجتانس العرقي يؤدي إىل التفكك .املفككة والعائالت املضطربة 
 (Sampson&Groves,1989,pp.774-802) "االجتماعي ،وهذا يؤدي بدوره إىل حدوث اجلرمية واالحنراف 

الطفل يكون مسلوب " ، نظرية القرار األسري، حيث أشار إىل أّن BECKER 1964قدم: نظرية القرار األسري-2
م دون أن يضعا يف  يستطيع تقرير مصريه بنفسه، وأّن األبوين يقرران عنه مبا يتوافق مع مصاحلهم، وخيدم وحيقق رغبا اإلرادة وال 

، )وما بعدها35، ص2005عبد الرمحن، العسريي، ،"( ذلك القرار على مستقبل وإمكانية اإلضرار مبصاحلهاحلسبان مدى تأثري
يظهر جليا من خالل هذه النظرية اّن االسر قد تساهم بشكل كبري يف خروج األطفال للتسول، وكأّن أطفاهلم جمربون على  و

م مشاريع استثمارية ملستقبل أسرهم ّ   .مساعدة ذويهم وأ
تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف خطورة ظاهرة تسول األطفال وأثارها على املنظومة الشاملة للمجتمع اجلزائري،  :كلة البحثمش

ا السلبية على الطفل نفسه،  ه الصورة احلضارية للمجتمع اجلزائري، باإلضافة إىل انعكاسا ن أمراض اجتماعية تشوّ وما تفرزه م
  : ل مهني يف التسول، وبناء على ما تقّدم فإننا نعرب عن مشكلة البحث يف التساؤالت التاليةحني يتم استخدامه واستغالله بشك

ل؟-1   ماهي األسباب والدوافع اليت تدفع األطفال إىل ممارسة التسوّ
ة لألطفال املتسولني وممارسة التسول؟-2 ّ   هل هناك عالقة بني األوضاع األسري
  يتبعها املتسولون يف ممارستهم لتلك الظاهرة؟ماهي الطرق واآلليات واألساليب اليت -3
  ما هي اآلثار النامجة عن ظاهرة تسول األطفال؟- -4

بعة فيها تسعى هذه الّدراسة إىل  :أهمية البحث حماولة تعميق فهمنا للتسول واألسباب الدافعة إىل ذلك، واألساليب املتّ
ل كثرياً من االعتماد على البحوث وطبيعتها، كما أّن التفسري العلمي هلذه الظاهرة من واقع ح تمع اجلزائري يقّل دوثها يف ا

والدراسات اليت أجريت على مثل هذه املشكلة يف جمتمعات أخرى ختتلف يف أحواهلا عن األحوال االجتماعية واالقتصادية يف 
 .اجلزائر

، ومعرفة األسباب اخلفية وراء ممارستهم هلذا حماولة كشف معاناة االطفال املتسولني دف الدراسة احلالية إىل :أهداف الدراسة
  .الطرق واآلليات واألساليب اليت يتبعها هؤالء األطفال املتسولون الفعل، باإلضافة إىل

ة   :مفاهيم الدراسة اإلجرائيّ
  .نعرّف الطفل يف هذه الدراسة، كل فرد مل يبلغ من العمر مخس سنوات ومل يتجاوز السادسة عشرة من عمره: الطفل-1
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، وهي عبارة عن مال أو غريه مع االستكانة والتظاهر بالعوز، والفاقة، واحلاجة، الستثارة عطف )الصدقة(هو طلب  :للتسول-2
  .الناس والتأثري فيهم

  ::دود البحثدود البحثحح
  2017ماي 10 ::الحد الزمانيالحد الزماني

  مدينة وهران ::الحد المكانيالحد المكاني
  .فئة األطفال املتسولني: الحد البشري

  :تهامنهجية الدراسة وإجراءا -
ة من امليدان، أي يقوم بوصف تساوقا مع طبيعة املوضوع استخدمنا املنهج  ّ اإلثنوغرايف الذي يعمل على تسجيل املادة الثقافي

وإّمنا إىل تقدمي صورة واقعية وتقريرية لألمور “ التقومي”أوجه النشاط الثقايف البشري داخل جمتمع معني، وال تسعى األثنوغرافيا إىل 
ان فرتة زمنية معينةاحلياتية  ّ   .تمع ما، إب

  :أدوات الدراسة
تعترب املقابلة أداة البحث األساسية والرئيسة، حيث تستخدم لدراسة سلوك فرد أو جمموعة من األفراد قصد احلصول  :المقابلة

 حممد عبده حمجوب( على استجابة ملوقف معني أو ألسئلة معينة، ومالحظة النتائج احملسوسة للتفاعل اجلماعي، أو االجتماعي
وقد مت تقدمي جمموعة من األسئلة على األطفال املتسولني يف أماكن تواجدهم يف األسواق الشعبية وإشارات  ،)2008وآخرون، 

  ...املرور واألرصفة واملقابر
ا أداة جلمع املعطي" سواء كانت املالحظة البسيطة أو املالحظة باملـشاركة فال ميكن إنكار  :المالحظة ّ ات، يتم بناؤها من أ

لذلك من الصعب جدا أن نتصور دراسة جادة للسلوك اإلنساين، ال تلعب  ،)2006موريس، ( أجل مالحظة وسط معطى
ا فيها، ولقد قمنا بتتبع األطفال املتوسلني ومراقبتهم عن كثب أثناء قيامهم بالتسول وماذا يفعلون، وتسجيل كلّ  املالحظة دورا هامّ

  .ة بطريقة تسوهلماملالحظات املتعلق
ل عند األطفال-1   :أسباب احتراف التسوّ

ة، وتقاطعات الطرق، وأمام املساجد ويف األسواق، وعند مواقف  ّ إن املتجول يف شوارع مدينة وهران ويف الّساحات العمومي
ات أفريقية عديدة إ ّ ىل جانب سوريات احلافالت وغريها من األماكن، يالحظ قوافل من املتسولني، وخاصة النساء من جنسي

وجزائريات حيملن أطفاال صغارا ورضعا يف درجة حرارة تفوق األربعني درجة أحيانا، يف مشهد يتأرجح بني مشفق على حاهلم أحيانا 
م ومستقبلهم للخطر   .وبني غاضب ومستنكر يف أحايني أخرى، بسبب استغالل هؤالء األطفال والرضع يف التسول وتعريض حيا

ة واألرصفة مكانا للتّسابق حنو هؤالء األطفال ال ّ  يتجاوزون سنّهم اخلامسة عشر من أعمارهم، اّختذوا من اإلشارات الضوئي
نا إليهم مطوّال فتبني لنا تعّدد األسباب والدوافع اليت حتمل هؤالء األطفال إىل ممارستهم التسول، رغم أننا وجدنا  التسول، حتدث

ا فور رؤيتنا صعوبات كبرية يف مجع البيانات أمهها صع وبة التحدث عند بعض األطفال، وعدم فهمهم ملا نريد وأحيانا كانوا يهربون منّ
  .نقرتب منهم، ظنا منهم أننا من سلك األمن، لكن عن طريق اإلغراءات املالية استطعنا يف النهاية احلصول على ما نريد
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ملية حصر األسباب املؤدية إىل فرز ظاهرة التسول تعددت  تصرحيات املبحوثني حول أسباب ممارستهم للتسول ،غري أّن ع 
ُحتيلنا على العديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تتداخل فيما بينها، وتتقاطع لتشكل مجلة من العوامل يصعب 

ا وأحالمها وعفوت عب واحلّق يف ذكرها كلها، إّال أّن أهم تلك األسباب  اليت دفعت الطفولة للتخلي عن براء ها واستمتاعها مبتعة الّل ّ ي
احلياة الكرمية  والتمدرس ، هو الفاقة، واحلاجة وسوء الوضع املعيشي ،  باإلضافة إىل  السكن يف مناطق مكتظة بالسكان أو 

وحتت ...رسة العمل البناءات الفوضوية ،واهلدر املدرسي املبكر، أو موت أحد الوالدين أو كالمها ، البطالة أو وجود عاهة متنع مما
وطأة هذه الظروف  ال جيد األطفال  أمامهم سوى الشارع  ،حيث ينتظرهم  الربح السريع وغري املكلف واملتعب ،لكن ينتظرهم 
م الشاذة و اليت غالبًا ما تقودهم إىل االحنراف والتشرد و  أيضا رفاق السوء الذين يؤّثرون عليهم بشكل مباشر بطبائعهم وسلوكيا

ل ،و كل ذلك بعيداً عن رعاية األهل و توجيههم ،أو حيدث حتت أنظارهم دومنا حتريك ساكن ، كما أّن األطفال الذين التسو 
م  باجتاه املدن الكبرية  والسبب غالبا ما يكون كثرة املشاكل االجتماعية، حيث يدفع التفكك األسرّي أو وفاة  مد يهجرون  

؛ للتخلص من هذه الضغوطات الوالدين إىل تعرّض األطفال لسوءِ امل ًا ّ م يف الطرقات إجباري ش اجلنسيّ إىل الزّج  عاملة والتحرّ
ة، أو قد يكون الّسبب هو نشوء الطفل يف أسرة مفككة منحلة خلقيًا فالطفل الذي يعيش أجواء أسرية منحلة سواء سببها ّ  0النفسي

ا ، وتدفعه ب   .اجتاه االحنراف و التّشرد و التّسول احنراف األب أو األم البّد و أنّه سوف يتأثر 
من خالل املقابالت اليت أجريناها مع بعض األطفال املتسولني، تبّني لنا أّن الوضع األسرّي الذي يعيشونه :التفكك األسري 

األطفال  متسلط نوعا ما ، فاألهل هم من يشجع أطفاهلم على ممارسة التّسول من أجل مجع املال ،  ويكون الّرتكيز دائما على
ة والنّاس ككلّ ، وإذا مل تتوفر العائلة على رضيع قد تتعاقد مع إحدى العائالت خبصوص طفل رضيع  الرّضع الستمالة عطف املارّ

نشوء الطفل يف أسرة مفككة أو منحلة خلقيًا بسبب احنراف األب أو األم البّد و أنّه سوف يؤثر سلبا كما أن   مقابل بعض املال ،
  .الجتماعية للطفل ، مما قد يدفعه هذا باجتاه االحنراف و التّشرد و التّسول على التنشئة ا

  الطرق واآلليات واألساليب التي يتبعها المتسولون في ممارستهم لتلك الظاهرة-3
عند  عن طريق أدايت املالحظة واملقابلة اليت أجريناها للتعرف على الوسائل اليت يتبعها األطفال، الحظنا أن معظمهم يرابط

تقاطعات الطرق ،حيث يتسابق األطفال عند توقف السيارات وخيتارون السيارات الفارهة ويرمتون عليها حبجة مسح الزجاج خبرقة 
ا دائما يف أيديهم، أو حبجة بيع مناديل السيارة، ويف حالة رفض الشراء يطلب األطفال الصدقة بصريح العبارة  يف (بالية يضعو

االستكانة بشكل احرتايف كبري ليستثريوا عواطف الناس ويتحججون أحيانا بضرورة مجع املال لشراء الّدواء ، ، ويظهرون )سبيل اهللا
ريها من احلجج الواهية، وأحيانا جتدهم عند أبواب املساجد ويف األسواق واملقابر وغريها من األماكن اليت تّدر عليهم  أو لألكل، وغ

  . أرباحا 
م للتسول نوردها فيما يليوما مت مجعه من مالحظات حو   :  ل اآلليات واألساليب اليت يتبعها املتسولون يف ممارسا

  .ارتداء مالبس رديئة ومتسخة ومقطعة واملشي حفاة حىت يف برد الشتاء للفت انتباه الناس وكسب تعاطفهم  -
م أكثر عطفا من  -    .الرجال أو الشباب حسب اعتقادهم أغلب األطفال املتسولني يلجون لسؤال النساء وكبار السّن، أل
ا  - ص مالمح احلزن والتعاسة وجعل الوجه متسخا للتعبري عن حياة الشقاء اليت يعيشو   .أغلب األطفال يلجؤون إىل تقمّ
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ك عاوين(و) يف سبيل اهللا(استخدام عبارات مثل   - كإحدى الطرق النافذة ) ريب يعطيك ما تتمىن(و) ريب يشد لك يف أمّ
  . أمام السيارة ملدة دقيقة تقريباواجللوس 

م أغنياء وسوف حيصلون   -  .    ما يريدون منهمعلى بعض األطفال مييلون أكثر للسيارات الفارهة يف السؤال ظنا منهم أ
ا، وأكثر شيء يف تقاطعات الطرق، واألرصفة واملساجد واألسواق اليت  - قصدهم ألماكن معينة يشحذون فيها ال يغريو

  .قباال كثيفا للناس من كل املدنتشهد إ
ل األطفال   :اآلثار الّسلبية لتسوّ

ال ميكن أن ننكر بأي حال من األحوال أّن احلاجة والفقر مها من يدفعان االنسان للسؤال، لكن حني يسّخر األطفال هلذه 
م صفات  املهمة وبصورة مزرية غري إنسانية يصبح األمر أكثر تعقيدا وخطورة ،ألّن هذه الفئة ستنشأ ة انطالقا من اكتسا ّ غري سوي

سيئة ال ختدمه وال ختدم جمتمعه ،كالتواكل  نتيجة لتعودهم الكسب دون عناء أو تعب ممّا أفقدهم الشعور بلذة العمل والكفاح يف 
ارسات أكثر احلياة من أجل لقمة العيش، والنتيجة أنه سيصنع منه إنسانا منكسرا مهمال ومستسلما ، باإلضافة إىل اكتساب مم

خطرا وهي االحنراف والسرقة واجلرمية واملخدرات، ألن الّسرقة والعنف قد تكون ردود أفعال مباشرة قد يلجأ إليها املتسولون يف حالة 
امتنع األشخاص عن تقدمي املال إليهم،  أو فيما بني املتسولني أنفسهم إذا ما اعتدى أحدهم على املكان املعتاد اخلاص بغريه ،وهنا 
ات، كما أّن هناك بعض األشخاص يستغلون حاجة هؤالء  تطور التنافس على التسول إىل شجار دموّي قاتل يف أغلب املرّ قد ي
م على أنفسهم مقابل األموال، وهنا جيد هؤالء األطفال أنفسهم بني نواجذ فئة من الشواذ ،فكيف جليل حيمل  األطفال ويساومو

م ومدارسهم وعاملهم هذه الصفات أن ينخرط مستقبال يف ق م الطبيعي يف بيو ة ؟ ، إّن األطفال مكا ة للمجتمع واألمّ ّ ضايا مصريي
رمني والقّطاع الطرق واملتشردين ة، وليس يف الشارع مع ا ّ م الطفولي   .اجلميل الربيء وأحالمهم البسيطة الصغرية وبني ألعا

  
  :وجملة القول

ا كان الطفل الذي وجدناه يف رحلة حب- ّ ثنا هذه جزائري أو أفريقي أو سورّي، فهو طفل ُحرم لّذة اللعب واالستمتاع بالطفولة أي
م االحتيال واالدعاء والكذب واالستمالة والغش والتواكل ا، هو طفل ُزّج به يف عامل غري عامله، تعّل كلها سلوكات غري ... وبراء

ا، فماذا سننتظر من شاب شّب على مثل هذه الصفا   ت؟ سوية سيكرب 
ومن حيث أننا ال ننكر وجود عوامل كثرية تدفع الناس إىل اخلروج للشارع  وتسخري األطفال هلذه املهمة، إال أّن تسخري 
األطفال ملهمة كهذه أمر غري مقبول إنسانيا ، فأحيانا ال يكاد الطفل ميشي على رجليه حىت جتد طفال آخر بصحبتهم ،وأحيانا 

ذلك .الة مامل يكن لديهم أطفال ،و هو ما يؤكد استغالل أطفال من غري رمحة يف عملية التسول يتعاقدون مع أطفال الغري يف ح
ة وال تكلفهم ّ إالّ بضع    ألّن هذه الفئة أكثر تأثريا يف الغري لصغر سنّهم، لكن مع مرور الوقت تصبح هذه العملية جمدية وسخي

للحيل و الكذب من أجل كسب التعاطف، لكن يف السنوات ، و يف كثري من األحيان يلجؤون  كلمات استعطاف واسرتحام
ين من   األخرية ظهرت فئة جديدة من املتسولني ممثّلة يف املهاجرين من دول أفريقيا وجنوب الصحراء ، و من الالجئني السوريني الفارّ

اخنفاض مستمر فحسب، ولكن ألّن  الصراع ،ومن دون شك أّن املتسولني يف بالدنا يف تزايد مستمر، ليس ألّن مستوى املعيشة يف
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ل يف السنوات األخرية إىل مهنة مرحبة، وصار احرتاف هذه  ل حتوّ أسهل من دخول أي جتارة أخرى، مع زيادة » التجارة«التسوّ
ة، وتقاسم املتسولني ملساحات الشوارع واألرصفة واملساجد واألسواق، وقد تنشب شجارات دامية إذا تعّدى أحدهم على  املنافس

ة ،يف ظل قصور  ومن هنا كان اآلخر تصل حدّ القتل أحيانا ،م ّ ة القانونية ،واالجتماعية اإلدماجي ّ ال بّد من إعمال املقاربتني الزجري
ا يف اجلزائر، واليت ال تواكب املستجدات،  التشريعات القائمة عن عالج الظاهرة املؤطرة قانونا من خالل القوانني اجلنائية املعمول 

م الرباءة واللعب والتعليم والعيش الكرميمما يستد   .عي جتديد اإلطار القانوين مبا حيمي األطفال من االستغالل والتسول وحرما
  :وآخر ما ميكن أن خنتم به هذه الورقة البحثية مجلة من التوصيات واملقرتحات واملتمثلة فيما يلي

تسولني األطفال الذين قابلناهم ليسوا فقط من اجلزائر حيث من خالل النتائج املتوّصل إليها من قبل الباحثة فإّن امل -1
 ً وجدنا أن أغلبهم من اجلنسية اإلفريقية، وأن غالبيتهم قدموا إىل اجلزائر عن طريق اهلجرة غري الشرعية والتسلل والتهريب، وبناء

اءات النظامية من اجلهات ذات على ذلك يوصي البحث بضرورة الرتكيز على احلّد من ظاهرة التسلل، ووضع الضوابط واإلجر 
 .العالقة
تمع مع حالة املتسول،  -2 ومن خالل البحث أيضًا تبني لنا أنّه من ضمن أسباب انتشار ظاهرة التسول تعاطف أفراد ا

ً على ذلك  وهذا ما يشجع أمثال هؤالء لالستمرار يف التسول مادام األمر يدرّ عليهم أرباحا طائلة بدون جهد، أو تعب، وبناء
تمع من خالل أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، وكذلك من خالل اخلطب يف  يوصي البحث بضرورة توعية أفراد ا

تمع حىت ميكن احلد منها ومن آثارها ة على ا ّ  .املساجد والدروس، خبطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبي
ولون عند اإلشارات املرورية، وتقاطعات الطرق واألسواق الشعبية وتبني من نتائج البحث أيضًا أن معظم املتسولني يتس -3

ً على ذلك يوصي البحث بضرورة الرتكيز على هذه األماكن من قبل محالت املكافحة  .وبناء
وأشارت نتائج البحث أيضًا أن ضمن أسباب انتشار ظاهرة التسول عدم وجود رادع قوي مينع من التسول، وضعف  -4

ً على ذلك يوصي البحث بضرورة إصدار العديد من النظم الرادعة مثل تطبيق عقوبة السجن على تطبيق النظم واللوائ ح، وبناء
ين يستغلون الرباءة يف املتسول أو غرامات مالية والتشدد يف تطبيق النظم واللوائح املعتمدة حىت حيّد ذلك من هذه  هؤالء الذ

 .الظاهرة
 .كومية املعنية مبكافحة التسول، واستغالل األطفالضرورة التنسيق والتعاون بني األجهزة احل  -5
 .دعم وتشجيع اجلامعات ومراكز البحوث بإجراء املزيد من البحوث والدراسات حول هذه الظاهرة -6
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 الفضاء اإلفتراضي خطر على التنشئة اإلجتماعية للطفل حقيقة أم فرضية ؟
  

  .سة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم المدر / بلبليدية  فتيحة نور الهدى .أ
benblidia-hd@hotmail.com 

 

  :ملخص 
 مفـاهيم يف راديكاليـة إنقالبـات يف إحـداث إلسـهامها العوملـة مسـات أهـم من األنرتنت وثقافة واملعلومات اإلتصال تكنولوجيا تعترب 

 واإلعـالم والتسـلية واإلنسـاين احلضـاري والتواصل والتعليم والفن الثقافة مضامري بدخوهلا وذلك اإلجتماعي، والفضاء والزمان املكان
تتنـاول هـذه الورقـة البحثيـة  فئـة عمريـة املسـتهدفة مـن هـذا الفضـاء  كافـة، احليـاة نـواحي مـع لتتـداخل مؤهلـة أصـبحت بـاألحرى أو..

  .هم اإلجتماعية يف ظل هذه الفضاءاتاإلفرتاضي وهم األطفال وواقع تنشئت
 الفضاء اإلفرتاضي،التنشئة اإلجتماعية،الطفل،اإلعالم،األنرتنت : الكلمات المفتاحية

Résumé: 
La communication et la technologie de l'information et la culture de l'Internet sont parmi les 
caractéristiques les plus importantes de la mondialisation pour leur contribution aux coups d'État 
radicaux dans les concepts d'espace et de temps et d'espace social, en entrant dans les couloirs de 
la culture, de l'art et de l'éducation et de la communication culturelle et humaniste, du 
divertissement et des médias Ou plutôt devenir qualifié pour interférer avec tous les aspects de la 
vie, cet article aborde le groupe d'âge cible de cet espace virtuel et les enfants et la réalité de leur 
développement social dans ces espaces. 

 :قدمةم
 احليـز إىل الواقعي احليز عن بعيًدا الشاب اجليل بإنزياح يتسم املستقبل،الذي من للخوف الكثري قلق يعترب الفضاء اإلفرتاضي مصدر

 املتعـددة، الوسـائط بعـامل يعـرف أصـبح متغـري عـامل يف واإلختيـار احلريـة مـن أوسـع نطاق إتاحة وقدرته على جاذبيته بفعل اإلفرتاضي
  virtual space , cyber space اإلفرتاضـي بالفضـاء يسـمى مـا نرتنـتاأل عـرب والتواصـل اإلتصـال مـن يشـكل عـامل

ـا إعتبـاره ميكـن مـا تنـتج املتعـددة فالوسـائط ً  مـن اجلانـب هـذا ولعـل حركيـة -لغويـة -مسعيـة -بصـرية  اإلنسـانية للحـواس شـكال رقمي
ا ا اإلفرتاضي الفضاء يف التواصل علجي  مسا ً  ممكنً  أن فيه الشك الواقعي،فمما احليز حمل حيل من األحيان كثري يف أنه لدرجة اوممتع

 تلـك يف مفقـودة خصوصـية جيـدون الصـغار املراهقون،ولعـلّ  يصـنعها لثقافـة متهـد باتـت األنرتنت عرب واإلتصاالت وألعابه الكومبيوتر
االفضـاء اإلفرتاضي،ويشـكل التخيـل حيـ إىل منهـا يعـربون الـيت املضـيئة العلبـة ً ـار  مـن عـامل العقلـي،يف األطفـال نشـاط يف زا كبـري اإل

                                                                                                                              : نفســــــه يطــــــرح الــــــذي الســــــؤال لكـــــن.العــــــامل أســــــرى هلــــــذا فيصــــــبحوا واإلثـــــارة والتشــــــويق
 صـدمة فيـه وتحـدث بـالواقع عالقـاتهم يـؤزم حًقـا هـو لهـ الفضاء اإلفتراضي بالتنشئة اإلجتماعيـة للطفـل يفعله هذا الذي ما

ا طموًحـا لـه يقـدم أنـه أم ؟ إصـالحه يصـعب خلل إلى األيام مرور مع تتحول  هـو أفضـل؟وما هـو مـا إلـى واقعـه بتغييـر مشـروعً
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 يحسـن بمـا الواقعيـة الحيـاة يتلقونه فـي ما علىب للتدر  اإلفتراضية الفضاءات إلستخدام هذه أطفالهم توجيه في اآلباء دور
نمي لهم السلوكي األداء ّ   لديهم؟  االجتماعي التواصل وي

  
 *مصطلحات الدراسة*

ـدف إىل إكتسـاب الفـرد: اإلجتماعيـة  التنشـئة طفال،فمراهقـا، : هـي عمليـة تعلـيم وتعلـم وتربيـة، تقـوم علـى التفاعـل اإلجتماعي،و
عينة،متكنــــه مــــن مســــايرة جمتمعــــه والتوافــــق اإلجتمــــاعي معــــه، فرشــــدا، فشيخا،ســــلوكا ومعــــايري وإجتاهــــات مناســــبة ألدوار إجتماعيــــة م

    ) 54،  2004: صالح الدين شروخ(.وتكسبه الطابع اإلجتماعي،وتيسر له اإلندماج يف احلياة اإلجتماعية
مالحمــه هــو ذلــك العــامل الــذي ال وجــود لـه أصــال يف عاملنــا بــل جيتمــع علــى إجيــاده جمموعــة مــن األفــراد ليضــعوا :  الفضــاء اإلفتراضــي

األساســية وأطــره الــيت جيــب أن يقــدم فيها،والفضــاء اإلفرتاضــي هــو برنــامج ثالثــي األبعــاد حيــاكي الواقــع و البيئــة مــن حولنا،ويتفاعــل 
متكــن مســتخدميها مــن بنــاء مشــاهد  "الواقــع اإلفتراضــي"املســتخدمني فيــه بيــنهم مشــكلني مــا يعــرف باحليــاة اإلفرتاضــية،وتكنولوجيا

ـا)2001:سـليمان إبـراهيم العسـكري(.أو فضاءات إفرتاضية،وذلك من أجل حماكاة عامل الواقـعوصياغة سيناريوهات   ومهيـة فضـاءات ،إ
 ممارسـتها عليـه يصـعب خـربات اآلليـة،ليمارس التفاعـل احلواس،ومـؤثرات خـداع بفعـل املسـتخدم فيهـا والرمـوز،ينغمس األرقـام تولدها

ـا يرحـل أو اخلـارجي الفضـاء جيـوب ات،أوالطـائر  قيـادة علـى يتـدرب كـأن احلقيقـي عاملـه يف ً  فعـل اجليولوجيـة،كما العصـور عـرب زمني
   )75، 2001:نبيل علي(."الديناصورات حديقة" فيلم صاحب

إىل لفضـاءات اإلفتراضـية نتـائج حبـث أعـده بـاحثون أمريكيـون قسـموا يف إطـاره ا «Future Sciences»جملـة نشـرت كمـا*
  )2008جريدة الشرق األوسط ، ( ثالث فئات

 يـرى احلقيقـي،فال والعـامل للحاسـوب وجـود ال بأنـه املستخدم إيهام يتم وفيه:المكتمل التواجد من حالة يخلق إفتراضي واقع /1
 املصـنوع العـامل هـذا رؤيـة تامـة،ويتم حبريـة داخلـه ويتصـرف احلاسـوب يوجـده الـذي املصـنوع العـامل هـذا سـوى شـيء بـأي يشـعر أو

 إضـافية كوسـيلة الكرتونيـة قفـازات يديـه يف املسـتخدم يرتـدي باحلاسـوب،كما تتصـل الكرتونيـة نظـارة أو خاصـة خـوذة بواسـطة
 .اإلفرتاضي الواقع لتجسيد

ـا التواجـد يصـعب الـيت األنظمـة حملاكـاة النظـام هـذا ويسـتخدم:والمكـان الوظيفـة محـدود إفتراضـي واقـع /2  بـداخلها، أو بقر
 الواقـع يف بعينهـا جزئيـات أو خـواص حماكـاة علـى هنـا اإلهتمـام وينصـب لوظائفهـا ائهـاأد تفهـم فـرص لتعظـيم معها التفاعل وجتسيد

 .احلقيقي احلي
 علـى كـاملواقع( اآليل احلاسـب شاشـة طريـق عـن معـه والتعامـل اإلفرتاضـي العـامل رؤيـة تكـون حيـث:المبسـط اإلفتراضـي العالم /3

  . اإللكرتونية  األلعاب أجهزة أو )اإلنرتنت شبكة
 *الطفل تنشئة على طبيقات الحديثة للتكنولوجياأثر الت*

 أطلـق مـا البشـرية،وظهور املعرفـة وإغنـاء اإلنسـانية تقـدم يف نوعيـة نقلـة أحـدث واإلتصـال املعلومـات تكنولوجيـا يف اهلائـل التقـدم إن
ا حياتنـا يف كـربى مكانـه فائقـة وبسـرعة حتـلإ الـذي العمـالق ذلـك األنرتنـت ثقافـة عليـه ا،ف كبـارً  شـىت يف املعرفـة يقـدم هووصـغارً

ا يشـكل نفسـه الوقـت يف حنوه،ولكنـه األطفـال جـذب يف السـحر مفعـول وميتلـك املوضـوعات  األطفـال تنشـئة علـى متزايـًدا خطـرً
تمعـات خصوًصـا تمعـات ومنهـا املتلقيـة يف ا  مـن إبتـداء أخـرى لثقافـات إحـالل عمليـة إىل األول املقـام يف يـؤدي فهـو .العربيـة ا
 لألطفـال اإلجتماعيـة التنشـئة علـى عمليـة مباشـر بشـكل تـؤثر احلياة الـيت ومنط القيم سلم اليومي إىل والسلوك واملمارسات العادات
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 وتغريات متوقعة غري تطورات التكنولوجية الثورة هذه مع العربية األسرة تشهد كما،)1990،79: مصطفى حجازي(.العربية جمتمعاتنا يف
 العنـف األسري،وتفشـي التفكـك مشـكالت فظهـرت واأللفـة اإلسـتقرار عوامـل يفتقـد احليـاة مـن ديـدج منط ظهور إىل أدى مما شىت

 أبعـاد علـى ،وتنطـوي)2006،14:فـوزي الشـربيني،عفت الطنـاوي (.. األخالقيـة،واإلدمان واملعـايري القـيم األسـرة،وتدهور داخـل واجلرميـة
تمعـات حيثالتحـديات، تلـك ظـل يف العـريب الطفـل لتنشـئة ومقومـات أساسـية  يف املعلومـات تكنولوجيـا أمهيـة العربيـة أيقنـت ا

لم علـى القـدرة العـريب الطفـل إكسـاب ّ أحمـد جمعـة أحمـد و (.التكنولوجيـة املعرفـة مصـادر مـع املباشـر والتعامـل احليـاة الـذايت مـدى الـتع

 واإلتصـال املعلومـات ثقافة تكنولوجيـا ظل يف العريب الطفل تنشئة خيص فيما أساسية أهداف أربعة صياغة ،ومت)77، 2006: آخرون
اإلبداعيـة،  القـدرات الذهنية،تنميـة القـدرات املعرفة،تنميـة إكتسـاب يف العـريب الطفـل قـدرات تنميـة( )217، 2005: نبيـل علـي:(وهـي
 اإلتصال من يالتلق منهج تصحيح تطلب التكنولوجيا ثقافة ظل يف العريب الطفل تنشئة وعليه.)اآلخرين مع التواصل مهارات تنمية

تمعـات تطـور مـع النشـئ تكيـف سـبل أن العريب،حيـث الطفـل لـدى بـالتلقي خاصـة ثقافـة لبنـاء أسـس إىل التواصل،ووضـع  ومـع ا
تمـع مـايف أفضـل نقـل أمهيـة إىل تشـري املعاصـر العـامل  الـيت املشـكالت ملواجهـة األطفـال يئـة عليهـا يتعـني املقبلـة،كما لألجيـال ا

 معينـة سـلوكية أسـاليب األطفـال إكسـاب إىل ـدف فهـي مث ومـن،)210، 2006:ثريـا جبريـل و آخـرون(.الكـرب ةمرحلـ يف سـتقابلهم
تمـع عنهـا يرضـي وإجتاهـات وقـيم ودوافـع  املعـاين علـى وحكمـه سـلوكه وأمنـاط تفكـريه طـرق تشـكل حبيـث الفـرد فيـه يعـيش الـذي ا

 دور صـياغة ضـرورة إعـادة علـى كـدت توصـيات منتـدى الفكـر العـريبأ هـذا الصـدد ويف)96، 1986: محمـد عمـاد الـدين( .واألشـياء
 )2001: توصيات منتدى الفكر العربي( :خالل من للمستقبل الناشئة لتهيئة الرتبوية املؤسسات

 .الوطين  واإلنتماء اهلوية تعميق1. 
 . الدينية  الرتبية .2
  .اجلزئية  الثقافات تكامل خالل من األمة وحدة تكامل .3
 . العلماء  من جيل كوينت .4
 . خاصة  اإلبداعي والتفكري عامة التفكري عمليات تعميق .5
   . اهلادف  واحلوار اجلماعي العمل .6
 . والعشرين  احلادي القرن معطيات مع التكيف من الفرد متكني .7
 . اركة املش روح وتنمية ، واملناقشة والتفاوض احلوار من الدميقراطية سلوكيات الفرد إكساب .8
 .  العملية بالتطبيقات النظرية املعلومات وربط األساسية املهارات إكتساب .9

 . والبدنية  النفسية والسالمة الصحة مقومات توفري . 10
 . العصر  وتكنولوجيا املعلومات ثورة مع التعامل . 11
 . القرار  واختاذ املعلومات حتليل على القدرة تنمية . 12
 . الواعية  ستجابةواال املرونة . 13
ا اللغوية التنمية . 14 ً ا  عربي ً   .وأجنبي

 *الطفل سلبيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة  وخطرها على تنشئة*
ا املعلومات تكنولوجيا يف املنشودة اآلمال تتحدد  يف جناحنا الطفل،ويتوقف تربية جمال يف ختلفنا تعوض اليت الوسائل إحدى متثل أ

تمعية  التنمية الشامل ملنظومة اإلطار يف هلا إستغاللنا حسن على وجياالتكنول إستخدام  شك هناك ،وليس)197، 2002:نيل علي(ا
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االت يف وتطبيقاته التطور املتواصلة املادية مبكوناته الشخصي الكمبيوتر" أن يف  اإلنرتنـت، املختلفة،ووصـالت احلياتيـة واألنشطة ا
 مؤسـس( جيـتس بيـل تعبـري حـد علـى "املقبلـة للثـورة والركيـزة هـو األسـاس الوسـائط،واأللعاب متعـددة اإللكرتوين،والعنـاوين والربيـد
ـا جملـس ورئـيس مايكروسـوفت شـركة  جمـال يف اهلائـل التطـور هـذا جلبهـا الـيت املظـاهر أهـم مـن ،ولعـلَّ )08، 1998: بيـل جيـتس()إدار

 قبــل أطفالنــا إنتبـاه جـذبت الـيت اإللكرتونيـة بالثقافــة مىيسـ مـا الشخصـي،ظهور واإللكرتونيـات،والكمبيوتر التكنولوجيـا
 جيلنـا عرفهـا كثـرية مجاعيـة أللعـاب بـديال ستيشـن الفيـديو،والبالي ألعـاب ملعظمهم،وباتـت الشـاغل الشـغل كبارنا،وأصـبحت

 ضـرورة كمثـل ذلـك يف ملحة،مثلـه عصـرية ضـرورة أصـبح معـه التعامـل وإجـادة احلاسـب معرفـة أن ذلـك ويؤكـد.لنا السابقةُ  واألجيالُ 
تمع،فاألطفـال هـذا يف واألطفـال الطفولـة ومسـتقبل العـريب تمعنـا القريـب املسـتقبل عـن نتحـدث والكتابـة،فإمنا القـراءة تعلـم  ا

 ظـل يف التنشـئة وأسـاليب،)16، 1999:أحمـد فضـل(.والفـين والثقـايف للتغـري اإلجتمـاعي إسـتجابة العمريـة الفئـات أكثـر هـم والشـباب
ا،وقـد اإلنسـان خيوضـها الـيت وهي "الثالثة املوجة" بعصر مايعرف خالل من علينا الوافدة األساليب تلك هي اإللكرتونية الثقافة ً  حالي
ـا،واليت نعيشـه الـذي املعلومـايت العصـر أو التصـنيع بعـد مـا مرحلـة وهـي عقـود عـدة منـذ بـدأت ً  شخصـية تشـكيل يف تـؤثر حالي

 املعلومـات تقنيـة يف وثـورة اإلتصـاالت ثـورة مهـا:تكنولوجيتـان ثورتـان رافقتـه الـذي املعلومايت لعصرا يف يعيشون اليوم أطفالنا،فأطفالنا
 : مايلي منا يتطلب أطفالنا تنشئة يف املرجوة اآلمال وحتقيق)42، 2001: محمد بيومي خليل(.املختلفة اإللكرتونية األجهزة خالل من
 العلم إجنازات عن تتحدث بقصص وأفكاره تصوراته العلمي،وشحن بتثقيفه العناية قطري عن املنتج اجلاد للتعلُّم الطفل يوجه أن -

  . يعيشها اليت العمرية املرحلة مع يتناسب ومبا املوضوعية من إطار يف املضيء ومستقبلها الباهرة
 يـتم ذلـك طريـق بـالتطبيق،وعناملختلفـة  والوسـائط القنـوات طريـق عـن معرفتهـا أو بدراسـتها الطفـل يقـوم الـيت النظريـة العلـوم ربـط -

 . األطفال لدى العلمي التفكري إمناء دف العلمي بالتنظيم واإلهتمام صحيح بشكل تكنولوجيا أو علميا الطفل وتثقيف تنشئة
 ائيـة أهدافـه،وكخطوة مـن والتحقـق وحتليلـه عليهم يعرض ما نقد على قدرة لديهم مفكرين مستخدمني يكونوا أن أطفالنا تعليم -

 )43، 2005: هناء محمد عبد الرحيم(.والتقييم اإلنتقاء على قدرة لديهم صبحي
 أمـام آفاقـا يفـتح قـد الـذي الطفـل،األمر تنشـئة عـن املسؤولة البيت،املدرسة،فاملؤسسات من بدءا العلمية املواهب بتنمية اإلهتمام -

ـه مسـتقبل يف املقبلـة أجيالنـا  أن إذن متطورة،وعلينـا ووسـائل وتقنيـات علـم مـن ألجيـالا هـذه متلـك مـا هـي والوحيـدة األساسـية لغتُ
 نـوفر وأن الغـد رجـال حنـو إليـه نتطلـع ومـا جمـتمعهم يناسـب ومـا يناسـبهم مـا هلـم ونقـدم أطفالنـا يف الرغبة وهذه اجلانب هذا نستثمر

  )211، 2005: محمد محمود الحيلة(.املعاصرة التكنولوجية بالوسائط املرتبطة املخاطر من احلماية هلم
 هـذه ألطفالنـا،ومن جديـدة ومشـاكل وأفكـارا أشـكاال معـه واإللكـرتوين التكنولـوجي التطـور جلـب فلقـد اآلخـر اجلانـب وعلـى *

 علـى النـار الشـجار،إطالق القتل،الصـراخ الرعـب األلعـاب تلـك لألطفـال وتتضـمن جـذبا أكثـر وهي اإللكرتونية األلعاب:األشكال
 علـى النـار إطـالق أن" مثـل األفكـار بعـض األطفـال لـدى األلعـاب مـن النمـاذج تلـك تنمـياخل،و ... املـوت األصـدقاء،اجلنون،

 يف الضـارة ومـن التـأثريات)21، 2001: علـي احمـد مـدكور(.جـدا) وممتـع مسـلٍّ  شـيء(الـدم فقاعـات مـن بـرك يف وإردائهـم أصـدقائك
  : ذلك
 اإلفرتاضـي،وعدم الفضـاء هـذا بـداخل التواجـد إدمـان نمـ حالـة إىل اإلفرتاضـي الواقـع مـن حالـة تنسـج الـيت األلعـاب بعـض تؤدي -

  . الواقعي الطفل عامل مع التكيف
 عـدم مـن حبالـة املشاهدة،يصـيب الطفـل أو األلعـاب خـالل مـن طويلـة لفـرتات فيـه والعـيش اإلفرتاضـي الفضـاء يف الطفـل تواجـد -

 . إفرتاضي واقعي و ماهو  حقيقي ماهو بني التفرقة على القدرة
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 خصوّصا اإللكرتونية األلعاب أن األحباث أظهرت العدوانية،ولقد النماذج مبشاهدة العدوانية العادات من كثري يتعلمون األطفال -
 األلعـاب تلـك كانـت وكلمـا العـدواين السـلوك األطفـال تعلـيم يف مباشـر تـأثري هلـا عاملهـا يف ويعـيش الطفـل معهـا يتفاعـل الـيت تلـك
  )285، 2005: جودت عزت عبد الهادي، سعيد حسني العزة(.األطفال هؤالء دىل أكرب العدواين كانت كلما عنيفة

 الفضـاء يف يفعـل كـان احلقيقـي كمـا عاملـه يف ويتصـرف اإلفرتاضـي بالفضـاء يفعله كان ملا إمتداًدا احلقيقي العامل الطفل يعترب قد -
 الرجـل" حركـات لتقليـدهم حلـوادث تعرضـوا األطفـال للطفـل،فبعض ومشـكالت ضـارة سـلوكيات حـدوث عليـه يرتتب اإلفرتاضي،مما

   . االفرتاضية األلعاب يف املمارس اإلرهايب أو اجلسدي العنف لسلوك تقليدهم ، أو" سوبرمان أو الوطواط
 حيتـذي قـدوة كنمـوذج للطفل،تسـتخدم حمببـة شخصـيات خـالل مـن األجنـيب املنـتج يف والقيميـة الثقافيـة واألمنـاط السـلوكيات إن -

 يعجـز وهـي الدرجـة الـيت بينهمـا "Catatonic State" بينهمـا درجـة مـن التوحـد مبـا يسـمى وحيـدث البطـويل كهابسـلو  الطفـل
 مـن.)Miles.H.Wolfegang. 2001. 22(.الشخصـية هـذه نفسـه حمـل واخليال،ويتصـور الواقـع بـني التمييـز عـن الطفـل عنـدها

تمعـات عـن ذهنيـة صـورة بتكـوين الطفـل لـدى تبـدأ الثقـايف الغـرس عمليـة أن املعـروف  خـارج مـن تكـون مـا الـيت حياكيها،وغالبـا ا
 أسـف بكـل مدبلجـة،وحتمل مرتمجـة أو أجنبيـة هي لألطفال املقدمة الربامج من كبرية نسبة أن حيث والثقافية اإلجتماعية منظومتنا

  )32، 2002: بالل عرابي(.وقيمنا فكرنا تناسب ال اليت القيم من كثريا
 *على أطفالها التقليل من أخطار الفضاء اإلفتراضي في "األسرة" اإلجتماعية دور مؤسسات التنشئة *

 املصـريية،اليت التحـديات مـن متـدفًقا فيًضـا تواجـه بالتـايل الكربى،وهـي التحوالت من معقدة وضعية تعايش املعاصر عاملنا يف األسرة
 صـدمة أثـرت واملعلوماتية،لقـد الثقافـة وثـورة وامليـديا لعوملـةا بتحـوالت خيتنـق زمـن يف الفاعـل والتوعـوي اإلرشـادي دورهـا عـن ا تنأى
ـا وتصـدع،أحاط وإهتـزاز إحبـاط حالـة يف فوضـعتها األسـرة علـى التغـري  وتربيـة اجليـل توجيـه األساسـية يف ورسـالتها وأدوارهـا بكيا

 وتشـكيل السـلوك قواعـد عـن مسـؤولة األسـرة غايـة الصـعوبة،وتظل يف مهمـة للرتبيـة املناسـبة الطرق على التعرف مهمة النشئ،وجعل
 واألبنـاء واألب لـألم األسـرية األدوار أن والشـك بيـنهم السـليمة الثقافـة نشـر علـى والعمـل وتـوعيتهم األطفـال واقـي حلمايـة درع

 األسـرة الكمبيـوتر ونسـيان علـى لإلدمـان اخلالفات،فيلجـأون تسـودها مشـوهة أو مفقـودة كانـت إذا األسـرة أفـراد وعالقـات
م وتربيـة أطفاهلـا توجيـه يف أساسـي دور عليهـا واألسـرة،لهاومشاك  مـن جمموعـة ذلـك حتقيـق يف تنـتهج أن الذاتيـة،جيب شخصـيا
  :أمهها األسس

ا وتقرتب عليهم وحتنو ألطفاهلا احلب مشاعر تظهر أن -1 ً  .منهم دائما نفسي
ا تتفاعل أن -2 ً م تتفهم مث بينهم فيما اآلراء لبتباد معهم،وتتفاهم تتحدث األبناء وأن مع وبإنتظام يومي  .ووضعهم حاجا
 .الواقع يف لتصرفهم وأساليب وميوهلم إدراكهم تبىن اليت السلوكية واملواقف والقيم باملعارف تزودهم أن -3
  .تسيبةامل املذعنة أو املستبدة أو املتسلطة الشرعية،دون واحلازمة العادلة املتوازنة الوالدية باألساليب معهم تتعامل أن -4
م وفكـرهم أنفسـهم األبنـاء فيهـا وخارجها،ميـارس األسـرة داخـل ومتكررة عملية واقعية فرًصا تتيح أن -5 م وأسـاليب وقـرارا  تصـرفا

  .          العواقب بسوء هلم األسرة من ختويف أو ديد أو حتذير ،دون
 مع أعمالنا ويف واملدرسة املنزل يف نتعامل واقعنا،فنحن من جزء متثل أصبحت احلديثة التكنولوجيا الوسائل أن فيه الشك ومما هذا*

 حماولـة مـن بـدال وأنـه أطفالنـا حيـاة مـن مهمـا جانبـا متثـل أصـبحت الوسـائل هـذه أن نعـرتف أن البـد الوسـائل،وبالتايل هـذه
 يف أو اإلجتماعيـة احليـاة هاراتم أطفالنا إكتساب يف اجيابية بصورة توظيفها إمكانية يف التفكري كيفية إيل نلجأ أن مقاومتها،جيب

 الكمبيوتريـة احملاكـاة عمليـات تصـبح وعندما)32، 2002: سوزان القليني(.املختلفة التعليمية واملؤسسات املراحل يف األبناء تعليم جمال
 حتـاكي تعلـم يـةكمبيوتر  منـاذج :املثـال سـبيل علـى هنـاك إن ،"الفضاء اإلفرتاضي" ميدان دخلنا قد بذلك سنكون" الواقعية" مكتملة
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 إذا وبالتـايل… عنهـا احلقـائق معرفـة جمـرد مـن بـدال للعمليـة التجريبيـة املشـاهدة إمكانيـة لألطفـال تتاح حبيث واإلرتقاء النشوء عملية
 الوسـائل هلـذه اإلجيـايب التوظيـف إمكانيـة اإلعتبـار بعـني نأخـذ أن احلديثة،فالبـد التكنولوجيـا للوسـائل تـأثريات عـن نتحـدث كنـا

 يف اجلانـب ـذا واملهتمـني املسـئولني كافـة بإهتمـام حيظـى اآلن أصـبح الـذي اجلانـب وهـو التعليمـي بالجانـب يتصـل فـيم وخاصـة
تمعات  نالحظـه قـد التعليميـة،وما العملية جمال يف املربجمة التعليمية الربامج إستخدام من اآلن نالحظه أن ميكن ما املختلفة،وهو ا

    )139:2001Khan.V. Markopoulos(.املختلفة بأمناطه كرتويناإلل التعلم إنتشار من أيضا
والتقليـل مـن خطـر  التعامـل يف بـدورها للقيـام املعاصـرة األسـرة ـا تسرتشـد أن ميكـن الـيت األسـس مـن جمموعـة وضـع وميكـن *

 : وأمهها أطفاهلم على اإلفرتاضية الفضاءات
 حتـت وذلـك املعاصـرة وبـني التكنولوجيـا بيـنهم وزيـادة األلفـة التقنيـة معـارفهم تطـوير)الكبـار واألخـوة واألم األب( األسرة أفراد على-

 . األضرار تلك من والوقاية جتنب وكيفية وأضرارها وفوائده األنرتنت عن املزيد أوالدك وعلم شعار تعلم
 الميكـن الـذي واإلفـرتاض اخليـال نيوبـ حتقيقـه ميكـن الـذي واإلفـرتاض اخليـال بـني والتفريق إدراك على أطفالنا نساعد أن أوال علينا-

 واألفـالم األلعـاب عـامل بـأن العنـف،وإعالمهم التشـجع والـيت اآلخـرين مـع التعامـل يف لألطفـال األخالقية القيم تقدمي حتقيقه،وجيب
  .الواقع عامل الميثل العنيفة

م يف األبناء مصاحبة- ا األسرة كتسبت حيث املعاصرة والتكنولوجيا واإلنرتنت للكمبيوتر إستعماال ً  يف يفيـدها وما اخلربات تدرجيي
م يف يلـزم مـا اإلنرتنت،وتوجيـه علـى األبنـاء ميارسـه مـا وعـي  والرتفيـه والرتبيـة املعلومـات يف املعاصـرة املتنوعـة التكنولوجيـا مـع تعـامال
 . اهلادف املفيد

 تلـك تعكـس الـيت األلعـاب بعـض علـى دخولالـ أو اإلنرتنـت الصـغار أطفاهلـا فيهـا يسـتخدم الـيت األوقـات األسـرة جتعـل أن-
ا اإلفرتاضـية،متثل الفضـاءات ا نشـاًط ً جلسـات  واإلنرتنـت،ويتم عقـد الكمبيـوتر جمـال يف األسـرة حتتاجـه الـذي والتـدريب للتثقيـف أسـري

ا األسرة أعضاء تضم ً   .الكبار واألخوة واألم لألب معلمني املرة هذه األبناء فيها ويكون.. مع
 اخلدمـة هـذه يتـيح الـذي يوضـع الكومبيـوتر وأن اآلبـاء مالحظة حتت األنرتنت إستخدام يف األطفال أنشطة يعمج تكون أن ينبغي-
  . مغلقة أبواب خلف وليس لألسرة مفتوحة أماكن يف
ايو  الساعة عن ينبغي أال تزيد واليت اإللكرتونية األلعاب أو لألنرتنت األطفال إلستخدام حمددة زمنية مدة األسرة تضع أن- ً  قـدر مي

 . الكومبيوتر جهاز أمام اجللوس عن بعيًدا واحلركة اجلسدية األلعاب ملمارسة لألطفال الفرصة اإلمكان،وإتاحة
 بـربامج واملتـوفرة ذلـك يف الـتحكم أوامـر أو املناسـبة غري واملواقع للمواد التعرض من للحماية املخصصة الربامج األسرة تستخدم أن-

 . األنرتنت تصفح
 تفحـص أن جيـب األنرتنت،وبـالطبع ـا تـذخر والـيت لـه واملناسـبة اجلذابـة املواقع من بالعديد قائمة لتوفري أطفاهلا األسرة دتساع أن-

  .للطفل تقدميها قبل جيًدا املواقع تلك األسرة
 فيمـا بإجيابيـة عـاملونيت جتعلهـم الـيت واملعـارف  باملعلومـات وإمـدادهم يلعبونـه أو يشـاهدونه فيمـا مسـتمرة بصـفة األطفـال مناقشـة-

  )53هناء محمد عبد الرحيم، مرجع سابق ، ( .خالله من والرتفيه باللعب يقومون أو يشاهدونه
  *خاتمة*
 يطمـح أن اإلنسـان حـق مشـروع،فمن طمـوح ميثـل واقـع أصبحت اإلفرتاضية ويف ختام هذه الورقة البحثية يتضح لنا أن الفضاءات 

 كـان أفضل،خصوًصـا إذا مـاهو إفـرتاض هـو املطلـوب أن بـاإلفرتاض،إال لـو حـىت فيـه عـيشي الـذي الواقـع جوانـب بعـض تغيـري يف
ويؤسـس  اخلـوف عـن بعيـدة يؤسـس حليـاة املسـتقبل،مما جيـل ميثلـون الـذين األطفـال هم اإلفرتاضي الواقع هذا تشكيل من املستهدف
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 األسـاس هـو الـذي اإلنسـان السليم،ويعطي التفكري عن ويبتعد والفعل الكلمة فيه تضييع تمع وليس حراك فيه فاعل تمع أيضا
 العمـل ثقافـة علـى تقضـي بصـورة هدامـة اإلفرتاضـية الفضاءات تلك تقدمي يتم عندما حيدث التغيري،وهذا يف مهمته من دائمة إجازة

  . التغيري بصعوبة واليأس اخلمول لواقع العقل،وتكرس وإعمال واإلجتهاد
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 :ملخص
ليلــه وتقييمــه ويف الرتبيــة االعالميــة احــدى الطــرق الــيت دعــت احلاجــة اىل تفعيلهــا ألجــل التصــدي للبــث االعالمــي املتــدفق وحت عتــربت

أحــد أهــم املقومــات الــيت  -ال ســيما يف املدرســة –لــذلك تعتــرب الرتبيــة االعالميــة  .مرحلــة متقدمــة انتــاج احملتــوى االعالمــي املناســب
يعول عليها يف اكساب التالميذ مهارات التعامل مع تقنيات االعالم واالتصال احلديثة وحتليـل اخلطـاب االعالمـي والتعامـل االجيـايب 

 .والعلمي مع املضامني االعالمية
  .االعالم الرتبوي  -الرتبية اإلعالمية - الرتبية  -اإلعالم :الكلمات المفتاحية

  
Résumé : 
L'éducation aux médias est  considéré comme L'un des moyens essentiels qui doivent être 
activés pour faire face à la circulation des médias , l'analyse et l'évaluation et à un stade avancé 
pour produire le contenu multimédia approprié 

Par conséquent, l'éducation aux médias - en particulier à l'école - est l'un des éléments les plus 
importants qui permet aux élèves  de maîtriser les médias modernes et les techniques de 
communication et le traitement scientifique et positif avec du contenu des medias. 

Mots clés : Médias - Education - Education aux médias - Médias éducatifs.. 

  

  :مقدمة
يعترب االعالم والرتبية رافدين هامني يف التنشئة االجتماعية من خالل االدوار املتداخلة حينا واملتكاملة حينا آخر اليت تؤديها       

يت تبثها وسائل كل منهما، ويعترب األطفال أكثر الفئات قابلية للتعلم وأكثرها هشاشة لتقبل املعلومات واملضامني االعالمية ال
على عينة من التالميذ باملستويات الدراسية من الصف ) 1998(مسحية أجريت بأمريكا عام ففي دراسة  .م املختلفةاالعال

على رأسها القلق الثالث اىل الصف الثامن بينت أنه كلما زاد عدد ساعات مشاهدة التلفاز زادت أعراض املشاكل النفسية و 
  . )132: 2013خليل،.(اإلجهادواالكتئاب و 

سنة يقضون سبع ساعات على األقل يوميا يف استخدام أدوات  18 -8ملؤسسة كايزر فإن األطفال يف امريكا من عمر  وفقاو 
دقيقة فقط للقراءة، ويصل جمموع الساعات اسبوعيا  38ساعات لالنرتنت وألعاب الفيديو بينما خيصصون حوايل  3التكنولوجيا و
  )21: 2012طيب، . ( ساعة 75اىل ما يقرب 
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يه فإن األطفال خاضعون للتأثر االعالمي بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم سلبيا كان أو اجيابيا وبالتايل فإنه توجد مسؤولية  علو 
كبرية تقع على عاتق االسرة واملؤسسات الرتبوية ألجل احلماية االعالمية من جهة والتوجيه املدروس حنو ما هو اجيايب يف هذه 

، وعليه سنقوم يف ورقتنا البحثية هذه بالتطرق ملاهية الرتبية اإلعالمية، أمهيتها، )37: 2015مسرة، أبو . (الوسائل من جهة أخرى
  أهدافها، مزاياها وما هي آليات جتسيدها يف واقع املمارسة الرتبوية؟

  
  :تحديد مفاهيم الدراسة -1

  :التربية االعالمية مفهوم
ا ركة وإنتاج االفكار واملعاجلات وهي تشمل ليس فقط حتليل اخلرب بل إعادة قراءة ونقد التفكري النقدي واملشا: " يعرفها البدراين بأ

  )135: ت.البدراين، د(  ."التلفزيونية والسينما والصورة وغريها وأن يكون للمواطن حق املشاركة واألفالمالتعليم 
ا الرتبية االعالمية) Mc Dermott(يعرف ماك ديرموت و  حتليل  ونقد ما يبث من خالله االتصال و  رة على قراءةالقد: بأ

  )104: 2009اخلريي، . ( وكذا القدرة على انتاجه
، مهارات قراءة احملتوى االعالمي  مهما كان مصدره  وتقنياتهالفرد من ترى الباحثة أن الرتبية االعالمية تتمثل يف متكني  وعليه

  . ومسئولةتخدامه بطريقة سليمة بشكل ناقد يسمح بتحليله حتليال موضوعيا وكذا تقييمه واس
  
  :أهمية التربية االعالمية وأهدافها -2
  :أهمية التربية االعالمية -1 -2

  :أمهها فيما يلي قام الباحثون بتحديد أمهية الرتبية االعالمية يف عدد من النقاط ميكن ذكر
  . والناقد واملدروس مع املضامني االعالميةتساعد الرتبية االعالمية على الرفع من الوعي االعالمي  والتعامل املتأين -أ

  .دراك ما يسوقه االعالمتساعد االفراد على اكتساب املهارات الالزمة إل -ب
تمع وتوجهاته وثقافته -ج ال لألفراد إلنتاج املضامني االعالمية اليت تعكس أخالق ا   .تساعد يف فسح ا
تمعتساعد الرتبية االعالمية على تكريس مبدأ احل -د   ).453: 2017ضيف، . ( وار داخل ا

لرتبية االعالمية تربز يف حمو األمية االعالمية ومتكني األجيال الالحقة من عملية انتقاء الرسائل الواردة عرب أمهية اترى الباحثة أن 
تمعيهدد قيم ومعتقدات الفرد سليب خاصة ما خمتلف القنوات وحتليلها و تقبل االجيايب منها ورفض ما هو    .وا

  
  :يذكر الباحثون أهم أهداف الرتبية االعالمية كالتايل :أإلعالميةأهداف التربية  -2-2
  :تتمثل في العقلية والمعرفية و  األهداف -أ

  .تدريب املتعلمني على التفكري املنطقي والعلمي والنقدي -
  .تدريب املتعلمني على توظيف وسائل االعالم يف حل املشكالت -
  .احلاجةتعلمني على أساليب مبتكرة يف مجع املعلومات واستخدامها عند تدريب امل -
  .ني خاصة االدراك والتفكري واللغةتنمية القدرات العقلية للمتعلم -
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  :الوجدانيةاألهداف النفسية و  -ب
يت تتوافق مع مرحلته العمرية توظيف االستعداد والدافع لدى املتعلمني النتقاء الوسيلة االعالمية املناسبة واألكثر فعالية وال -

  .النمائية واهتماماته 
  .تنمية الشعور بالرضا والطمأنينة حني استخدام الوسائل االعالمية بشكل سليم وأخالقي ومفيد -
              .                                          هلم االجتماعيةو تنمية اجتاهات املتعلمني مبا يتفق والقيم الدينية والثقافية  -
  :على املستوى التعليمي فإنه ميكن حتديد أهدافها على النحو التايل منظمحيث أنه يتم توظيف الرتبية االعالمية بشكل و 
  .املساعدة يف انتقاء احملتوى االعالمي املالئم للمتعلمني  -أ

  .متكني املتعلمني من مهارات التعامل مع وسائل االعالم واملضامني االعالمية -ب
  .تنمية القيم والثوابت الوطنية للتصدي الحتماالت التضليل االعالمي ومواجهة التأثريات السلبية والدخيلة -ج
)                                          137: 2009اخلريي، (  .تنمية روح التعايش مع اآلخر واحرتام االختالف معه مع احملافظة على الكيان الثقايف املستقل -د

  :من خالل ما مت عرضه، ترى الباحثة أنه ميكن حصر أهداف الرتبية االعالمية للطفل يف العناصر األساسية التالية 
  .كيفية توظيفهاتصنيفها و اكساب الطفل امكانية التعرف على وسائل االعالم و  -أ

ة والتمييز بني ما السلبيعالمي وحتليله واستخراج النقاط االجيابية و ما يتلقاه من احملتوى االنقد اكساب الطفل القدرة على  -ب
دف احملافظة على اهلوية الثقافية احملليةي   .توافق مع قيمنا الوطنية والدينية وتلك الرسائل املخالفة  

  .موضوعيةاكساب الطفل القدرة على التعبري عن رأيه حبرية و  -ج
  .ن املضامني العلمية واألكادميية واملهنية بشكل فعال ومنتج يرتقي بقدراته وإمكانياتهاكساب الطفل مهارة االستفادة م -ـد
  
  :مزايا التربية االعالمية  - 2-3

  :تزود الرتبية االعالمية املتعلمني مبجموعة هامة من املزايا مثل
الناجتة عن التطور السريع يف األفكار والقيم التعايش مع التغريات التكنولوجية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية  -أ

  .والرؤى والتقنيات
  .تعزيز اختيارهم املاهر للربامج الثقافية والتعليمية والرتفيهية -ب
م -د   .احلماية من التأثريات الفكرية والثقافية الضارة بقيمهم ومعتقدا
  .مث التصنيف، التنظيم، حتليل واستخالص االستنتاجاتالتدريب على التفكري العلمي من خالل البحث عن املعلومات ومن  -هـ
  )El-Khateeb,2008 :189-190( .فرديا أو مجاعيا يف ختطيط خمتلف األنشطة والربامج اإلعالمية مشاركتهم -و

  
  :آليات تجسيد التربية االعالمية في المدرسة  -3
  :أساليب تطبيق التربية االعالمية -3-1

  :ه ميكن حتقيق الرتبية االعالمية من خالل االعتماد على اسلوبني اثنني مهايتفق الباحثون بشكل عام أن
حيث تبىن مادة علمية مستقلة مبحتوى الرتبية االعالمية على غرار املواد الدراسية  :مستقلاعتماد التربية االعالمية كمقرر  -أ

  .االعالمية مبعدل مخس حصص دراسية والذي يدرج الرتبية) 2005(وهنا نذكر جتربة التعليم اللبناين  ،أألخرى
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حيث يتم ادراجها كجزئية ضمن مواد دراسية اخرى ترتبط معها بطريقة  :دمج محتويات التربية االعالمية ضمن المنهج -ب
مي ما، و قد اعتمدت اململكة العربية السعودية هذا االسلوب يف التعليم العام والتعليم العايل من خالل برامج تعزز الوعي االعال

  ) 163-161: 2009اخلريي،( .والنقدي لدى املتعلمني  واعتماد مهارات التفكري
                                                        

  :تدريس مهارات التربية االعالمية  -3-2
 ،ر واعتماد أسلوب حل املشكلةوالتعددية يف وجهات النظر واألفكا تؤكد االصالحات الرتبوية احلديثة على كفاءة العمل التشاركي

  :ينبغي توظيف جمموعة من املهارات عند تناول حمتوى اعالمي معني أمهها لذلك
حيث ال يكفي أن ينجح املتعلم يف حتليل احملتوى االعالمي ونقده   واإلبداعيبنوعيه الناقد  :ألتفكيرمهارات   -3-2-1

  .واد اعالمية أصيلةمستوى انتاج م ومقارنته وتقوميه بل جيب أن يصل اىل
حيث يتضمن اكتساب مهارة االتصال مع اآلخرين والتفاعل معهم  والتعاون معهم عن  :الفعالمهارات االتصال  -3-2-2

دف النجاح يف ايصال األفكار الناجتة عن عملية حتليل . بعد بكفاءة كذلك القدرة على توظيف وسائل اتصال وتقنيات متعددة 
  .نيونقد مضمون اعالمي مع

  :و يتضمن ذلك :ألشبكيمهارات الثقافة المعلوماتية و التقنية ضمن التفاعل   -3-2-3
استخدام تقنيات املعلومات يف الوصول اىل مصادر وقضايا اعالمية ما واستخدام هذه التقنيات يف حتليل احملتوى االعالمي  -

  .هلذه التقنيات واألخالقي املسئولاالستخدام مع التأكيد على  عرض النتائج املتوصل اليهاوتقوميه و 
  .والعاملية واإلقليميةاستخدام املعلومات بفاعلية مع فهم واحرتام التنوع واالختالف الثقايف على املستويات احمللية  -
تمعات االفرتاضية مع حتليل واحرتام وجهات النظر املتعددة -   .هد بكفاءةادارة الوقت واجلمع املشاركة الفعالة واملوضوعية ضمن ا
  )13-11: 2007الصاحل،(  .التفاعل االجيايب والقدرة على العمل ضمن فريق -
  
 :استراتيجيات بيداغوجية في تدريس التربية االعالمية  -3-4

  :مقاربات تشكل اسرتاتيجيات يتم توظيفها يف تدريس مادة الرتبية االعالمية نلخصها فيما يلي) اليونسكو( حتدد 
اختاذ هذه املقاربة على حل املشكالت و  تعتمد ،ألتلميذو هي مقاربة تعليمية تتمركز حول   ) :بحث -لمشك( مقاربة  -أ 

:  القرارات  واليت من خالهلا يتمكن املتعلمون من اكتساب  معلومات  كفاءات جديدة  من خالل تتبع مراحل معينة تتمثل يف 
ذه املشكلة، تنظيم وحتليل الطرق   ،سيةأألساحتديد املشكلة، التعرف على املواقف واملعتقدات  توضيح احلقائق  واملبادئ املرتبطة 

  .املمكنة،  فهم وحل السؤال، اختاذ االجراءات وتوقع نتائج و تداعيات كل مرحلة 
القيام مبالحظات،  :مثلجمموعة بسيطة من اخلطوات تتمثل يف نشاطات  االستقصاء تتضمنعملية :العلمياالستقصاء  -ب

  .هم املعطيات، اقرتاح توضيحات وتقدمي نتائجفحتديد املعلومات السابقة، مجع وحتليل و  سئلة،طرح أ
نتائج هذا فهم أسباب و حبيث يكلف التالميذ بدراسة و  ،واحدو تتضمن الدراسة املعمقة ملوقف أو حدث  :دراسة الحالة - ج

  .ائل االعالمعرب وس ما  ذات شهرة حالة  مثال قد يكلف التالميذ بدراسة ،املوقف
  .التعلم من بعضهم البعضجمموعات ومشاركة األفكار و تطلب العمل يف يحيث :التعلم التعاوني -د
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و تتمثل  يف انتاج جديد مستخرج من موضوع سابق،  مثال ميكن للتالميذ االستعانة مبقال قاموا بكتابته يف : عادة الكتابةإ -هـ
أيضا ميكنهم مجع سلسلة من الوثائق البصرية املرتبطة حبياة  ،اإلذاعةثريية عرب صياغته على شكل معلومات أ وإعادةجريدة ما 

  .شخص ما واستخدامها كنقطة انطالق لتحضري فيلم وثائقي قصري حول هذا الشخص
وص انتاج احملتوى االعالمي مينح التالميذ فرصة التعلم باالكتشاف والتطبيق من خالل انتاج نص :أإلعالميانتاج المحتوى  -و
ينطلق التالميذ حنو االبداع والتعبري عن آرائهم وأفكارهم ج ومن خالل االنتا ) أو املطبوع/ السمعي، الفيديو و: مثل( المية اع

                                                                 )Unesco,2012 :40-43.  (اخلاصة
  

  :خاتمة
يقودنا  الرقمية على اخلصوصتسارع لوسائل االعالم احلديثة و التطور املاح على عامل املعرفة و متطلبات عصر التكنولوجيا واالنفت إن

مية مما يسمح بالتعامل السليم والكفء رفع الوعي االعالمي من خالل الرتبية االعالاك أمهية حمو األمية االعالمية و ادر اىل ضرورة 
ملوازاة مع يشهده عامل التقنية كل اجيايب يساهم يف التقدم حنو جمتمع املعرفة بااملضامني املنتجة أو الوافدة بشمع وسائل االعالم و 

لذلك يتعني حبث آليات تفعيل الرتبية االعالمية مبدارسنا مبا حيقق أهداف االلتحاق بركب االنفتاح . من تطور دائم اإلعالمو 
  .لية من جهة أخرىاالعالمي من جهة و تعزيز اهلوية احمل

  
 :عقائمة المراج

 .،عمان،  دار أسامة للنشر والتوزيع1اسرتاتيجيات االعالم الرتبوي، ط): 2015(أبو مسرة، حممد  -1
تمع املعريف، جملة املستقبل العريب، ص): ت.د(حممد فاضل البدراين،  -2 ، مركز دراسات الوحدة 149-134:الرتبية االعالمية والرقمية وحتقيق ا

  .العربية
  . املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،، بريوت، جمد1توجهات معاصرة يف الرتبية والتعليم، ط): 2013(لرحيماخليل، سعادة عبد  -3
تفعيل الرتبية االعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ): 2009(اخلريي، طالل بن عقيل بن عطاس  -4

 .راه يف األصول االسالمية للرتبية، كلية الرتبية، جامعة أم القرىالسعودية، أطروحة دكتو 
  .، مكتبة فهد الوطنية1كيف نتعامل مع االعالم؟ ط: الرتبية االعالمية): 2010(الشميمري، فهد عبد الرمحن -5
مقرتح للتعليم العام السعودي، املؤمتر الدويل  إطار :اإلعالميةمدخل دمج تقنية املعلومات يف التعليم للرتبية ): 2007(الصاحل، بدر بن عبد اهللا -6

 .14- 1: األول للرتبية اإلعالمية، الرياض ، ص
- 443: ص 42جملة املعيار، عدد  - شبكات التواصل االجتماعي منوذجا -الرتبية االعالمية يف ظل االعالم اجلديد): 2017(ضيف، ليندة -7

  .قسنطينة اإلسالمية،، جامعة األمري عبد القادر للعلوم 464
أثر معطيات ومظاهر جمتمع املعرفة على الطفل صحيا واجتماعيا ونفسيا، سلسلة حنو جمتمع املعرفة، مركز ):2012(طيب، أسامة بن صادق  -8

  .جامعة امللك عبد العزيز اإلسرتاتيجية،الدراسات 
9 -El-Khateeb.M (2008) : The role of school media education ,Empowerment through media 
education.Nordicom.Gotborg University. 
10 - Unisco (2012):Education aux medias et a l’information , programme de formation pour les 
enseignants. Version française révisé par Misako Ito et Evelyne Bevort. 
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 رات لدى تالميذ التعليم المتوسطاالدمان على االنترنت وعالقته ببعض المتغي

  مصطفى اسطنبولي معسكرجامعة /بوفرة مختار.د
mokhtarmostafa167@gmail.com  

  
  :الدراسة ملخص

 مستوى يف قالفرو  على التعرف، و لدى تالميذ التعليم املتوسط إدمان االنرتنتهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى 
تلميذ وتلميذة، طبق عليهم مقياس  126تبعا ملتغري اجلنس،حمل االقامة ،تكونت عينة الدراسة من لدى تالميذ إدمان االنرتنت

 وجود وكشفت النتائج عن ،SPSSومتت املعاجلة اإلحصائية للبيانات بربنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية إدمان االنرتنت، 
يف إدمان  إحصائية دالة فروق ذات تالميذ التعليم املتوسط،كما أظهرت النتائج وجود لدى إدمان االنرتنت نم منخفض مستوى

  .يف إدمان االنرتنت بني خمتلف املستويات الدراسيةتبعا ملتغري اجلنس وحمل االقامة،وكذا عدم وجود فروق االنرتنت 

  .م املتوسطميذ، التعلي، التالإدمان االنرتنت: الكلمات المفتاحية

Abstract׃ 
The present study aim at identifying the level of Internet addiction among middle School. 

And see if there are differences in in the level of Internet addiction to students depending on the 
gender variable, residence and educational level.The sample consisted of (160) Students.The 
researcher uses Internet addiction scale. The results of this study show There is no internet 
addiction of the sample of this research.It also shows There are statistically significant differences 
in Internet addiction according to sex and residence,and there are no differences in internet 
addiction among middle school students. 
Key words : Internet Addiction, Students, Middle School  

  

  :مقدمة والخلفية النظري

احليـاة، وكـل  خمتلف جمـاالت صاالت والتقنية احلديثة اليت مشلتكبرية نتيجة ظهور االت حضارية االعوام االخرية نقلة شهدت
هذا افرز مشكالت معقدة ومتداخلة انعكست آثارها على حياة اإلنسان، وهذا ما حتم عليـه التطـور باسـتمرار مـع متطلبـات عصـره 

يـة أو مـا يعـرف باالنرتنـت الـيت ولعـل أبـرز مظـاهر االتصـاالت احلديثـة الشـبكة العنكبوت .لتحقيـق أهدافـه الشخصـية وأهـداف جمتمعـه
أصبحت تربط العامل كله،وقد أصبح استعمال النت يالحقنا يف البيت والشارع  ومكـان العمـل ويف مجيـع جمـاالت احليـاة مسـببا عـدة 

تمع ككل   .أزمات قد تكون هلا تأثريات خمتلفة سواء على املستوى النفسي واالجتماعي وحىت على الفرد وا
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االنرتنــت لــدى االفـراد بوجــود دوافــع خمتلفــة فمـنهم مــن ميتلــك دافــع التجربـة والفضــول وحــب االســتطالع،  وتبـدأ اســتعماالت
والـبعض بـدافع مواكبـة العصـر، وآخـرون بـدافع البحـث واالستكشـاف، وفئـة اخـرى بـدافع التسـلية والرتفيـه، ورغـم تعـدد دوافـع الولــوج 

 ما يعـرف باإلدمـان، وأصـبحت ظـاهرة االدمـان علـى االنرتنـت شـبحا يهـدد إىل أن االفراط وسوء االستخدام هذا حتما ما يؤدي إىل
، شــعور بالتعــب النفســي واجلســدي، وحالــة مــن الالســتقرارالصــحة النفســية للفــرد مــن خــالل ظهــور بعــض االضــطرابات النفســية كال

) 2011(دة متغـريات كدراسـة القــرينتناولـت العديـد مـن البحـوث والدراسـات االجنبيـة والعربيـة إىل االدمـان علـى النـت وربطتهـا بعـو 
الــيت حــاول الكشــف عــن العالقــة بــني إدمــان ) 2008(،ودراســة زيــدانالــيت تناولــت ادمــان االنرتنــت وعالقتــه باالضــطرابات النفسية

  . االنرتنت وعالقته بالقلق واالكتئاب والوحدة النفسية

  :ماهية إدمان االنترنت -1

ســاعة أســبوعيا دون وجــود ســبب 38بأنــه اســتخدام االنرتنــت أكثــر مـن ادمــان االنرتنـت ) Young )1998عرفـت يــونج
ـــــذا فهــــو اضــــطراب ضـــــبط  وظيفــــي أو أكــــادميي يــــدفع إىل ذلـــــك ومشــــابه إلدمــــان امليســـــر مــــن حيــــث الطبيعـــــة املرضــــية لكليهمــــا و

  ).  138:2009كردي،(االنفعاالت

م املرضـي وغـري التـوافقي لالنرتنـت تـؤدي ادمان االنرتنت على أنه حالة من االسـتخدا )Charlton)2002يعرف شارلتون
  ).222:2015ابريعم،(إىل اضطرابات اكلينيكية يستدل عليها بوجود بعض املظاهر كالتحمل واألعراض االنسحابية

بأنه االستخدام املفرط لالنرتنت من حيث الزمن واألغراض حيث يكون الفرد مـدفوعا إليـه ومنشـغال بـه ) 2008(ويعرفه زيدان
غـم إرادتـه وال يسـتطيع مقاومتـه أو االمتنـاع عنـه أو الـتخلص منـه وال يسـتطيع أن يـتحكم فيـه بـل خيضـع لـه فيصـبح عـادة عما سواه ر 

 ).364:2015املومين،(ثابتة مرتسخه يف حياته اليومية

يـوم االسـتخدام املطـول لشـبكة االنرتنـت ملـدة سـتة سـاعات أو أكثـر يف ال أنـهادمـان االنرتنـت فتعـرف  )2014(الزيـدي أمـا
 ).8،2014الزيدي،(وعدم قدرة الفرد االستغناء عنه

أن إدمان االنرتنت حالة من انعدام السيطرة واالسـتخدام املفـرط للمواقـع االلكرتونيـة، مـا يـؤثر تـأثريا ) 2016(بينما يرى فهد
جتماعيـة قــد تتشـابه مـع غريهـا مــن سـلبيا يف ممارسـة الفـرد الطبيعيـة ملهامــه احلياتيـة وتعرتيـه نتيجـة لــذلك اضـطرابات نفسـية وسـلوكية وا

  ).409:2016الطيار،(االضطرابات اليت تعرتي الشخص املدمن للعقاقري واملواد املؤثرة نفسيا وسلوكيا

  :أسباب ادمان االنترنت -2

  :أن من اهم اسباب إدمان املراهقني على االنرتنت بصفة عامة هي) 2002(يرى بيومي

 ة املالية للمراهقنيانتشار مقاهي االنرتنت وتوفر السيول. 
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 .التأثر بثقافات أخرى خاصة يف عصر التطور اهلائل يف االتصاالت،واملفهوم السليب للتحضر والقابلية لالستهواء  -
  ).217:2015محودة،(تأثري مجاعة االقران واألصدقاء خاصة إن كانوا مدمنني االنرتنت  -
  :أنواع ادمان االنترنت -3

  :االنرتنتّ إىل مخسة أنواع هيإدمان ) Young )1998يونج تقسم

  ادمان الفضاء اجلنسي أي مواقع اجلنس اإلباحية. 
  وإدمان ألعاب لزائد عن احلد)عالقات قاعات الدردشة(إدمان العالقات أي اليت تتم عرب الفضاء املعلومايت،. 
  إلزام االنرتنت مثل املقامرة أو الشراء عرب االنرتنت. 
  13:2014الزيدي،(ث عن املعلومات الزائدة عن احلد عرب االنرتنتاالفراط املعلومايت مثل البح  .( 
  :آثار اإلدمان على اإلنترنت -4 

   :اآلثار الصحية 4-1

 األضرار اليت تصيب األيدي من االستخدام املفرط للفأرة.  
 ت الصوتأضرار تصيب العني نتيجة لإلشعاع الذي تبثه شاشات احلاسوب،وأضرار تصيب األذنني ملستخدمي مكربا.  

  .)87:2007العباجي،(أضرار تصيب العمود الفقري والرجلني نتيجة نوع اجللسة واملدة الزمنية هلا مقابل أجهزة احلاسب 

  :اآلثار النفسية 4-2

 الدخول يف عامل ومهي بديل تقدمه شبكة اإلنرتنت مما يسبب آثاراً نفسية هائلة حيث خيتلط الواقع بالوهم.  
  تمع والواقع املعاشتقليل مقدرة الفرد عل  )86:2007العباجي،(ى خلق شخصية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع ا
  :اآلثار االجتماعية 4-3

  انسحاب ملحوظ لإلنسان من التفاعل االجتماعي حنو العزلة،وخسارة األصدقاء 
 .)370:2015،املومين(األثر يف اهلوية الثقافية والعادات والقيم مع هذا الغزو املعلومايت اهلائل 

  :أعراض ادمان االنترنت -5

  :قدمت اجلمعية االمريكية للطب النفسي سبعة معايري لتشخيص ادمان االنرتنت وهي كالتايل

  ،الرغبة الدائمة يف السيطرة على السلوك،و االحتمالأعراض االنسحاب. 
 احلديث عن القضايا اليت تتعلق باالنرتنت،وقضاء وقت طويل يف ت الذي مت التخطيط لهمدة استخدام االنرتنت أكثر من الوق. 
 تقليل االنشطة االجتماعية واملهنية والرتفيهية من خالل استخدام االنرتنت. 
 304:2016اجلبيله،(استخدام املستمر على الرغم من معرفة االثار السلبية له.( 
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  :عالج ادمان االنترنت -6

بعـض طـرق ختفيـف واإلبقـاء ) 1998(ا والوقاية منها، إذ تقرتح يونجظاهرة إدمان االنرتنت ليست دائمة وباإلمكان تفاديه 
  :على الشكل الطبيعي الستخدام االنرتنت وهي

 عمل العكس يقوم الفرد بإعادة التنظيم الزمين الستخدامه املفرط لإلنرتنت بإنشاء جدول زمين جديد الستخدام االنرتنت. 
 ة حول ماذا يتجنبون وماذا يريدون أن يفعلوا مثال قضاء الوقت مع العائلةبطاقة التذكري هي بطاقات يذكر فيها أشياء ملموس. 
  االنرتنت ص املواقف احلياة الضاغطة خلفض اعتمادالدعم االجتماعي تنظيم جمموعات دعم تناسب املدمنني على وجه اخلصو. 
  م االسرية نتيجة  .إلدمان االنرتنتالعالج االسري اختاذ ترتيبات لعالج املدمنني الذين فشلت عالقا
  العــالج النفســي مــن خــالل اســتخدام أســاليب وفنيــات واســرتاتيجيات العــالج النفســي مثــل العــالج الســلوكي والعــالج الســلوكي

 ).413:2016الطيار،(والعالج السلوكي واملعريف والعالج النفسي الديين والعالج النفسي االجيايب والعالج التكاملي
  حبيـث حيـدد بوضـوح كـم عـدد السـاعات املخصصـة  األسـبوعجدا وضع خمطط مسبق جلميع أيام وضع أهداف مسبقة فمن املفيد

 .الستخدام االنرتنت، فعلى املدى البعيد يولد هذا السلوك لدى الفرد شعورا بقدرته على التحكم يف استخدام االنرتنت
  221:2008حسن،(قت استخدام االنرتنتاستخدام ساعات التوقف إذ تساعد هذه املنبهات يف تذكري الفرد مبوعد انتهاء و.( 
 

  :إشكالية الدراسة
يــرى الكثــري مــن العــرفني بقطــاع الرتبيــة أن االدمــان علــى االنرتنــت أصــبح يشــكل هاجســا علــى أوليــاء التالميــذ حيــث معظــم 

السـيطرة والـتحكم فيـه  أبنائهم وإذا مل نقل غالبيتهم مدمن على النت، ويف حالة استمرار هذا الوضع لدى التلميذ وعدم القدرة علـى
ســيأخذ منحــىن خطــري مــن خــالل تــأثر النتــائج املدرســية وتذبــذب التحصــيل العلمــي بســبب شــرود الــذهن وعــدم القــدرة علــى الرتكيــز 
وتشــتت االنتبــاه نتيجــة قلــة النــوم وغــريه، ومــن هنــا جــاءت احلاجــة للبحــث والتعــرف علــى مســتوى االدمــان علــى االنرتنــت وعالقتــه 

 :لدى تالميذ التعليم املتوسط، ومن هنا مت طرح التساؤالت التاليةببعض املتغريات 
  ما مستوى االدمان على االنرتنت لدى تالميذ التعليم املتوسط؟  
  ؟يف مستوى االدمان على االنرتنت تبعا ملتغري اجلنس فروق هل توجد 
  ؟هل توجد فروق يف مستوى االدمان على االنرتنت تبعا ملتغري االقامة 
  
  :الدراسةفروض  
 تالميذ  التعليم املتوسط  االدمان على االنرتنت مرتفع لدى مستوى. 
  يف مستوى االدمان على االنرتنت تبعا ملتغري اجلنس فروق توجد. 
  توجد فروق يف مستوى االدمان على االنرتنت تبعا ملتغري االقامة. 
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  :أهداف الدراسة
  تالميذ  التعليم املتوسط  النرتنت مرتفع لدىاالدمان على ا مستوىهدفت الدراسة إىل الكشف عن.  
  مستوى إدمان االنرتنت بني الذكور واإلناثيف الكشف عن الفروق . 
   حماولة اخلروج بنتائج علمية من خـالل الدراسـة التطبيقيـة وطـرح توصـيات كمسـامهة يف إثـراء احللـول العمليـة لظـاهرة االدمـان علـى

 .االنرتنت
  :أهمية الدراسة

  تمــع وهــي فئــة املــراهقني الــيت ينبغــي رعايتهــا  مســتوى يــة الدراســة يف حتديــدتكمـن أمه ادمــان االنرتنـت لــدى شــرحية مهمــة مــن ا
 .ملواجهة الثورة املعلوماتية اليت تغزو العامل

 تعزيز ميدان الدراسات والبحوث بدراسة حديثة يف حتديد مستوى االدمان على االنرتنت وخصوصا على املستوى احمللي. 
  ساعدة املتخصصني يف بناء برامج عالجية ملسـاعدة فئـة املـراهقني يف التخفيـف مـن االسـتخدام املفـرط لالنرتنـت وتـوجيههم حنـو م

 .االستخدام الصحيح والفعال
  :تحديد المفاهيم اإلجرائية

) 0(اوح أدىن قيمـة صـفرادمـان االنرتنـت اذ تـرت  مقيـاس مـن خـالل أجابتـه علـى التلميـذ عليهـا حيصـل الـيت الدرجـة:ادمـان االنترنـت
  ).84(وأقصها أربع ومثانون
  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة
لطبيعـة  هـو املالئـم الوصـفي املـنهج إدمـان االنرتنـت لـدى تالميـذ التعلـيم املتوسـط، فـإن مسـتوى معرفـة إىل ـدف احلاليـة الدراسـةإن 

  .هذه الدراسة
  :عينة الدراسة

مت اختيــارهم بطريقــة عشــوائية، ومت  2017/2018متوســطات مبعســكر للموســم الدراســي  مشلــت الدراســة احلاليــة تالميــذ أربعــة
  :واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد العينة 126تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها 

  يوضح توزيع العينة حسب املتغريات الدميغرافية) 01(اجلدول رقم

  عالمجمو   النسبة المئوية  التكرار  الخاصية  المتغير
  126  %100  53,17 67  ذكور  الجنس

  46,83  59  إناث

  126  %100  61,90  78  حضر  االقامة
  38,10  48  ريف

  126  %100  47,61  60  السنة الثالثة  المستوى
  52,39  66  السنة الرابعة
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  :وصف أدوات الدراسة

 األنسب أنه منرأى الباحث  اسات السابقة،يف الدر  ادمان االنرتنت على املقاييس اليت استعملت للتعرفأهم  بعد مراجعة
) 21(يتمتع به من خصائص سيكومرتية عالية،يتكون من واحد وعشرون إلدمان االنرتنت ملا)2011(استخدام مقياس األسطل

وتكون االوزان على النحو  )دائما، كثريا،أحيانا،نادرا،أبدا(فقرة موزعة درجات اإلجابة على سلم مخاسي اخليارات وهي 
  .كحد أقصى) 84(وأربع ومثانون) 0(ردرجة وهي صف وترتاوح الدراجات على املقياس من أدىن) 0،1،2،3،4(ايلالت

 :الخصائص السيكومترية للمقياس

تلميـذ مــن مرحلـة التعلـيم املتوســط ،ومت حسـاب الصـدق عــن  30الدراسـة علــى عينـة إسـتطالعية متكونــة مـن  ةمت تطبيـق أدوا
  .ات بطريقة التجزئة النصفيةطريق االتساق الداخلي والثب

    :صدق المقياس -أ

 إلجياد بريسون ارتباط معامل استخدام من خاللقام الباحث بالتأكد من صدق املقياس بطريقة صدق االتساق الداخلي 
  .للمقياس الكلية والدرجة بعد كل درجة إرتباط معامالت حبساب الداخلي اإلتساق

  املتبادلة بني كل بند والدرجة الكليةيبني معامالت االرتباط ) 02(جدول رقم

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  0,730** 7  0,652** 13  0,660** 19  0,758** 
2  0,700** 8  0,713** 14  0,452* 20  0,730** 
3  0,705** 9  0,602** 15  0,776** 21  0,735** 
4  0,837** 10  0,543** 16  0,693**    
5  0,722** 11  0,413* 17  0,870**    
6  0,669** 12  0,489** 18  0,702**    

   α 0,01داللة  مستوى عند دال **                       α  0,05داللة  مستوى عند دال  *

 عند إحصائيا دالةبعد والدرجة الكلية للمقياس كانت أن معامالت االرتباط بني درجة كل  )02(يتضح من اجلدول رقم
  .0,837و  0,413حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بني  )0,05-0,01(مستوى

، وبعد تصحيحه 0,907مت االعتماد على طريق التجزئة النصفية يف األداة األوىل حيث بلغ معامل الثبات  :ثبات المقياس -ب
 صدق من عالية خبصائص سيكومرتية مقياس إدمان االنرتنت يتسمومما سبق يتضح أن ،0,951أصبح معامل الثبات يساوي 

  .وثبات وهذا ما يربر من استعماله يف الدراسة احلالية
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  : األساليب اإلحصائية المستعملة

لداللة " ت"،إختبار النسبة املئوية:ملعاجلة البيانات املتحصل عليها يف الدراسة مت االعتماد على األساليب اإلحصائية التالية
  .الفروق

  

  :عرض وتحليل النتائج

  :الفرضية األولى

مستوى مرتفع من إدمان االنرتنت لدى تالميذ التعليم املتوسط، وللتحقق من صحتها مت استخدام وجود نصت على 
  :لعينة واحدة واجلدول يوضح ذلك" ت"اختبار

  يذ التعليم املتوسطإدمان االنرتنت لدى تالم درجة يوضح مستوى) 03(جدول رقم 

  المؤشرات اإلحصائية                  
  المستوى 

  النسبة المئوية  التكرار

  06,34  08  مرتفع
  37,30  47  متوسط
  56,36  71  منخفض

 

،أما نسبة  56,36أن درجة إدمان االنرتنت لدى التالميذ منخفضة إذ بلغت النسبة ) 02(يتضح من خالل اجلدول رقم
37,30 06,34درجة متوسطة من االدمان على اإلنرتنت بينما بلغت نسبة الفئة املدمنة على االنرتنت  متثل        .  

وميكن تفسري هذه النتيجة املنخفضة إىل أن أفراد العينة يستخدمون االنرتنت بشكل كبري ولكن ال يصل إىل حد االدمان 
إدمان االنرتنت قد يظهر لبعض االفراد من العينة وبالتايل ال ميكن  حيث تكون أوقات االستخدام متقطعة وغري خمطط هلا،كما أن

ا لذا عملت  اعتباره مشكلة مجاعية،ومن جهة أخرى فإن االسرة أصبحت على درجة عالية من الوعي مبخاطر االنرتنت وسلبيا
امل االخرى اليت قد حتد من ظاهرة على مراقبة أبنائها أثناء استخدامهم هلا ووفقا لربنامج زمين منظم،وكذلك وجود بعض العو 

إدمان االنرتنت كعدم توافر االنرتنت باملناطق الريفية وحىت بعض االسر يف املدينة ال تتوفر على خدمة االنرتنت نتيجة املستوى 
ا على تلبية كل االحتياجات، وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه كل من دراسة االقتصادي املنخفض وعدم قدر

، واليت توصلت )2014(،دراسة حيدر)2012( ، دراسة احلوسين)2010(،ودراسة اخلنتوشي)Nichols)2005نيكوالس
، ودراسة  )Thompson)1996نتائجها إىل وجود مستوى منخفض من إدمان االنرتنت،بينما اختلفت مع دراسة طومسون
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اليت توصلت ) 2008(عمري، دراسة ال)2010(Young  دراسة يونج، )2003(،دراسة كنوال)Campbell)2002كامبل
  .إىل وجود مستوى متوسط من إدمان االنرتنت) 2011(إىل وجود مستوى مرتفع إلدمان اإلنرتنت كما توصلت دراسة معيجل

  :الفرضية الثانية 

  وللتحقق من لدى التالميذ تبعا ملتغري اجلنس،نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إدمان االنرتنت 

  :اجلدول يوضح ذلك" ت"حساب اختبار صحتها مت

  

  إدمان االنرتنت تبعا ملتغري اجلنس يف درجة الفروق مستوى) 04(جدول رقم 

  املؤشرات               

  املتغري
  مستوى الداللة  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  ن

  دالة  2,297 19,55 27,94 67  ذكور
 17,68 20,27 59  إناث

مما يؤكد أن الذكور لديهم مستوى  0,01دالة إحصائيا عند  2,450البالغة " ت"من اجلدول السابق أن قيمة نالحظ 
ميلكون فرص كثرية يف استخدام االنرتنت داخل وخارج ، وميكن تفسري ذلك أن التالميذ الذكور إدمان االنرتنت أعلى من االناث

ملراقبة من قبل االسرة ولديهم أوقات فراغ  كثرية خالفا لإلناث ال ميلكون أوقات وشعورهم باحلرية وعدم ا املنزل ويف مجيع االوقات
وتتفق هذه حمدودة النشغاهلم باألعمال املنزلية وكذا إحساسهم باملراقبة من قبل األهل وحمدودية استخدام االنرتنت داخل البيت، 

 ، )2015( ،دراسة ابريعم)2010(الشافعي  دراسة )2010(،دراسة عباس)Cui Liw)2003كوي وليوالنتائج مع دراسة  
وجود فروق دالة احصائيا بني الذكور واإلناث يف إدمان االنرتنت ولصاحل واليت توصلت يف جمملها إىل  )2015(ودراسة حامدي

واليت توصلت إىل وجود فروق دالة  )Petri & Gunn )1998دراسة برتي وجني ، بينما اختلفت نتائج الدراسة معالذكور
إىل عدم وجود فروق ) 2006(دراسة زاملكما توصلت   ولصاحل اإلناث، صائيا بني الذكور واإلناث يف درجة إدمان االنرتنتإح

  .بني الذكور واإلناث يف درجة إدمان االنرتنت

  :الفرضية الثالث

امة، وللتحقق من نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إدمان االنرتنت لدى التالميذ تبعا ملتغري اإلق
  :اجلدول يوضح ذلك" ت"صحتها مت حساب اختبار
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 إدمان االنرتنت تبعا ملتغري االقامة يف درجة الفروق مستوى) 04(جدول رقم 

    املؤشرات                    
  مستوى الداللة  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  ن  املتغري

  دالة  2,395 17,25 19,27  48  منطقة ريفية
 19,48 27,47  78  منطقة حضرية

 

دالة إحصائيا مما يؤكد وجود فروق يف إدمان االنرتنت تبعا ملتغري  3952,البالغة " ت"نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة 
ن تالميذ االقامة ولصاحل تالميذ املدن، وميكن تفسري ارجاع هذا الفرق إىل عدم تساوي الفرص يف استخدام االنرتنت، حيث أ

م وخارجها مبقاهي االنرتنت ولديهم أوقات فراغ كثرية  ا داخل بيو املدن لديهم فرص كبرية يف استعمال االنرتنت وتوفر خدما
ا دون وجود أي رقيب، أما تالميذ االرياف فإن طبيعة احلياة االجتماعية تفرض عليهم التفرغ ملساعدة  وكذا احلرية اليت يتمتعون 

أعماهلم اخلاصة وكذا عدم توفر خدمات االنرتنت ببعض املناطق الريفية، كما أن مستوى التعليمي ألسر تالميذ  أوليائهم يف
  . االرياف يؤثر على استخدام أبناهم لالنرتنت من خالل وجود بعض القيود كاعتبار االنرتنت شيء ال فائدة منه

  :االقتراحات

  :نتائج يقرتح الباحث ما يلي يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من    

 .عقد ندوات وأيام دراسية يف الوسط املدرسي لبيان اجيابيات وسلبيات االنرتنت -
ائي من أجل حتقيق التوافق ضرورة االهتمام بالتدخل الوق،و نتإعداد برامج إرشادية وعالجية للتخفيف من إدمان االنرت  -

 .النفسي
 .دى خطورة الظاهرةإجراء املزيد من الدراسات والبحوث لبيان م -

  :المراجع

 تمع،)2015(ابريعم سامية  العالقة بني ادمان االنرتنت والشعور باالغرتاب النفسي لدى طالب وطالبات جامعة أم البواقي، جملة علوم االنسان وا
 .240-215،)15(،جامعة حممد خيضر بسكرة

  الوي للنشر والتوزيع، عمان، دار جمد1اإلدمان واإلنرتنت ،ط) 2007(العباجي، عمر موفق بشري. 
 إدمان االنرتنت وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى املراهقني الفلسطينيني، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية )2016(العزايزة جابر حيي عبد القادر

 .  الرتبية، جامعة األزهر،غزة
 عينة من مدمنات االنرتنت،جملة دراسات نفسية،كلية الرتبية،  االكتئاب والذكاء االنفعايل لدى) 2009(كردي مسرية بنت عبد اهللا بن مصطفى

 .166-121،)1(19جامعة الطائف،
 الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم ، جملة عالقة إدمان االنرتنت بالتواصل االجتماعي لدى طلبة ختصص الرتبية املهنية) 2015(املومين حممد عمر

 . 378 -360،)20(، ، كلية االداب، جامعة واسطاالجتماعية
  إدمان االنرتنت وعالقته بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى،رسالة ماجستري ) 2015(الزيدي أمل بنت علي بن ناصر

 .غري منشورة، كلية العلوم واآلداب،جامعة نزوى
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 لة الرتبوية  إدمان االنرتنت وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية) 2016(الطيار فهد بن علي لدى عينة من طالب جامعة امللك سعود، ا
 .446 -404،)3(5املتخصصة،

 لة الرتبوية  )2016(اجلبيله اجلوهره بنت فهد إدمان االنرتنت وعالقته بالرضا عن احلياة وتقدير الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية،ا
 .323 -300،)5(5املتخصصة،

 213،)21(االنرتنت اضطراب العصر، جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، االدمان على) 2015(محودة سليمة -
224. 

 222-212إدمان االنرتنت لدى طالب اجلامعة،املؤمتر العلمي الثاين لشباب الباحثني، )2008(حسن علي صالح عبد احملسن. 
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الموجهة  MBC3عبر قناة  ي تقدمها الرسوم المتحركة المبرمجةالبعد التربوي والتعليمي للمضامين الت
  للطفل

  إغالون نورة .أ    
  المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم بالجزائر                           

ighaloune@gmail.com    
  
   :الملخص 

عــل رئيســي يف احليـاة االجتماعيــة، السياســية، الدينيــة والثقافيــة وأصـبحت تنمــي أمنــاط متعــددة مــن الصــراع تشـكل وســائل اإلعــالم فا
علــى رأســها صــراع األجيــال وصــراع اهلويــة، حيــث تســهم وســائل اإلعــالم وخاصــة التلفزيــون يف إحــداث تغيــري نــاعم علــى منــط احليــاة 

الـيت يتلقاهــا الفـرد، تشـكل الرسـوم املتحركـة جــزء كبـري منهـا هلـذا طرحنــا يف  هـذا التغيـري الــذي ينطلـق مـن املشـاهد األوىل.علـى العمـوم
  .هذه الدراسة إشكالية احرتام الرسوم املتحركة للخصائص النفسية للطفل

  .الطفل، التربية ،إعالم، التعليم ،التلفزيون ،رسوم متحركة، : الكلمات الدالة  

Résumé : 
   Les medias jouent un rôle principal dans la vie sociale, politique, religieuse et culturelle, ils ont 
aussi développé de multiples motifs de conflit, conflit de générations, conflits identitaire et autre 
forme. la télévision fais partie fondamental dans ce processus dont l’animation est parmi les 
scènes les plus influent, dans cet étude on analyse ce que l’animation présente à l’enfant, en 
comparant les critères psychologiques de l'enfance 
Les mots clés : enfant ,éducation, information ,  télévision, l’animation 

 

 :مقدمة 

 ليست والرقابة اإلعالمية، الرسائل على الفعالة الرقابة خالل من وذلك وأخالقية، تربوية أهداف على املختلفة ماإلعال وسائل تقوم
منـا اإلبـداع، حريـة علـى قيـدا تمـع يضـلّ  ال حـىت العامـة األخـالق رعايـة هـي وّإ  اإلعـالم وسـائل عـاتق علـى يلقـى مث ومـن .طريقـه ا

تمـع وتعلـيم تربيـة مهمـة عامـة بصفة  هـذا مـن جـزء هـم واألطفـال والسـطحية، اإلسـفاف عـن بـه والنـأي احلضـاري، مسـتواه ورفـع ،ا
تمع  توظيـف أمهيـة على والدراسات األحباث من الكثري أثبتت حيث اإلعالمية، الرتبوية املشاريع هلم توجه أن جيب الذين الكبري ا
 حيـث االتصـال، ووسائل الرتبوية املؤسسة بني -املاضي يف – مالصدا بعض وجود رغم التعليمية، العملية خدمة يف اإلعالم وسائل

 تسـمح الرتبويـة األنظمـة أغلـب تكـن ومل اإلعـالم، وسـائل مـع التلميـذ تعامـل إىل راضـية بعـني ينظـرون الرتبيـة رجـال أغلـب يكـن مل
 بالنسـبة سـلبية اإلعـالم وسـائل تروجهـا الـيت الثقافـة صـورة كانـت كمـا املدرسـة إىل البصـرية السـمعية املـادة أو الصـحيفة بـدخول
ا على منغلقة املدرسة تبدو ما وغالبا ومبتذلة، وفسيفسائية سطحية الثقافة هذه يعتربون الذين املربني ألغلب  )1(.ذا
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 املؤسسـة أو األسـرة إىل جانـب للطفـل االجتماعيـة التنشـئة يف الرتبويـة املؤسسـة دور عـن أمهيـة يقـلّ  ال اإلعالميـة املؤسسـة ودور
 وال .املدرسـة يف يقضـيه الـذي الوقـت عـن قيمـة ال يقـل اإلعـالم وسـائل مـع تعاملـه يف الطفـل يقضـيه الـذي الوقـت أن كما عائلية،ال

ـدف .الدراسـات مـن الكثـري تؤكـده وتأثريهـا أطفالنـا، سـلوكات توجيـه يف الفاعل الطرف أضحت اإلعالم وسائل أن شك  بـرامج و
فـزه ومشـوقة، ومتطـورة حديثـة بأسـاليب الطفـل وتعلـيم تربيـة إىل ة،حتميـ بصـورة األطفـال التلفزيونيـة  ، معـارف  الكتسـاب وحتّ

 والتعلـيم، الرتبيـة يف دورها للطفل املوجهة التلفزيونية  الربامج تؤدي وحىت شخصيته، وصقل عقله منو يف تساعد صحيحة وسلوكات
 انسـيابية بطريقـة مضـمونه مـع متوافقـا الربنـامج شـكل يكـون أن أي للطفـل، املقدمـة الرسـالة يف واملعـىن الشـكل توافـق األمـر يتّطلـب
 بعـد، مداركـه تكتمـل مل صـغري أّنـه حبجـة الطفـل بعقـل االسـتهانة ميكـن ال للطفـل، برنـامج إعـداد ، عنـد الطفـل انتبـاه تلفت وجذابة

 قـدر وعلـى مـرة، ألـف التفكـري ييسـتدع للطفـل برنـامج موجـه تصـميم فـإن مـرة، التفكـري يتّطلـب الكبـار لـربامج التخطـيط كـان فإذا
قدة ماهي قدر على املوجهة للطفل، الربامج  حمتوى بساطة ّ   .غمارها خيوض أن كان ألي ميكن ال أّنه حبيث اإلعداد يف مع

  
  :الخلفية النظرية  

ـين جـرى ، املنطلـق هـذا مـن ّ  عليهـا يسـتند بـةكمقار  واختاذهـا البحـث هـذا يف عـزي الـرمحن عبـد للـدكتور القيميـة احلتميـة نظريـة تب
 املضـامني علـى كـز نـر لألطفـال، للربامج التلفزيونيـة املوجهـة األطفال التلفزيونية ، ودراستنا برامج ملضامني والكمي الكيفي التحليل
 لـربامجا أركـان ختـص الـيت الـزمن وقيمـة األخالقيـة القـيم إىل التطـرق خـالل مـن اجلزائـري، للطفـل مترر اليت والتعليمية الرتبوية واألفكار

  .عدمها أو منوذجيتها حيث من الربامج، يف الواردة الشخصيات وقيمة املسلمة، اجلزائرية اهلوية وقيمة التلفزيونية ،
ـنمط تقليدا أو جهال أو قصدا وتقاليدنا، وعاداتنا لقيمنا منافية أفكار مترر وقد   فيصـبح السـحر متجـد قصـص إدراج مثـل الغـريب، لّل

 .الناألطف قدوة السحرة هؤالء
 استخدام املطلوب، الوعي الشيء، بعلم اإلحاطة األشياء، معاين يف التفكري الرؤية، يف الشمولية على القيمية احلتمية نظرية وترتكز
  ).خاصة اإلعالمية( الظاهرة دراسة عند حتمي كمتغري القيمة إىل االرتكاز وأخريا الغايات إلدراك العقل
فيـه  تتجسـد رأي هلـا أداة بـل مصـدر القيمـة األخـري هـذا يكـون وال اإلنسـان تؤسـس قيمـةال إ ن(عـزي،  الـرمحن عبـد يقـول حيـث
   )2).(القيمة

 بعـدها يف األطفـال التلفزيونيـة بـرامج مضـمون حتليـل تناولـت الـيت لدراسـتنا سسـنا لإلعـالم القيميـة احلتميـة نظريـة مـن انطالقـا إذن
 .الربامج هذه يف والتعليمية رتبويةال القيم تضمني مدى على والوقوف والتعليمي، الرتبوي

  
  إشكالية

 العامـة السياسـة ذلـك يف متبعـة حيـزا، الرباجميـة خططهـا ضـمن لـه خصصـت فقـد الطفـل، العربيـة التلفزيونيـة  املؤسسـات مـل مل
ناحيـة مـن ـا االهتمـام جيـب شـرحية الطفولـة أن اعتبـار علـى للـبالد،  هـذا أن غـري عالميـةواإل واالقتصـادية والثقافيـة االجتماعيـة اّل

 إليـه املوجهـة الربامج التلفزيونية  كانت مث ومن ومتطلباته، احلقيقية الطفل احتياجات تتناول عميقة دراسات إىل يستند مل االهتمام
ـا إال والتعليميـة، الرتبويـة املضـامني مـن الكثـري حتمـل بـدت وإن حـىت  ضـامنيامل هـذه وتقـدمي اختيـار كيفيـة يف التفكـري إىل تفتقـر ّأ

 التطـور إىل باإلضـافة االجتماعيـة احليـاة وتبـدل األجيـال تغـري وتناسـب واملتطـورة، املتعاقبـة الطفـل منـو مراحـل تناسـب بأسـاليب
 ،MBC3قنـاة  وتبثهـا تنتجهـا الـيت األطفـال بـرامج علـى الضـوء تسـليط ارتأينـا الطـرح، هـذا مـن انطالقـا .املتالحـق التكنولـوجي
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بالمقارنـة مـع الخصـائص mbc3مـا هـي المضـامين المقدمـة عبـر الرسـوم المتحركـة التـي تبثهـا قنـاة  :ةاآلتي اإلشكالية وتناولنا
  النفسية للطفل ؟ 

  
 تربيـة يف اإلعـالم  دور علـى كـز تـر حيـث للطفـل، املوجـه اإلعـالم حبوث إطار يف بالغة أمهية الدراسة هذه تكتسي :أهمية الدراسة

 هـذه أن كمـا والشـكل، املضـمون ناحيـة مـن ،MBC3قنـاة  وتبثهـا تنتجهـا الـيت طفـالاأل بـرامج حتليـل خـالل مـن الطفـل وتعلـيم
تمـع، يف حساسـة شـرحية إىل تتوجـه بـرامج إلعـداد العلميـة املعـايري علـى الضـوء تّسلط الدراسة  أمهيـة وتـربز األطفـال، فئـة وهـي أال ا

ـا يف الدراسةأيضـا هـذه  االجتماعيـة واملؤسسـات واملدرسـة البيـت مثـل الفاعلـة، فاألطـرا كـل تعـاون وجـوب إىل االنتبـاه تلفـت ّأ
  .الطفل شخصية بناء يف تساهم برامج إلعداد

اهلـــدف العـــام للدراســـة معرفـــة القـــيم السوســـيوثقافية كالصـــورة املقدمـــة عـــن األســـرة واملدرســـة الـــيت تقـــدمها قنـــاة : اف الدراســـة أهـــد
mbc3ا تقدم يف أغلب األحيان منتج غريب أنتج يف سياق من خالل الرسوم املتحركة اليت تبثها واملوجهة للط   فل من منطلق أ

وظــــروف اقتصــــادية واجتماعيــــة وسياســــية معينــــة يتلقاهــــا أطفــــال مــــن شــــىت أحنــــاء العــــامل العــــريب خيتلــــف كــــل جمتمــــع منهــــا يف ظروفــــه 
يقـدمها، الصـورة الـيت ترسـخها االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت يعيشها، مـن خـالل تنـاول صـورة خصـائص الشخصـيات الـيت 

  .واليت توجه تفكري الطفل حول املدرسة، األسرة، البيت، الصداقة، الوطن، الفوارق االجتماعية،القانون،الشخصيات اليت تقدمها
  

  :مصطلحات الدراسة 
 اإلعـالم ويرمـز آخـر إىل مصـدر مـن املعلومـات انتقـال سـريورة عامـة Information) (الالتينيـة  عـن واملـرتجم (بـه يقصـد :إعالم

ثه ما إىل اإلعالم علوم يف ّ  إىل وترفيهيـة اجتماعية ثقافية إخبارية حمتويات من بصرية مسعية أو مكتوبة صحافة من االتصال وسائل تب
تمع من واسع قطاع   )3.(ا

 مـن هنـاك) 4( .شـخاصمـن األ الشـخص لـدى املوجـودة واألخالقيـة والعقليـة، اجلسـمية الكامنـة، االسـتعدادات تنميـة فـن :تربيـة-
  .والتأديب بالتعليم املتبوعة بالنتائج الرتبية يعرف

تمع، داخل أفراد أو تعليمية مؤسسات خالل من واملعلومات املعارف إكساب فعل هو :تعليم- لم ا ّ لم، عاتق على يقع والتع ّ  املتع
نه التعليم أما لم به يقوم فعل فّإ ّ   )5( .املع

- ٌ  :منها،يقـال صغُر ما يف أي "احلاجات أطفال يف يل يسعى هو" :يقال شيء، كل من الصغرية :ةطفل مؤنث أطفال، مجع :طفل
، جارية ٌ   )6( .الطفل حالة :والطفولة والطفالة الطفولية .جنس اسم ألّنه ومجعا واحدا الطفل يكون وقد طفل

  :منهجية الدراسة
 يهـتم حيـث الوصـفية، البحـوث يف األساسـية املنـاهج مـن داواحـ يعتـرب الـذي املسـحي املـنهج علـى هـذه دراسـتنا يف اعتمـدنا لقـد

الدراسـة الـيت نقـدمها تتنـاول مـدى  هـذا، حبثنـا معـني، ويف جمتمـع يف واالقتصـادية وغريهـا والسياسـية االجتماعيـة الظـروف بدراسـة
ثتهـا يتالـ األطفـال بـرامج مبسـح قمنـااحـرتام مضـامني الرسـوم املتحركـة للمعـايري النفسـية والرتبويـة للطفـل   ّ  فـرتة خـاللmbc3 قنـاة ب

  . حمددة زمنية
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ـا املضـمون حتليـل أداة الدراسـة هـذه يف اسـتعملنا وقـد  ـا أداه تتعلـق بدراسـة املـادة اإلعالميـة يف حـد ذا  لتحليـل الرسـوم املتحركـة أل
ملتحركـة مـن خـالل اختيـار حيـث اسـتخدمناها للتعـرف علـى املعلومـات و توجهـات الرسـوم ا البحـث، هـذا يف األنسـب أّنـه رأينـا لـذا

  . حلقات خمتلفة من الرسوم املتحركة و حتليلها باالعتماد على فئات و وحدات التحليل
، وهو يف حالة دراستنا عبارة عن كـل الـربامج الـيت بثـت mbc3جمتمع البحث عبارة عن جمموع  الرسوم املتحركة اليت تبث عرب قناة 

عينـة الدراسـة . سـاعة مـن البـث150، أي قرابـة 27/10/2017إىل  21/10/2017خالل أسـبوع املمتـد مـن  mbc3عرب قناة
حلقـة رسـوم متحركـة مـن بـني الرسـوم الـيت بثـت خـالل  50حتليـل احللقـات فـاختريت  mbc3عبارة عن أسـبوع كامـل مـن بـث قنـاة 

  Anastasia,Robots أسبوع الدراسة ، اختريت كل أفالم الرسوم املتحركة اليت بثت خالل األسبوع عن قصد وهي
Oascar oasis ،Tom and jerry،Shaun the sheep ،sponge bob ،maxsteel ،spiderman ،

scobydoo ،محاة األرض، بطاريق مدغشقر ،bubble guppiesسالحف النينجا: ، أسطورة كورا.  
  

  . عرض و تفسير الننتائج
  :مت التوصل للنتائج التالية

امج تشــكل الرســوم املتحركــة األجنبيــة واألمريكيــة املنتجــة مــن طــرف شــركةنيكولوديون جمموعــة متنوعــة مــن الــرب  MBC3تقــدم قنــاة 
توجـه مشــاهديها إىل مشـاهدة بــرامج معينـة علــى mbc3األغلبيـة فيهــا، كمـا يــتم عـرض اإلشــهار بطريقـة فوضــوية، ويسـجل أن قنــاة 

احللقـــات، كمـــا تتميـــز الربجمـــة بإعـــادة عشـــوائية حســـاب بـــاقي الـــربامج مـــن خـــالل طريقـــة التـــذكري باملواعيـــد ومـــن خـــالل برجمـــة إعـــادة 
  .للحلقات

، هـذا الصــراع الــذي يتجســد يف % 64.28بالنسـبة لــنمط احليــاة الصــراع هـو الطــابع الطــاغي علــى أحـداث الرســوم املتحركــة بنســبة 
الشـر هــذا الشـر الــذي صـراع مـع الثــوار، صـراع إلثبـات الوجــود، صـراع يف إطـار السلســلة الغذائيـة آكــل و مـأكول، صـراع بــني اخلـري و 

مـن العـرب احلسـنة، كمـا سـجلت عـرب سـيئة %82.30غالبا ما يقدم على أنه وحوش، من حيث العرب قدمت الرسوم املتحركـة بنسـبة 
عـامل غـري  mbc3، كما ميكن القول أن  الطفل يعيش حالة مـن االغـرتاب زمنيـا تقـدم الرسـوم املتحركـة عـرب قنـاة %11.70مبعدل 

يث الـزمن يسـجل فيـه غيـاب األحـداث التارخييـة وعـدم وضـوح معـامل احلاضـر وحـىت رؤيـة املسـتقبل، ترسـيخ مفهـوم حمدد املعامل من ح
أكثـر البيئـات الوطن يف إطار أمريكي أو عاملي يتعلق بكوكب األرض وهـو مـا ميكـن إسـقاطه علـى مفهمـي العوملـة واألمركـة، كمـا أن 

  .غالبا ممدينة أمريكيةهي اليت تروج هلا الرسوم املتحركة هي املدينة و 

ظهـر املنــزل بكثــرة و ظهـر كبيئــة للتفاعــل االجتمـاعي كمــا ظهــر كإطــار مكـاين يف نصــف احللقــات تقريبـا، كانــت يف أغلــب احلــاالت 
هــي بيــوت خياليــة، كمــا نســجل عــدم االهتمــام باألســرة كموضــوع مــن الضــروري تبســـيطه : % 55.58ليســت بيوتــا فعليــة بنســبة 

من احللقـات يف النمـاذج املقدمـة وعلـى عكـس الدراسـة الـيت قـام   % 36عامل معها، حيث مل تظهر إال يف للطفل وتعليمه كيف يت
من مناذج األسر املقدمة  هـي أسـر ناقصـة سـواء مـن حيـث األب أو   % 77.76ا زوي وكلويت حول سلسة مسبسون نالحظ أن 

يف األخـري ظهـرت أسـرى حتـاكي   %16.66طفـل أو طفلـني بنسـبة من حيث األم، لتأيت بعدها األسرة النووية اليت تقـدم أب، أم و 
 .،على العموم العالقة أب طفل هي األكثر تواجدا% 5.55نوعا ما العائلة الكبرية حيث تظهر فيها اجلدة بنسبة 
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كـور مـن منـاذج الصـداقة هـي صـداقة مجاعيـة خمتلطـة بـني ذ  % 66.66من حلقات الرسـوم املتحركـة،  %42ظهرت الصداقة بنسبة 
، كمـــا تقـــدم عـــامل الكبـــار حيـــث أن نســـبة  % 60وإنـــاث، أغلبيـــة الشخصـــيات املقدمـــة يف الرســـوم املتحركـــة متثـــل اإلنســـان بنســـبة 

  ، % 6.78األطفال يف الشخصيات املقدمة ال تتعدى 

ن القنبلـــة مــن احللقــات ظهــرت خالهلــا يف شــكل قســم مظلــم جمموعــة تالميــذ يشــاهدون فــيلم عــ % 8املدرســة مل تظهــر إال بنســبة 
 % 92النووية، رواق طويل ودق اجلرس، مكان رائع واسـع مجيـل، مدرسـة عسـكرية للقتـال، أمـا بـاقي احللقـات والـيت تشـكل نسـبة  

ا أي منوذج   .فلم يرد فيها أي ذكر للمدرسة ومل يظهر 

 % 53.75بنســــبة األخـــالق والصـــفات احلســــنة و الســـيئة بنســـب متقاربـــة، حيــــث جـــاءت اخلصـــال احلســـنة  mbc3تقـــدم قنـــاة 
، ونسجل غياب تـام للـدين كمفهـوم وكسـلوك سـواء املسـيحية أو اليهوديـة أو اإلسـالم، بالنسـبة لسـلم  % 46.225والسيئة بنسبة 

مـن الشخصـيات ليسـت % 56.77األعمال تعويد الطفل على حالة الفراغ  وعدم االرتباط بعمل أو بالـذهاب إىل املدرسـة حيـث 
قــدمت   22، أمــا الوظــائف الــيت ظهــرت  % 4.23أنــه ال تظهــر الشخصــيات الــيت تــدرس إال بنســبة  هلــم وظيفــة حمــددة إىل جانــب

  كما يلي
 للمقاتلني % 31.91أعلى نسبة : الفئة األوىل. 
 8.50%   ، عامل أحباث% 6.38نادل بنسبة : الفئة الثانية  
 رة أرواح عرافة، ملكمعلم سياقة، حمض رجل أعمال، قائد شرطة، رياضي،% 4.25بنسبة : الفئة الثالثة  
 صـــاحب  مـــدير صــحيفة، ســـائق، صـــائد قنادييـــل، طبيـــب، مصـــور، مستشــار سياســـي، % 2.12بنســـبة : الفئــة الرابعـــة

 قبطان، عمدة املدينة ، رئيس عمال،ممثل شرطي، مطعم، مديرة ميتم،
  ة و أنـه مل يكــن خاصـ"  حنــن صـيادو مسـك نقــوم بـأمور غبيـة طـوال الوقــت" صـورة سـيء عـن الصــيادين  مـن خـالل مقولـة

  .أي ضرورة قصصية

بيتـزا ، دجاجـة : كما سجلت مالحظات عامة نذكر منهـا تعويـد الطفـل علـى عـادات غذائيـة سـيئة مـن خـالل منـاذج األكـل املقدمـة
كاملــة، مهربغــر،  كعــك حلــوى وحلــوى تــنعش الفــرد ومتنعــه مــن التفكــري يف أغلــب األحيــان إىل جانــب األكــل يف قــدر واألكــل قبــل 

: كما نسجل غياب اجلانب التعليمي من حيث الكلمات واحلساب مثال قـدمت الكواكـب يف سلسـلة محـاة األرض كمـا يلـيالنوم،  
ـــاين، كــان مـــن املمكــن تقـــدميها كمــا هـــي يف الواقــع ولـــن خيـــل  ـــاين، ســفلركافنهاين،ألفاهني، نيـــدافيلر، جوترهــاين، يوتا آســغارد، فا

عــدم وجــود إجابــات علميــة ملعظــم األســئلة الــيت يطرحهــا األطفــال ســواء يف الطفولــة بالرســوم ويســاعد الطفــل علــى حفظهــا ببســاطة، 
  .املبكرة أو يف املراهقة، عدم التقدمي التدرجيي لبيئة الطفل بداية من األسرة، األصدقاء، املدرسة

   خالصة واقتراحات

غـري مناسـبة للطفـل  mbc3مـن بـرامج قنـاة   % 35ميكـن القـول أن  : يلـي مـا اقـرتاح إرتأينـا نتـائج مـن إليـه وصـلنا ممـا انطالقـا
غــري  % 11.53رســوم متحركــة يف األســبوع منهــا  mbc3 26ســنة، حيــث تقــدم قنــاة  13اجلزائــري مــن حيــث اللغــة األقــل مــن 

سنوات من حيث اللغة ألن الطفل خالل هذه املرحلة يكون يف حاجـة إىل تنميـة رصـيده اللغـوي و هـذا  6مناسبة للطفل األقل من 
ــا ال تعتمـد لغـة ناطقــة وتعتمـد علــى الرمـوز واإلشـارات فقــط، مـا ال غـري مناســبة للطفـل اجلزائــري  %  23.07تـوفره هــذه الرسـوم أل
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ــا تقــدم باللغــة اإلجنليزيــة حيــث ال يــدرس الطفــل اجلزائــري اللغــة اإلجنليزيــة هــذا الســن، باإلضــافة إىل أن أغلــب  مــن حيــث اللغــة أل
وإن كــان هــذا يعتــرب نقطــة إجيابيــة يف إثــراء رصــيد الطفــل اللغــوي بالنســبة  % 60باإلجنليزيــة  مبعــدل  الرســوم املتحركــة تقــدم عناوينهــا

ة للغة اإلجنليزية إال أنه يسجل كنقطة سلبية يف تعامل القناة مـع اللغـة العربيـة الـيت تعتـرب اللغـة األم جلمهـور مشـاهديها يف األخـري فكـر 
يف هــذا الســياق ال أقصــد قنــاة جزائريــة تبــث رســوم فرنســية أو يابانيــة إمنــا إنشــاء صــناعة  بنــاء إعــالم مرئــي موجــه للطفــل اجلزائــري، و

إعالميــة عمومــا وخاصــة بالطفــل ســواء مــن حيــث الرســوم املتحركــة، احلصــص، املسلســالت، موجهــة للطفــل اجلزائــري تعــرب عنــه بلغتــه 
هــا فاعــل أساســي وصــانع هلــا حلــم بعيــد، يبقــى قــائم حلمايــة بلهجتــه العربيــة واألمازيغيــة، تنقــل لــه تارخييــه وجغرافيتــه، ويكــون هــو في

  :ومن االقرتاحات .أجيال قادمة

   إخل..وأدب الطفل النفس وعلم والرتبية اإلعالم يف خمتصني تضم اجلزائري يف التلفزيون األطفال بربامج خاصة دائرة إنشاء-1
قـق املباشـر الربنـامج أن فيـه شـك ال ممـا-2   يربـك قـد للطفـل وجـه ي الـذي مثـل برنـامج يف لّكنـه التفاعليـة،و  التلقائيـة مـن جـوا حيّ

  . حرج يف واملقدمني املعد ويضع الربنامج حمتويات
   .وتقاليدنا عاداتنا أو اإلسالمية وقيمنا تتناىف ال حىت دقيقة دراسة لألطفال املوجهة املادة دراسة -3
 منـه منـاص ال سبيال الوسائل هذه من والتعليمية الرتبوية العملية ذتتخ أن املفروض من بات احلديثة، االتصال تكنولوجيا خضم يف
ا مـن الـيت احلضـارية السـلوكات الطفـل وإكساب واملعرفة العلم إيصال أجل من  ووطنـه بدينـه يعتـز متماسـكا، جـيال تؤسـس أن شـأ

  .ادلالع غري العامل هذا وسط يف جدارته إثبات أجل من جاهدا ويعمل وتقاليده، وعاداته وقيمه
  :هوامشال
  76 -75ص 2012،  :عمان والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار ؛1 والطفل ط اإلعالم وسائل الدليمي، حممد الرزاق عبد1 
  .48 ص ،2005 ، اهلدى دار :مليلة عني) زي  ع حمنر ال عبد الجزائري رالمفكّ  نظرية في قراءة يم،والق اإلعالم بوعلي، نصري2 
  139 ص ،)1990-1989(04 اجلزائر جامعة حوليات ،"الوسيلة عصر يف الرسالة تعثر :اإلسالمي اإلعالم " ن،الرمح عبد عزي3 
  572 ص .) 2001 الرتبية ، الثقافة و وزارة منشورات :دمشق( أسعد تروجيه الّنفس، علم يف املوسوعي املعجم سيالمي، نوربري 4-
   16ص ، 1970 بريوت ، الّلبناين الكتاب دار :؛2 املتجددة ط الرتبية غالب، حنا5
  880ص ، بعد ،2008 ، :بريوت املشرق، دار ،43 ط واألعالم، الّلغة يف املنجد 6

 raymoddany, l'enfant et l'education ,editionarmodcolin,edition presse univercitaire de france 7  
        paris,1992,p 30.  

8-  L'ecole maternelle, jeanvial , 2 eme édition,1989, p 7.  
  .1990يوليو   20 – 17من امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل و رفاهيته بليبرييا، 02املادة  -9

  . 09،ص 2009ميلود مراد، تأثري التلفزيون يف تلقني اللغة العربية للطفل، دار النهضة،  -10
  .11، املنصورة، ص1،2005لنشر و التوزيع، طتوفيق الواعى، اإلبداع يف تربية األوالد، دار الشروق ل -11
  .157، بريوت، ص1،2003سعد ابراهيم الديهي، موقف اإلنسان من تنشئة الطفل، دار اجليل،ط -12
  .  392موسوعة سفري لرتبية األبناء، مرجع سبق ذكره، ص  - 13

  .394موسوعة سفري لرتبية األبناء،نفس املرجع ، ص  -14

  .199سبق ذكره، ص  توفيق الواعى، مرجع  -15
  .392موسوعة سفري لرتبية األبناء، مرجع سبق ذكره، ص  -16
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17- )http://www.saaid.net/tarbiah/107.htm -  
  . 210توفيق الواعى، مرجع  سبق ذكره، ص  -18

  .170، ص  2010، إيرتاك للطباعة ،القاهرة، 1ة، طالصيفي حسن، الفضائيات العربية يف عصر العومل -19

20- Sylvie,l’enfant et les ecrans , edi chu sainte-justice,Quebec,2010, p 25.   

  . 25توفيق الواعى، مرجع  سبق ذكره، ص -21

  .39حممد عوض، مرجع سبق ذكره، ص  -22

23-- Sylvie,op.cit, p 20. 
  .161سبق ذكره، صسعد ابراهيم الديهي، مرجع  -24 

  .10ميلود مراد، مرجع سبق ذكره ،ص  -25
  . 160سعد ابراهيم الديهي، مرجع سبق ذكره، ص -26
  .39حممد عوض، مرجع سبق ذكره، ص   -27
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  .هم مشكالت الطفولة بالجزائر المعاصرةقراءة سوسيولوجية أل
  

  بن لحبيب بشير : الدكتور               بكاي رشيد: الدكتور           
  مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة باألغواط       باالغواط جامعة عمار ثليجي      

  
  : ملخص

تمع ككل، فحقوق  ،ي لألسرة، وأي اعتداء عليه وعلى سالمتهد الطفل املكون األساسيع هو مبثابة مساس باألسرة وا
لدولية على الصعيد الداخلي يف القوانني الداخلية، أو على الصعيد اخلارجي يف املواثيق ا سواء احلمايةالطفل حتضى بقدر كبري من 

ا الطفل ؛تكون نابعة من احمليط االجتماعي واالسري ،وبناءا على ولعل خمتلف املشكالت النفسية واالجتماعية، اليت يتعرض هل
  .هذا سوف نتناول يف هذا املقال، أهم مشكالت الطفولة باجلزائر املعاصرة

واقع الطفولة  -مشكالت الطفولة  –الطفولة : الكلمات المفتاحية   
 
Abstract : 
The Child is the main component of the family, and anyattack on him and hissafetyis a violation 
of the family and the society as a whole. The rights of the childreceive a great deal of protection 
bothinternally in internallaws, or at the externallevel in the international charters and perhaps 
the variouspsychological and social problemsfacing the child , Based on the social and 
familyenvironment. Based on this, wewilldiscuss in thispaper the most important problems of 
contemporarychildhood. 
 
 

  :مقدمة
ا الفرد  تعترب الطفولة من   وبقدر  معارفه واجتاهاته وقيمه ومبادئه شكيل كثري من معلوماته و فهي أساس ت ،أهم املراحل اليت مير 

من قبل القائمني على تربيته بقدر ما حيقق من منو سليم يف املراحل اليت تلي  ،ما جيده الطفل يف تلك املرحلة من رعاية واهتمام
  .تلك املرحلة كاملراهقة والرشد 

 يف تربية الطفل االجتماعية التنشئة عملية خالل من ذلك و األسرة هي؛لطفللدى ا االجتماعيةمنو العزلة  أسبابكما أن  احد 
وسلوكه  سوف ينعكس ذلك على شخصيته ،سليمة مع الطفل اطئة والغرياخل رتبويةال لألساليب األسرةحيث عند استخدام 

تمع ،مشاكل اجتماعية و نفسيةظهور  وهذا ما يرتتب عنه ،السلبب     .تعكس طموحه كعضو يف ا
  :اإلشكالية: أوال

 بيتهتر وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعية يف  األسرةهي  ،منو العزلة االجتماعية لدى الطفل أسبابن احد إ
سوف ينعكس ذلك على شخصيته وسلوكه  ،سليمة مع الطفل الرتبوية اخلاطئة والغري لألساليب األسرةيث عند استخدام ح

واالفتقار  خرينباآل االرتباط الوثيق إىلاحلاجة  إشباعترتبط بعدم  ،وحدها خربة ضاغطة االجتماعيةباالجتاه السليب ،ومتثل العزلة 
العالقات معهم اذ تتسم العالقات  وإقامة ،خرينباآلالذي يكون استجابة للقصور والعجز يف االتصال  ؛اىل التكامل االجتماعي
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 خريناآلعن  بعيد انه،أس والنبذ ، وحيس الفرد الذي يشعر بالوحدة او العزلة االجتماعية يف ظل العزلة باالنفعالية مع الشعور بالي
سه على أساس انه مرفوض اجتماعي ك ، حيث أنه يربمج نفشو يتولد عن هذا انفصام داخلي جيعل من سلوكاته و تصرفاته حمل 

ىل عامل الوالدين خاصة فيما يتعلق بالدرجة االوىل ا و هذا ناتج، السيئحيث تظهر فيه مسات العنف و اخلوف و السلوك 
تمعات ، فهي ،بالتنشئة االجتماعية ، ألن األسرة ككيان اجتماعي  فهي مبثابة املؤسسة املكملة للنسيج التحيت ألي جمتمع من ا

تمع  ا،يئ الطفل لالندماج والتفاعل مع ا بالنسبة له  األوىلة والعادات فهي اجلماعة املرجعي مالقي ،هي اليت تنقل اىل الطفل أل
تمع  ،لتكوين ومنو شخصيته ، فإذا كانت التنشئة االجتماعية صحيحة كان الطفل األوىلوفيها توضع البذور  أكثر اندماجا يف ا
  .و العكس صحيح

  :الدراسة تساؤالت
  ما هو واقع الطفولة يف اجلزائر؟ -
  املشكالت اليت تعاين منها الطفولة يف اجلزائر؟ أهمماهي  -

  
  :أهداف الدراسة :ثانيا 

 على تناوله قررنا خطورة مرحلة الطفولة ، إىل احملددة، وبالنظر األهداف مجلة من البلوغ حماولة دراستنا هو من اهلدف إن
اجتاهني متعاكسني ، إما طفل مبدع خيلق قيمة مضافة أو طفل  إىلاعتبارها مرحلة مهمة يف حياة الطفل و اليت تدفع بالطفل 

تمع و يصبح تكلفة األسرةطر على مشاكس خ   .و ا
  :التالية األهداف إىل حتقيق تسعى ،الراهنة دراستنا ضوء هذا فإن ويف
  .مشكالت الطفولة يف اجلزائر أهمتشخيص   -
  .مشكالت الطفولة يف اجلزائر وأسبابعوامل  أهمالوقوف على  -
  

  :حديد المفاهيم ت:ثالثا 
  :تعريفات الطفولة

 xviii"ة هو املولود حىت البلوغ، والطفولة هي مرحلة من امليالد إىل البلوغالطفل يف اللغ"
  :ويشري قاموس أكسفورد

ا الوقت الذي "  إىل الطفل على أنه اإلنسان حديث الوالدة سواء كان ذكراً أو أنثى، كما يشري إىل الطفولة على أ
 xix"يكون فيه الفرد طفالً ويعيش طفولة سعيدة

  :انكما يشري قاموس لوجنم
و منذ وقت والدته حىت بلوغه سن الرابعة عشر أو اخلامسة عشر وهو االبن أ ،شخص صغري السنإىل الطفل على أنه   

ا املرحلة الزمنية اليت متر بالشخص عندما يكون طفالً  ؛عرف الطفولةتاالبنة يف أي مرحلة سنية، كما   .على أ
 عام ويطلق على األفراد من سن الوالدة حىت النضج اجلنسي، ومعىن معىن ،وينطوي مفهوم الطفل يف علم النفس على معنيني

 .خاص ويطلق على األعمار فوق سن املهد وحىت املراهقة
ا   : تعرف الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع على أ
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فيما حيفظ حياته؛ ففيها يتعلم ويتمرن  اليت يعتمد فيها الفرد على والديه اعتماداً كلياً  ؛هي تلك الفرتة املبكرة من احلياة اإلنسانية  
ا بل هي قنطرة يعرب عليها الطفل حىت النضج الفسيولوجي والعقلي والنفسي  ،للفرتة اليت تليها وهي ليست مهمة يف حد ذا

  .xxواليت تتشكل خالهلا حياة اإلنسان ككائن اجتماعي ؛واالجتماعي واخللقي والروحي
  

  :خصائص الطفولة:رابعا
  :ائص االجتماعيةالخص  -01 

حيث إن الطفل يف هذه املرحلة يعمل على تكوين عالقات ،تتميز مرحلة الطفولة مبجموعة من اخلصائص االجتماعية 
ويغلب عليه حب الظهور ويبدأ  ،ويفضل اللعب مع فئات قليلة العدد كما أنه مييل إىل الزهو واخلياالت ؛اجتماعية مع اآلخرين

كما أنه يف هذه املرحلة تغرس يف نفوس األطفال الكثري من القيم واالجتاهات   ،حلة يف الظهور عند الطفلاجتاه التعاون يف هذه املر 
وفيها أيضًا تتعدد مفاهيم الصواب واخلطأ واخلري والشر وذلك عن طريق اآلباء، ويزداد تفاعل الطفل يف  ؛األخالقية واالجتماعية

تمع ويكون مستعداً  ،هذه املرحلة مع الوسط احمليط ويكتسب العادات والتقاليد  ؛لتعلم النظم اليت جتهزه لكي يكون عضواً يف ا
تمع   .وكذلك يصبح أكثر قدرة يف أن يضع يف اعتباره شعور اآلخرين ويقبل أهداف اجلماعة ،املوجودة يف هذا ا

يكون عاجزاً وضعيفًا ولكن سرعان ما ،كرة السن املب ههذاليت متيز تلك املرحلة هو أن الطفل يف  ،ومن اخلصائص العقلية األخرى 
تظهر صفاته اخلاصة اليت  ،الكتساب مهارات ال حصر هلا ويف غضون أسابيع قليلة ؛يتشبث باحلياة وسرعان ما يبتكر حركات

ا روابط متعددة ؛جتعل منه شخصية منفردة كما أنه خملوق اجتماعي   .سرعان ما حياط جبماعة األقران اليت تربطه 
  : الخصائص العقلية -02 

يف أن الطفل يأخذ يف االنتقال من مرحلة اخليال واللعب اإليهامي  ،وتتمثل اخلصائص العقلية يف مرحلة الطفولة املتأخرة
اليت يعيش فيها كما أن القوى ؛فاتصاله بالعامل احمليط به يزيد من مدركاته احلسية لعناصر البيئة  ،إىل مرحلة الواقعية أو املوضوعية

كذلك تزداد قدرة الطفل على االنتباه اإلرادي ولكنه ،والربط والقدرة على التصور ،والتفكري  ،عقلية تأخذ يف النضج كالتذكرال
اليت تعينه على فهمه ملوضوعات الدروس وذاكرة الطفل  ؛حيتاج إىل معاونة من حيث مراعاة مدة الدرس واستخدام وسائل اإليضاح

وقادرة أيضًا على االحتفاظ باملعلومات أطول مدة ممكنة  ،قادرة على استيعاب الكثري مما يصل إليها ،يف هذه املرحلة ذاكرة قوية
  .xxiمما يؤدي بالطفل إىل إتقان كثري من املهارات احلركية والعقلية ،والتكرار شاهدةكرة على االستفادة من كثرة املوتساعد قوة الذا 

كما يصبح أكثر مرونة يف استخدام هذه   ؛تخدام املعلومات اليت يدركها إدراكًا مباشراً التفكري باس ،ويف هذه املرحلة يستطيع الطفل 
ة يف صورة فكرة، كما أنه يتسم بالقدرة على إدراك التحويالت يعلى استعادة األحداث احلقيق ،املعلومات كذلك يصبح أكثر تركيزاً 

ا واليت تؤدي إىل تغري الشيء من حالة إىل حالة أخرى كما أنه يت ميز بالتصنيف لألشياء، وأيضًا القدرة على التسلسل اليت يقصد 
  .xxiiتبعًا ملتصل كمي كما أنه يستطيع أن يتعامل مع الزمان واملكان بسهولة ،القدرة على ترتيب األشياء

ا ف ،كما أن مرحلة الطفولة املتأخرة    ا فرتة خاصة يف حياة كل شخص أل رتة هامة تتميز من حيث اخلصائص العقلية بأ
تمع وأنه البد لكي يتحقق هذا التعليم ،للتعليم حيث ميكن للطفل أن يتعرف على العامل اخلارجي  ومعرفة ما هو متوقع من ا

  xxiiiوأن يبعد بقدر اإلمكان من القلق والتوتر ،جيب أن يتم توفري جو من احلرية والسعادة للطفل
  : الخصائص الجسمية - 3 

ا فرتة منو جسمي بطئ وموحد تقريبًا وتتغري ،خرة تتميز مرحلة الطفولة املتأ مبجموعة من اخلصائص اجلسمية حيث إ
بالرغم من أن الرأس يظل أكرب نسبيًا إذا قورن  ،فيتناقص سوء توزيع النسب الشائعة يف املراحل السابقة للنمو ؛فيها نسب اجلسم
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اية هذه املرحلة ،اللينةويف هذه املرحلة يفقد الطفل معظم أسنانه  ،بباقي أجزاء اجلسم تكون قد متت معظم  ،حىتوما إن يبلغ 
أخذ شكالً حمدداً وهذه التغريات تغري الصورة اليت يكرب األنف و يو  ؛تتسطح اجلبهة وتربز الشفاه ،أسنانه الثابتة وخالل هذه الفرتة

ل يف هذه الفرتة أو هلذه املرحلة فإن الزيادة فيه وكذلك بالنسبة لوزن الطف ،عليها مظهر الطفل يف مرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة
  .تكون بطيئة وموحدة

ا مبثابة ،وجيب على اآلباء والوقوف على طبيعة هذه املرحلة وخصائصها اجلسمية   ا تعترب مرحلة هامة جداً أل حيث إ
واليت  ،هتمام باحلاجات األساسية للطفلومن هنا جيب على اآلباء اال ،اإلعداد للدخول إىل املرحلة التالية وهي مرحلة املراهقة

طفل وينعكس للهلا من أمهية بالغة  ،ملاكل وامللبس والشعور باألمن واألمانأمثل امل؛ترتكز بشكل حساس على احلاجات اجلسمية 
  .ومتيزه خبصائص جسمية عن أقرانه ممن هم يف مثل عمره ،ذلك على منوه من الناحية اجلسمية

  
  :  ليةالخصائص االنفعا - 4 

بل التهييج الشديد وتعكس استجاباته  ،يكون الطفل يف هذه املرحلة يف حالة شبه مستدمية من التطور االنفعايل
وحساسية هذا اجلهاز للتأثر مبا حييط به كما أن الطفل يف هذه املرحلة يكون عدمي القدرة ،االنفعالية كل من حالة جهازه العضوي 

قدرة على التوقف، كما أن األطفال الضعاف اليكون ما به من تشبث وإصرار قدر ما هو عدم  وال؛على حتويل سلوكه أو تعديله 
بعدم الثبات االنفعايل  ،وبذلك تتصف هذه املرحلة ،ويتملكهم السأم والقلق ،يف األداء احلركي يكونون هدفًا لالضطرابات املزاجية

  .xxivوالتقلب املستمر
مثل حبه لألصوات والورود وغريها من  ،من خالل املصطلحات اخلاصة مبيوله ،ذاتهالطفل يف هذه املرحلة مييل إىل فهم    

ترتبط بسمات شخصيته والدوافع والقيم  ،كما أن مفهومه عن ذاته يتضمن وصفات متغرية  ،األشياء اليت ترتبط برغباته وميوله
تمع القول أن مفهوم الطفل عن ذاته يتغري من إىل  ،Livesley and Bromley مما دفع ليفسلي وبر وميلي ،السائدة يف ا

ولعل أشهر االنفعاالت يف مرحلة الطفولة املتأخرة تتمثل يف  طبقًا للتغري يف ميوله ورغباته؛ ؛مرحلة عمرية إىل مرحلة عمرية أخرى
ه املخاوف املستثارة فبالنسبة النفعال اخلوف يالحظ أنه يف الوقت الذي تتناقص في ،اخلوف والغضب والغرية واالستطالع والسرور

ا كما تظهر أنواع  ؛من األشياء احملسوسة تزداد املخاوف من األشياء املتخيلة يف الظالم مثل اجلن والعفاريت واملوت وما يرتبط 
جديدة من املخاوف مثل اخلوف من أن يوصف الطفل بأنه خمتلف فيتعرض للسخرية من أقرانه، واخلوف من الفشل يف املهام اليت 

واليت قد تعود إىل املشكالت يف املدرسة أو املشكالت املرتبطة بالتوافق  ،وبذلك تظهر بوادر القلق يف هذه املرحلة ؛ا يقوم
قد ينقل  ،انفعال الغرية فإن الطفل الذي يشعر بالغرية من أخوته داخل املنزل اأم .واملشكالت الصحية ،الشخصي واالجتماعي

وخاصة الذين يظهرون التفوق أو الشعبية بني التالميذ، وبالنسبة النفعال االستطالع فيتسم يف  ؛هذا الشعور إىل زمالئه يف الفصل
ويلجأ الطفل يف هذه املرحلة  ،ويرجع ذلك إىل أن البيئة من حول الطفل مألوفة لديه ،هذه املرحلة بأنه أقل قوة من املرحلة السابقة

كما أنه يتعلم القراءة اليت تزداد أمهيتها بالنسبة للحصول على املعارف   ؛وماتإىل األسئلة للحصول على مزيد من املعرفة واملعل
  .واملعلومات

  :مشكالت الطفولة في المجتمع الجزائري المعاصر ألهمتشخيص :خامسا 
تمع اجلزائري ؛ يف التغري مبفهومه الواسع وعلى مجيع  األخريةيف السنوات  متاشيا مع سنن  ، وهذا األصعدة، وبعد االلفينات بدأ ا

اهللا يف خلقه؛ والن الطبيعة البشرية ال تعرف السكون والثبات ، بل تعرف التحول والتطور والتقدم ؛ وهذا ما عكسه تاريخ تطور 
  .الناس، عرب احلقب الزمنية املختلفة أحوال
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تمع تلشيء مييز التغري االجتماعي ؛ مبفهومه السوسيولوجي هو البناء الذي ميثل خم أهمولعل       ف املؤسسات املوجودة يف ا
 اإلنسانولعل هلذه املؤسسات  ، وظائف حمددة داخل هذا البناء الكلي ؛ وميكن قياس ذلك وفق النظرية البنائية الوظيفية ، مثل 

تمع الكلي ؛  تمع ؛ وبالتايل اي خلل عضوي ، يف جسم  وأعضاؤهالذي ميثل ا  عضاءاأليؤثر على  اإلنسانمتثل مؤسسات ا
تمع ومؤسساته؛ فأي خلل داخل وظائف املؤسسات،معتال كلية اإلنسان؛ فيصبح جسم  األخرى   وهذا التمثيل ينطبق على ا

تمع اجلزائري ؛كان يف مؤسساته     تمع ، ومن مظاهر التغري االجتماعي املعاصر والسريع على ا ينعكس على كل مؤسسات ا
ية ، الثقافية ، االقتصادية ، السياسية ، الدينية والتنشآوية؛ الذي احدث اختالالت وظيفية يف هذا االجتماعية ، الرتبو : املختلفة 

  .واجلماعة واملؤسسة واألسرةعلى الفرد  أثرتالبناء الكلي ، الذي انعكس عنه ظهور مشكالت وظواهر اجتماعية سلبية ، 
تمع اجلزائري  أنواعهااملؤسسات ، مبختلف  وأصبحت   ا يف الواقع االجتماعي ، اكرب دليل على يف ا ، تعيش الآلوظيفة وخمرجا

  .وجود خلل يف وظيفتها املوجودة ألجلها
تمع اجلزائري ، ظهور اآلفات االجتماعية بأنواعها ؛ واختلت القيم واملعايري  إفرازات أهمومن   التغري االجتماعي ؛ على واقع ا

  .على مجيع الفئات االجتماعية عموما، وفئة الطفولة بشكل خاصاالجتماعية ، وانعكس ذلك بشكل كبري؛ 
  

  : أهم مشكالت الطفولة وهي:سادسا 
  :مشكلة انعدام و إهمال فضاءات اللعب المخصصة لألطفال -1

بناء فضاءات سكنية حضرية ، حماولة جعلها ذات مواصفات عاملية من خالل  إىل، توجه الدولة  األخريةما يالحظ يف السنوات 
، كان للطفولة نصيب من ذلك ؛ من خالل ختصيص فضاءات اللعب يف جل  اإلسرتاتيجيةاعتماد املدن الذكية ، وضمن هذه 

، وعدم  األطفالالكربى يف هذه الفضاءات هي ختريبها يف ظرف وجيز من طرف  اإلشكاليةاملشاريع السكنية املنجزة ، لكن 
ففقدت متاما  األطفالغري صاحلة للعب  ا عرضة للتخريب املتواصل حىت أصبحتمتابعة صيانتها من طرف اجلهات الوصية؛ وتركه

الطفولة مكانا كان متنفسها الوحيد للعب، يف ظل الضغط الرهيب الذي تعيشه املدن اجلزائرية حاليا ، مما ينعكس ذلك سلبا على 
اية املطاف تفقد الطفولة حق من حقوقهةواألزقخطرية لتلعب فيها كالشوارع  أماكن إىلكثرية   أحيانالطفولة فتتجه يف  ا يف ، ويف 

  .الكبار التاحلياة، وهو اللعب دون مبا
  :وتأثيره على الطفولة األسريالتفكك  -2

تمع اجلزائري اليوم، قد استفحلت  األسريظاهرة التفكك  إنمما الشك فيه ؛   أهمتدق ناقوس اخلطر، ولعل  وأصبحتيف ا
اجلزائرية ، خملفا ورائه الكثري من املشكالت ؛ من  األسرجرمية اجتماعية يف حق  أصبحطالق؛ الذي هذه الظاهرة هو ال أسباب

احلاضن هلا، واملهندس لشخصيتها والواقع اكرب  األحيانيصبح الشارع، يف الكثري من  أين أنواعهامعانات الطفولة ،بشىت  أمهها
  .دليل على ذلك

  : األطفالمشكلة عمالة  -3
عمالة األطفال من بني الظواهر االجتماعية؛ اليت أخذت أبعادا كثرية يف الوقت الراهن وذلك نظرا للنتائج الوخيمة اليت تعترب     

تنتج عن عمل األطفال يف سن مبكر، بغض النظر عن القوانني الصارمة والردعية اليت حتد من هذه الظاهرة ؛أو مجعيات حتمي 
ا كانت حمطة العديد من األديان ،حيث مت وضع قواعد السلوك هذه الفئة ، ومما الشك فيه ان حقوق  الطفولة والعناية واالهتمام 

ا أن تساعد يف القيام ببناء جمتمع سامي األعراق؛ يتصف بالعدالة واحملبة ففي سنة مت اإلمجاع علي االتفاق  1989 اليت من شأ
دولة من بينها اجلزائر، ولكن هذه الظاهرة  174صادقت عليها واليت  1990حقوقية الطفل واليت أصبحت قانون دويل سنة  ىعل
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 األحيانبشع يقضي يف معظم  إنساينهي انتهاك أخالقي واستغالل  األطفالمازالت موجودة يف اجلزائر رغم قلتها ،الن عمالة 
 .  xxvعلى خصائص مرحلة الطفولة

  :المحيط االجتماعي للطفل مشكلة-4
بداية حياته، وتتعلق بعالقته بغريه من الناس يف مجيع مراحل حياته ابتدءا من األسرة مث املدرسة  الظروف اليت حتيط بالشخص منذ 

تمع و    :وسنقوم بتوضيح ذلك كما يلي األصدقاءوا
بل  اإلنسانهي أول جمتمع يصاحبه  فاألسرةإذا كانت األسرة هي عامل الصحة األوىل فهي كذلك عامل مولد لالحنراف : األسرة 

تمع الوحيد الذي خيتلط به يف طفولته األوىل، فريسب يف ثنايا شخصيته ما يدور أمامه يف األسرة من أحداث، وينطبع يف وا
  xxvi.مشاعره ما يتلقاه من قسوة أو حنان أو عناية أو إمهال

ريه متاما عندما ء العمل غلقد أثبتت أحباث كثرية يف العصر احلاضر دور األصدقاء أو الرفاق يف سلوك الفرد أثنا: مجاعة الرفاق
إن مل جياريهم يف  الحتمال قويا يف انقياده هلم أسرته، فسلوكه يتأثر بسلوكهم فإذا كان سلوكهم غري سوي كان ا يكون وحده أو يف
موعة مؤمل وعمأفراوالنبذ واحلرمان من التعامل مع صبح غري متوافق معهم، والشعور بالقطيعة ،أذا أسلوكهم يقاطعونه يق األثر د ا

  xxvii.يتعرض له الفرد املنبوذ على أال يعرض نفسه له ،قسى عقابألنه أ
  ):القصر(األطفالمشكلة االعتداء الجنسي على  -5

تمع اجلزائري ؛ تنم يف جوهرها عن  أصبح،  األطفالظاهرة االعتداء اجلنسي على      مشكلة وظاهرة اجتماعية يف وسط ا
، جاعال من  األصعدةعلى مجيع  وإفرازاتهعوامل التغري االجتماعي  األحيانبها يف كثري من نفسية لدى الفرد، سب أمراضتفشي 
عبدا لشهواته وغرائزه بدون  وأصبحاملعاصر جمرد الة بال روح؛ جرده من مجيع طبائعه اخلرية؛ املفطور عليها منذ خليقته؛  اإلنسان

  .االجتماعية واألعرافقل، والع واألخالقذيبها والتحكم فيها، وفق معايري الشرع 
  :مشكلة انتشار آفة المخدرات وجميع الممنوعات في الوسط المدرسي - 6   
ا املتعددة؛ على  ووباءاملخدرات هذه ؛ أصبحت داءا ؛  آفة    ا وخملفا اجتماعيا يهدد واقع ومستقبل اجليل الصاعد نظرا لتبعا

متعددة  أمراضاعليها؛ يولد  واإلدمانلنفسي  للطفل، الن تناوهلا باستمرار صحة وسالمة اجلانب اجلسماين، والذهين والعقلي وا
  ...  جمرما او خمبوال عقليا او مريضا نفسيا او:   األحيان،فيصبح الطفل يف الكثري من  األطفالوسط جيل 

تمع دون استثناء سط  يف كل هذا؛ هو االنتشار الرهيب والواسع لظاهرة تعاطي املخدرات، يف و  األساسيةواملشكلة    كل فئات ا
  xxviii. األحياندون فعالية املنظومة السلطوية والقانونية الرادعة؛ هلذه الظاهرة يف كثري من و 
  :مشكلة استعمال العنف ضد الطفولة بكل أشكاله -7

ف مناطق العامل، حيث السيئة واملرفوضة اليت ميارسها األفراد جتاه بعضهم البعض واملنتشرة يف خمتل يعترب العنف من السلوكيات
م العديد من األضرار النفسية، واجلسدية، واالجتماعية، وحيدث العنف عادًة بني األفراد  يالقي األطفال معاملةً سيئةً تُلحق 

  .ةالذين تتدىن لديهم املعرفة والوعي، وتكثر مشكلة العنف يف الدول النامية والفقرية، ولكن هذا ال ينفي وجودها يف الدول املقدم
  
  :أسباب العنف ضد األطفال -1

  .    كالبطالة والفقر: اقتصادية أسباب
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المفاهيم الخاطئة حول أساليب كاخلالفات الزوجية، وزيادة عدد أفراد األسرة، والطالق، وإدمان املخدرات،: أسباب اجتماعية
استخدام العقاب اجلسدّي أو  ة تقتضيلى أّن التنشئة الصاحلع تقادساليب التنشئة الصحيحة، واالعنتيجة غياب أ: التنشئة
  .اللفظيّ 

  .كربامج األطفال: وسائل اإلعالم والبرامج التي تشجع العنف
ة املستويات؛ تسبب زيادة املشكلة وانتشارها: القوانين ة حبماية الطفولة على كاّف ّ   .فقصور التشريعات املعني

  :أشكال العنف ضد األطفال-2
وهو الذي يؤدي إىل فقدان حياة : النوع القاتل: للتعذيب اجلسدي، ويقسم إىل عدة أنواعهو تعرض الطفل :العنف الجسدي-أ

: وهو ما ينتج عنه إصابات خطرة كالكسور، واحلروق الشديدة، النوع األقل خطورة: الطفل نتيجة القسوة الشديدة؛ النوع اخلطر
  .ناطق احمليطة بالفم، أو األنف، أو العينني، أو اليدينامل: وهو الذي يؤدي اىل حدوث كدمات يف مناطق معينة من اجلسم، مثل

ً  : هو تعرض الطفل لألذى اجلنسي، ويقسم إىل عدة أنواع: العنف الجنسي-ب االتصال اجلنسي بأي شكل من األشكال، سواء
ال دون كان سفاح أقارب، أم اغتصاب، التحرش اجلنسي اللفظي عن طريق الكالم اجلنسي السيء، أو القيام ببعض األفع

، أو عن طريق إجبارهم على مشاهدة  الوصول ملرحلة االتصال اجلنسي، وذلك عن طريق استدراج األطفال الستغالهلم جنسيًا
  . األفالم والصور اإلباحية

  :       اإلهمال - ج
 كمشاهدةلبية  سطفية هو عدم توفري حاجات الطفل العاطفية الالزمة له كالتقدير، واحلب، وتعريضه ملواقف عا: اإلهمال العاطفي
  .املشاجرات األسرية

  .   وهو عدم توفري الرعاية الطبية الالزمة للطفل: اإلهمال الطبي
  . وهو عدم توفري امللبس أو املسكن للطفل: اإلهمال الجسدي

  .كعدم توفري التعليم، ورفض تسجيلهم يف املدارس: اإلهمال التعليمي التربوي
م الفكرية، وإمهال تطورهم الثقايففالاألطعدم تشجيع : اإلهمال الفكري م، باإلضافة إىل سلب ممتلكا   . ، وتقليل قدرا

  :        العنف النفسي
  .عدم توفري االحتياجات املادية الالزمة للطفل: الرفض
  .من خالل عزل الطفل عن اكتساب التجارب االجتماعية: العزل

دف خلق جوّ : الترهيب .                                                                      من اخلوف والرعب من شخٍص ما أو شيءٍ معني عن طريق التهّجم على الطفل 
ل، والسرقة، وترويج املخّدرات: اإلفساد   .كإجبار األطفال على القيام بسلوكيات سيئة، كالتسوّ

  .ةً إن كانت أمام اآلخرينعن طريق التلفظ بعبارات مهينة للطفل، وخاص: اإلساءة اللفظية
  :واالتصال وتأثيرها على الطفولة اإلعالممشكلة التكنولوجيا الجديدة لوسائل  -8

هناك عالقة وثيقة بني التقدم يف املنجزات التكنولوجية من جهة؛ وزيادة الوقت الذي يقضيه أطفالنا يف استخدام وسائلها من جهة 
 .أخرى

اهلواتف الذكية : بقوة تأثريها مثل  اشتهرت التكنولوجي اهلائل واملتسارع ظهرت وسائل مع بداية القرن اجلديد، والتطور و
 .األخرىواالنرتنت، التلفزيون ووسائل االتصال 
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فأصبحت هذه الوسائل مبثابة معلمني جدد ينشأ معها أطفالنا، ومن الواضح أن هذا التطور املفاجئ املتسارع واملستمر أحدث 
الطفل؛ ينهل من هذه التكنولوجيا، بكل ما  وأصبح  الطريقة اليت تربينا عليها، والطريقة اليت يرتىب عليها أوالدنافجوة زمنية كبرية بني

  .حتتويه من سلبيات وإجيابيات
  :خاتمة 

يف بيئته يعين ذلك عدم تكيف الطفل  ؛طفلالتغريا ما يف سلوك فإذا ما الحظنا  ،لطفلكبري يف التنشئة االجتماعية ل  للوالدين دور 
تمع( او البيئة اخلارجية )  األسرة( الداخلية  جسمية او ما إتبعا لعدة عوامل قد تكون وتتنوع  األطفالوتتعدد مشكالت  ،)ا

دت بالتايل اىل ظهورها أاليت تفاعلت وتداخلت مع بعضها و  األسباباحلضانة، وكل مشكلة هلا جمموعة من  اويف ،نفسية او اسرية
  .منها كمسبب للمشكلة ياوحتديد أ ،األسبابالفصل بني هذه  الصعب لدى الطفل ، ومن

  :هوامشال
  .82: ، ص2003الكويت، الدليل التشريعي النموذجي البديل حلقوق الطفل، املعهد العريب حلقوق اإلنسان، حامت قطران، 1
تمع،الشركة التونسية لل جنيبة الشريف بن مراد،1   .245: ، ص2001 نشر و تنمية فنون الرسم، تونس،طفلنا بني التشريع و القضاء و ا
  246مرجع نفسه  ، ص1
  79:، ص2000القاهرة ، املشكالت السلوكية لألطفال، مكتبة العبيكان، حممد علي قطب اهلمشري، 1
  .107، ص2000ديفيد اجنالند ، التلفزيون و تربية األطفال ، مكتبة العبيكان ، ترمجة حممد عبد العليم مرسي، 1
  146: ،ص 2003دل عبد اهللا حممد،عا 1
  .80حممد علي قطب اهلمشري، مرجع سابق، ص  1
  90: ، ص1986الكويت ، النمو النفسي االجتماعي للطفل يف سنواته التكوينية، حممد عماد الدين امساعيل، 1
م االجرام و العقاب ،غري منشورة، كلية احلقوق فاطمة الزهراء جزار، جرمية اختطاف األشخاص ، سالة ماجستري يف العلوم القانونية ختصص يف عل 1

  10: ، ص 2010ـ 2013والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، 
  .23، 21املرجع نفسه ، ص ص  1
 60: ، ص 2003االسكندرية،، مركز اإلسكندرية للكتاب،  الصحة املدرسية والنفسية للطفل حممد عبد احلليم منسي،  1
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  دور وسائل اإلعالم في الحياة التربوية للطفل
  بن مزاري فريال.أ

  كلية علوم اإلعالم واإلتصال-3جامعة الجزائر 
benmazari.feriel@gmail.com  

  
  :الملخص

ذه الوسائل واستخدامها من  إن االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم وخصوصا فيما يتعلق جبانب األطفال والعمل على تربيتهم 
تمع،كل هذا يؤدي إىل تشكيل وعي الثقايف و  اجل النهوض بالثقافة ومحاية الطفولة من الغزو الثقافات والعادات الدخيلة عن ا

طوير ملكاته العقلية مبا يتوافق مع عمره،وتعد الرتبية اإلعالمية للطفل أمهية قصوى لتمكني الطفل من التعرف والتقدم خطوة ت
خبطوة وزيادة رصيده الثقايف وهذا من خالل تعلم كيفية االستخدام األمثل أو األحسن لوسائل اإلعالم يف اجلانب التعليمي 

  .ساعدة يف تكوين شخصيتهوانتقائه الربامج اهلادفة وامل
   .الطفل،وسائل اإلعالم،الرتبية اإلعالمية:الكلمات المفتاحية 

Résumé :  
L’utulisation optimal des médias, en particulier enceque concerne le coté enfants et travailler à 
les élaver par ces moyens et utilisez les pour promouvoir la culture, et protéger les enfants contre 
cultures d’invation et les habitus étrangères à la communauté, l’éducation aux médias de l’enfant 
est d’une importance primordiale à utiliser ou mieux pour les médias dans l’aspact éducatif.       
Les mots clés : Enfant, médias, éducation aux médias. 

  
  :مقدمة 

من الوسائل اهلامة باعتبارها الوسائل األكثر اجنذابا لألطفال )التلفزيون والراديو واالنرتنيت (تعترب وسائل اإلعالم بوسائلها املختلفة 
جعل البعض يفكر للعمل على  ملا تقدمه من العروض مشوقة جتعل الطفل على تواصل دائم معها ويتابعها باستمرارية دون ملل مما

استغالل هذه الوسيلة بطريقة علمية وممنهجة تزيد يف مستقبله الدراسي وتنشئته بطريقة صحيحة وفعالة،واليت أصبحت املصدر هام 
  .للمعلومات

ة علمية تربوية مفيدة وعرفت اآلونة األخرية اهتمام متزايد بالرتبية اإلعالمية وتتمثل فإمكانية استغالل أدوات وسائل اإلعالم بطريق
وهذا بتوفري برامج والتطبيقات املساعدة للطفل يف حياته الدراسية ومحاية ثقافته احمللية وبلورة فكره جبانب علمي مفيد لتحليله 

  . الواقع بعيدا االفرتاضي
  :اإلشكالية 

ا معظم دول العامل وخاصة يف ظل التطور احلاصل للوسائل اإلعالم برزت احلاجة للرتبية اإلعالمية كمريب ثاين ل لطفل ،اليت نادت 
منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة واإلعالم اليونسكو بعبارة جيب أن نعد النشء للعيش يف عامل سلطة الصورة والصوت و 

تمع واحلد من ظا هرة العنف لديهم الكلمة،وهذا لتمكني الطفل من االنتقاء  أفكار جديدة املفيدة من الثقافات الدخيلة عن ا
وسائل  اليت تروجها بعض الوسائل واحملافظة عن القيم لدى األطفال،من خالل هذه املداخلة حناول  إبراز الدور الذي تلعبه
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حمولة منا العمل على تبيان  اليت عرفتها الوسيلة اإلعالمية اإلعالم يف التنشئة االجتماعية الصحيحة للطفل خصوصا بعد التطورات
  احلياة الرتبوية للطفل؟  الم يفماهو الدور الذي تلعبه  وسائل اإلع:والتساؤل اإلشكالية كالتايل عال اليت تقوم بهالدور الف

  :للوصول إىل قدر أكرب من اإلجابات نطرح التساؤالت التالية
  ماهو أثر وسائل اإلعالم على الطفل ؟-
  ماهي أهم الوسائل اإلعالمية املسامهة يف تربية الطفل ؟ -
  ماهي أمهية  اإلعالم الرتبوي يف  تربية للطفل؟ -

  : الهدف من البحث
دف كذلك إىل التطرق واقع اإلعالم الرتبوي  دف هذه املداخلة إىل تطرق دور وسائل اإلعالم يف الرتبية اإلعالمية للطفل،و

هتمني بوسائل اإلعالم ودوره يف حياة الطفل وأهم الوسائل املسامهة و املساعدة يف تنشئة الطفل،وهذا من خالل آراء الباحثني وامل
  .    من ناحية الرتبوية هلذه الوسيلة اإلعالمية وأثرها على الطفل

  :تحديد المفاهيم البحث
:الطفل  

1.ويعرف الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر،ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه  
  :وسائل اإلعالم

2.صد بوسائل اإلعالم مجيع الوسائل واألدوات اليت تنقل إىل اجلماهري املتلقية ما جيري من حوهلا عن طريق السمع والبصرويق  
  :ةالتربية اإلعالمي

ا عملية توظيف وسائل اإلتصال بطريقة مثلى من اجل حتقيق األهداف الرتبوية املرسومة يف  وتعرف الرتبية اإلعالمية على أ
  3.ليمية والسياسة اإلعالمية للدولةالسياسة التع

: منهج البحث    
يعتمد البحث نظريا على املنهج املسحي لتوافقه مع طبيعة الدراسة الوصفية التحليلية وأهدافها،والعمل على تأصيل مفاهيم املتصلة 

.بالبحث والكشف كل عنصر من عناصره،هذا لتقدمي دور وسائل اإلعالم من الناحية الرتبوية للطفل  
 

  وسائل اإلعالم والطفل: المحور األول
ا أثرت بشكل مباشر وغري مباشر على سلوك الطفل ،وأصبحت من عوامل  مسامهة  إن التطور احلاصل يف وسائل اإلعالم وتقنيا

  .يف التنشئة والرتبية الطفل إعالميا 
   مراحل الطفولة 1.1

  .من الوالدة حىت الفطام: المهد-
4.سنوات 5-3:المبكرة-  

                                                             
.142:،ص2015،دار املعتز للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،1اإلعالم والطفل،ط:عزام حممد علي جويل وآخرون  1 

142:،ص1،2010دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيين ،جملة جامعة األزهر،العدد:موسى عبد الرحيم حليس  2   
.  127:،دار اجمد للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ص1الرتبية اإلعالمية،ط:معاذ امحد منصور   3  

.84:ص:نفس املرجع السابق  4  
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  .تبتدئ من السابعة إىل غاية احلادية عشر :المرحلة المتوسطة -
5.تبتدئ من احلادية عشر إىل سن الرشد: الطفولة المتأخرة  

  المؤثرات التربوية على الطفل 2.1
تمع وهو البيئة الثقافية اليت يكتسب من :المنزل ها املنزل يلعب دورا رئيسيا يف تربية الطفل،وهو أول مؤسسة من مؤسسات ا

  .الطفل لغته وقيمه ،وتؤثر يف تكوينه اجلسمي والنفسي واالجتماعي
لألسرة دور كبري يف تربية الطفل حيث الدين يتم تلقينه من األسرة الوالدين واملربني بشكل خاص كما قال صلى اهللا عليه  :األسرة
ما فأبواه يهودانه أو ينصرانه ،لذا تلعب ثقافة الوالدين وتربيتهما املسبق:وسلم    6.دورا رئيسيا يف توجيه الطفليف حلياة ة وخرب

تطور مفهوم املدرسة يف العامل العريب من التعليم إىل التعليم والرتبية مبعىن أن تكون املدرسة مصدر مفاهيم وقيم وثقافة  :المدرسة 
  7.عامة إضافة إىل دورها التعليمي العادي

ملدرسة والشارع هو األصدقاء واجلريان والتأثري يكون عادة يف السلوكيات اليت يكاد يكون تأثري الشارع يفوق تأثري ا :الشارع 
  8.سرعان ما تنتقل بني الصغار

تمع هو األسرة األكرب وهم األقارب واملعارف، وهم الذين يزورهم الطفل مع أسرته سواء األقارب أو األصدقاء :المجتمع    .ا

ية بني الطفل والعامل اخلارجي وتتمثل يف اإلعالم املشاهد واملقروء واملسموع مؤثر هي أدوات التواصل اجلماهري  :وسائل اإلعالم
  .هائل يف تكوين األبناء،ملا يتمتع به من حضور وجاذبية وإتقان

   كيفية تأثير وسائل اإلعالم على الطفل3.1

حتوي كم كبري من اإلثارة و  أوكليا عليه   وهو التأثري املباشر يف نفس الطفل ويتكون عندما تكون الرسالة جديدة: التأثير اآلني
   .التشويق

وهو األشهر واألعم وذو األثر البعيد لنفس الطفل حني يتعرض الطفل لرسائل متقاربة يف أزمنة خمتلفة وبشكل  :التأثير التراكمي
.متدرج ومن خالل أكثر من صورة وطريقة مما يرسخ يف نفسه متاما األفعال واألقوال  

اإلعالم على الطفل مدى تأثير4.1  
ا ومدى اجنذاب الطفل إليها -1   .نوعية الوسيلة وقو
   .عمر الطفل وخلفيته الثقافية وبيئته االجتماعية- 2

ه خصوصا يرسل ل نوعية الرسالة للطفل من خالل املادة اإلعالمية املقدمة وتعترب هذه أهم قضية فالطفل مستقبل جيد لكل ما3-
  .ارة للطفلإثإذا صاحب املادة تشويق و 

9.الوقت الذي يقضيه مع وسائل اإلعالم -4 

                                                             
االجتماع السياسي ،جامعة  األحداث السياسية املشاهدة على التنشئة السياسية للطفل على التلفزيون ،رسالة املاجيسرت،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم علم أثر:خمتارميينة 5

   .100:،ص2008- 2007اجلزائر 
.73-72:اإلعالم الرتبوي، دار اخلليج،ص:ماجدة امحد صرايرة 6  

.88-87:مرجع سابق،ص 7  
.88:فس املرجع السابق،صن 8  

.94-88:مرجع سابق،ص 9  
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اإلعالم التربوي و الطفل.  5.1  
ن دور املؤسسة اإلعالمية ال يقل قيمة عن دور املؤسسة الرتبوية يف التنشئة االجتماعية للفرد إىل جانب املؤسسة العائلية،كما إ

  .10لوقت الذي يقضيه يف املدرسةالوقت الذي يقضيه  الطفل مع وسائل اإلعالم ال يقل أمهية عن ا

 من جانب اإلسالم) التربوي (مقومات إعالم الطفل . 5.1.1
 . اإلسالم مرجعية كاملة يف كل األعمال-
 11.يهدف إىل بناء الشخصية املتكاملة للطفل-

  المحتوى التربوي في اإلعالم . 5.2.1
  :ميكن أن يصاغ احملتوى الرتبوي من خالل

املختصرة املباشرة،الدراما،األلعاب،املواقف التمثيلية،األناشيد،األلعاب  املصورة، التوجيهات–وءة املقر –احملكية :القصة-
  .)الكمبيوتر(

  كيفية االستفادة  من اإلعالم في خدمة الجانب التربوي . 5.3.1
  :ميكن أن يتم ذلك من خالل

  .خلدمة اجلانب الرتبوي ) متلفزة(تطوير برامج إعالمية -
  .12ملواد اإلعالمية املقدمة للطفلالتنويع يف ا-

  وسائل اإلعالم التربوي و الطفل  . 6.1
 التلفزيون و الطفل . 6.1.1

إن املشاهدة التلفزيون أصبحت تستهلك من وقت الطفل أكثر من أي :إن اهتمامنا بتأثري التلفزيون يف الطفل العتبار أساسي
اسم جليس الطفل ،وال نعدو احلقيقة إذا قلنا أن أطفالنا عديدين يف  ،وال عجب أن يطلق عليه البعضالنومنشاط أخر باستثناء 

جمتمعاتنا اليوم جيلسون مع التلفزيون أكثر مما جيلسون مع والديهم،ويف إحصائية أمريكية وجد بعض الباحثني أنه يف املتوسط يوجد  
سنة ما  65توسط منذ الثانية من عمره حىت نصف،ويشاهد املرء يف املالتلفزيون يعمل مخس ساعات و  يف البيت األمريكي جهاز

   13.يعادل تسع سنوات طيلة حياته
  نماذج من وسائل اإلعالم التربوي . 6.2.1

االت الرياضية و التعليمية و الرتبوية و الطبية و االقتصادية و : االنترنيت- هلذه الشبكة العديد من االستخدامات يف كافة ا
لق مبجال الرتبية و التعليم يوجد العديد من تلك االستخدامات  كما تسمح هذه الشبكة االجتماعية وغريها ،وفيما يتع

  :،ومن أبرز خدمات االنرتنيت هي كالتايل )الربيد اإللكرتوين ،ونقل امللفات :مثل (للمستخدم بالدخول إىل خدمات االنرتنيت 

                                                             
.375مرجع سابق،ص:عزام حممد علي جويل وآخرون  10  

95. ص:نفس املرجع السابق  11  
.435-434نفس املرجع السابق،ص 12  

تمعات املعاصرة،ط:صاحل خليل أبو أصبع دالوي للنشر والتوزيع،عمان،األردن،5اإلتصال واإلعالم يف ا .270-269:،ص2006،دار ا 13  
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الت اإللكرتونية، واملوسوعات، و القواميس، وقواعد :لمث(توافر العديد من مصادر املعلومات، وإتاحة سهلة الوصول إليها - ا
  14 ).البيانات و املواقع التعليمية 

   :التلفزيون- 
ا من املطبوعات أو معينات تعليمية مصاحبة مما حيوى  يقصد بالتلفزيون الرتبوي جمموعة املواد و الربامج الصوتية املصورة وملحقا

يونية على الدوائر املفتوحة أو يتم اإلنتاج و النقل بواسطة احملطات واألجهزة الصغرية على الدوائر إنتاجه وبثه بواسطة احملطات التلفز 
  15.املغلقة للمدارس واملعاهد واجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية

  
لمية و دراسة مسحية لمجموعة من األدبيات الع"اتجاهات دور وسائل اإلعالم في العملية التربوية للطفل . 6.3.1

  اإلعالمية
الدور الفعال الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف اجلانب الرتبوي للطفل من خالل تقدمي أهم  حناول من خالل هذه األدبيات إظهار  

 .الدراسات اليت تناولت أمهية هذه الوسيلة اإلعالمية يف زيادة اجلوانب التعليمية وذكاء لدى الطفل
عن استخدام االنرتنيت واألداء األكادميية واالندماج االجتماعي لألطفال يف )2002( لورينا سارة سويزويكوهناك دراسة   

سن اإلعدادية وتوصلت الدراسة إىل نتائج أن استخدام األطفال منصبا على الربيد اإللكرتوين واملواقع احلوار والرسائل السريعة 
كفاءة الطالب وزيادة حتصيلهم وزيادة التفاعالت   وجتميع املعلومات،كل هذه االستخدامات كان هلا دور يف رفع مستوى

  16..االجتماعية بني الرفاق يف مثل أعمارهم
وهناك العديد من الدراسات اليت أثبتت أمهية التلفزيون كوسيلة فعالية عناصر الصوت والصورة والعناصر الفنية يف التأثري على 

ويلة حول مقارنة التعليم بواسطة  التلفزيون بالتعليم يف املدرسة توصلت الطفل ومنه إحدى الدراسات اليت أجريت يف اليابان ملدة ط
ا تساعد األطف ال الدراسة إىل حقيقة أن للربامج التلفزيونية تأثري مفيد على الذكاء العام،فالربامج ترفع مستوى املعرفة بالعامل كما أ

17.و الرمزية ز الفكريةعلى اكتشاف عاملهم كما تساعد يف عملية تشكيل البين العملياتية   
املوسومة  اليت قامت بتحليل برامج اليت بثها التلفزيون اجلزائري حق الطفل اجلزائري يف اإلعالم من  نادية جباريوكذلك دراسة  

برناجما تلفزيونيا وقد توصلت الباحثة أن مهما كانت نوع  151على امتداد ثالثة أشهر ل 2004خالل برامج التلفزيون اجلزائري 
ا تضمن معلومات 100 الربامج التلفزيونية املقدمة للطفل فإ % ا اهلدف األساسي لتلك الربامج هو إيصال املعلومة للطفل    كو

18.واليت تناولت معظمها اجلوانب العلمية والثقافية  
  :خاتمة

ذه الوسيلة اإلعالمية، ملا هلا لقد باتت وسائل اإلعالم تلعب دورا مهما يف حياة الطفل خصوصا ما يتعلق  باجلانب الرتبوي هل
سهولة يف التعلم وجاذبية وقبول كبري لدى الفئات األطفال املختلفة اليت أصبحت املرافق اليومي له يف حياته،واليت من خالهلا 
                                                             

.131:مرجع سابق،ص:معاذ أمحد منصور 14  
.84:،ص2006،دار الصفاء لنشر و التوزيع،عمان،1مكتبات األطفال يف عصر املعلومات،ط:مفتاح حممد دياب  15  
.36:،ص2008،دار العامل العريب،القاهرة،1صحافة اإللكرتونية ،ط:حممد سعد الدين الشربيين  16  

. 45:،ص2009م املرئي وتنمية ذكاءات الطفل العريب،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردن،اإلعال:ايناس السيد حممد ناسه 17  
و اإلتصال ،قسم علوم اإلعالم حق الطفل اجلزائري يف اإلعالم من خال برامج التلفزيون اجلزائري دراسة وصفية حتليلية ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم :نادية جباري13
  .2005-2004اإلتصال ،كلية العلوم السياسية و اإلعالم ،جامعة اجلزائر ،و 
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اكتسب مهارات وذكاءات ساعدته يف التعلم وحل مشاكله اليومية والنمو الوعي لديه بتطوير خميلته،وجعلت حياته يف تطور 
يف حياته يف مراحل عمرية مستمر سامهت يف بلورة عقله خصوصا التلفزيون باعتبارها األكثر الوسائل املتابعة لدى األطفال واملؤثرة 

ا تبقى وسائل ضرورية يف حياة الطفل ملواكبة تطورات العصر .خمتلفة إن الوسائل اإلعالمية بالرغم من االنتقادات املوجهة له،إال أ
اعتبارها وسائل مساعدة يف تنشئة الطفل وعلى تربيته على ثقافة الوسائل اإلعالمية على القاعدة الصحيحة من التكنولوجي وب

 .خالل الربامج التلفزيونية واالنرتنيت ومجيع الوسائل الرتبوية املساعدة يف اجلانب الرتبوي

  : التوصيات 

  .م من جانب الرتبوي و آليات التعامل معه إقامة ندوات تواصلية خاصة باألطفال لغرس مفهوم وسائل اإلعال-

م لتقريب الطفل من الوسيلة خاصة باألطفال خصوصا يف العطل و  العمل على إقامة حلقات تلفزيونية تربوية- املناسبات اخلاصة 
  .تهالقيم الرتبوية املسامهة يف تنشئاإلعالمية وتعزيز اجلانب اإلجيايب للوسيلة لغرس 

م يف حياة الطفل خصوصا يف املدرسة والعمل على االستفادة منها باجلانب الرتبوي وإعطاء الطفل الفرصة إدخال وسائل اإلعال-
  .  لتقرب من الوسيلة

إقامة دوريات األطفال وطرق التعامل مع الوسيلة مع خرباء الرتبية املختصني يف الوسيلة إدراج مواقع تواصلية يف شبكة االنرتنيت -
       .      انب العلمي و اللغوي للطفللبناء اجلم اخلاصة 

  :قائمة المراجع
  :الكتب 

. 2009،،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردناإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي:ايناس السيد حممد ناسه 1 
 . 2008 ،دار العامل العريب،القاهرة،1،ط صحافة األطفال اإللكترونية:حممد سعد الدين الشربيين 2 

. 2015،دار اجمد للنشر والتوزيع،عمان،األردن1،طالتربية اإلعالمية:معاذ امحد منصور 3 
.2015،دار املعتز للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،1،طاإلعالم والطفل:عزام حممد علي جويل وآخرون  4 

دالوي للنش5،طاإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة:صاحل خليل أبو أصبع  . 2006ر والتوزيع،عمان ،األردن،،دار ا 5 
 

:الرسائل واألطروحات الجامعية     
،رسالة املاجيسرت،كلية العلوم اإلنسانية  أثر األحداث السياسية المشاهدة على التنشئة السياسية للطفل على التلفزيون:خمتارميينة 1

. 2008-2007واالجتماعية،قسم علم االجتماع السياسي ،جامعة اجلزائر   
،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم  حق الطفل الجزائري في اإلعالم من خال برامج التلفزيون الجزائري دراسة وصفية تحليلية:ية جباريناد2

-2004اإلعالم واإلتصال ،قسم علوم اإلعالم واإلتصال،كلية العلوم السياسية اإلعالم،جامعة اجلزائر ، .2005   
:المجالت   

  .1،2010،جملة جامعة األزهر،العدددور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني: يسموسى عبد الرحيم حل1
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 الطـفــل العــربـي وتـــربــيةالم ـــإعواقـــع 

  كـليــة الـعلوم االجتماعية/  بــولقدام سـميـرة.د
  - سـعيدة–مــوالي الطاهـر .جامعة د

boulakdemsamira@hotmail.fr  
  

  :ملخص 
ال  وإمنا تطغى  ،ةوانب اإلعالم اإلجيابييتطرقون جل إذا ما نظرنا إىل إعالم الطفل فنجد نسبة قليلة من املهتمني والباحثني يف ا

 ما تبثهعالم الطفل وأكثرها فاعلية هو إلوسائل اال شك أن أهم اجلوانب يف جانب ف ،فقط ةالسلبي اجلوانب علىالنظرة العامة 
البناء الثقايف والشخصي كما أن دورها يف توجيه ،عريب واملسلملطفل الل توجه إىل اجلانب النفسي واملعريفالقنوات والربامج اليت 

 خالل هذه املداخلة معاجلةمن  أردناومن هنا  ،هذه الوسائل من تأثريات اجيابية يرجع ذلك ملا حتويه للطفل واملراهق ال تقل أمهية 
وكيف تؤثر هذه الوسائل فيه، مث كيف نستفيد من اإلعالم يف خدمة اجلانب  ،يتها على الطفلاجيابيات وسائل اإلعالم وأمه أهم

الت-الكتاب والطفل العريب(من خالل ذكر أمثلة  واقع إعالم الطفل العريبمث عرضنا  الرتبوي لدى الطفل خاصة التلفزيون، -ا
  . لنختم املداخلة بتقومي املواد اإلعالمية املقدمة للطفل العريب ،)الكمبيوتر واالنرتنيت-مسرح الطفل-اإلذاعة-سينماال

 .، املؤسسة اإلعالمية العربيةالربامج الرتبوية ،الطفل العريب ،أفالم الكرتون ،وسائل اإلعالم :الكلمات المفتاحية 

Résumé: 

Si l'on regarde les médias de l'enfant, on trouve un petit pourcentage de chercheurs dans les 
aspects détachés sur le terrain des médias positifs, mais submerger les perspectives sur les seuls 
aspects négatifs, il ne fait aucun doute que les aspects les plus importants du côté des moyens de 
support de l'enfant et le plus efficace est ce que les canaux de diffusion et des programmes dirigés 
vers le côté psychologique et la connaissance de l'enfant arabe et musulman, et son rôle dans le 
guide de la construction culturelle et personnelle pour les enfants et les adolescents ne sont pas 
moins importants, en raison des autres, cela signifie que des effets positifs, nous voulions par 
cette intervention de traiter les points positifs les plus importants des médias et son importance 
pour l'enfant, et comment tirer parti des médias dans le côté éducatif du service de la télévision 
sur  l’enfant, et a offert la réalité des médias de l'enfant arabe à travers les exemples cités (le livre 
et les enfants-magazines-films-radio-théâtre arabe enfant-ordinateur et l'Internet),a fin dévaluer 
les documents d'information fournis aux enfants arabes. 

Mots-clés: Médias-les dessins animés-Enfants arabes-Les programmes éducatifs-Fondation des 
médias arabes 
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  :مقدمة 

ميكن ، إذ لرغبات واألهداف املقصودةالطفل قابل للتشكيل حبسب اف ،تكوين شخصية كل فرد يفالطفولة مهمة  تعترب مرحلة   
أما عن إعالم الطفل فنجد  ،هلذا الطفلنوفرها اليت  والتعليمنوعية الرتبية لكن ذلك يعتمد على ، ميولهوعيه والتحكم يف  توجيه

ال يتطرقون جل  ،فقط ةالسلبي اجلوانب علىوإمنا تطغى النظرة العامة  ،ةوانب اإلعالم اإلجيابينسبة قليلة من املهتمني والباحثني يف ا
توجه إىل اجلانب القنوات والربامج اليت  ما تبثهعالم الطفل وأكثرها فاعلية هو وسائل اإلال شك أن أهم اجلوانب يف جانب و 

بل تكاد  ،راهق ال تقل أمهيةالبناء الثقايف والشخصي للطفل واملكما أن دورها يف توجيه ،لطفل العريب واملسلمل النفسي واملعريف
يتشرب املعلومة دون  املراهقتوجيه دون أن يشعر املتلقي، فالطفل أو  اهذه القنوات أن تكون من أشد اآلليات تأثريا وتوجيها أل

خالل هذه  من أردنا هومن، التوجيه الغري مباشرب ما بعرفأنواع التأثري على اإلطالق وهو  أهمأي توجيه مباشر وهذا التوجيه من 
مث كيف نستفيد من اإلعالم  وكيف تؤثر هذه الوسائل فيه، اجيابيات وسائل اإلعالم وأمهية إعالم الطفل ،بعض  معاجلة املداخلة،

الكتاب والطفل (من خالل ذكر أمثلة   واقع إعالم الطفل العريبيف خدمة اجلانب الرتبوي لدى الطفل خاصة التلفزيون، مث عرض 
الت -العريب اإلعالمية املقدمة للطفل  لنختم املداخلة بتقومي املواد ،)-الكمبيوتر واالنرتنيت - مسرح الطفل-اإلذاعة -السينما-ا
 . العريب

  تؤثر وسائل اإلعالم على الطفل على أربعة مستويات هي :مدى تأثير اإلعالم على الطفل-1

ا ومدى اجنذاب الطفل إليها وهي مرتبة حب-أ   :سب نسبة تأثريها كاآليتنوعية الوسيلة وقو
  %)70-60(، وهي متثل أعلى نسبة )الفيديو -السينما  -التلفاز (السمعية البصرية  •
    %)30-20(، وهي متثل )العاب الكمبيوتر(التفاعلية  •
  %)20-10(وهي متثل  ،)الكاسيت -اإلذاعة (السمعية  •
الت ) (املقروءة(البصرية  •   ).110-95ص ،2001:امحد زيادي وآخرون( %)20-10(متثل ) القصص -الكتب  -ا

  وهل البيئة مشجعة ؟ وهل الوسيلة منتشرة ؟ ؟وهل لدى الطفل حصانة ثقافية  ،فيته الثقافية وبيئته االجتماعيةعمر الطفل وخل-ب
يد لكل ما يرسل وتعترب هذه النقطة أهم قضية فالطفل مستقبل ج ،ن خالل املادة اإلعالمية املقدمةنوعية الرسالة للطفل م -ج

  .إليه خصوصًا إذا صاحب املادة تشويق وإثارة للطفل
  ميكن تقدير توزيع أوقات الطفل كالتايل: الوقت الذي يقضيه مع وسائل اإلعالم- د

حممد (ساعات  6-5إعالم •ساعات  5-4/ أنشطة حرة / طعام / لعب •ساعات  7-6مدرسة •ساعات  10-8نوم •
  )254،ص2010:معوض

  :م الطفل العربيواقع إعال- 2

شك أن  فال، وتثقيفه ره يف تربية وإعداد الطفل العريبإن واقع إعالم الطفل العريب ليس على املستوى الذي ميكنه من القيام بدو 
م، وأكثر هذه القنوات ـ إن وجدت ال  أطفال العرب عامة وأطفال املسلمني خاصة يعانون جفافا يف القنوات والربامج اخلاصة 

د لألطفال وبعض برامج قناة اجلزيرة لألطفال أحيانا  هجا تربويا تثقيفيا واضحة،تنتهج من أو أهدافا حمددة إن استثنينا قناة ا
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 ،1999 : عبد التواب يوسف( .وبعض الربامج القليلة جدا واملتناثرة هنا أو هناك ولكنها ال تدل على منهج أو سياسة متبعة
  .)183-180ص

ا تفتح الباب أمام وسائل اإلعالم والثقافة الغربية إن خطورة التقصري يف   وسائل اإلعالم العربية جتاه الطفل العريب تكمن يف أ
الربامج  تلك جاذبية يف يرجع ذلك إىل ما حتتويه من )76،ص2005:صاحل حممد علي( ،اليت تغزو جمال إعالم الطفل العريب

مع حيوية األداء األجنبية ال شك فيه أن سرعة احلركة يف األفالم الكرتونية فمما  املقدمة وكذلك مدى القدرة يف األداء التقين،
األفالم الكرتونية العربية اليت تتميز بالبطء الرهيب يف احلركة وقلة  عكسأهم يف إثارة األطفال  املضمونو وماهية نوعية املادة 

ا أحيانا أفكارا خمالفة أو على أقل تقدير ال حتمل إىل مع االعرتاف أن األخرى حتمل بني طي املواقف وانعدام احليوية تقريبا، ا
  .مشاهديها هدفا أو مضمونا نافعا

مع احلاجة امللحة إليها يف الوقت الذي يسهل فيه  اليت تتماشىاليت تبث خصيصا لألطفال و العربية  إن غياب هذه القنوات 
ا مضمونا نافعا وإمنا جمرد تسلية  ،ا القنوات العامليةالوصول إىل غريها جيعل أبناءنا يلتفتون إىل الربامج اليت تبثه ال حتمل بني طيا

وترفيه، وإما أن تكون ذات مضمون لكنه مضمون منفتح بال أي حدود، فالثقافة املتلقاة ختتلف وتتباين مع ثقافة منطقتنا بقدر 
  .تباين العقائد واختالف النظرة إىل احلياة

وحاجته وتطلعاته الفكرية والذهنية فإنه  العمريةأن الطفل إذا مل جيد ما يشبع رغبات مرحلته  واحلقيقة اليت ينبغي أن نعيها هي
 يعيشهالذي  و يشاهدهإىل الغري مما ميهد ملرحلة أشبه ما يكون بانفصام الشخصية بني ما يراه ويشاهده وبني الواقع الذي  يتحول

ميف تشكيل شخصية األطفال  يؤثر سلبا ،كل ذلك يف حميطه - 107،ص2008:ادريس الكنبوري( العرب وقيمهم وعقيد
111( .  

، حيث تستهلك مجيع البالد العربية ما ال يزيد افة الطفل تتجلى أقصى صور التحدييف ميدان ثق: الطفل العربي والكتاب -ا
ا ال يتجاوز نسبة ، على الرغم من أن عدد سكاكا يف الكتابة على الورق لألطفالمما استهلكته دولة مثل بلجي% 10على 
، ويف املقابل تصدر مجيع كتابًا يف السنة  457ويف االحتاد السوفييت السابق كان نصيب الطفل  ،من سكان الدول العربية% 10

  .كتب سنويا للطفل  6الدول العربية 
اب املختصني بثقافة األطفالولعل جزء من السبب هو ندرة الكُ  الس القومية املتخصصة اففي دراسة علمية أعدها خرباء  ،تّ

) 96،ص1999:عبد التواب يوسف(مليون طفل عريب 22متخصصًا يف ثقافة األطفال مقابل  166وجدوا أن هناك   ،مبصر
  :بااليت يتميز كتاب الطفل العريبو 

بضعة  يزيد عنطفل يشرتكون يف نسخة واحدة من كتاب واحد يف السنة  أي أن نصيب الطفل الواحد ال  100فكل  قلة العدد
الدور املتخصصة بنشر كتاب  ندرة -يف الكتابة لألطفال غياب املتخصصني -)جلمهور القراء(ارتفاع السعر  -سنوياأسطر 
الكتب املرتمجة الغري حمررة  -ضعف اإلخراج الفين -سيطرة قصص اجلن والسحرة واخلوارق وكذلك قصص اجلرمية والعنف -الطفل

رة معارض الكتاب ند -ضعف االهتمام املوضوعي بقضايا الطفل العريب -رية لألطفالعدم التمييز بني املستويات العم -
تغييب ثقافة اإلبداع واالبتكار غياب األهداف الرتبوية يف الكثري من   -قلة املكتبات العامة اخلاصة باألطفال -املتخصصة بالطفل

 . )221،ص1998:خالد أمحد الشنتوت( كتب األطفال
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الت العربية مب ميزتت: مجالت األطفال-ب  :ا يلي ا

ال تتجاوز (نسخة  20.000جملة مبتوسط  15سنة ختدمهم ) 14-6(مليون طفل  80ما يقارب  :القلة العددية-
  .طفل يشرتكون يف نسخة واحدة من عدد واحد من جملة واحدة 200كل : نسخة بأي حال 400.000

متيل للسوء واالحنراف يف  (تربوية / مادة تعليمية %  25،)ألخرىختتلف من جملة (مادة ترفيهية حبتة % 50:ضعف احملتوى-
الت   .مادة حمايدة ثقافية عامة% 25، )الكثري من ا

الت -  .وبصدور شهري) من املتاح يف السوق% 20ال يتجاوز (قلة اجليد من ا
الت)  % 10ال تزيد عن ( قلة املادة الرتبوية والدينية -  .يف اغلب ا
  .جيه السلوكي اإلسالمي كالفضائل والسننالتو  غياب-
 .واملغنيني كاملمثلني  -السيئة  وةتقدمي القد-
  .القصص واملغامرات تتجاوز مستوى األطفال وأعمارهم إمهال املستوى العقلي والنفسي فالكثري من-
الت األجنبية املعربة كثرة املواد املرتمجة من جمالت أجنبية إضافة إىل -  .)، الوطواط بر مانميكي، سو ( ا
 .عدم التكامل مع برامج املدرسة التعليمية  -
  )28،ص 2005:  صاحل حممد علي( .قلة املتخصصني يف ميدان الكتابة والرسوم الفنية-

الت -  .عدم تبين اجلهات اإلسالمية إصدار جمالت لألطفال عكس الكنائس واملؤسسات التنصريية اليت تصدر الكثري من ا

ا من الدينإمهال قض-  .ايا العقيدة وعرض بعض البدع أحيانا على أساس أ
سيطرة املادة الرتفيهية على صفحات -على بعض السلوكيات اخلاطئة كالرقص والغناء ومصادقة  اجلنسني  -أحيانا -التشجيع -

لة   .ا
 .عدم تقدمي القدوة الصاحلة وبطريقة مناسبة-
منوذج  مثال يبلغ هذا الرجل ذروة   "سوبرمان "،واليت تضعف معامل القدوة احلسنة -أحيانا -عرض بعض الشخصيات اخلارقة -

فيصبح نصف اله خيور ويثور ويضرب وينتصر باستمرار وال ميوت بتاتًا وهو حمصن ضد املسلسالت واهلزليات األمريكية  القوة يف 
 . )2007:تيسري بن سعد راشد (األمراض وضد األخطار ويتغلب على كل املصاعب 

إحدامها غربية بالكامل وثانية كرتون  العريب، يف العامل مخسةقناة تلفزيونية لألطفال يف أوربا مقابل ما يقارب مخسني  :التلفزيون- ج
 ةذات مهنية عالية لكن مع غياب املضمون الرتبوي وخامسة حمافظ منوعات سطحية ورابعة وثالثة ،)يف الغالب( رتجمياباين م

د) (مشفرة(   .كنها متواضعة فنيا ومهنيال) ا

مع إنتاج حمدود على شكل كرتون يقدم على شكل  ،)خالف واقع سينما الكبار(هناك شبه انعدام لسينما األطفال  :السينما -د
 .إضافة إىل انعدام املسارح اخلاصة بسينما الطفل حلقات تلفزيونية،

  :اإلذاعة -ه

  .امج األطفال يف اإلذاعات العربيةندرة بر -
   .م وجود معدي برامج أطفال متخصصنيعد-
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  .ضعف مستوى برامج األطفال-
   .منطية الربامج واعتمادها غالبًا على األغاين-
  .)112،ص1998:خالد أمحد الشنتوت( .االختيار غري املوفق غالبًا ألوقات بث برامج األطفال-
  .يادة احلصيلة اللغوية والثقافيةز له دور كبري يف تنمية التفكري وتطوير مهارات االتصال و :مسرح الطفل-و

  .عدم وجود مسارح خاصة باألطفال يف األحياء وأحيانًا كثرية حىت يف املدارس-

 .عدم االهتمام بفن التمثيل ودوره يف تطوير قدرات الطفل املختلفة-

 .ختلف صناعة الدمى وهي مكملة للمسرح-
  .ال لكن يقدمها الكبارهناك جهود حمدودة لتكوين فرق مسرحية متنقلة تقدم لألطف-
يف العملية التعليمية بشكل  يساعد يف تطوير قدرات الطفل الذهنية والعقلية ويساعد:الكمبيوتر واإلنترنت وألعاب الكمبيوتر- ز

 .ه على مواد ذات بعد ثقايف وتربوي، كما ميكن إضافته للمؤثرات اإلعالمية حبكم احتوائكبري

 .ارس الدخول البطيء للكمبيوتر يف املد-

   .عدم اعتماد الكمبيوتر كوسيلة ثقافية تعليمية-
 .ندرة برامج الكمبيوتر العربية اخلاصة بالطفل-
  .العربية ةانعدام برامج األلعاب االلكرتوني-
ا قصصية وهي تفتقد للتفاعلية وتعتمد يف كثري من األحيان % 40من مواقع اإلنرتنت العربية لألطفال %  1أقل من - من ماد

  )2007:تيسري بن سعد راشد ( .املواقع األجنبية على
  :تقييم برامج التلفاز الموجهة للطفل العربي- 3

 .)تعد على اليدين(الكرتونية اهلادفة املناسبة لألطفال  ندرة املادة- 

 أو سندبال مسسم فتح يابرنامج ا) الكثرية رغم سلبياته(ندرة املسرحيات واملنوعات اهلادفة والرتبوية لألطفال، وأفضل ما قدم لنا -
 . وهو غريب معرّب

  .القلة العددية من حيث الساعات-
 )%50أكثر من (اعتماد الربامج املستوردة -
  اعتماد التوجيه املباشر يف الغالب-
 الرتكيز على التصوير داخل األستوديو-
  قلة التشويق واعتماد النمطية-
ذا اجلانب االعتماد واسع النطاق على أفالم الكرتون وكأن-  أفالم كرتون = طفل + تلفزيون : هناك معادلة خاصة 
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وهي عادية جداً لدى الغرب  ،بالطفل وتؤثر على سلوكه وأخالقه احتواء الكثري من األفالم الغربية على مشاهد ال تليق-
لصراع بني الذكور على فتاة ا • العالقة العاطفية بني األوالد والبنات•القبالت بني اجلنسني •الرقص والغناء واملوسيقى •:مثل

 .واحدة
افرتاض وجود اهللا فوق ( جلاحتواء بعض أفالم الكرتون الغربية على شعوذة واحنرافات عقائدية فيما يتعلق باخلالق عز و -

 ...)، وأحيانًا يكون عمالق متوحش وما حدث من مطاردات بني الصغار وهذا العمالق السحاب، وصعود البعض إليه
عد األخالقي يف كافة ما يعرض من أفالم الكرتون الغربية وهي يف معظمها تشغل وقت الطفل وتسليه دون أدىن فائدة غياب الب-

 هذا إن خليت من السلبيات املذكورة سابقاً 
 انتشار العنف وثقافته يف أغلب الكرتون -
، نساء ا، سالحف النينجماجد، سايلكابنت ): مرتبة(امج األطفال يف دراسة على عينة من أطفال الرياض حول أفضل بر -

، ضم اليدين إىل الصدر قبل االحتفال بالكريسماس(الفة للدين صغريات واليت حتوي الكثري من السلوكيات السلبية واألفعال املخ
 .)2005:صاحل حممد علي(. األكل

  حقيقة ما يبث ألطفال العرب والمسلمين ؟ إذن ما-
فهو يشاهد الربنامج تلو  ،على مراجعة ما يستقبله من برامج من يف أن املشاهد غري قادرإن مشكلة التلقي من خالل الشاشة تك

بل مبا  ،رد رسومًا ملونةجم ليستبرامج الرسوم املتحركة  تكمن يف أنشكالية اإلو  ،ب الغايات واملفاهيم إىل الالوعيفتنسا ،اآلخر
  .نية ويتقبلها الطفل كما هيلكرتو حتويه من قيم ومفاهيم وأدوات درامية اختزنتها املسلسالت ا

التعليم عرب : ى تعليم ورسوخًا يف ذهن الطفل هووأقو  ،ه يعيش حلظات ممتعة بالنسبة لهإذا جلس الطفل أمام شاشة التلفاز فإن 
  ، فكيف كان األثر ؟شة الصغرية أجادت ذلك وتفننت فيهالرتفيه والشا

جد أن  ،ملياً اليت تُعرض على األطفال عا يف إحصاء عن األفالم   :وُ
  .منها يتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغري مباشرة % 29.6
  .منها يعاجل اجلرمية والعنف واملعارك والقتال الضاري % 27.4

   ).59-54،ص2008:ادريس الكنبوري(منها يدور حول احلب مبعناه الشهواين العصري املكشوف % 15
إىل   قاما بدراسة لربامج وكتب ديزين اهلزلية اليت لقيت رواجًا على نطاق واسع عرب العامل  توصل باحثان أمريكيان :عامل ديزين •  

أن هذه الربامج والكتب تتضمن قيم العنصرية واإلمربيالية واجلشع والعجرفة ،ويف النهاية فإن هذا العامل اخليايل املوجه لألطفال 
  .مريكا يغطي نسيجًا متشابكًا من املصاحل وخيدم إمربيالية أ

ا ليست حمايدة كما كان يعتقد 1999لك أن تعلم أن ديزين قد ظهرت بوجهها احلقيقي عام ف ا املنحازة إلسرائيل وأ م وبتوجها
  . ية الثالثةعندما اعتزمت إقامة جناح خاص بالقدس الشريف يعرضها كعاصمة للكيان الصهيوين مبناسبة معرض األلف  ،البعض

 ،مليون )80(واشرتى لعبه أكثر من  ،مليون) 240(قد شاهدها أكثر من ) ميكي ماوس ( برامج  هل تعلم أن:ميكي ماوس •
يف حني أن الدول العربية ال تزال ختتلف ، مليون فرد) 50(ورقص على موسيقاه أكثر من  ،مليون )800(وقرأ جمالته أكثر من 

  . عاملية ومؤثرة على اخرتاع شخصية كرتونية
  ) :بيب بيب (  

وهذا الذئب دائمًا ) بيب بيب ( أو ما كنا نسميه صغارا  ،الذي يطارد عداء الطريق) ود رنر ر ( كون البعض شاهد الذئب قد ي
ُسقط يألو جهدا يف سبيل تطوير أفكاره ورغم أنه ال ،بالفشل) بيب بيب ( عة للقبض على ما تنتهي كل ابتكاراته الرائ ، فرييد أن ي
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ريد أن يفجره ي ،فيصطدم بشاحنة ويفشل) بيب بيب ( يريد أن ميسك  ،لى أم رأسه ويفشلفتسقط ع) ب بيب بي( صخرة على 
  .فتنفجر القنبلة فيه

م    ويغرس فيهم ،ن ألنه يسبب اإلحباط لدى األطفالوالغريب أن هذا املسلسل الكرتوين ممنوع من البث يف اليابا زامية أل اال
وا اعرتاضا أيضا على العكس تنقلب خططه كلها ضده وكذلك أطفال أمريكا قدم يرون أن الذي خيطط ويفكر ال خيرج بنتيجة بل

  .)2007:تيسري بن سعد راشد ( وحنن مازال أطفالنا يستمتعون بالضحك عليه ،على هذا املسلسل
  :تقويم المواد اإلعالمية بكافة الوسائل المقدمة لألطفال - 4

  .سموعة ومبا ال يناسب مع عدد األطفال يف العامل العريبقلة املواد املقدمة سواء املقروء أو املرئية امل-

 .اخنفاض املستوى الفين للكثري من املواد املنتجة ،إما بسبب التكاليف العالية او قلة  اخلربات املتخصصة-

 "ماذا يعجبهم؟ ماذا يريدون؟"غياب األهداف عن الكثري مما يقدم لألطفال واالكتفاء فقط بـ-
م ال يقدرون قيمة املنتج اإلعالمي والرسالة املتضمنة النظرة السطحية أل- م مستهلكون سلبيون مبعىن أ  .طفال العامل العريب بأ
 )املرتمجة(غلبة املواد املرتمجة وخصوصًا يف أفالم الكرتون -
م العربية البسيطة واملفردات عدم استخدا(اللغة العربية املقدمة من خالهلا املواد املرئية ركيكة يف كثري من األحيان أو متكلفة -

 ) .السهلة الواضحة بعيداً عن الرتاكيب اللغوية الصعبة واملتقدمة على الطفل
 وغلبة التهريج واإلثارة املتكلفة يف مواد األطفال غلبة املواد الرتفيهية وقلة املواد اجلادة،-
 .والفنية واليدوية وحتسني ملكة اإلبداع والتفكري لديه  غياب الربامج اليت تعىن بإذكاء عقلية الطفل وتطوير مهاراته العلمية-
 )الرمسية(إشغال وقت الطفل قد يكون أفضل تسمية ملواد وبرامج التلفاز العربية -
 )استخدام جلود احليوانات للتعبري عنها(التأثر بعقلية الغرب فيما يقدم من إنتاج حملي سواء يف األسلوب أو يف حىت احملتوى -
 .سيطرة الغناء واملوسيقى يف كافة برامج األطفال و  للبنات كجزء من برامج األطفال -رقص اعتماد ال-
 ربط الطفل خبالقه كجزء من العقيدة اليت يرتىب عليها منعدم تقريباً -
  .)66،ص1999:عبد التواب يوسف(توجيه سلوكيات الطفل والتعامل مع اآلخرين بشكل إجيايب نادرة يف مواد الطفل -
  

  :ــمـــة خــاتـ

املؤسسة اإلعالمية ال يقلّ قيمة عن دور املؤسسة الرتبوية يف التنشئة االجتماعية للفرد، إىل جانب املؤسسة العائلية،  إن دور 
بل إّن  فالوقت الذي يقضيه الطفل أو املراهق يف تعامله مع وسائل اإلعالم ال يقلّ أمهية عن الوقت الذي يقضيه يف املدرسة ،

ة تؤدي وظيفة تثقيفية وتربوية، ويؤكد علماء النفس أن التلفزيون يأيت يف علم الرتبية احلديثة بعد الوسائل اإلع ّ ة البصري ّ المية السمعي
ومل يعد ممكنا منع األطفال  األم واألب مباشرة وبات من املؤكد تأثري التلفزيون على سلوكيات وطبع األطفال وعلى تنشئة وتوجيهه،

و هذا الكم اهلائل من الربامج واألفالم اليت تشكل اآلن احد املراجع األساسية يف سلوك وتفكري وتربية من مشاهدة التلفزيون أ
  .وتعليم الطفل
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وإعداد الطفل العريب  واقع إعالم الطفل العريب ليس على املستوى الذي ميكنه من القيام بدوره يف تربية  فان لكن ولألسف،
الت-الكتب-التلفزيون( العربية ئل اإلعالموإن خطورة التقصري يف وسا ،وتثقيفه جتاه الطفل  )...مسرح-اإلذاعة-السينما -ا

ا تفتح الباب أمام وسائل اإلعالم والثقافة الغربية اليت تغزو جمال إعالم  وذلك بسبب ما حتمله  ،الطفل العريبالعريب تكمن يف أ
م يف تشكيل شخص أصبح يؤثرمما -كما ذكرناه–من نقائص وهفوات    . وحىت ميوهلم ية األطفال العرب وقيمهم وعقيد

  : الدراسةنتائج 

أوهلا أن وسائل اإلعالم بكل أنواعها توفر للطفل واملراهق جوانب اجيابية  ،داخلة ميكن اخلروج ببعض النتائجمن خالل هذه امل
جتماعية،إذن أصبحت هذه الوسائل أداة عديدة من حيث بناء مقومات الشخصية بكل جوانبها املعرفية والنفيسة والثقافية واال

  .ال ميكن لآلباء االستغناء عنها يف تربية الطفل ،هامة يف الرتبية احلديثة

نذكر منها  لكن املشكلة بالنسبة إلعالم الطفل العريب واملسلم تكمن يف بعض النقاط واليت جيب على اآلباء واملسئولني تداركها،
من جهة أخرى جبب على  ،األجنبيةالطفل وحىت املراهق وترك احلرية له احلرية التامة،خاصة املواد  عدم مراقبة الربامج اليت يشاهدها

وميكن أن نذكر  ،، واليت ذكرناها سابقا بالتفصيليهفمع جتاوز النقائص املوجودة  أصحاب القرار واملسئولني تشجيع اإلنتاج العريب،
  :ومنها ما يلي ،املوجهة للطفل تباعها لتفادي اجلوانب السلبية لوسائل اإلعالمواليت ميكن إ ،لآلباءبعض التوجيهات آو احللول 

اختيار سالسل من الكتب القصصية عن السرية والصحابة والتابعني والسلف، خصوصًا تلك املصاحلة بطريقة سلسة وبأسلوب •
  ...)لوحات معربة، خطوط مناسبة (سهل من خالل قالب فين مجيل 

 .ذات التلوين والرسم املناسب وبأسلوب مسلسل...) ،صالح الدين(الشخصيات اإلسالمية  لسري بعض اختيار قصص مصورة•
وخصوصًا املرتمجة منها لتميزها العلمي والفين وطريقة ...) كيف تصنع   جديد العلوم، اخرتاعات،( اختيار كتب تعليمية متنوعة •

 .العرض املشوقة للصغار
 )مادة تربوية ومفيدة للطفل ربن، الرسم، األشغال، واليت تعتالتلوي( كتب املهارات الفنية •
 ...)فراس  –سنان (اقتناء جمالت هادفة دوريًا •
 ...)أناشيد، قصص وحكايات، مواقف متثيلية، مثل سلسلة حمبوب (اقتناء كاسيت منوع •
 ...)آالء / من إنتاج حمسن  3D/اقتناء مواد مرئية فيديو •
د(طفال اهلادفة االشرتاك يف قنوات األ•   )73،ص2001:امحد زيادي وآخرون() ا
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  جامعة تيزي وزو/كلية القانون والعلوم السياسية/ كاهنة شاطري.أ
  kahinachat@gmail.com:البريد االلكتروني

  
 الملخص

تمع، أال وهي ظاهرة اختطاف  ا مرتبطة بأكثر عضو حساس يف ا عرفت اجلزائر ظاهرة إجرامية خطرية جدا، كو
تمع اجلزائري ّدد أمن واستقرار ا األمر الذي استدعى خالل األلفية الثالثة،  األطفال، وأضحت تشّكل ابرز املعضالت اليت 

تلعبه  الذي األمنية الحتوائها، وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية، معاجلة الدور تدخل العديد من اجلهات األمنية وغري
 .، باالستناد إىل جمموعة أمثلة من الواقعالظاهرةالتفاقم /وخاصة وسائل التواصل االجتماعي يف احلد ،وسائل اإلعالم اجلديدة

  زائراإلعالم اجلديد، ظاهرة اختطاف األطفال، اجل :الكلمات المفتاحية
Abstract 

Algeria knew a very serious criminal phenomenon, being linked to the most sensitive 
member of the society, namely the phenomenon of children abduction, and has become the 
main dilemmas that threaten the security and stability of the Algerian society in third 
millennium, which required the intervention of several security and non security agencies to 
contain it, and we will try through this research paper, addressing the role played by the new 
media, especially social media in reducing/exacerbation of this phenomenon, based on e set of 
examples from the reality. 

: the  new media, the phenomenon of children abduction, AlgeriaKey words 
  :مقدمة 

ما ويعترب         ما األساسية، وبالتايل، فأي اعتداء عليه يعترب مساسا  تمع، وركيز ديدا الطفل لب األسرة وا
الستقرارمها، ففي ظل تنامي وتزايد ظاهرة اختطاف األطفال األبرياء كظاهرة إجرامية يف جمتمعنا اجلزائري، وما يرتتب عليها من 
تمع اجلزائري برمته وجبميع تشكيالته، كموضوع جدير  اعتداءات أخرى تصل إىل حد إزهاق أرواحهم، واليت أضحت تأرق ا

ا من سنة إىل أخرى، ألسباب خمتلفة تتلخص يف التحرش  بالدراسة األكادميية جراء تضاعف األرقام واإلحصائيات الرمسية وتضار
اجلنسي، واالغتصاب، واملتاجرة باألعضاء البشرية سواء ألغراض طبية أو الشعوذة وغريها، شكلت هذه الظاهرة حمور اهتمام 

ي، اليت أصبحت مبثابة وسيلة فعالة للتواصل، ومنرب مفتوح للتعبري وسائل اإلعالم اجلديدة بصفة خاصة مواقع التواصل االجتماع
تمع  عن اآلراء املختلفة بكل حرية، وكذا الرتويج عن األفكار والتوجهات اإليديولوجية املختلفة دون قيود، أين عربت شرائح ا

ا لعائالت الضحايا، اجلزائري املختلفة عن سخطها واستنكارها، واستيائها، وغضبها، كما أعربت عن تعاطف ها وتضامنها ومساند
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ال للحديث عن مدى  كذا جرائم، مما فتح ا ومد يد املساعدة للبحث عن الضحايا، وتنظيم مظاهرات، ومسريات للتنديد 
 .فاعلية وفعالية معاجلة وسائل اإلعالم  اجلديدة لظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر

  :الدراسة شكاليةإ
ا من سنة إىل  يف اجلزائر، وتضاعف األرقام، واإلحصائيات الرمسية، األطفال اختطافتزايد ظاهرة يف ظل تنامي و  وتضار

وسائل اإلعالم اجلديدة، خاصة مواقع التواصل االجتماعي، ما يقودنا  اهتمامأخرى خالل األلفية الثالثة، شغل هذا املوضوع حمور 
 .األطفال يف اجلزائر اختطافاإلعالم اجلديدة لظاهرة  وسائلمعاجلة عن مدى فاعلية وفعالية للتساؤل 

اإلعالم اجلديدة يف تعبئة الرأي العام  مدى سامهت وسائلإىل أي : سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تبيانوعليه،      
  اجلزائري ملناهضة أو تفاقم ظاهرة اختطاف األطفال؟

  :على األسئلة الفرعية املندرجة ضمنها، وهي كالتايل ولإلجابة على إشكالية الدراسة البد من اإلجابة
 ما هو اإلعالم اجلديد؟ -
 ماذا نقصد بظاهرة اختطاف األطفال؟ -
 األطفال يف اجلزائر؟ اختطافما واقع ظاهرة  -
 األطفال يف اجلزائر؟ اختطافكيف تعاجل وسائل اإلعالم اجلديدة ظاهرة  -
 ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر؟تصدي لتفاقم عالم اجلديدة يف الاإلدور وسائل ما مدى فعالية  -
تمع اجلزائري؟  ما - ا التصدي لتفاقم الظاهرة يف ا   هي أهم النتائج، والتوصيات، والرهانات اليت من شأ

     :أھداف الدراسة 
  :الوصول إىل بعض األهداف اليت نلخصها فيما يلياسة التحليلية ر الد نسعى من خالل   
  .اختطاف األطفال يف اجلزائر تشخيص واقع ظاهرة -
تسليط الضوء على مدى تأثري املتابعة والتغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم اجلديد على تقليص أو توسيع ظاهرة  -

 .يف اجلزائر خالل األلفية الثالثةاختطاف األطفال 
تمع اجلزائري خالل العقود ا -  .ألخريةإبراز أهم األسباب اليت تقف وراء تفاقم الظاهرة يف ا
ا التصدي هل -  .ذه الظاهرة ومحاية الطفولة يف اجلزائرحماولة استبصار مجلة من التوصيات والرهانات اليت من شأ

   :أهمية الدراسة

اليت  ،من قضايا الساعة، تتمثل يف ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر  حساسةتكمن أمهية املوضوع يف معاجلة قضية 
تمع اجلزائري برمته أسرا، وحكومة، وجهات أمنية، ووسائل أضحت من بني أهم معضالت ا لقرن احلادي والعشرين اليت تأرق ا

وبالتايل، تربز أمهية هذه الدراسة، بالبحث . واجلديدة يف البالد حملاولة التصدي لتفاقم هذه الظاهرة واستفحاهلا ،اإلعالم التقليدية
، فلعل مثل هذه الدراسات تساهم يف جلب أنظار الباحثني جنو إجراء الظاهرة عن كيفية تعامل وسائل االعالم اجلديدة مع هذه

ال، مبا يثري البحوث حول ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر لتشخيص الظاهرة جيدا، والبحث  املزيد من الدراسات يف هذا ا
ا، للخر   .وج جبملة من التوصيات والرهاناتيف أسبا
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  :حدود الدراسة

األطفال يف اجلزائر على غرار بعض  اختطافالذي شهد تفاقم ظاهرة  2000دود الزمنية للدراسة من عام تبدأ احل 
تمع اجلزائري، خاصة يف ظل اليت أثارت دول العامل  احلاصلة، وبروز ما يعرف  واالتصالثورة اإلعالم خماوف وبلبلة كبريين لدى ا

ذه الظاهرة، ، االجتماعيتواصل باإلعالم اجلديد مبا يشمله من خمتلف وسائل ال ومتتدد هذه األخرية اليت أولت اهتماما خاصا 
دف  استدعتمينع من التطرق ملراحل تارخيية سابقة كلما  ، ولكن ذلك ال2016حدود الدراسة إىل غاية عام  الضرورة العلمية 
  .اإلملام بكافة جوانب املوضوع

  المقاربة المعرفية : اإلطار اإليتمولوجي

طلب الدراسة تقدمي تعريف وشرح ألهم املفاهيم واملصطلحات املستخدمة أثناء التحليل للمساعدة على توضيح تت
  :وحصر املعاين

  :اإلعالم الجديد1-  

  : تعريفا إجرائيا لإلعالم اجلديد يشري إىل أنه يعين Sheridan شريديان التكنولوجيةولقد وضعت كلية       
الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، وهناك حالتني متيزان اجلديد من القدمي حول الكيفية  كل أنواع اإلعالم الرقمي« 

ا بث مادة اإلعالم اجلديد، والكيفية اليت يتم من خالهلا الوصول إىل خدماته، فهو يعتمد على اندماج النص، والصورة،  اليت يتم 
يوتر كآلية رئيسية له يف عملية اإلنتاج والعرض، أما التفاعلية، والفيديو، والصوت مع بعضها البعض، فضال عن استخدام الكومب

  ).19(» فهي متثل الفارق الرئيسي اليت متيزه، وهي أهم مساته
اإلعالم اجلديد يقوم على تدفق املعلومات عرب شبكة  الباحث فهد بن عبد الرحمن الشميمري أنكما يرى       

  :على سبيل املثال ال احلصر األدوات، والوسائلعة من اإلنرتنت، واهلاتف اجلوال، ويعتمد على جممو 
املواقع الشخصية، ، منتديات احلوار، واملدونات، الصحافة اإللكرتونية،الكابل الرقمي، احملطات التلفزيونية التفاعلية

تم، اإلذاعات الرقمية، مواقع الشبكات االجتماعية، ومقاطع الفيديو، واملؤسساتية، والتجارية موعات ، ع االفرتاضيشبكات ا ا
اهلواتف اجلوالة اليت تنقل جل الوسائل السابقة، إضافة إىل اخلرائط الرقمية، وجمموعات الرسائل النصية، والوسائط ، الربيدية
 .(20)املتعددة

  : ظاهرة اختطاف األطفال -2

االستالب واالختالس، واألخذ « : جتمع املصادر اللغوية العربية على أن معىن االختطاف مشتق من اخلطف الذي يعين
  .(21)»للشيء بسرعة، وانتزاع األمر بقوة وسرعة

                                                             
 :، على الموقع6، صاإلعالم الجدید دراسة في مداخله النظریة وخصائصه العامةعباس مصطفى صادق،  - 1

es/2012/03/http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/fil ،10/12/2016 ،10:29.  
-182ص ص ،2010فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، : ، الریاضالتربیة اإلعالمیة كیف نتعامل مع اإلعالمفهد بن عبد الرحمن الشمیمري،  -2

183. 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم لها عبد اهللا قاسم الوشلي، جریمة اختطاف غیر المسلمین في بالد المسلمین والتكییف الفقهي والقانوني - 3

 .464، ص2008، العدد الثاني، 24، المجلد والقانونیة االقتصادیة
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جرمية تتضمن االعتداء املتعمد على احلرية الفردية للشخص، وذلك حبجزه وتقييده « : ويعرف اصطالحا على أنه يعين
ما ملدة تطول، وقد  بعد خطفه من مكان تواجده، ونقله إىل وجهة ال يعلمها، سواء باستعمال القوة أو العنف أو بدو

  .(22)»تقصر
كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما « : على أن الطفل يقصد به 1989 تفاقية حقوق الطفل لسنةكما جاء يف ا

  .(23)»مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه
« : على أنه يعين 2005ة إجرائيا يف سنة اما فيما خيص تعريف ظاهرة اختطاف األطفال، فقد عرفته املنظمات الدولي

أو حجزه أو القبض عليه أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة باستعمال ) دون الثامنة عشرة(نقل طفل 
  .(24) »...القوة أو التهديد أو اخلداع

  وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

على  اعتمدناحها إشكالية الدراسة حىت نصل إىل دراسة علمية منهجية، بغية اإلجابة على مجلة التساؤالت اليت تطر 
  :اآلتيةأسلوب الوصف والتحليل من خالل تقسيم الدراسة إىل العناصر 

  مقدمة
  .اإلطار النظري واملفاهيمي لإلعالم اجلديد، وظاهرة اختطاف األطفال -أوال

  .مقاربة معرفية: اإلعالم اجلديد1-  
  .مقاربة معرفية: ألطفالظاهرة اختطاف ا - 2

  .اإلعالم اجلديد وظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر -ثانيا
  ).2016-1993( نبذة عن أهم حاالت اختطافات األطفال يف اجلزائر -1
  -مواقع التواصل االجتماعي منوذجا–تغطية وسائل اإلعالم اجلديدة لظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر  -2
  .امتةاخل

  ر النتائج ومناقشتهاعرض وتفسي

خاصة خالل األلفية الثالثة، لقد أثارت جرمية اختطاف األطفال يف اجلزائر خماوف وبلبلة كبريين لدى العائالت اجلزائرية، 
يف ظل ثورة اإلعالم واالتصال احلاصلة، بالتحديد يف ظل ما بات يعرف باإلعالم اجلديد مبا يشمله من خمتلف وسائل التواصل 

األمر  الذي أدى إىل سيطرة اإلحساس بعدم األمان على أوالدهم، حالة أدخلت األولياء يف عامل من أفالم الرعب  االجتماعي،
  .يشاهدونه يوميا خوفا من فقدان فلذات أكبادهم من حلظة إىل أخرى، على وقع سلسلة من احلاالت املتكررة لألطفال اجلزائريني

                                                             
، تخصص علم اإلجرام وعلم ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیةفاطمة الزهراء جزار، جریمة اختطاف األشخاص -4

 .24، ص2013/2014یة، جامعة الحاج لخضر باتنة، العقاب، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
 44/25التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واإلنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  إتقاقیة حقوق الطفلمن 1المادة  - 5

 .  49وفقا للمادة  1990سبتمبر 2: ، تاریخ بدأ النفاذ1989نوفمبر 20مؤرخ في 
 13، 2، مجلس حقوق اإلنسان، البند اختطاف األطفال في إفریقیا تقریر مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان عنة، األمم المتحد- 6

 .5، ص2007مارس 
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ن أرقام رمسية وبيانات أكثر دقة، إال أنّه يف املقابل يظهر اإلعالم اجلديد عرب م اإلعالم التقليديففي ظل كل ما يقّدمه 
وسائل التواصل االجتماعي األكثر تداوال بأخباره وتعامله مع األحداث، وكشف الستار على جمموعة من عمليات االختطاف 

ليات هذه الوقائع من خالل نشر تفاصيل عن احلاصلة يف اجلزائر، وأتاحت للمواطن اجلزائري املثقف والبسيط اإلحاطة بكل جت
ا، وجعل املواطن يتفاعل مع هذه الوقائع بصورة مكثفة   .عمليات االختطاف ومنفذيها وأسبا

ًا يف البحث عن األطفال املخطوفني ألهداف عدة، كان من بني  التواصل االجتماعيوعليه، لعبت مواقع  ا مهمّ دورً
ا ل ً أطفال «كل من اختطف له طفالً أو كل من يشك يف أنه رأى طفالً خمطوفًا صفحة تلك الصفحات اليت أصبحت منرب

مقاومة  حملة« وصفحة ،"فيسبوك"واليت تعد أكرب الصفحات املهتمة بشأن مواجهة ظاهرة خطف األطفال على موقع  »مفقودة
ا يف إعادة بعض األطفال لذويهم والقبض على اخل »خطف األطفال ً ا كبري اطفني، إضافة إىل العديد من الصفحات واليت لعبت دورً

موعات على  ذه الظاهرة  يف اجلزائر على سبيل  املثال ال احلصر  "يسبوكالف"موقع وا مجموعة اختطاف األطفال " اليت تند 
ئر في الجزا األطفال اختطاف" و ،"حول ظاهرة اختطاف األطفال في الجزائر سبر اآلراء" و ،)"للنساء فقط(  في الجزائر
وإن دالت كثرة هذه الصفحات  ،)كل الجزائريين( لمكافحة اختطاف األطفال  المجموعة الوطنية" و ،"إلى متى؟

ا تدل على  موعات على شيء، فإ للتفاعل ونبذ ظاهرة اختطاف الرباءة بني املواطنني اجلزائريني ، ونشر الوعي  خلق منبر حروا
ا على مستقبل الطفل اجلزائر  تمع مبدى خطور ي بعدما كانت تصنف هذه الظاهرة ضمن الطابوهات اليت أدت إىل تفاقمها يف ا

  .اجلزائري احملافظ عرب سنوات عديدة
يف توسيع دائرة حرية التعبري، وسرعة تلقي  ايجابيات ومثلما نعلم أن اإلعالم اجلديد عرب وسائل التواصل االجتماعي، له

تكب ضد األطفال، وعمليات االختطاف اليت يتعرض هلا األطفال اجلزائريني، وزيادة وعي املعلومة، والتعريف باجلرائم اليت تر 
، السلبياتينضوي على العديد من  المقابلالشعب اجلزائري خبطورة هذه الظاهرة اليت تدمر مستقبل الطفل اجلزائري، إال أنّه يف 

مما يؤدي إىل غياب املوضوعية و السرعة واإلثارة، و الغضب، و الفوضى،  :إذ تتحكم يف اإلعالم اجلديد ثقافة مجلة من املميزات
، واالفتقار إىل املادة اإلعالمية الصحيحة اليت تقوم على تقدمي ثقافة الصحافي المواطنالدقة يف عرض الوقائع خاصة يف ظل 

  . دقيقة وأرقام رمسية معلومات
عدد األطفال املختطفني يف اجلزائر، حيث تشري يف األرقام الرمسية املقّدمة حول  تضاربكما نالحظ أيضا وجود 

، يف حني تشري إحصائيات (25)2013-2003حالة اختطاف فقط من  11إىل تسجيل  إحصائيات مديرية األمن الوطني
حالة خطف لألطفال   900أكثر من  2014-2001إىل أّن اجلزائر سجلت بني عامي  "اليونيسيف"منظمة األمم المتحدة 

، وتبعا لذلك صنّفت اجلزائر الدولة 2014و 2013حالة فقط يف سنيت  200عام، منهم  16و 4ما بني ترتاوح أعمارهم 
  .(26)األوىل عربيا من حيث تفاقم ظاهرة اختطاف األطفال

ال، بالرغم من تكثيف اجلهود الوطنية  وأمام تنامي وتزايد أرقام وإحصائيات االختطاف املتصاعدة بعد قضية الطفلة 
عقوبة محالت على مواقع التواصل االجتماعي تطالب بتطبيق  2016ه الظاهرة، شّن اجلزائريون يف أواخر سنة للحد من هذ

                                                             
، أفريل 116، العدد فيةمجلة الشرطة الجزائرية شهرية وأمنية ثقا ،"2013إىل  2003حالة اختطاف من  11" مدير الشرطة القضائية السيد قارة عبد القادر بوهدبة، - 7

 .51، ص2013
: ، على املوقعمخطط وطني لمكافحة إختطاف وإختفاء األطفال والقصر في الجزائروكالة األنباء القطرية،  - 8

http://www.qna.org.qa/News/16082617440045/  ،20/12/2016 ،11:00.  



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
126 

 

على مرتكيب هذه اجلرائم، ورفع التجميد عنها مع تطبيق القصاص الشرعي، جتسدت فيما بعد يف شكل مظاهرات اإلعدام 
ا العديد من واليات الوطن   .شاهد
اجلديد مع ظاهرة اختطاف األطفال يؤدي إىل التهويل الكبري، وهذه ظاهرة الحظها الباحثون،  إّن تعامل وسائل اإلعالم

وتوصلوا إىل نتيجة  مفادها أنه ال ينبغي التهويل الكبري ملثل هذه اجلرائم، بل جيب أن نقدم بدال عن ذلك نقاشات متخصصة 
وأنّه جيب أن تعرف الصحافة  27.ي، حىت ال نزيد الطني بلةوحلوال عملية عقالنية واقعية تنبع من خصوصية جمتمعنا اجلزائر 

املكتوبة أو االلكرتونية أو مواقع التواصل االجتماعي كيف تتعامل مع هذه الظاهرة، وليس بالتهويل ونشر اخلوف والرعب يف وسط 
تمع   .ا

مزعومة عن حاالت اختطاف  اجلديدة واألوساط اإلعالمية األخرى، عمدت على تداول أرقام مرتفعة اإلعالمسائل فو 
يف عدد من واليات  اتاختفاءاألطفال يف اجلزائر، مما أّدى إىل االنتشار الواسع لإلشاعات، وتسجيل مئات السيناريوهات عن 

تمع، وانتشرت معها حاالت من اخلوف والرعب بني العائالت اليت باتت تطالب  الوطن، مما أثار موجة من االستنكار يف ا
  . (28)توفري مزيد من األمن ألبنائهاالسلطات ب

وإخراج هذه اآلفة اخلطرية إىل الرأي العام،  ،دور اإلعالم اجلديد يف كسر الطابوهات  "شبكة ندى"مع ذلك، مثّن رئيس 
من الوطين يف واحلزم حملاربتها ووضع حد هلا، وهذا عندما قامت املديرية العامة لأل ،مما دفع بالسلطات املعنية إىل التحرك بتلك القوة

، للتبليغ عن حاالت االختفاء واالختطاف  104بإطالق رمسيا خطها اهلاتفي األخضر اجلديد رقم   2016نوفمرب  20
والذي مت أيضا  ،الرامي إىل تقدمي النجدة للضحية المخطط الوطني لإلنذار باختفاء أو اختطاف األطفال،واملخصص لدعم 

، بل جاء "1548"ال يلغي الرقم األخضر املعروف " 104"ليوم، والرقم األخضر اجلديد اإلعالن الرمسي عن إطالقه يف نفس ا
، وباقي دعائم االتصال التكنولوجية اليت توفرها املديرية العامة لألمن الوطين على شبكة االنرتنت، ومواقع 17ليعزز خط النجدة 
تزامنا مع  ،»اتصلوا نحن في الخدمة«ي حيمل شعار ومت اإلعالن عن إطالق هذا الرقم اجلديد الذ، التواصل االجتماعي

نوفمرب من كل سنة، وإدخال هذا الرقم اجلديد حيز اخلدمة لفائدة املواطنني، يأيت  20االحتفال باليوم العاملي للطفل املصادف لـ 
يا ومكاتب خاصة من خالل ختصيص خال طفالاأل يف إطار حرص مصاحل األمن على املسامهة بفعالية يف احلفاظ على سالمة

ال ملخطط اإلنذار، و أشار إىل تلقي مصاحل األمن على مستوى  ّ على مستوى مصاحل األمن الوالئية، تسمح بالتفعيل السريع والفع
    29 .تبليغ خمتلف يوميا 1500اجلزائر العاصمة فقط حوايل 

ائية مبديرية الشرطة القضائية عن نائب مدير القضايا اجلن "شناف سمير"ويف هذا السياق، كشف عميد الشرطة السيد 
، متكنت مصاحل األمن من حترير ستة 2016 غاية أواخر سنة إىل 2003هزت الرأي العام منذ عام  حالة اختطاف 21تسجيل 

باملائة من حاالت التبليغ ومهية تتعلق باهلروب املدرسي أو العالقات  70وأكد أن . أطفال وإلقاء القبض على غالبية اجلناة
وأكد املسؤول األمين أن املواطن يبقى النواة األوىل يف خمطط اإلنذار، داعيا يف هذا اإلطار إىل أمهية تعميم ثقافة التبليغ . طفيةالعا

عبد الرحمان "السيد حلماية الطفولة،   "ندى"لدى املواطنني لتسهيل مهمة األمن يف مثل هذه احلاالت، أما رئيس شبكة 
                                                             

  .COM.MASSA-EL.WWW://HTTP ، 19/12/2016، 20:00 :املوقع على االجتماعية، األمراض من الطفل حتمي وطنية اسرتاتيجية من البد عياشي، صباح -  9
 .51، صمرجع سابقمدير الشرطة القضائية السيد قارة عبد القادر بوهدبة، - 10
  :، على املوقعللتبليغ عن حاالت اختفاء واختطاف األطفال  104االطالق الرسمي للخط الهاتفي األخضر الجديد رقم العامة لألمن الوطين،  املديرية العامة -11

29285massa.com/dz/index.php/component/k2/item/-http://www.el ،19/12/2016 ،.20:00  



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
127 

 

نذار بأنه ركيزة أساسية يف منظومة محاية حياة األطفال، وأكد أن مصاحل األمن والدرك الوطين يبذالن فقد اعترب خمطط اإل ،"عرعار
 220حالة اختطاف يف وقت تسجل فيه اجلزائر أكثر من  55جمهودات جبارة حملاربة هذه الظاهرة، مشريا إىل اسرتجاع أكثر من 

  30.حالة اختطاف سنويا
ثقافة االسرتاتيجيات اجلديدة للمديرية العامة لألمن إلرساء  تفعيللتواصل االجتماعي يف منه، تربز أمهية مواقع وسائل ا

ففي الوقت الذي خيضع فيه  المهنة اإلعالمية، االلتزام بأخالقيات، ويتطلب ذلك لمبكرا إستراتيجية اإلنذار، وتعزيز التبليغ
ا، يف اإلعالم التقليدي مليثاق الشرف املهين الذي حيدد االلتزامات  والضوابط اخللقية واملهنية اليت جيب على اإلعالمي التمتع 

املقابل جند اإلعالم  اجلديد يفتقر لذلك، واستحالة وضع ضوابط مقيدة سواء للصحايف املهين ، او الصحفي املواطن أو املادة 
  .اإلعالمية املنشورة فيه

ل القائمون على علما أّن المتلقي في كل الحاالت حر في االختيار، ولكن عن قضية بسيطة إلى  اإلعالمدما يحوّ
الصفحات األولى للجرائد و اإلخراج التقني المدروس في القنوات –تفاصيل دقيقة تنتشر كحقائق بفعل الحيل االتصالية 

ة، ومع غياب الخطاب المدروس من المؤسسات األمني ،في أجواء عامة من الريبة  والهلع-التلفزيونية على سبيل المثال
فان األمر يتحول إلى فوضى مضرة باألمن العام، ففي الصحافة الجزائرية في إطار اإلعالم الجديد، انتشر الحديث اليوم 

بعيدا عن " الخام"، ومع تكذيب القائمين على األمن فان غياب الحقيقة األطفالبشكل واسع عن خطف واغتصاب 
مشكل، و في هذه الحال الذي يملك المصداقية هو المواطن الجزائري التهويل واإلثارة التسويقية أو التهوين ال تحل ال

  31 .المعني بالمصيبة
 

  :خالصة وتوصيات 

نستنتج من خالل الدراسة  أن اإلعالم اجلديد ساهم يف تعبئة الرأي العام اجلزائري حول التنديد بظاهرة اختطاف وقتل 
ا  ا، وتشكيل نوع من الضغط على السلطات واملصاحل األمنية األطفال يف اجلزائري من خالل توسيع نطاق التعريف  وخبطور

تمع اجلزائري، إال أنه ال يزال  تواجهه اجلزائرية للتحرك السريع الختاذ التدابري األمنية والوقائية الالزمة للحد من  تفشي الظاهرة يف ا
تزييف احلقائق املتعلقة بوقائع اختطاف األطفال يف اجلزائر، من التحديات والرهانات، وهي االبتعاد عن التهويل واإلثارة و العديد 

ون والتعامل باحرتافية يف تقدمي املعلومات للمواطن اجلزائري، وهذا ال يتأتى بدون االلتزام بأخالقيات املهنة اإلعالمية اليت تأهله ليك
 .ف وقتل األطفال يف اجلزائرطرف أساسي إىل جانب السلطات الرمسية واألمنية يف عملية احتواء ظاهرة اختطا

 
 
 
  

                                                             
  .ذاته مرجعال - 12
 .مرجع سابقشافیة صدیق،  -13
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الحركي لدى تالميذ المرحلة  واإلفراطعالقة أساليب المعاملة الوالدية بالسلوك العدواني 
  ئية بوالية الشلفميدانية لدى تالميذ المرحلة االبتدا دراسة االبتدائية

  
   2جامعة قسنطينة /جعرير سليمة .أ 

djarersalima@gmail.com  

  بالشلف جامعة حسيبة بن بوعلي /زرقي عائشة . أ
 fayrouzepsy@hotmail.fr  

    
 :بالعربيةملخص 

يب املعاملة الوالدية والسلوك العدواين واإلفراط احلركي لدى تالميذ أسالدف الدراسة احلالية التعرف على العالقة بني         
توجد عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية والسلوك العدواين واإلفراط _ 1: وقد بينت الدراسة النتائج التالية .املرحلة االبتدائية

 .احلركي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
ة االبتدائية بالنسبة ألساليب املعاملة الوالدية والسلوك العدواين تعزى ملتغري اجلنس واملستوى توجد فروق بني تالميذ املرحل_ 2

  .التعليمي للوالدين
  

Résumé :L’objectif de l’étude actuelle est de défini la relation enter le traitement parental est le 
Comportement agressif et l ‘hyperactivité chez les élèves de l'école primaire.Les résultats de 
cette 'étude a trouvé s: 1 Il exits d’une relation entre enter le traitement parental est le 
Comportement agressif et l ‘hyperactivité chez les élèves de l'école primaire. 
 2 Extence de différences enter les élèves de l'école primaire par rapport aux le traitement 
parental est le Comportement agressif en raison du sexe et du niveau d'éducation des parents. 
 

  :مقدمة
ا،  معاملها بكل نساناإل شخصية فيها اليت تبىن املرحلة فهي اإلنسان، حياة يف املراحل أهم هي الطفولة مرحلة تعترب       ومسا

 يتلقاها اليت االجتماعية التنشئة خالل ومن بأكملها اإلنسان حياة عليه تبىن األساس الذي هي الطفولة مرحلة تكون وبالتايل
تمع، واملؤسسة االجتماعية ا السلوك، أمناط من معني منط اكتساب اإلنسان، يبدأ يف ألوىل فاألسرة هي اللبنة األساسية يف بناء ا

اليت ينمو فيها الطفل ويكتسب من خالهلا معايري اخلطأ والصواب، تعترب مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو النفسي لدى الفرد، 
اذ تعترب األساس الذي تبىن عليه شخصيته من خالل تأثريها على كل املراحل الالحقة من حياته، وإذا كان هذا البناء سليما ميكن 

 النفسية، اجلسمية،( احتياجاته مجيع أن مبعىن مع متطلبات احلياة االجتماعية التفاعلية مبختلف عناصرها،  للفرد أن يتوافق
 حدث إذا والعقلية، أما واالجتماعية واالنفعالية والنفسية اجلسمية بالصحة يتمتع ومتوازن فانه جيد بشكل مشبعة) االجتماعية

 شيوعا املشكالت هذه أكثر واحدى .الطفل سلوك على آثارها متتد اليت الطفولة مشكالت من العديد فقد يواجه العكس
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 العامل، دول باقي غرار وعلى ).السلوك العدواين واضطراب اإلفراط احلركي(االبتدائية هي  املرحلة يف وخاصة األطفال بني وانتشارا
 نسمع أو نقرأ أن دون يوم مير يكاد فال بوية،الرت  مؤسساتنا يف ومدهش انتشار رهيب يف اجلزائر العدواين السلوك مشكلة تشهد

م يف مراحل   التعليمية، املؤسسات إحدى يف عدواين وقوع سلوك عن فبتنا نسمع كل يوم العجب من قصص األطفال وتصرفا
 اجلديرة واضيعأهم امل أحد يعترب الزائد النشاط اضطراب موضوع أن شك التعليم املختلفة وحتديداً يف املرحلة االبتدائية، كما ال

 جديد موضوع االضطراب هذا يعترب حال أية العريب، على يف العامل اخلاصة الرتبية يف املختصني قبل من والتمحيص بالدراسة
 فبمراجعة ذلك املثال، ومع سبيل على البصرية كاإلعاقة األخرى اإلعاقة بفئات مقارنة املتقدمة الدول الغربية يف حىت نسبيا

 كل من االضطراب هذا درست اليت واألحباث الدراسات هائال من كما الباحث جيد االضطراب ذا اخلاصة اثواألحب األدبيات
 االضطراب هذا مع وكيفية التعامل التشخيص كيفية إىل باإلضافة األعراض، األسباب، التعريف :مثل من التفصيل، بشيء جوانبه

 الطفل منو على يؤثر فقد االضطراب هذا من للحد مبكرا التدخل يتم مل بوي، وإذوالرت  والسلوكي الدوائي بنوعيه له املقرتح والعالج
  .ومستقبله التعليمي

وبناء على ما تقدم سابقًا فإنه ميكن القول بأن أساليب املعاملة الوالدية هلا األثر الفعال يف تربية الطفل إذ أن معاملة اآلباء    
م العقلية، ف األساليب التسلطية تؤثر يف نقص عاطفة احلب مع استخدام العقوبة واخلوف من اآلباء وهذا لألبناء تؤثر يف منو قدرا

ينمي السلوك العدواين واالفراط احلركي ويساعد على تكوين االضطراب   مبعىن أن هذه األخرية تتأثر بطريقة تعامل الوالدين مع 
  )74. ، ص2003الحزمي، ). (1990(دودوج دراسة وهذا ما أثبتته . طفلهما أي يكون نتيجة منط التنشئة األسرية

  
  مشكلة الدراسة

 من املزيد إلقاء توجب تلك املمارسات عن الناجتة السلبية اآلثار لظاهرة أساليب املعاملة الوالدية، وتنامي املستمر التزايد أمام   
 األضواء لتسليط الدراسة املشكالت، فجاءت هلذه احلقيقة والدوافع على األسباب للوقوف دراسات وأحباث عرب العلمي االهتمام

  .أساليب املعاملة الوالدية نذكر بينها من العدواين واإلفراط احلركي اليت السلوك وراء تقف اليت خمتلف العوامل على
  :ومن هنا نطرح األسئلة التالية

  السلوك العدواين؟على تالميذ املرحلة االبتدائية و  أساليب املعاملة الوالديةهل توجد عالقة بني _ 1
  على تالميذ املرحلة االبتدائية واإلفراط احلركي؟ أساليب املعاملة الوالديةهل توجد عالقة بني _ 2
باختالف املستوى التعليمي  أساليب املعاملة الوالدية والسلوك العدواينهل توجد فروق بني تالميذ املرحلة االبتدائية بالنسبة _ 3

  للوالدين واجلنس؟
  :تتبلور أمهية هذه الدراسة يف جمموعة النقاط التالية :الدراسة أهمية_ 2
  .وخاصة املوجهة ضد األطفال أساليب املعاملة الوالديةـ إلقاء الضوء على ظاهرة _
  .اخلاطئة والذي يؤدي إىل اضطرابات سلوكية عند األطفال أساليب املعاملة الوالديةإرشاد األهل إىل خطورة ممارسة _ 
  .ه املشكلة بشكل كبري يف جمتمعنا وقلة األحباث اليت تناولتهاانتشار هذ_ 
  .ميكن لنتائج الدراسة احلالية أن تفيد يف برنامج التدخل اإلرشادي لتعديل السلوك العدواين لدى األطفال_ 
  
ركي لدى تالميذ املرحلة والسلوك العدواين واإلفراط احل أساليب املعاملة الوالديةالتعرف على العالقة بني   :أهداف الدراسة_ 3

  .االبتدائية
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التعرف فيما إذا كان هناك فروق بني املستوى التعليمي للوالدين وبني الذكور واالناث بالنسبة ألساليب املعاملة الوالدية   -
 .والسلوك العدواين

  
التهديد به من قبل فرد من هو إحلاق األذى أو  :تعريف اساليب المعاملة الوالدية إجرائياً _ : تحديد مصطلحات الدراسة_ 5

هو الدرجة اليت حيصل . الطفل الذي يدرس يف املرحلة االبتدائية إمهال أفراد األسرة، حبيث يشمل األذى اجلسدي أو النفسي أو
  . املستخدم يف هذه الدراسة )1980(آمبو عليها التلميذ على مقياس أساليب املعاملة الوالدية ل 

السلوك العدواين هو سلوك غري مقبول اجتماعيا ميكن مالحظته وقياسه ويظهر يف صورة :  ائياً تعريف السلوك العدواني إجر  -
عدوان بدين أو لفظي وتتوفر فيه االستمرارية والتكرار، وهو أي رد فعل يهدف إىل إحلاق األذى بالذات وباآلخرين أو 

  ).1991" (لعبد الكريم العمايرة"العدواين  باملمتلكات،  وهو الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ على مقياس السلوك
 والقيام استئذان دون والتحدث إىل مكان مكان من والتنقل احلركة كثري الطفل فيها يكون حالة هو :اإلفراط الحركي _

 تطبيق عند الطفل عليها يتحصل اليت الدرجات حسب ذلك ويتضح وأدائه الدراسي سلوكه على يؤثر مما مزعجة، بتصرفات
  .لإلفراط احلركي "كونرز"س مقيا
  

  :الجانب التطبيقي
يتوقف جناح املنهج الذي خيتاره الباحث على مدى توافقه مع طبيعة الدراسة احلالية،وقد مت اختيار املنهج  :منهج الدراسة  -1

ا واآل ا وبيان العالقة بني مكونا راء اليت تطرح الوصفي الذي حياول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وحتليل بيانا
  .حوهلا

    :اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود التالية:  حدود الدراسة 2
تلميذ وتلميذة من  )100(مت إجراء الدراسة احلالية على تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي حيث بلغ قوامها  الحدود البشرية   _

مدنا على عينة من تالميذ مدارس مرحلة التعليم االبتدائي، والذين تالميذ التعليم االبتدائي موزعني بني ذكور وإناث، حيث اعت
  . يقيمون بوالية الشلف

 . مت إجراء الدراسة احلالية بإبتدائيات  والية الشلف :الحدود المكانية_ 
  2016/2017مت إجراء الدراسة احلالية يف السنة اجلامعية : الحدود الزمنية _ 

كن الباحث من إكمال حبثه ال بد له من االستعانة ببعض األدوات اليت تسهل من عملية لكي يتم :أدوات جمع البيانات -3
  :مجع البيانات واملعلومات، مت استخدام األدوات التالية

اختبار  1980سنة  بريس وآخرونهو اختبار من إعداد : آمبو)  EMBU( مقياس أساليب المعاملة الو الدية   -1
بعد الدفء العاطفي وفيه : أبعاد و هي 3بندا مقسمة على  34تكون املقياس من ي ".EMBU"سويدي األصل أطلق عليه

 .بنود10بنود،و بعد احلماية الزائدة وفيه 10،بعد النبذ وفيه 14بندا 
دف قياس درجة السلوك العدواين  )1991(" لعبد الكريم العمايرة"وهو من إعداد   :مقياس السلوك العدواني -2 وذلك 

  .بند 23واملؤلف من  لدى عينة الدراسة 
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 اضطراب شدة بقياس يسمح حيث: موجه للمعلمين) G.Kconners(من اعداد كونرز  :الحركي مقياس اإلفراط_ 
 . فقرة) 26(النشاط الزائد، يتكون من 

ائية استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اليت تالؤم البحث وطبيعة أهدافه ومتثلت الوسائل اإلحص: األساليب اإلحصائية_ 
  .T testاملتوسط احلسايب،  االحنراف املعياري،  معامل االرتباط بريسون، اختبار : فيما يأيت

  عرض وتحليل النتائج  
 أساليب املعاملة الو الدية أنه توجد عالقة ارتباطيه بني درجاتتنص الفرضية األوىل على: عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى

أساليب درجات مت حساب قيمة معامل االرتباط بني كل من  الميذ مرحلة التعليم االبتدائيودرجات السلوك العدواين لدى ت
  :ودرجات السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ويبني اجلدول اآليت النتائج املتوصل إليها املعاملة الو الدية

     
ودرجات السلوك العدواني لدى تالميذ  معاملة الو الديةأساليب اليوضح العالقة االرتباطية بين درجات ) 01(جدول رقم

  .المرحلة االبتدائية
 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات

 أساليب المعاملة الوالدية
0.76 0.01 

 السلوك العدواني
     
ودرجات السلوك  الديةأساليب املعاملة الو  أن معامل االرتباط احملسوب بني درجات )01(يتضح من خالل اجلدول رقم  

أساليب املعاملة تدل على وجود عالقة ارتباطيه قوية بني درجات  0.01وهي قيمة دالة عند مستوى  0.76العدواين يقدر ب 
  . ودرجات السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية الو الدية

أساليب املعاملة الو  توجد عالقة ارتباطيه بني درجاتأنه تنص الفرضية الثانية على : عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية -
  .  الدية على تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي ودرجات اإلفراط احلركي لديهم

    
ودرجات اإلفراط الحركي لدى تالميذ  أساليب المعاملة الو الديةيوضح العالقة االرتباطية بين درجات ) 02(جدول رقم   

  .المرحلة االبتدائية
 مستوى الداللة معامل االرتباط متغيراتال

 أساليب المعاملة الو الدية
0.86 0.01 

 اإلفراط الحركي
ودرجات اإلفراط احلركي  أساليب املعاملة الو الدية أن معامل االرتباط احملسوب بني درجات )02(يتضح من خالل اجلدول رقم   

 أساليب املعاملة الوالديةد عالقة ارتباطيه قوية بني درجات على وجو  0.01وهي قيمة دالة عند مستوى  0.86يقدر ب 
  . ودرجات اإلفراط احلركي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

أساليب وجود فروق ذات داللة إحصائية يف "تنص الفرضية الثالثة على   :عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة -
  .أي بني الذكور واإلناث(حسب اجلنس  االبتدائية لدى تالميذ املرحلة املعاملة الو الدية
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  .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية أساليب المعاملة الو الديةيوضح الفروق في ) 03(جدول رقم 
 tقيمة  دج ع م ن المستوى التعليمي متغير الدراسة

أساليب المعاملة الو 
 الدية

المرحلة الثانوية فما 
 11.68 42.65 50 أقل

128 3.11 
 11.08 42.56 50 جامعي فما فوق

أن املتوسط  أساليب املعاملة الو الديةومن خالل استجابات أفراد العينة على مقياس  )03(يتضح من خالل اجلدول رقم     
 ووصل املتوسط احلسايب لفئة اإلناث 11.68وتنحرف عنه القيم بدرجة  42.65احلسايب لفئة املرحلة الثانوية فما أقل قد بلغ 

عند  3.11لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية " t"، بينما بلغت قيمة 11.08وتنحرف عنه القيم بدرجة  42.56إىل 
  . ، مما يدل على عدم وجود فروق جوهرية تعزى ملتغري املستوى التعليمي0.01مستوى داللة 

أساليب وجود فروق ذات داللة إحصائية يف " تنص الفرضية الرابعة على :عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة -
  .،)"أي بني الذكور واإلناث(حسب اجلنس  االبتدائيةلدى تالميذ املرحلة  املعاملة الو الدية

 .يوضح الفروق في العنف األسري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية) 04(جدول رقم 
 tقيمة  دج ع م ن الجنس متغير الدراسة

 3.51 128 13.78 52.75 50 ذكور لديةأساليب المعاملة الوا
 14.02 51.86 50 إناث

أن املتوسط  أساليب املعاملة الوالديةومن خالل استجابات أفراد العينة على مقياس  )04(يتضح من خالل اجلدول رقم     
 42.75اإلناث إىل  ووصل املتوسط احلسايب لفئة 14.02وتنحرف عنه القيم بدرجة  51.86احلسايب لفئة الذكور قد بلغ 
عند مستوى داللة  3.51لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية " t"، بينما بلغت قيمة 13.78وتنحرف عنه القيم بدرجة 

م على مقياس 0.01 وكانت  أساليب املعاملة الو الدية، مما يدل على وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث يف استجابا
   .الفروق لصاحل الذكور

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف "تنص الفرضية اخلامسة على   :عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة  -
، ويلخص اجلدول التايل نتيجة حساب )"أي بني الذكور واإلناث(حسب اجلنس  االبتدائيةالسلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة 

موعات  م على مقياس السلوك العدواينالفروق بني املتوسطات احلسابية    .التالميذ يف استجابا
  .يوضح الفروق في السلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بين الذكور واإلناث) 05(جدول رقم 

 tقيمة  دج ع م ن الجنس متغير الدراسة
 3.41 128 13.03 49.72 70 إناث السلوك العدواني

 13.33 57.81 60 ذكور
     

ومن خالل استجابات أفراد العينة على مقياس السلوك العدواين أن املتوسط احلسايب لفئة  )05(يتضح من خالل اجلدول رقم  
وتنحرف عنه  49.72ووصل املتوسط احلسايب لفئة اإلناث إىل  13.33وتنحرف عنه القيم بدرجة  57.81الذكور قد بلغ 
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، مما يدل 0.01عند مستوى داللة  3.41لة الفروق بني املتوسطات احلسابية لدال" t"، بينما بلغت قيمة 13.03القيم بدرجة 
م على مقياس السلوك العدواين وكانت الفروق لصاحل الذكور   .على وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث يف استجابا

  :مناقشة النتائج
على تالميذ املرحلة االبتدائية والسلوك  ب املعاملة الو الديةأسالييوجد عالقة دالة إحصائيًا بني   :مناقشة نتائج الفرضية األولى

العدواين لديهم وهي عالقة طردية قوية، وعلى هذا األساس ميكن قبول الفرضية األوىل اليت تتفق مع ما تؤكده نظرية التعلم 
العدوانية الصادرة عن آبائهم ضدهم االجتماعي بأن السلوك العدواين عند األبناء هو نتيجة طبيعية حملاكاة وتقليد االستجابات 

محمد نتائج الدراسة اليت أجراها كل من  وهذه النتيجة تتفق     .من ضرب وشتم وإثارة األمل النفسي وغريها من أساليب العنف
لوكية حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني أساليب املعاملة الو الدية واالضطرابات الس )2012(علي اليازوري 

 لدى املعاقني عقليا القابلني للتعلم حيث أن األمهات الاليت يستخدمن
اليت دلت على وجود " 1992صالح  منيرة" مع دراسة وتتفق أيضا. األسلوب العقايب يكون أطفاهلم أكثر عدوانية من غريهم

وهي تلتقي أيضًا مع ما . يهم من قبل اآلباءعالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني السلوك العدواين لألبناء والقسوة املمارسة عل
بازدياد السلوك العدواين عند الطالب والطالبات من خيربن أساليب معاملة والدية  "2004فاطمة مبارك الحميدي "توصلت إليه 

 .سالبة
يهم وخاصة تشري الدراسات إىل وجود عالقة بني تعرض األطفال للعنف األسري وبني حدوث اضطرابات السلوك لد إذا    

يف السلوك العدواين فالرتبية القاسية اليت تقهر الطفل  وتعاقبه بدنيًا وتؤمله نفسيًا تنمي العدوان لديه وجتعله يفشل يف تنمية التحكم 
أن الطفل املتعرض للعنف لديه عدوان يف خياله بدرجة كبرية ومميزة كما أن لديه  )1977نيوبيرجر،(ووجد .  الغضب والعدوان

أن العض واحلرق وجرح اجلسد  )1978" (جرين"ووجد .  دواين شديد خارج وداخل الفصل مقارنة بالعينة الضابطةسلوك ع
  )2004الحميدي، ( .بني املتعرضني للعنف% 45وحماوالت االنتحار بالشنق تنتشر بنسبة 

ف الوالدين حيث أن لألسرة تأثري كبري كما تفسر النتائج بأن مستوى السلوك العدواين يزداد نتيجة للمعاملة السيئة من طر      
إىل أن معظم االضطرابات السلوكية واالنفعالية  )1987( (Bettelheim)على التطور النمائي املبكر للطفل حيث أشار 

  اليت بينت أن التالميذ العدوانيني )2003(الهنداوي وتتفق أيضا مع دراسة . ترجع أصال إىل التفاعل السليب بني الطفل ووالديه
محمد الراجي وتتفق كذلك هذه النتائج مع دراسة .  كانوا يعانون من تسلط وإمهال الوالدين بدرجة أعلى من غري العدوانيني

حيث توصلت إىل وجود عالقة ارتباطيه دالة احصائيا بني مستوى السلوك العدواين ومستوى إدراك الرفض الوادي لدى  )2011(
  )31، ص 2014ليم أسماء، بن ح(. تالميذ املرحلة االبتدائية

نستنتج أن األطفال يتعرضون ألساليب املعاملة الو الدية جبميع أشكاله كان لديهم مشاكل سلوكية ونفسية مثل عدم القدرة      
م غري اجتماعيني وعدوانيني ولديهم احرتام ذات متدن، وأكثر انطوائية من  على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين، أي أ

وميكن تفسري النتائج إىل أن األطفال الذين تكون معاملة اآلباء هلم تتسم بالضرب .    ال الذين مل يتعرضوا للعنف األسرياألطف
والشتم واإلهانة والسخرية، وعدم احرتامهم وتقبلهم، ويف أغلب احلاالت جند األطفال الذين يتعرضون للعنف األسري يعانون من 

  .اضطرابات سلوكية
وميكن أن يعزى ذلك على أن اضطراب اإلفراط احلركي من االضطرابات اليت تظهر يف مرحلة  :ج الفرضية الثانيةمناقشة نتائ -

الطفولة وتستمر يف أغلب احلاالت إىل الرشد وذلك بسبب األساليب اخلاطئة اليت يستخدمها األولياء اجتاه أبناءهم، حبيث 
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ا ونوعها باختالف يوصف بأنه اضطراب مزمن وليس طارئ، وإن تباين مع  املرحلة العمرية حبيث ختتلف احلركة الزائدة يف حد
املرحلة العمرية بني التالميذ من نشاط واضح إىل متلمل، كما أن النقص املعريف لألولياء واملعلمني بأسرار هذا االضطراب وكيفية 

م على وضع االسرتاتيجيات املناسبة ملراقب ة وضبط سلوك التلميذ، وكذا وضع نظام معني للثواب التعامل معه، وهذا حيد من قدرا
والعقاب لتعديل اجلوانب املزاجية واالندفاعية لدى الطفل من أجل كدح هذا االضطراب وعدم تفاقمه واستمراره مع التلميذ يف 

 Faraone et al, 1996 : Biederan, Milberger)حياته الدراسية واالجتماعية، وهذا ما توافق مع دراسات 
et Faraone, 1995, Sandier,2000, Fergusson, Lynskey et Harwood, 1996 : 

Fletcher et al, 1996) على أنه :  
اية مرحلة املراهقة املتأخرة %50_30تستمر هذه االضطرابات لدى _  من أفراد  %50يكتسب _ . من هؤالء األطفال حىت 

من البالغني من أفراد هذه الفئة متأخرون دراسيا، ومضطربون  %20يصبح _  .هذه الفئة أمناطا متباينة من السلوك املشكل مزمن
  )6، 2006فتحي الزياد، (. اجتماعيا وانفعاليا

وفيما يتعلق باملستوى التعليمي للوالدين فقد أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل عدم  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -
يم الوالدين على درجات وجود أشكال أساليب املعاملة الو الدية،حيث، بينت النتائج أن وجود أثر ذي داللة إحصائية ملستوى تعل

حاالت أساليب املعاملة الو الدية املوجهة حنو األبناء هو ممارس من قبل الوالدين سواء هم مبستوى التعليم اجلامعي فما فوق أو 
اليت توصلت إىل أن التعليم ال يؤثر يف عملية  )2003أبو نواس، (أقل من ذلك، وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة 

وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع ما جاء به . اإلساءة إىل الطفل وأن األسر األقل تعليميا ليس بالضرورة أن تكون أكثر عنفا
عبد (. ن لديهم مستوى تعليمي متديناليت أشارت نتائج دراسته إىل أن اآلباء واألمهات املسيئني هم فقط مم )1999الطراونة، (

  )323. ص، 2012الناصر السويطي، 
ن يف العمل أي خارج املنزل وال يعدن إال يف ساعات متأخرة     وميكن أن يعزو ذلك إىل أن األمهات أصبحوا يقضني معظم أوقا

رأة رمبا لعدم التوفيق بني عملها ومنزهلا فهي بسبب طبيعة العمل اليت حتصل عليها املرأة املتعلمة وبسبب الضغوط النفسية لدى امل
متارس نوعا من العنف جتاه أبنائها لتعويدهم على حتمل املسؤولية، أما يف اجلهة املقابلة فاألم غري متعلمة واليت متضي معظم وقتها 

ا تكون يف حالة من امللل، األمر الذي قد يؤثر سلبا يف تعاملها مع أبناءها األم ر الذي جيعل األبناء يبحثون عن بديل يف املنزل فإ
وميكن أن يعود السبب أيضا يف ذلك أن اآلباء ال يزالون يعتقدون بأن ممارسة العنف األسري بأشكاله  .ميدهم بالعاطفة واحلنان

 .هي اليت تصنع الرجل، وهم ال يدركون عن قصد أو عن غري قصد أن مثل هذه التصرفات تنعكس على شخصية الطفل
على تالميذ املرحلة االبتدائية من  أساليب املعاملة الوالديةيوجد فروق بني الذكور واإلناث يف  :شة نتائج الفرضية الرابعةمناق_ 3

م قد تربوا  أساليب املعاملة الوالديةأي أن الذكور هم أكثر تعرضًا . قبل األهل لصاحل الذكور من اإلناث، ورمبا يرجع هذا إىل أ
م يتعرضون للعديد من املواجهات مع األهل والعناد الذي يؤدي إىل منذ الصغر على ممارس ة العدوان وشجعوا عليه وهلذا فإ

ممارسة العنف ضدهم بشكل أكرب من اإلناث اللوايت يتميزن يف جمتمعنا بطبيعة تتسم باهلدوء واالنسياق ملطالب األهل واملساملة 
  .واالستسالم مما يؤدي إىل رضوخهن السريع

 )2001جوردس (، ودراسة )2000المصري (و) 1999لطراونة ا(ق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل من تتف    
، 2001الرطروط (وختتلف نتائجها مع كل من . اليت أشارت نتائجها إىل أن الذكور أكثر تعرضا إىل العنف األسري من اإلناث

وأن هذه النتيجة ال تتعارض بالضرورة مع نتيجة .  لعنف من الذكوراليت أشارت إىل اإلناث أكثر تعرضا ل) 2005الكركي و
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فقد ركزت الدراسة احلالية . اليت توصلت من خالهلا إىل وجود فروق لصاحل اإلناث بالنسبة للعنف اللفظي "2005لونة "دراسة 
ساليب التنشئة املتبعة يف جمتمعاتنا اليت ويعود السبب إىل أ.  اإلملام جبميع أنواع العنف األسري الذي ميارسه األهل على األبناء

تعطي الذكور حقوق أكثر من اإلناث وأن الوالدين مييلون إىل حتميله مسؤولية فوق قدراته مما جيعله عرضة للعنف األسري جبميع 
  .أشكاله

العدواين لصاحل  يوجد فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث على مقياس السلوك :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة_ 5
أي أن الطالب الذكور هم أكثر عدوانًا من الطالب اإلناث ورمبا يرجع هذا إىل الثقافة السائدة يف جمتمعنا، واليت حتّد .  الذكور

من عدوان األنثى وحريتها يف التعبري عنه، بينما تتسع للذكر بالتعبري عن عدوانه وتعززه على اعتبار أنه شكل من أشكال الرجولة 
وهذا ما تؤكده أيضًا النظرية البيولوجية على أن الذكور أكثر عدوانًا من اإلناث، فهي ترجع  عدوانية الذكور إىل هرمون .  القوةو 

  .الذكورة
دراسة  )35. ، ص2006وسام أحمد قشطة، ".(1992منيرة صالح "وهذه النتيجة تتفق أيضًا مع ما توصلت إليه دراسة   

  فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك العدواين بني اجلنسني لصاحل الذكور بوجود )2000(بشير معمرية 
ويرى الباحثون أن السبب يف ذلك ليس الرتكيب البيولوجي أو البيئي بل بعزوف أكثر مما يسمحون به عند اإلناث ويعتربونه    

يكثر التسامح مع عدوان الولد وأحيانًا يشجع عليه نوعًا من الرجولة ويعزز اآلباء واألمهات ال شعوريًا هذا النوع من السلوك كما 
ن ألن العدوان ال يتفق مع  مما يدعم العدوان عند الذكور فقد تبني يف كثري من الدراسات أن األمهات أقل تساحمًا مع عدوان بنا

ن يف الغالب يكون لفظيًا ك   .النمط السلوكي األنثوي حسب الثقافة الميًا ويدور حول ولوحظ أن شجار البنات وعدوا
ن حنو أنفسهن وذلك من خالل ممارسة العقاب الذايت والتضحية ) عتاب، غرية، تفاخر(موضوعات حمددة  كما قد يتجه عدوا

بينما يكون عدوانية الذكور فيزيقيًا ويدور حول امللكية وانتزاعها والقيادة وخمالفة تعاليمها وخرقها ويتخذ شكل اهلجوم اجلسدي 
  .»هلجوم خاصة حنو الصبيان اآلخرينويتجه هذا ا

خيلف آثارا سلبية وخيمة وعميقة يف شخصية الطفل من  أساليب املعاملة الو الديةإن   ويف األخري ميكننا القول :االستنتاج العام
تمع و  االستثمار األمثل بينها السلوك العدواين واإلفراط احلركي، واليت تؤدي إىل عدم القدرة على التعامل االجيايب مع أفراد ا

للطاقات الذاتية والبيئية للحصول على إنتاج جيد، باإلضافة إىل عدم الشعور بالرضا واإلشباع من احلياة األسرية والدراسية والعمل 
  .وبالتايل حيد من فاعلية الفرد يف حتقيق ذاته واملسامهة يف تنمية جمتمعه. والعالقات االجتماعية

   :االقتراحات_ 
  .اع اسرتاتيجيات الرتبية السليمة يف التعامل مع األطفالضرورة إتب  -1
  .ضرورة تعيني مرشد تربوي يف كل مدرسة ابتدائية  -2
  إتاحة الفرصة لألشخاص العدوانيني وذوي اإلفراط احلركي للتنفيس والتفريغ عن طريق ممارسة األنشطة اهلادفة  -3
  .توفري خدمات التأهيل النفسي واجلسدي لألطفال املعنفني -4
  .عم دور األخصائي االجتماعي والنفسي كمعاجل لألطفال املعنفني يف املدرسة واملنزلد  -5
  . تنفيذ برنامج إرشادي خلفض السلوك العدواين واإلفراط احلركي لدى التالميذ  -6
معاملة أبنائها  على األسرة باعتبارها البيئة األوىل اليت يعيش فيها األبناء االبتعاد عن كل أساليب املعاملة غري السوية أثناء -7

 .خصوصا األطفال منهم
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االهتمام باجلانب النفسي للتلميذ العدواين واملفرط حركيا عن طريق املتابعة داخل القسم وخارجه من طرف املعلم، باإلضافة  -8
 .إىل التنسيق بني األساتذة واألولياء
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  التربية الجنسية لألبناء بين تأثير وسائل اإلعالم وخطر المواقع اإلباحية
  -سيلةدراسة ميدانية على عينة من اآلباء بوالية الم -

  
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة - جالب مصباح. د

jellab.mosbah@yahoo.frd 

  2الجزائر -جامعة أبو القاسم سعد اهللا  -بن علي حنان. أ
009@hotmail.com-nona-hanane  

  
  :ملخص

وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي، . تأثري وسائل اإلعالم على الثقافة اجلنسيةلألبناءهدفت الدراسة إىل التعرف على    
وباستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، توصلت الدراسة إىل النتائج . أبا 112على عينة من . فقرة 24واستبيان يتكون من 

أن املواقع اإلباحية تؤثر بدرجة كبرية  -.%78.05تؤثر بدرجة كبرية يف إثارة السلوك اجلنسي بنسبة  أن وسائل اإلعالم -: التالية
  . %83.25يف انتشار املمارسات اجلنسية املنحرفة بنسبة 

  .الرتبية اجلنسية، وسائل اإلعالم، املواقع اإلباحية :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: The study aimed at identifying the impact of the media on the children's sexual 
culture. The researchers used the analytical descriptive approach, and the questionnaire 
consisting of 24 paragraphs,. On a sample of 112 parents. Using the appropriate statistical 
methods, the study found the following results: - The media greatly influences sexual behavior 
by 78.05%.- Pornographic sites significantly affect the prevalence of perverse sexual practices by 
83.25%.  
Keywords: Sex Education, Media, Pornography 

 
  :المقدمة والخلفية النظرية -
لكن بعد الثورة . كانت األسرة إىل وقت ليس ببعيد املصدر األساسي للرتبية وتنشئة األبناء على القيم األخالقية السليمة  لقد   

ا بداية األلفية الثالثة، أصبح الفضاء اإلعالمي مبختلف أنواعه قوة مؤثرة يف تربية الطفل  التكنولوجية واملعلوماتية اليت بلغت ذرو
فأصبح مثال التلفزيون واألنرتنت والسنما وألعاب الفديو . "يم جديدة تكون غالبا مضادة لقيمه األصليةوإكسابه اجتاهات وق

ال شك أن اجلنس يلعب دورا بالغ األمهية يف حياة االنسان ملا له من أثر يف سلوكه . واهلاتف النقال إعالما مؤثرا يف تربية الطفل
باإلضافة إىل أن وسائل اإلعالم حجمت دور األسرة لتأخذ هي ).115ص، 2008: بطرس حافظ بطرس(وعلى صحته النفسية

ا التلقيين والرتبوي والقيمي وتلعب دورا كبريا يكون يف كثري من جوانبه دورا خطريا وسلبيا ومؤثرا، خاصة إذا أضفنا إىل ذلك  مكا
م سلبا يف كثري من  دور املواقع اإللكرتونية اليت تبث يف هؤالء الشباب واملراهقني قيما واجتاهات جديدة تؤثر يف سلوكا
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: محدان حممد(وهذا نتيجة تأثري الفضائيات والتكنولوجيات احلديثة منها األنرتنت، . )1، ص2008: عبده النعمي(األحيان
تمع من أجل حتليل وتقومي وانتاج االتصال اإلعالمي املناسب.)2004 م ال إال أن اإلعال. من أجل خلق الوعي بني أفراد ا

ا فقدت السيطرة "وبذلك . يساير القوى اليت ال تنتجه؛ وامنا تستهلكه فقط ظهرت احلاجة إىل الرتبية اإلعالمية يف بعض الدول أل
ا على التصدي للبث اإلعالمي اخلارجي واالكتساح الثقايف األجنيب،  الكاملة على البث املباشر للربامج التلفزيونية، وفقدت قدر

ديد كثري من الثقافات الوطنيةبعد أن ساعدت  أشجان حامد الشديفات مخود أمحد (" شبكة األنرتنت على الغزو الثقايف و
ومن أهم النتائج السلبية لإلعالم واألنرتنت طريقة االستخدام، وخاصة االستخدام السيئ الذي . )274، ص2012: اخلصاونة

أو غري سوي؛ فضال عن فقدان احلس االجتماعي داخل االسرة  يؤدي إىل سهولة ارتكاب الطفل أو الشاب ألي سلوك منحرف
بسبب حتطم القيم واملبادئ املثلى من خالل كثرة املشاهدات غري أخالقية للتلفزيون أو االدمان على املواقع االباحية أو العنف 

الباب مفتوحا ألنواع السلوك املنحرف والذي كثريا ما يدفع االطفال لإلصابة بعدوى االمراض االجتماعية والنفسية واليت قد جتعل 
  . )107أمل كاظم محد، ص(رما

وهكذا ففي ظل العوملة واالنفتاح االقتصادي وثورة االتصاالت وما أتاحته من سهولة التداول ونقل املعلومات ورغم ما حتمله هذه 
لدراسة التأكيد عليه والتطرق اليه، سيما وهذا ما حاولت ا) سالح ذو حدين(ا تعترب من جانب آخر الظاهرة من بشائر اال ا

فيمجال تأثري وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون واألنرتنت خاصة املواقع االباحية على الرتبية اجلنسية للطفل أو الشاب، ما قد 
رامي الذي يعترب بداية لكل عمل اج. يسبب يف احنراف هؤالء األطفال عن السلوك االجتماعي السوي واالحنراف اجلنسي

  :ومنه نطرح التساؤالت التالية .مستقبال
  

  :اشكالية الدراسة
إىل أي مدى يساهم االعالم التلفزيوين يف إثارة السلوك اجلنسي؟ وهل تؤدي املواقع اإلباحية إىل ممارسات : التساؤل العام -

  جنسية منحرفة؟ 
  :التساؤالت الجزئية -
  ارة السلوك اجلنسي؟إىل أي مدى يساهم االعالم التلفزيوين يف إث -1

  إىل أي مدى تساهم املواقع اإلباحية يف انتشار املمارسات اجلنسية املنحرفة؟ -3
  

  :فرضيات الدراسة -
  .يساهم االعالم التلفزيوين يف إثارة السلوك اجلنسي بدرجة كبرية -1

  .تؤثر املواقع اإلباحية يف انتشار املمارسات اجلنسية املنحرفة بدرجة كبرية -2
 

تكمن أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على أهم موضوعات الساعة وهو تأثري االعالم وعامل األنرتنت على : لدراسةأهمية ا -
تربية األبناء؛ خاصة الرتبية اجلنسية اليت تعترب من املوضوعات املمنوعة اليت مل تأخذ كل حقها من الدراسة والتناول، نظرا لطبيعة 

تمع من جهة واجلهل من جهة ثا نية وعدم وجود نية حقيقية يف فتح جمال للنقاش حول هذه املوضوعات، وملا ال ادراج مادة ا
  .الرتبية اجلنسية يف املقررات الدراسية
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  :حتقق الدراسة هدفني رئيسيني مها: أهداف الدراسة -
ة القنوات الفاسدة أخالقيا، التعرف على مدى مسامهة التلفزيون كوسيلة إعالمية يف إثارة السلوك اجلنسي؛ من خالل مشاهد -1

  .واليت تعمل على نشر االحنالل اخللقي والتفسخ االجتماعي
التعرف على أنتصفح املواقع االباحية يؤدي إىل االحنراف اجلنسي، مما يؤدي إىل الشذوذ، أو مع اآلخرين مما يؤدي إىل اجلنس -2

  .املنحرف واالغتصاب، وجرائم اجلنس كاالختطاف والدعارة وغريها
  

  :مصطلحات الدراسة
  :مفهوم التربية الجنسية -1
هي عملية تربوية تتضمن معارف صحيحة عن الوظيفة البيولوجية للجنس والتناسل واجتاهات صحية حنو نظافة اجلسم وسلوك " -

  .)2، ص1988: عبد التواب عبد اإلله(" متعقل يف ممارسة السلوك اجلنسي
ا التدابري الرتبوية اليت ميكن" - أن تعني الشباب بكيفية ما على التهيؤ ملواجهة مشكالت احلياة وخصوصا تلك اليت تتمركز  بأ

  . )18، ص1986: أكرم ديري(" حول الغريزة اجلنسية مث تعرض بعد ذلك بشكل ما يف خربة كل إنسان عادي
  

ة أو أخرى غري رحبية، اإلعالم هو مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة جتاري:وسائل اإلعالم -3
  .عامة أو خاصة، رمسية أو غري رمسية، مهمتها نشر األخبار ونقل املعلومات

  
  .تثري الغريزة اجلنسيةهي مشاهدة املطبوعات واملرئيات واملسموعات، اليت  :المواقع اإلباحية -4

  
، ببعض مدارس والية املسيلة وجامعة 1016/2017جانفي / ديسمرب/نوفمرب يأجريت الدراسة يف شهر  :حدود الدراسة -

  . حممد بوضياف باملسيلة
  

  :منهجية الدراسة الميدانية
تجابات اليت استقيناها من امليدان لوصف درجةمسامهة وسائل استخدم الباحثان املنهج الوصفي لتحليل االس: منهج الدراسة -1

من خالل الوصف الكيفي . ودرجة تأثري املواقع اإلباحية يف انتشار املمارسات اجلنسية املنحرفة. االعالم يف إثارة السلوك اجلنسي
  .للمعطيات، مث إعادة حتليلها كميا من أجل قياس درجة التأثري واصدار األحكام التقييمية

أبا وأما من فئة املعلمني واألساتذة اجلامعيني ذكورا وإناثا، تراوحت ) 112(مشلت عينة الدراسة على : عينة الدراسة -1
مت اختيارهم بطريقة قصدية ملعرفة . سنة، كلهم متزوجني ولديهم أبناء؛ واحد على األقل 55و 35أعمارهم بني 

  . اجلامعة، كون الباحثني أستاذين جامعيني الباحثان اجليدة باملعلمني ومدارسهم وكذلك أساتذة
  

  :حمورينعبارة مقسمة إىل  24هي عبارة عن استبيان يتكون من  :أداة جمع البيانات -3
 .فقرة 12مسامهة وسائل اإلعالم يف إثارة السلوك اجلنسي ويتكون من : احملور األول -
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 .فقرة 12ات اجلنسية املنحرفة ويتكون من تأثري املواقع اإلباحية يف انتشار املمارس: احملور الثاين -
وقد حدد الباحثان معيارا ). 1(، بدرجة ضعيفة )2(، بدرجة متوسطة )3(بدرجة كبرية : يتم اإلجابة عنها وفق ثالثة بدائل هي   

يعين بدرجة متوسطة، من : %69.99إىل  %50يعين بدرجة كبرية، من : فما فوق %70من : لتقييم هذه البدائل هو
  .يعين بدرجة ضعيفة: فما أقل 49.99%

  
) 08(وللتأكد من صدق وثبات األداة اعتمدنا على صدق احملكمني وعددهم مثانية حمكمني  :صدق وثبات األداة -5

مع تعديل بعض الفقرات سواء يف الصياغة أو اختصارها  %92الذين أشاروا إىل قبول فقرات االستبيان بنسبة فاقت 
 10الباحثان يف حساب الثبات على طريقة التطبيق وإعادة التطبيق بفاصل زمين قدره  كما اعتمد. حىت تكون دقيقة

ديسمرب  15مبدينة املسيلة، يف الفرتة بني ) أساتذة جامعيني 10معلمني،  10(أبا  20أيام على عينة استطالعية من 
ون الصدق الذايت ، وبذلك يك%92وباستخدام معامل االرتباط بريسون كانت النتيجة  2016ديسمرب  25و

0.95  .  
 .استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية ومعامل االرتباط  بريسون :األساليب اإلحصائية -6

  : عرض النتائج على ضوء الفرضيات -6
  .يساهم اإلعالم التلفزيوني في إثارة السلوك الجنسي بدرجة كبيرة - : عرض نتائج الفرضية األولى -

  :د العينة على فقرات احملور األولاستجابات أفرا: 1جدول 
بدرجة    العبارات  الرقم

  كبرية
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

  02  08  102  تؤثر األفالم العاطفية يف حتريك األحاسيس الشهوانية  1
  06  18  88  تقدمي العالقات العاطفية كعالقات انسانية راقية  2
  00  07  105  تسويق الصور احملرمة إلغراء املشاهد  3
  00  02  110  نشر املشاهد املخلة بالقيم األخالقية   4
  04  13  95  مشاهدة مفاتن الفتيات عرب صور اإلعالم  5
  12  22  78  تشجيع قيم مضادة للمجتمع كاالغتصاب  6
  08  23  81  الدعوة إىل مظاهر اهلوى الفاسد  7
  25  11  76  تسويق األغاين القذرة املليئة باإلثارة  8
  04  24  84  يف صور اإلعالم انتشار ثقافة العري  9

  10  33  69  الدعوة إىل التحرش اجلنسي بتبادل اللمسات  10
  17  30  65  الرتويج لصور مغرية على فراش النوم    11
  04  12  96  استخدام صور الفتيات يف األعمال االشهارية  12

  92  203  1049  المجموع
  6.84  15.10  78.05  النسبة
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  :أفراد العينة على فقرات احملور األول ترتيب درجات استجابات: 2جدول 
  الرتتيب  النسبة  العدد  التقييم  الرقم

  1  %78.05  1049  بدرجة كبرية  1
  2  %15.10  203  بدرجة متوسطة  2
  3  %6.84  92  بدرجة ضعيفة  3

ال األول) 2(اجلدول    رتبة األوىل املستجيبون وقد أظهرت نتائج اجلـدول أنه جاء يف امل. يوضح استجابات عينة الدراسة لتقييم ا
ال، بينما جاء يف املركز الثاين %78.05بدرجة كبرية، وذلك بنسبة بلغت  من إمجايل استجابات أفراد عينة الدراسة على ا

ال، وذلك بنسـبة بلغت  من إمجايل أفـراد عينة الدراسـة، بينمـا جـاء فـي املركـز %15.10املستجيبون بدرجة متوسطة على هذا ا
هذا يعين اإلعالم التلفزيوين يؤثر بدرجة  .من إمجايل أفراد عينة الدراسة %6.84لثالـث املستجيبون بدرجة ضعيفة بنسبة بلغت ا

  .ومنه حتقق الفرضية األوىل. كبرية يف إثارة السلوك اجلنسي
 
 .نحرفة بدرجة كبيرةتؤثر المواقع اإلباحية في انتشار الممارسات الجنسية الم -: عرض نتائج الفرضية الثانية -

  :استجابات أفراد العينة على فقرات احملور الثاين: 3جدول 
بدرجة    العبارات  الرقم

  كبرية
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

  05  08  99  فقدان القدرة اجلنسية  13
  07  08  97  انصراف الفرد عن الزواج  14
تمع  15   04  06  102  ظهور املمارسات غري األخالقية يف ا
  00  02  110  تشار األمراض اخلطرية كالسيداان  16
  10  15  87  اغراق الشباب يف مستنقعات منحطة  17
  10  22  80  انتشار اجلرائم اجلنسية كاالغتصاب  18
  07  30  75  انتشار ظاهرة الشذوذ اجلنسي  19
  05  19  88  انتشار جائم االعتداء اجلنسي على األطفال  20
  17  23  72  االستهانة جبرائم الزنا  21
  02  05  105  تكوين صورة سلبية عن العالقات اجلنسية  22
  08  08  96  اضاعة الوقت يف السعي وراء املواد االباحية  23
  00  04  108  اضاعة تكاليف مادية لالشرتاك يف هذه املواقع  24

  75  150  1119  المجموع
  5.58  11.16  83.25  النسبة
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  :على فقرات احملور الثاينترتيب درجات استجابات أفراد العينة : 4جدول 
  الرتتيب  النسبة  العدد  التقييم  الرقم

  1 %83.25  1119  بدرجة كبرية  1
  2  %11.16  150  بدرجة متوسطة  2
  3  %5.58  75  بدرجة ضعيفة  3

ال الثاين) 4(اجلدول    املستجيبون  وقد أظهرت نتائج اجلـدول أنه جاء يف املرتبة األوىل. يوضح استجابات عينة الدراسة لتقييم ا
ال، بينما جاء يف املركز الثاين %83.25، وذلك بنسبة بلغت كبريةبدرجة   من إمجايل استجابات أفراد عينة الدراسة على ا

ال، وذلك بنسـبة بلغت  من إمجايل أفـراد عينة الدراسـة، بينمـا جـاء فـي املركـز %11.16املستجيبون بدرجة متوسطة على هذا ا
هذا يعين أن املواقع اإلباحية تؤثر بدرجة  .من إمجايل أفراد عينة الدراسة %5.58جيبون بدرجة ضعيفة بنسبة بلغت الثالـث املست

  . ومنه حتقق الفرضية الثانية. كبرية يف انتشار املمارسات اجلنسية املنحرفة
  
  :مناقشة وتفسير النتائج على ضوء الدراسات السابقة -7
لقد دلت نتائج الفرضية األوىل أن اإلعالم التلفزيوين ينعكس سلبا على تربية :فرضية األولىمناقشة وتفسير نتائج ال  -7-1

الطفل عموما، وعلى الرتبية اجلنسية على وجه اخلصوص من خالل اكتساب وتقليد القيم اليت حتملها األفالم االجتماعية 
دراسة حسن العامري وهذا ما يفق مع .ثارة السلوك اجلنسيوالكرتونية والصور املتحركة،وعليه فالتلفزيون له تأثري سليب على ا

. الذي يؤكد أن اإلعالنات التلفزيونية حتمل العديد من املشاهد اجلنسية اليت يتعرض هلا الطفل واليت تؤثر يف نفسه) 2011(
مع ) 2012(نى كشيك دراسة موحلماية الطفل من االعالم التلفزي جيب بعث اإلعالم املدرسي كبديل عن ذلك وهو ما تؤكده 

يف أن ): 2007(دراسةتيسير بن سعد بن راشد  كما اتفقت دراستنا مع. وإعطاء الرتبية اجلنسية األولوية يف املناقشات العلمية
ا أكثر برامج األطفال شيوعا وأقلها تكلفة  أبرز اآلثار السلبية اليت تنتجها الربامج املتلفزة لألطفال برامج الرسوم املتحركة؛ أل

وأيسرها إعدادا وإخراجا، ومن أظهر أسباب خطورة برامج األطفال يف العامل العريب اليوم اعتمادها على املضمون األجنيب بقيمه 
ومفاهيمه وعاداته وسلوكياته والتأثري العقائدي من خالل تقدمي مفاهيم عقائدية أو فكرية خمالفة لإلسالم، ومن ذلك زعزعة عقيدة 

ه وتعاىل، واشتماهلا على بعض العبارات القادحة يف العقيدة؛ كالتذمر من القدر واالعرتاض على تدبري اهللا، الطفل يف اهللا سبحان
  .وكذلكالتأثري األخالقي املتمثل يف ولوج الرذيلة والتخلي عن القيم السامية. والتمجيد للسحر، وغري ذلك

 
الثاين أن معظم األطفال أو الشباب املتصفحني لألنرتنت من دلت نتائج الفرض :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية -7-2

دف االشباع اجلنسي مبختلف األنواع، من خالل إما مشاهدة صور  رواد املواقع االباحية، حيث يقصد األبناء هذه املواقع 
و الفيس بوك أو احملادثات مع ومقاطع اباحية ممنوعة أو أفالم جنسية مطولة أو االشرتاك يف مواقع اباحية بالربيد اإللكرتوين أ

مما يؤثر على الرتبية اجلنسية لألبناء خاصة الشباب حبيث تتحطم القيم األخالقية االجتماعية . الفتيات مبختلف األشكال
دراسة  :واألسرية، فينحرف الشاب حنو سلوكات مضادة لنفسه وللمجتمع، وهناك دراسات تؤكد ذلك سواء نظريا أو ميدانيا منها

. من عينة الدراسة يتعرضون للمواقع االباحية %50ومن بني نتائج الدراسة أن ): 2014(درويش ودنيا عمر فرحان شريف 
م معرضون لالحنراف اجلنسي مبختلف مفاهيمه اليت توصلت أن كثري من ): 2004(ودراسة حمدان عبد اهللا الصوفي . أي أ
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م على املواقع اجلنسية والدعائية واالباحية مما يستنزف ويشل فاعليتهمالشباب أثرت فيهم أخطار شبكة األنرتنت إىل درجة ادم . ا
إن حجم اجلرائم اجلنسية واملمارسات : اليت توصلت إىل النتائج التالية ):2003(دراسة محمد بن عبد اهللا علي المنشاوي و

طلبوا مواد اباحية  1675اركني يف الدراسة، و مستخدم من جمموع املش 3541غري األخالقية هي ارتياد املواقع اجلنسية ويرتكبها 
قاموا بالتشهري  283أنشأوا بريد جنسي و 410أنشأوا موقعا جنسيا و 235اشرتكوا يف القوائم الربيدية اجلنسية و 1791و

طرابات وعليه ميكن القول أن ادمان األنرتنت يصبح اضطراب أو مرض نفسي اليت يتعرض هلا الشباب كغريها من االض. باآلخرين
  .اخل...النفسية واالجتماعية 

  
نستنتج أن موضوع اإلعالم التلفزي واألنرتنت متمثلة يف املواقع اإلباحية يف تربية األبناء جنسيا من املوضوعات اجلديرة  :خاتمة

ما ينجر عن بالدراسة والتقصي، من أجل التعرف عن قرب على االنعكاسات السلبية لالستخدام املفرط للتلفزيون واألنرتنت و 
ذلك من حرية لدى األطفال بعيدا عن رقابة األسرة، فريتادون املشاهدات احملرمة واملواقع اخلطرية اليت تسقطه يف احملظور، فينشأ 
لدينا شباب منحرفني جنسيا ومرضى نفسيا، يرتكبون اجلرائم دون مباالة ودون شعور بأي ذنب، بسبب حتجر مشاعره من كثرة 

ولعل جرائم االختطاف اليت انتشرت بكثرة يف اجلزائر نتيجة لذلك وكذلك اختطاف الفتيات، وهروب بعضهن  مشاهدة االباحية،
  .مع الشباب واالعتداء اجلنسي على األطفال والشذوذ اجلنسي، ورمبا مع احملارم لدليل على ذلك

  :الباحثان مبا يلييوصيوعليه    
  .ام التلفاز أو األنرتنتفرض الرقابة األبوية على األبناء عند استخد -
  .حجب القنوات الفاسدة  على التلفزيون واملواقع املمنوعة من النات -
  .تقليص الشباب لوقت استخدام التلفاز واألنرتنت -
  .وضع التلفاز أو احلاسوب يف مكان عام -
 .غلق مواقع التواصل االجتماعي أو الربيد االلكرتوين آليا عند تصفح املواقع االباحية -
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  لـــــفــطــة الـــيــربــالم وتـــاإلع
  - 02- لونيسي علي جامعة البليدة/جالب نعيمة /ا

  naimadjellab10@gmail.com:البريد االلكتروني

  :ملخص

الفضائية وشبكة االنرتنيت وحمتواها  تؤثر وسائل اإلعالم يف عملية الرتبية والتعليم خاصة بعد انتشار اإلذاعات والقنوات    
تمع  الرتبوي الذي يساهم يف صقل وتكوين خمتلف سلوكيات الطفل،وما هلذا السلوك من اثر يف حياته وانعكاسه على ا

ذ بداية فالرتبية تعىن بتعليم الفرد وتنمية قدراته وتأهيله منذ والدته واإلعالم يلعب دورا فاعال يف تشكيل شخصية الطفل من.وطاقته
  .حياته ويف كل مراحلها

  :الكلمات المفتاحية
  .اإلعالم الرتبوي، الطفل،وسائل اإلعالم

Abstract: 
 The media influence the education process especially after the spread of radio and satellite 
channels and the Internet and its educational content, which contributes to the refinement and 
composition of various behaviors of the child, and the impact of this behavior in his life and its 
impact on society and energy. Education concerned with the education of the individual and 
the development of abilities and rehabilitation since birth and the media plays a role Active in 
shaping the character of the child since the beginning of his life and in all stages. 

key words:Educational Media, Child, Media. 

  :مقدمة   
شراف على سلوكه،وتطبعه مع مايناسب جمتمعه وتراثه الذي ينتمي إن العملية الرتبوية للطفل تسعى إىل توجيه الفرد واإل     

  .إليه،ويشرف على هذا الدور مايعرف مبؤسسات التنشئة االجتماعية ومن بينها وسائل اإلعالم 

ومن .وجيههكما يعد التلفزيون واالنرتنيت من أهم وسائل اإلعالم السمعية البصرية ملا هلا من دور فعال  وكبري يف تربية الطفل  وت   
  هل تساهم وسائل اإلعالم املتنوعة يف تربية الطفل اجلزائري؟:هذا املنطلق ميكننا طرح اإلشكال اآليت

  : ولإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم الورقة البحثية إىل حمورين رئيسيني  

  إعالم الطفل وعالقته بالعملية الرتبوية :المحور األول
  . إلعالمي للقضايا الرتبوية وأثرها على الطفل اجلزائريالتناول ا:المحور الثاني



 أبحاث الملتقى                                                                          وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
  

  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                                 جتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           مخبر الدراسات اإل
147 

 

نشر احلقائق الثابتة الصحيحة "قبل التطرق إىل احملور األول جيدر بنا اإلشارة إىل مفهومي اإلعالم وتربية الطفل،فاإلعالم يقصد به  
الوقائع والقضايا املثارة واملطروحة وذلك الصادقة واآلراء واإلسهام يف تنوير الرأي العام،وتكوين رأي صائب لدى اجلماهري حول 

كما يرى الباحث هشام اعبابو أن مفهوم اإلعالم ينطلق من انه وسيلة 1"باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة كالصحافة والتلفزيون
وسائله،ومن بني وسائل مجاهريية هدفها اإلخبار واإلعالم والتثقيف،وكذلك الرتفيه، ،ويعترب اإلعالم عاملا يف حد ذاته،له أهدافه و 

كما يعرفها .معناه القيادة،وذلك باللغة الالتينية Educationمفهوم الرتبية"أما 2.اإلعالم جند الكتب واجلرائد واإلذاعة والتلفزيون
  .طول احلياةإن عملية الرتبية هي عملية التنشئة االجتماعية املنظمة لألجيال القادمة وهي تبدأ منذ الوالدة وتستمر "اميل دور كامي 

واإلنسان ال يصل إىل مرحلة املراهقة والبلوغ إال بعد فرتة .ويرتىب الطفل يف املنزل،ويف املدرسة،ويف النادي، املصنع،املتجر،املزرعة  
 طويلة مقارنة بأنواع احليوانات ألخرى ،وهناك إمجاع بني العلماء على أن مرحلة الطفولة لدى اإلنسان هي أطول فرتة طفولة،وذلك

  .3مبقارنته بالكائنات األخرى

تمع وتطوره       ا تقدم ا ا من أهم املعايري اليت يقاس  والشك ان االهتمام باألطفال جزء .وتعترب دراسة الطفولة واالهتمام 
تمعات يف درجتها ومداها تبعا الختالف املستويات االقتص ادية واحلضارية من الطبيعة البشرية السليمة اليت قد ختتلف باختالف ا

تمعات ولكنها عامة يف أصل الوجود فطر اهللا الناس عليها   4. والثقافية بني هذه ا

  إعالم الطفل وعالقته بالعملية الرتبوية: المحور األول

  :تعريف الطفولة وأهميتها/1
تمعات احلديثة،والطفل هو     الثروة احلقيقية ألي أمة،وثقافة  تعترب الطفولة من وجهة نظر الكثريين حجر األساس يف بناء ا

تمع،وحيرص كل جمتمع متقدم على أن يتمتع الطفل بكل أسباب السعادة والرفاهية  الطفل هي اللبنة األوىل لثقافة اإلنسان وا
تكوين والتفكري السليم،وتعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل التكوين ومنو الشخصية،بل إن هذه املرحلة هي املرحلة احلامسة يف 

  .شخصية اإلنسان

فالطفل بطبعه ذكي حساس فنراه يستخدم أحاسيسه للتعامل مع من حوله من الناس إذ جيد نفسه يف هذه املرحلة يف احتكاك     
مع عدد متزايد من أمناط الناس الذين يقيم معهم وباستمرار العديد من ضروب التفاعل االجتماعي وتكون الطفولة املبكرة مرحلة 

ومن اجل ذلك وجب االنتباه إىل طريقة .قق فيها الكبار التأهيل االجتماعي للصغار وينقلون إليهم الرتاث االجتماعيحامسة حي
حبيث التكون معامالتنا هلم سبيال الحنرافهم أو انطوائهم فنخسرهم بعد ذلك أفرادا ) أطفال(التعامل مع هذه الفئة اليت نسميها
تمع   .متميزين فاعلني منتجني يف ا

  :أهمية الطفولة/2

  :  أهمية الطفولة كمرحلة أساسية في كافة المجتمعات*
الطفولة مرحلة أساسية ومهمة يف حياة اإلنسان ففيها تتحدد معامل شخصية ويكتسب أمناط قيمه وسلوكياته ويتعلم            

املبكرة باعتبارها السنوات التكوينية فهي األهم  خمتلف عاداته واجتاهاته فهي مرحلة منو مستمر للفرد وتكمن أمهية مرحلة الطفولة
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يف حياة اإلنسان،حيث تتبلور معظم الصفات الشخصية للفرد وعناصر منوه خالل هذه الفرتة من بداية احلياة وتتضمن تنمية 
تماعي والنفسي،األمر الذي الطفولة املبكرة عددا من املفاهيم والقضايا املتأصلة يف التعليم والثقافة والصحة والتغذية والسلوك االج

  .حيتم علينا التوجه الشامل واملتماسك للوقف على حاجات الطفولة املبكرة

ا البداية األوىل إلنسان املستقبل صانع الغد   والفاعل يف  التاريخ،ولألسرة   تمعات،كو إن قضية الطفولة قضية خطرية يف كافة ا
قية والقومية يف نفوسنا،وان كل التقصري يف هذا الباب داخل البيت ال يؤدي إال إىل مهمة خطرية هي تربية املثل الدينية واألخال

اإلضرار بنا يف مستقبلنا ومستقبل بالدنا والطفولة هي مهد االنطباعات اجلميلة أو القبيحة،ولذلك فان للبيت مهمة تربية الذوق 
قبح واستنكاره وما إىل ذلك من وسائل الرتبية اإلنسانية اليت يف نفوس أبنائه،فيستطيع أن يريب فيهم حاسة الشعور باجلمال وال

  .5جتعلنا متحضرين باملعىن العميق للكلمة

  : آليات وسائل اإلعالم في التأثير على الطفل/2

  : تؤثر وسائل اإلعالم على الطفل وفق منطني  

لرسالة جديدة كليا عليه أو حتوي كم كبري من وهو التأثري املباشر يف نفس الطفل ويتكون عندما تكون ا:التأثير اآلني"-2-1
  .اإلثارة والتشويق

وهو األشهر واألعم وذو األثر البعيد لنفس الطفل حىت يتعرض الطفل لرسائل متقاربة يف أزمنة خمتلفة : التأثير التراكمي-2-2
اليت ذكرت له،خصوصا مع كثرة إثارة وبشكل متدرج ومن خالل أكثر من صورة وطريقة مما يرسخ يف نفسه متاما األفعال واألقوال 

  .الرسالة وتناوهلا بني األطفال أنفسهم 

  :مدى تأثير اإلعالم على الطفل/3
  :تؤثر وسائل اإلعالم على الطفل حبسب أربعة عوامل     

ا ومدى اجنذاب الطفل إليها وهي مرتبة حبسب نسبة تأثريها كاآليت-3-1   : نوعية وسائل اإلعالم وقو

- 20(،ومتثل ثقل متوسط )العاب احلاسوب(التفاعلية).٪70- 60(،ومتثل أعلى ثقل )التلفاز،السينما،الفيديو(لبصرية السمعية ا*
  ).٪20-10(،ومتثل ثقل متوسط )اإلذاعة،املسجل(السمعية ).30٪

الت،الكتب،القصص)(املقروءة(البصرية*   ).٪20-10(،ومتثل ثقل متوسط )ا
  بيئته االجتماعية،وهل لدى الطفل حصانة ثقافية؟وهل البيئة مشجعة؟عمر الطفل وخلفيته الثقافية و -3-2

مستقبل جيد لكل ما يرسل له  -باجلملة–نوعية الرسالة للطفل من خالل املادة اإلعالمية املقدمة،وتعد أهم قضية فالطفل -3-3
  .خصوصا إذا صاحب املادة تشويق وإثارة للطفل

  :ميكن تقدير توزيع أوقات الطفل كالتايلالوقت الذي يقضيه مع وسائل اإلعالم -3-4
  .ساعات6-5ساعات،اعالم5-4لعب،طعام،أنشطة حرة،.ساعات7-6مدرسة .ساعات10-8نوم*
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  .5٪40-35بتحليل رياضي،بسيط نستطيع أن نؤكد أن تأثري اإلعالم،تربويا على الطفل بشكل نسبة تقارب 

  :عالقة اإلعالم بتربية األطفال/4
معهد الصحافة وعلوم األخبار يف تونس أن دور املؤسسة اإلعالمية اليقل قيمة عن دور املؤسسة الرتبوية  يرى حممد محدان مدير   

كما أن الوقت الذي يقضيه الطفل أو الشاب يف تعامله مع وسائل .يف التنشئة االجتماعية للفرد،اىل جانب املؤسسة العائلية
ه املدرسة العصرية بل إن وسائل اإلعالم السمعية والبصرية تؤدي وظيفة ثقافية اإلعالم يف ضمان دميقراطية املعرفة مثلما ترنو إلي

وتربوية حىت بالنسبة ملن جيهل القراءة والكتابة وملن يتعلم يف املدرسة،كما أن التعلم عرب وسائل اإلعالم يقوم يف جوهره على ترابط 
وبالرغم من هذه .إلعالم خيدمان نفس األغراض الرتبويةلذلك فان املدرسة ووسائل ا.عضوي بني التعلم والرتويح عن النفس

االستعماالت املتعددة واملتنوعة لوسائل اإلعالم يف خدمة أغراض تربوية،فان اجلدل بقي قائما بني املربني والدارسني حول اجلدوى 
  .الفعلية لوسائل اإلعالم يف العملية الرتبوية

  :ي لألطفالاألهداف التي يستند عليها اإلعالم التربو / 5

  :هناك مجلة من األهداف اليت يستند عليها اإلعالم الرتبوي لألطفال أبرزها  

  .إن اإلعالم الرتبوي لألطفال يهدف إىل بناء الشخصية املتكاملة للطفل*
تمعية بطريقة مناسبة لعقل الطفل دون إمهال أو إيغال،وتبسيط املفاهيم االجتماعية*   .معاجلة القضايا ا

  استخدام القصصالعاطفة واحرتام العقل والتدرج يف املفاهيم واملعارف، خماطبة* 
  7احملافظة على اللغة العربية*

  .التناول اإلعالمي للقضايا التربوية وأثرها على الطفل الجزائري: المحور الثاني 

  :المحتوى التربوي في اإلعالم/1
  :ميكن أن يصاغ احملتوى الرتبوي من خالل

  ).الكمبيوتر(،الدراما،األلعاب املواقف التمثيلية،األناشيد،األلعاب)املصورة-ملقروءةا-احملكية(القصة*

  :التلفزيون ودوره في العملية التربوية/2
ا يكون أكثر من الرسالة اليت    التلفزيون هو وسيلة اتصال مسعية بصرية رسائلها يتلقاها الفرد من خالل حاستني وبالتايل إثبا

إذ يستخدم التلفزيون أساليب متعددة يف تقدمي املضمون،وتغطي هذه الوسيلة تقريبا مجيع أحناء العامل،كما  تتلقاها حاسة واحدة
ومن .8أن مشاهدة التلفزيون ال تتطلب استعدادات مسبقة،كما انه يقدم مواد إعالمية متنوعة وبالتايل تأثري واضح على اجلماهري

وتبدو وظيفة التلفزيون  9.على اإلقناع،السرعة يف نقل األخبار واألحداث وجمانية اخلدمة أهم عوامل قوة التلفزيون املصداقية والقدرة
  :الرتبوية فيما يلي

  .التأثري يف القناعات،التصورات،العقائد،اللغة،السلوك،االجتاهات
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ك السائد أو تغريها بأشكال فعندما يتابع األطفال الربامج التلفزيونية يتعلمون مناذج جديدة للسلوك،قد تعلم أشكال السلو       
تمع أو تثبت قيما وأراء وأشكال للسلوك تتعارض،بل تتنازع مع القيم اجلماعية  جديدة من السلوك املقبول واملتوافق مع معايري ا

ال هلم حىت يع.10السائدة ربوا كما جيب استخدام وسائل اتصال خمتلفة لتسهيل عملية تعبري األطفال عن مشاعرهم،وذلك برتك ا
حبرية عما جييش بداخلهم من مشاعر وأحاسيس،وخماوف وأفكار،وتشجيعهم للتعبري عن أنفسهم بكل السبل كالرسم والكتابة 

  .11واللعب من دون تدخل من الكبار باملواعظ أو اإلرشادات

  :دور اإلعالم التربوي في االرتقاء بالعملية التعلمية والبيئة المادية للمدرسة الجزائرية/3
ال الرتبوي ملواجهة حتديات االنفجار املعريف الذي         اهتمت اليونسكو باإلعالم الرتبوي من خالل طرح قضية التجديد يف ا

أدى إىل زيادة يف املعلومات يف شىت جماالت املعرفة،مما استدعى إىل إعادة النظر يف األساليب التقليدية يف جمال الرتبية واإلعالم 
  .عند انعقاد الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر الدويل للرتبية1977ح مباشرة على الصعيد الدويل سنة الرتبوي كموضوع طر 

كما حضي اإلعالم يف الرتبية بعد استقالل اجلزائر باهتمام متفاوت الدرجات،وقد انتقل هذا االهتمام باملهمة اإلعالمية إىل     
قافية إىل وزارة خاصة وهي وزارة اإلعالم والثقافة لتقليص مهام وزارة  الرتبية سنة مديرية التخطيط والتوجيه،كما حولت الشؤون الث

على تامني اإلعالم الضروري عن طريق الوسائل املالئمة الطالع التالميذ وأولياء األمور واملربني على اإلمكانات املوجودة 1980
  يف هذا امليدان 

،وذلك بالتفكري يف توسيع رقعته يف جمال اإلعالم املدرسي لضمان جناحه 1992أبدت وزارة الرتبية اهتمامها لإلعالم سنة  
تربويا،فقد اعتربت اإلعالم الركيزة األساسية يف التوجيه املدرسي وإدراج تلك العملية الرتبوية يف سنوات مبكرة متكن األطفال من 

ماكتساب جمموعة من املعارف واملعلومات الدراسية واملهنية اخلاصة اليت ت م ومهارا كما يعترب احملتوى اإلعالمي .12نمي قدرا
إحدى العوامل الداعمة للعملية الرتبوية من خالل ما يقدمه من برامج تلفزيونية حتمل رسالة هادفة بطريقة غري مباشرة يتلقاها 

دور مسرح الطفل يف تربية باإلضافة إىل .الطفل عن طريق املشاهدة املستمرة واليت تكون إما متسلسلة يف عرضها أوكل أسبوع
دف ترغيب  الطفل وتصحيح سلوكياته وغرس قيم اخلري والتكافل والتضامن والذي ينقل رسالة إعالمية تربوية بأسلوب فكاهي له 

  .الطفل يف اإلنصات ومشاهدة كامل وقائع القصة

  :خالصة
ية مسؤولة وقادرة على تعزيز مكانة اجلزائر ضمن األمم دف العملية الرتبوية وكذا اإلعالمية إىل تكوين وإعداد أجيال واع     

املتقدمة،والسعي املستمر إىل تنمية العملية اإلعالمية من اجل أن تكون طرفا يف مواجهة حتديات الرتبية احلديثة الكربى،فاإلعالم 
 . الرتبوي أصبح ضروريا لتلبية وسد حاجيات امليدان الرتبوي
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  :ملخص

تطرقنا يف هذه الدراسة التحليلية إىل التعرف على العالقة اليت جتمع فئة األطفال جبهاز التليفزيون، فحاولنا من خالهلا الوقوف 
األطفال التلفزيونية على بعد املتعة على حساب املواد التثقيفية والكشف عن التأثريات الناجتة لتعرض على مدى اعتماد برامج 

األطفال لربامج تعتمد على بعد املتعة أكثر من بعد التثقيف، وتوصلنا يف األخري إىل أن برامج أطفال التلفزيونية تعتمد أكثر على 
برامج األطفال التليفزيونية اليت تعتمد على بعد املتعة أكثر من بعد التثقيف على املتعة الستمالة مجهور األطفال، كما تأثر 

  .سلوكيات األطفال ،حيث متس هذه السلوكيات اجلانب النفسي، القيمي، االجتماعي، التعليمي لألطفال

 .ضبرامج األطفال التليفزيونية، راهن المتعة، عامل التثقيف، التأثير، التعر : الكلمات المفتاحية
ABSTRACT : 

 In this analytical study, we explored the relationship between children and television; we tried 
to determine the extent of the adoption of television programs by children where entertainment 
is superior to educational use, revealing the effects of children's exposure to programs that rely 
on having more entertainment than educational aspect we concluded that television programs 
directed to children rely more on entertainment aspect to attract children’s audience. Children's 
television programs that rely on the entertainment dimension have been affected more than 
educational programs on their behaviors and effects more their psychological, social and 
educational aspects. 

Keywords : children television program; edification; exposure; inpact; entertainment. 

  :مقدمة

يعترب التليفزيون من الوسائل اإلعالمية األكثر انتشار بني الناس وذلك ملا يتميز به من قدرة كبرية على جذب الكبار 
ا، فرباجمه متنوعة تشمل معظم نواحي  والصغار حول شاشته، وهذا يعود للخصائص التقنية، اجلمالية واالقتصادية اليت يتمتع 

اعية،االقتصادية،السياسية، الدينية، الثقافية والرياضية، كما يستهدف مجيع الفئات العمرية، مبا فيها مرحلة احلياة االجتم
م، حيث أثبتت الدراسات امليدانية أن األطفال  الطفولة، فاألطفال هم الفئة العمرية األكثر تعرض لربامج التليفزيونية اخلاصة 

وهذا ما يستهوي   ضون وقتا طويال أمام شاشته، وهذا كون براجمه تتصف باملتعة والتسلية،يتأثرون مبا يعرضه التلفزيون، كما يق
  .هذه الفئة

  :إشكالية الدراسة -1
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يتمتع التليفزيون كوسيلة اتصال مجاهريية بقدرته الفائقة على جذب الكبار والصغار، حيث يعد األطفال من أكثر 
ا  عرب التليفزيون، ولعل هذا اإلعجاب يرجع، بطبيعة احلال، إىل اخلصائص اليت الفئات العمرية إعجابا بالصورة اليت يشاهدو

يتمتع هذا اجلهاز من صوت وصورة وحركة وألوان، تلك اخلصائص اليت جتعل التلفزيون وسيلة جذابة وباعثة على االنبهار 
وذلك من خالل املواد اليت يعرضها على بالنسبة إليهم، كما أن لتلفزيون قدرة عالية على جتسيد املضمون الثقايف لدى الطفل 

  .شكل برامج ثقافية علمية اجتماعية وصحية

 :سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على

مدى اعتماد برامج األطفال التليفزيونية على بعدي املتعة والتثقيف؟ ولإلجابة على هذا التساؤل تفرعت عن التساؤل 
  :رعيةالرئيسي مجلة من التساؤالت الف

  كيف تعتمد برامج األطفال التليفزيونية على بعداملتعة الستمالة مجهور األطفال؟ -
 هلتعتمد برامج األطفال التليفزيونية علىبعد املتعة والتثقيف الستمالة مجهور األطفال؟ -
 األطفال؟ كيف تأثر برامج األطفال التليفزيونية اليت تعتمد على بعد املتعة أكثر من بعد التثقيف على سلوكيات -

  

  : تحديد المفاهيم -2
  : برامج األطفال التليفزيونية2-1

: هي الربامج املنتجة اليت حتمل مضامني، وقيما إنسانية، اجتماعية، تربوية، سلوكية، دينية وتتخذ أحد األشكال التالية
افة إىل املسابقات التثقيفية الرسوم املتحركة، نشرات األطفال، الربامج التعليمية، مسلسالت األطفال، أفالم األطفال، باإلض

  xxix.والرتفيهية

  :المتعة في برامج األطفال التليفزيونية 2-2

ا اللذة الفنية اليت يشبعها الطفل من خالل الربامج التليفزيونية وتتجسد يف الصورة املتحركة، الصوت، موسيقى،  نقصد 
 .األغاين اخلفيفة، األلوان، الشخصيات، املناظر الطبيعية

 

 :برامج األطفال التليفزيونيةالتثقيف في  2-3
هي تنمية ثقافة الطفل عرب الربامج التليفزيونية من خالل تطوير قدراته التعليمية واللغوية، امناء قدراته الذهنية، تبصريه 

  .بالقواعد الصحية وتوجيهه حنو سلوكيات اجتماعية إجيابية
  

 :أهداف الدراسة -3
مالوقوف على التأثريات احملتملة لتعرض األطفا -  .ل لربامج التليفزيون اخلاصة 
 .التعرف على مدى اعتماد برامج األطفال التليفزيونية على بعد املتعة على حساب املواد التثقيفية -

 :أهمية الدراسة -4
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ا برامج األطفال التليفزيونية على عملية التثقيف عند لطفل -  .يتطرق هذا املوضوع إىل الكيفية اليت تؤثر 
ا تسلط الضوء على فئة األطفال وعالقتها باستخدام جهاز التليفزيون تتجلى أمهية الدراسة -  .أيضا يف كو

 

 .األطفال أكثر تأثرا بالمشاهدة التلفزيونية من الكبار -5
م احلياتية، وقلة حمصوهلم  يعترب األطفال أكثر تأثرا باملشاهدة التلفزيونية من أولئك الكبار، ورمبا يعود السبب إىل حمدودية خربا

ا، وهو األمر الذي جيعلهم أكثر تأثرا بإحياءات الصورة، تلك الصورة اليت امل عريف الذي ال يؤهلهم لتفسري الوقائع اليت يشاهدو
ترسل إليهم فيضا من الوقائع واألحداث، إذ جيدون فيها عاملا غريبا مل يألفونه يف احلياة الواقعية، وألنه غريب عليهم وفيه شيء 

سنوات، يرون أن الشخصيات اليت  5-3لت إحدى الدراسات إىل أن األطفال الذين تراوحتأعمارهم بني من اجلدة، فلقد توص
ا كائنات حية، أي تستطيع أن تسمعنا وترانا   xxx.تظهر يف املسلسل الكارتونيهي شخصيات حقيقية، فضال عن كو

  

 .فالاعتماد برامج األطفال التليفزيونية على بعد المتعة الستمالة جمهور األط -6
  .مؤشر الصوت والصورة والحركة واأللوان6-1

ا عرب التليفزيون، ولعل هذا اإلعجاب يرجع بطبيعة  يعد األطفال من أكثر الفئات العمرية إعجابا بالصورة اليت يشاهدو
ا هذا اجلهاز من صوت وصورة وحركة وألوان   xxxi.احلال إىل اخلصائص اليت يتمتع 

يف مقدمة وسائل اإلعالم من حيث التأثري يف األطفال، كونه يشبع لديهم املشاركة  حيث يأيت اإلعالم املرئي واملسموع
ا الفنية املتنامية يف التشويق واالمتاع، كما  اخليالية اليت تعوضهم عن القصور يف املمارسة، فضال عن التنوع يف موادها وقدر

م يعد التلفزيون أول وسيلة اتصال مجاهريي يبدأ معها األطفال اتصاال  مباشر من دون وجود وسيط، فاألطفال منذ والد
 xxxii.يبدون اهتماما كبري لكل مصدر براق للضوء، وبالتايل يكتسب األطفال بعض املعلومات من هذا املصدرالرباق

 

 مؤشر الخيال 6-2
ورسم  اخليال يف مرحلة الطفولة هو مركز السيطرة والتحكم يف شخصية الطفل ومنه يتحكم الطفل بقدراته على تشكيل

الواقع، وبناء األشياء املتكونة يف احساسه وتفكريه، بناءا ذهنيا يتشكل شيئا فشيئا بصوره الذهنية مع املكونات احلسية لتبين 
ا وروابطها املنضبطة مع األشياء املألوفة يف حميطه   xxxiii.عالقا

رة والتحكم يف شخصية الطفل حيث تقدم من هذا املنطلق نستنتج أن املواد السمعية البصرية ترتكز على عنصر اخليال لسيط
ا استجابته، وهذا ما نالحظه يف تصرفات  ا حواسه ومثريات توقظ  له قصص وحكايات من نسيج اخليال بطريقة حتاكي 
بعض األطفال حيث يتخيلون أنفسهم رواد فضاء يقدمون حلول للعامل من أجل إنقاذه، أو أمرياتتتباهن جبماهلن وأناقتهن،  

ستجابات هي نتيجة ملثريات مستوحاة من اخليال اليت تعرضه املسلسالت الكرتونية حيث تأخذ هذه املواد التليفزيونية هذه اال
م، ومن هنا تتحقق املتعة   .  بيد األطفال إىل عوامل حيققون فيها ذوا

  

 .اعتماد برامج األطفال التليفزيونية على بعدي المتعة والتثقيف الستمالة جمهور األطفال -7
يساعد التلفزيون على الرتويح عن األطفال، وإزالة الكبث الذي قد يعانيه األطفال، من خالل املواد التليفزيونية، حيث أشارت 
بعض البحوث اإلعالمية إىل أن األطفال يتعلمون من الربامج اليت تعرض التسلية والرتفيه أكثر من تعلمهم من الربامج التعليمية 

  xxxiv.يف التليفزيون
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درة التليفزيون على جتسيد املضمون عالية جدا بفضل إمكاناته يف االستعانة بكل العناصر السمعية البصرية، إضافة إىل إن ق
سهولة التعرض هلا حىت بالنسبة إىل األطفال الصغار الذي مل يصلوا إىل مستوى تعلم القراءة، إضافة إىل امكانيته يف عرض 

  . املشاهد الواقعية واخليالية
اهم أيضا يف إكساب األطفال األدوار الرتبوية اإلجيابية على املستوى االجتماعي واألخالقي والسلوكي عن طريق كما يس

التقليد واحملاكاة لشخصيات األبطال، إضافة إىل تقدمي البهجة والسرور إىل األطفال وملء أوقات فراغهم، مبا يعود عليهم بالنفع 
دمتهم، كما له القدرة على توجيه األطفال حنو سلوكيات اجتماعية إجيابية، تتمثل يف من خالل التسلية والرتفيه املوجهني خل

تمع   xxxv.ترسيخ مفهوم العادات اإلجيابية السليمة واألخالق احلميدة اليت يرغب فيها ا
  

  .التأثير برامج األطفال التليفزيونية التي تعتمد على بعد المتعة أكثر من بعد التثقيف على سلوكيات األطف -8
تؤثر برامج األطفال التليفزيونية على املستوى النفسي واالجتماعي للطفل من خالل تنمية السلوك العدواين أثناء التفاعل مع 
األقران، ترديد األغاين غري مفضلة، اكتساب بعض األمناط السلوكية غري املقبولة اجتماعيا، وكذلك اكتساب عادات سلوكية 

لربامج التليفزيونية أدت إىل إشاعة الكسل واخلمول بني صفوف األطفال، إىل جانب خفض غري مفضلة، كما أن مشاهدة ا
  xxxvi.مستوى إجنازهم الدراسي

  

 .التأثيرات التي تمسالجانبالنفسي لألطفال 8-1
تزيد مشاهد العنف يف برامج األطفال التليفزيونية من احتماالت ميل األطفال إىل السلوك العنيف، فاملشاهد اليت تتضمن 

يؤهم ألفعال عدوانية، وحتيط بعملية ال عنف والتهديد واستخدام األسلحة تؤدي إىل اثارة نفسية وعواطف األطفال و
مستوى اإلحباط الذي يعانيه املشاهد، : االستجابة العدوانية ملشاهد العنف وفقا لنظرية اثارة احلوافز العدوانية عوامل عدة منها

التليفزيونية كأن يقدم العنف مبربرات الدفاع عن النفس، مدى التشابه بني خربة املشاهد ومسوغات العدوان املقدم يف املادة 
واملمثل الذي يؤدي دور العنف، وعند تقدمي العنف يف التليفزيون على أنه أمر عادي يدفع األطفال التربير السلوك العدواين 

 xxxvii.فالذي ينتهجونه ويتعلمون بعض السلوكيات العدوانية من مشاهد العن
  

 .لتأثيرات الذي يمس الجانب االجتماعي للطفلا8-2
يرى علماء االجتماع بأن الربامج التليفزيونية ساعدت على إضعاف التنشئة األسرية لألطفال نتيجة لنماذج السلبية اليت 

ا مناذج حتتذى، كما أن التناقض الذي يشعر به الطفل جراء ما يتلقاه من أساليب التنشئة  تقدمها الربامج التليفزيونية على أ
األسرية وما يبثه التليفزيون من الربامج يأيت متناقضا ملضمون هذه األساليب مما عمل على توسيع دائرة اخلالف بني األطفال 

  xxxviii.وآباءهم
د كما يقود التعرض للتليفزيون الوافد إىل انصراف األطفال جزئيا عن االسهام فعليا يف حركة العالقات االجتماعية خارج حدو 

اجلماعات االجتماعية، حيث يبعدهم عن اللقاءات مع اآلخرين وعن اللعب وتبادل اآلراء، وزيارة األصدقاء وممارسة الرياضة، 
 xxxix.وغري ذلك من الطرق تعد أساسية إلمناء األطفال اجتماعيا
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 .التأثيرات التي تمس الجانب التعليمي لألطفال8-3
م األخرى مثل تؤدي مشاهدة األطفال للتليفزيون إىل است هالك وقتهم يف متابعة مواده وبراجمه، مما يؤثر سلبا على نشاطا

القراءة واللعب، وقد أثبتت بعض الدراسات أن ارتفاع ساعات املشاهدة تؤدي إىل اخنفاض يف املستوى الدراسي للطفل، كما 
  xl.لصباحي للمذاكرة أو ذهاب للمدرسةأن مشاهدة التلفزيون لوقت متأخر من الليل تؤدي إىل كسل األطفال يف النهوض ا

  

 توصيات -9
  القائمين على اعداد البرامج 1-9-
  م اللغوية واالجتماعية واألخالقية، وتشييع يف أن تكون برامج هادفة تسهم يف تنمية ثقافتهم ويف تطوير قدرا

 .نفوسهم البهجة وحتفزهم إىل التفكري اإلبداعي
  رسائل تثقيفية عند الطفلانتاج برامج تعتمد على املتعة لتمرير 
  تشجيع على اختيار برامج األطفال التلفزيونية احمللية بدل من األجنبية اليت تقوم على معايري وقيم السياق الثقايف

 .املنتجة فيه
 األسرة9-1

 تدخل الوالدين يف اختيار برامج أطفاهلم واملتابعة املستمرة هلم وتقومي سلوكهم إذا احتدم األمر. 
 الت واالشرتاك يف األلعاب الرياضية والتثقيفيةحتفيز األطفا  .ل على قراءة الكتب وا
  يتطلب من الوالدين تنظيم وقت مشاهدة التليفزيون، حىت ال يكون على حساب القيام بالوجبات املدرسية وساعات

 .اللعب وممارسة الرياضة
 

  خاتمة
م التعليمية واللغوية،  تقدم برامج األطفال التليفزيونية جماالت واسعة تكسب األطفال ثقافة واسعة وذلك من خاللتطوير قدرا

م الذهنية، تبصريهم بالقواعد الصحية وتوجيههم حنو سلوكيات اجتماعية إجيابية م وتزيد من . امناء قدرا كما تثري حيا
ظر الطبيعية، فمن خالل هذه متعتهم، تتمثل هذه املتعة يف الصورة املتحركة، الصوت، املوسيقى، األلوان، الشخصيات، املنا

الدراسة استنتجنا أن برامج األطفال التليفزيونية تعتمد أكثر على بعد املتعة أكثر من بعد التثقيف، وتأثر برامج األطفال 
 التليفزيونية اليت تعتمد على بعد املتعة أكثر من بعد التثقيف على سلوكيات األطفال من خالل الرتكيز على برامج العنف تشويه

  .القيم األخالقية، إضعاف التنشئة األسرية لألطفال وأخريا تأثر على املستوى الدراسي للطفل
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  .نحو التوحد .......الطفل والتلفاز
 2جامعة الجزائر  جالخ مريم ألستاذةا

  جامعة تيبازة مان عبد اهللابن عص األستاذ
  

  :ملخص الدراسة
إلصابة بالتوحد، األطفال للتلفاز وخاصة أفالم الكرتون على املشاهدة املستمرة لتأثري احلالية إىل دراسة  دف دراستنا

ذلك منهج دراسة حالة واستعملنا كال من املقابلة واملالحظة يف حاالت بوالية البليدة، واتبعنا  3 تكونة منجمموعة مواخرتنا لذلك 
دف مجع أكرب قدر من املعلومات عن مع احلاالت،  بب مشاهدة التلفاز يف للحاالت للتأكد من مدى تس املعاش اليوميوهذا 

قابلية واستعداد لإلصابة احلاالت كانت لديها  كلّ   ملتحصل عليها وجدنا أنّ ا والنتائج املعلومات اإلصابة بالتوحد، ومن خالل
  بالتوحد من جراء املشاهدة الطويلة واملستمرة للتلفاز

  التوحد، التلفاز، املشاهدة املستمرة، أفالم الكرتون: الكلمات المفتاحية
Résumé :  

L'objectif de notre présente étude vise à étudier la conséquence du regard des enfants à la 
télévision en continu, en particulier les dessins animés peut provoquer l'autisme chez l’enfant. Nous 
avons choisi un groupe d’enfants qui est composé de 3 cas de la province de Blida. l'approche 
méthodologique appliquer avec les cas est L’étude de cas, dont nous avons utilisé à la fois l'entretien et 
l'observation des cas, pour le but de la collecte au maximum des informations sur les quotidiens des 
patients  à travers les informations et les résultats obtenus, nous avons constaté que tous les cas ont été 
prédisposés à l'autisme en raison de la longue et continue vision de la télévision 

Mots-clés: autisme, télévision, visionnage continu, films de carton.  

 

  :مقدمة
ولكن البشر مل يستطيعوا الكشف عنها وعن  النفس البشرية معجزة من معجزات اخلالق عز وجل ذكرها يف كتابه،

اليت جتري فيها باألمراض النفسية غري العضوية، وتلك األمراض جمال واسع متغري متعدد األمساء  االضطراباتوأمسوا  ،أسرارها
العضوية  ومن أعقد املشاكل غري ،يطلق عليه األطباء تسميات لكي يتمكنوا من التفاهم حول األعراض بلغة حمددة، والصفات

تمعات يف العامل حاليا مشكلة التوحد السلوكية على  االضطراباتعند معرفتنا للطفل التوحدي وكيفية تأثري . اليت تواجه مجيع ا
 كتسباتهمحسني من تفإن ذلك يسهل علينا التعامل معه ووضع اخلطط العالجية والتدريبية لل، حياته، ومعرفتنا باملرض وأمناطه

  .وسلوكه
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   :التوحد تعريف
ره،  اضطراب تطوري تظهر أعراضه يف الغالب عند األطفال قبل سن الثالثة من العمر،  يؤثر على نشأة الطفل وتطوّ عبارة عن 
فيكون لديه ضعف يف اللغة ونطق الكلمات، وضعف يف املهارات االجتماعية والتعامل والتفاعل مع اآلخرين، وضعف يف السلوك 

 .ألية متكررة  سلوكياتضافة إىل وجود والتصرف يف مواقف معينة إ
وضعف القدرة ، واالستغراق يف التفكري، إىل االنغالق على النفس التوحد مصطلح يشري أن : Marciaوترى مارسيا 

. إىل جانب وجود نشاط حركي مفرط، على االنتباه، وضعف القدرة على التواصل واقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين
(Marcia,1994, p93)   

  :التواصل لدى الطفل التوحدي
عدم قدرة طفل التوحد علي الكالم يف الغالب أو رمبا دائماً  ال ترجع إيل سبب مرضي أو عيب   خلقي  يف جهاز الكالم    

أو ملشاكل مرضيه أخرى ،ولكنها تعود يف األغلب لعدم إدراك وتواصل الطفل ،فالطفل ال يدرك أن هناك شيء يسمى اللغة 
شرط ) التنبيه السمعي ( ا ،لذلك فتدريب طفل التوحد على االستماع لألصوات وتقبلها وتدريب مسعه على الكلمات  نتواصل

  .اساسى للحديث والكالم،وذلك كله يتوقف على النجاح يف التواصل مع الطفل وجعله يدرك ما يسمعه
إذا بدأ يف استخدام القلم أو الصورة، فهو يفضل نعرض  الطفل املصاب بالتوحد مييل إىل عدم الكالم ويظهر رغبه وقدرة أكرب 

وخيتار ما يريد عن أن يقول ماء أو أكل أو غري ذلك، فإذا شعر انه سيستخدم اللغة ولو  TEETCH تيتشلعليه لوحة صور ل
لتواصل مع الطفل بأي ولذلك فمن األمهية عند ا. إشارة أو دون ذلك، لفرتة قليلة، يظهر نوع من املقاومة، إما بكاء أو صراخ أو

وقت وأي نشاط ،أن يتم من خالل اللغة حىت يف حالة عدم الكالم للطفل، فاللغة املسموعة سيكون هلا دور فيما بعد عندما يبدأ 
 .بالكالم، فهي مبثابة قاعدة للغة فيما بعد 

عل، مساوي له يف القوة ومضاد له يف كل فعل له رد ف(العديد من العاملني مع األطفال املصابني بالتوحد يستخدمون أسلوب   
، ولكن هذا األسلوب يكون مفيدا يف بعض األحيان وخاصة يف إنساينوقد يظن البعض أن هذا األسلوب خطأ وغري ) االجتاه

عبد اهللا .(حالة اهلياج والغضب اليت تصيب طفل التوحد يف بعض األحيان، فالتعامل هنا مع سلوك الطفل وليس مع الطفل ذاته
  ) .61-60 ص ص ،2002، اهيم احلمدانإبر 

  :إشكالية الدراسة
قد بات واضحًا أن التلفزيون يؤثر يف كل املستويات البشرية، ولكنه خيتلف من مرحلة إىل أخرى، وهو أشد ما يكون  

بعضها بعضًا  تأثرياً على األطفال، حيث فيهم االستعداد لتلقي أي فكرة، وقد جاءت البحوث النفسية تلو األخرى، وكلها تدعم
 وقد أطلق الباحثون األمريكيون على التليفزيون األب الثالث، واألب. يف هذا االجتاه، حىت إننا ال نكاد نرى خمالفًا لقوة هذا التأثري

  ).11ص 1999حممد عوض، (.الروحي للطفل
ذه يلعب التلفزيون دور أعالمي خطري عن طريق الصوت والصورة من خالل حاسيت السمع وال بصر، وهي تتميز جبذب االنتباه و

ا تشغل حواس اإلنسان البصرية والسمعية واشتغال هاتان احلاستان ينسجم انسجامًا كامالً مما تساعد على اجللوس  والرتكيز أل
سائل السمعية املطول لساعات طويلة ملتابعة الربامج التلفزيونية اليت عادتًا ما تطول إىل أكثر من ساعتني والتلفزيون يعترب أهم الو 

ومن الثابت علميًا أن املادة اليت تثري اهتمام الطفل هي "ألن الصورة مما يثري اهتمام الطفل، ).49ص ، 2003حداد، .(البصرية
، وذلك ألن مثل هذه املادة املثرية  ، وينفعل معها عفويًا تلك اليت تضرب وتراً حساسًا لديه، أو هي اليت جتعله يستجيب هلا تلقائيًا
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تمام واالنتباه، إما أن تسّد حاجة من حاجاته النفسية، أو حتمل إليه شيئًا من املعلومات، أو تقدم له خمرجًا من التوتر النفسي لاله
  ).131، ص2009 ،عديل(الذي هو فيه 

  :ومن بني الدراسات يف هذا املوضوع 
لس العريب للطفولة والتنمية يف ديسمرب  الرسوم املتحركة املستوردة يف معظمها تؤثر م، أن برامج 2004دراسة أصدرها ا

ا ال تعكس الواقع وال القيم العربية، وال حىت تعاليم الدين اإلسالمي، على اعتبار أن هذه الربامج تأتى  سلبًا على األطفال، لكو
ا، وأشارت الدراسة يف ذلك إىل ترديد األطفال لأللف  ،حاملة لقيم البالد اليت أنتجتها، وتعكس ثقافتها اظ والعبارات اليت يسمعو

وكذلك تقليد احلركات واألصوات اليت تصور شخصيات أو حيوانات، إضافة إىل تقليد بعض اللهجات والشخصيات يف سلوكها 
  .وىف أزيائها

املغري املليء  العاملفكيف احلال بالنسبة للطفل التوحدي الذي ليس لديه تواصل من حوله حني جيد نفسه أمام هذا 
  .وان واملوسيقى، فكيف يؤثر ذلك عليه ويزيد من تقوقعه وذاتيتهباألل

  :فرضية الدراسة
  .تؤثر أفالم الكرتون على التواصل اللفظي واإلصابة بالتوحد لدى الطفل يف الوسط العيادي اجلزائري -

  :  أهداف  وأهمية الدراسة
األخري وخاصة قنوات  يؤثر هذاد، وكذا كيف التلفاز من مسببات التوح  دف هذه الدراسة إىل معرفة هل فعال يعترب -

 .سبايس تون وطيور اجلنة وغريها من برامج األطفال  على اإلصابة بالتوحد : األناشيد مثل 
  حماولة معرفة الربامج اليت يتعرض هلا الطفل واليت تؤثر على تواصله اللفظي -
ا إضافة للدراسات حول التوحد وكذا حم - اولة تسليط الضوء حول الربامج السلبية اليت جيب تكمن أمهية الدراسة يف كو

  .وتعلمهبربامج مفيدة للغة الطفل  واستبداهلاحذفها 
 6إىل  3حاالت توحد ذكور ترتاوح أعمارهم بني 3خاصة بوالية البليدة على  أرطوفونيةمتت الدراسة بعيادة :  حدود الدراسة
 .سنوات ونصف

  :وإجراءاتها  منهجية الدراسة
يف الوسط العيادي وقمنا بتتبع احلاالت بطريقة  الشائعةيف دراستنا منهج دراسة حالة وهو أكثر املناهج  لنااستعملقد 

الة خاصة املعاش اليومي حلاملقابلة مع األولياء وهذا جلمع املعلومات عن ا واستعملنا  anamnèseطولية منذ حصة امليزانية األوىل 
 األرطوفوينمن حصص التشخيص األوىل ويف حصص العالج  ابتداءافة إىل املالحظة إضle quotidien de l’enfant واألسري 

.  
  :عينة الدراسة

  السن  االسم واللقب
  سنوات3  .و. ج
  سنوات5  .ر. ب
  سنوات ونصف6  .أ. ك
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  :عرض نتائج الدراسة 
 3لديها  nourriceحاضنة  الوالدين يعمالن يف إدارة غائبني طول اليوم كانا يضعانه لدى: سنوات 3) .و. ج(احلالة  -

أطفال أخرين تقوم برعايتهم، تضعهم أمام قناة طيور اجلنة طيلة الفرتة الصباحية لتفادي صراخهم ما جيعل الطفل يركز 
طيلة   mélodieنغميويردد حلن على شكل  redريد : يردد األلوان باإلجنليزية مثل).و. ج(، مع ما يقال يف الشاشة

 .الوقت
ترتكه أمام التلفاز ليبقى هادئا يشاهد كثريا قناة كارتون  كانت  األم ماكثة يف البيت: سنوات 5 ).ر .ب(احلالة  -

Cartoon Arabia  خاصة سلسلةShaun The Sheep،  وتوم وجريي. 
ترتكه أمام قناة سنة، 46كال الوالدين يعمال يرتكانه مع عمته اليت تبلغ من العمر :سنوات ونصف 6) .أ .ك(احلالة  -

تون ألنه حيبها ويفضلها دون وقت حمدد صباحا أو مساءا ظنا منها أنه يتعلم من خالل هذه األناشيد األلوان  يسسبا
 .واحلروف 

  :تفسير النتائج 
  :بعد جمع المعلومات وعن الحاالت وتحليل النتائج وجدنا مايلي

منطيا يركز عليها فقط وحصرت لغته  برامج األناشيد، وخاصة اليت تبث يف قناة طيور اجلنة جعلته:  ).و .ج(احلالة  -
التصنيف ،األشكال ،األلوان : مثل les notions de baseحيث أنه ال ميتلك حىت املعارف األساسية ،اللفظية 

أعطيناه لعبة دوائر خشبية ملونة ليقوم بتصنيفها حسب اللون ووضعها  خمتلطة كما : حيث أنه ال يعرف التصنيف مثال
 .الدائمة مع عدم الرتكيز وإفراط احلركة وغياب تام للغة نغمتهيدندن  أنه أثناء حصص العالج

الربامج اليت يشاهدها تعتمد على اإلشارة واللغة الصامتة وبدون لغة شفهية مسموعة ما عزز لديه : ).ر .ب(احلالة  -
 .غياب التواصل اللفظي

سنة، إضافة  46مع عمته اليت تبلغ من العمر الطفل لديه قوقعة خاصة به حيث أنه ميضي معظم الوقت ):.أ .ك(احلالة  -
إىل غياب اللغة اللفظية وبناءا عليه مل جيد مناذج لغوية ليتعلم منها التواصل االجتماعي واللغوي وإن وجدت فهي تنتمي 

  .لفئة الكبار وال تناسب سنه لذا يفضل أفالم الكرتون فقد كان يتكلم مع الشاشة كما لو أنه يكلم أحدا ما
 عليه كل من احلاالت الثالث كان لديها مشكل يف التواصل االجتماعي واللفظي ما ساعد يف ظهور التوحد  وبناء

 .بشكل أو بأخر
  :النتائجمناقشة 

حاالت  3لقد أردنا دراسة تأثري التلفاز وخاصة أفالم الكرتون على اإلصابة بالتوحد، واخرتنا لذلك عينة منوذجية من 
دف مجع أكرب قدر من بوالية البليدة، واتبعنا ل ذلك منهج دراسة حالة واستعملنا كال من طريقيت املقابلة واملالحظة وهذا 

على املعلومات املتحصل عليها  بب ذلك يف اإلصابة بالتوحد وبناءاملعلومات  عن طريقة املعاش للحاالت للتأكد من مدى تس
د فاحلالة األوىل اتصلت بطيور اجلنة وأصبحت تتعلم منها وجدنا أن كل احلاالت كانت لديها أرضية خصبة لإلصابة بالتوح

وكذلك اختذت حلنا من فيلم كرتوين وأصبحت تردده مطوال وكذا احلالة الثانية اليت كانت والدته تضعه أمام التلفاز ليهدأ وتقوم 
يعزز لديه غياب اللغة  مما shaun the sheep: بأعماهلا املنزلية إضافة إىل تفضيله الربامج اليت تعتمد على اللغة الصامتة مثل
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اللفظية ولو حىت بكلمة واحدة، أما فيما خيص احلالة الثالثة فلم جيد الطفل مناذج لغوية مناسبة لسنه ليتعلم منها اللغة الشفهية 
  .ارجي وأصبحت الشاشة طرفه التواصلي األخر وليس لديه تواصل مع العامل اخل

  احلاالت تشرتك يف غياب الوالدين معظم الوقت وإن وجدوا يفضلون أن يبقى أوالدهم هادئني أما فيما خيص التواصل االجتماعي ف
م يف . وهذا ما جعل احلاالت عرصة وأرضية خصبة لإلصابة باضطراب التوحد بشكل أو بأخر  او فجهل الوالدان بطرق الرتبية و

باملئة من أولياء األطفال التوحديني جعل التلفاز  90قريبا وهذا لدى ت". مازال صغير"و "يكبر ويتعلم" ذلك وإتباعهم لشعار 
  .املسبب الرئيسي للتوحد يف الوسط اجلزائري يف السنوات األخرية 

  
  :خالصة 

ذا أصبح التلفاز أساسي يف حياة أي طفل ف من غري املعقول كحل قطعي أن مننع دخول التلفاز إىل املنزل فإننا 
يف حق الطفل وهو يسمع من هم يف سنه حيدثونه عن برنامج من براجمه املثرية فتولد لديه بسبب  التصرف قد ارتكبنا جرما عظيما

لكن جتنب ،املنع شغف كبري حول مشاهدة التلفاز بأي طريقة كانت مما حيدث لديه عقدة نفسية تكون أثاره غري سلبية عليه 
ل أطفاهلم يف مشاهدة الربامج ومناقشتها معهم عند احلاجة ؛ املداومة على مشاهدة التلفاز واجللوس إليه طويال ومشاركة األه

كما أن تشجيع األطفال على القيام بنشاطات ،لتعضيد اجلوانب املفيدة يف الربامج ومعاونة األطفال على جتاوز جوانبها الضارة 
م العقلية والوجدانية كبديل هلذا اجلهاز خاصة مبشاركة األهل هلم باملم للربامج  وحماولة توجيههم، ارسة معهممتنوعة تنمي قدر

حتديد أوقات املشاهدة مبا ال يتعدى ساعتني يف اليوم جلميع  إضافة إىلالتعليمية وجتنب الربامج احملتوية على مضامني غري مناسبة 
   .تلفازأفراد األسرة مع جتنب تناول الطعام بأنواعه أمامه يعترب حال من ضمن احللول الوقائية لتجنب خطر مشاهدة ال

 
 :المقترحةالتوصيات 

  :يلي  لتفادي اإلصابة بالتوحد أو على األقل ليس بسب مشاهدة أفالم الكرتون بالتلفاز يمكن القيام بما
سنوات  5 ـوال 3 ـعدم تعريض الطفل اقل من سنتني اىل مشاهدة التلفاز ويسمح بنصف ساعة فقط ملن ترتاوح اعمارهم بني ال -

 مج هادفةعلى ان حتتوى على برا
ا األطفالحجرة  يف األلعابمن  اإلكثار -  وعدم وضع تلفاز 
 مثل املكعبات والعاب الذكاء والباول والعاب املنتسوري األطفالعند  الذهينتطور النمو  اليت باأللعاباالستعانة  -
 لديهم والسلوكي جتماعيواال واللغوي الفكريفهذا يساعد على النمو  األطفالللنقاش والتحاور مع  يوميختصيص وقت  -
  أيام العطلةاخلروج اىل االماكن املفتوحة واحلدائق  -
  .ملهم خاصة يف السنوات العمرية األوىلاحماولة األولياء التواصل مع أبناءهم ليكونوا جزءا من ع -
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  واقع التربية اإلعالمية من خالل المؤسسات التعليمية
  "دراسة على عينة من أساتذة الطور اإلكمالي بوالية المسيلة"

   - 03بجامعة الجزائر – ني وليدحسي
1  

   -جامعة محمد بوضياف لمسيلة  -زناتشفية 
zanatfarid@gmail.com  

  : ملخص

ملعاصرة نظرا للتطور اهلائل يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال مما مسح بظهور آفاق احتلت وسائل اإلعالم أمهية بالغة يف حياتنا ا
وتوجهات جديدة تنادي بضرورة إعادة النظر يف الدور الرتبوي للمدرسة لتصبح مؤهلة أكثر من غريها من املؤسسات األخرى يف 

تاحها على وسائل اإلعالم واالستفادة منها وهذا ما انف واملعلومة وضرورةالتعامل مع هذا التطور املذهل على مستوى الوسيلة 
يعرف بالرتبية اإلعالمية اليت هي حمور دراستنا من خالل السعي للوقوف على الدور الرتبوي للمؤسسات ازاء هذا املوضوع الذي 

خاصة وان املقررات االخرية باعتبار ان املستهدف األول الطفل الذي يبين سلوكه واداركه ، اآلونةيعرف دراسات معمقة يف 
  .الدراسية اليوم حباجة اكثر من ذي قبل بان توصي على كيفية التعامل مع وسائل االعالم

  .تكنولوجيا االعالم واالتصال–وسائل االعالم -املؤسسات الرتبوية–الرتبية اإلعالمية  :الكلمات المفتاحية 

Abstract 

Media has becomevery important in ourcontemporary life due to the tremendousdevelopment 
in information and communication technologies, which has allowed the emergence of new 
horizons and trends calling for the need to reconsider the educationalrole of the school to 
become more qualifiedthanother institutions in dealingwiththisamazingdevelopmentat the level 
of means and information. On the media and benefitfromthem, and thisisknown as media 
education, whichis the focus of ourstudy by seeking to identify the educationalrole of 
institutions on thissubject, whichknows in-depthstudiesrecently as the first targetchildwhobuilds 
Slough Especially as today's courses need more thanever to recommend how to deal with the 
media. 

Keywords: Media Education - Educational Institutions - Media - Information and 
Communication Technology 

  :مقدمة
التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم  واسع وهذها على نطاق ات التكنولوجيات االتصالية وبرزت شبكة االنرتنيت واستخداممن

ا حمرك التقدم والتطور بالنسبة للمجتمعات احلديثة من جهة وتنبأ حبدوث ثورة يف التعليم  ،واالتصال جيرى النظر إليها على أ
مل الن ظل عامل تربط بني  ويف التعليميةظام الرتبوي سواء على صعيد احملتويات أو على صعيد املناهج واألساليب ومراجعة شاملة 

  .أجزائه شبكات اتصال عاملية فضائية ومعلوماتية يقدم للطفل الكثري من املعلومات يف كل مكان ويف أي وقت
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عي وإدراك مما يفرض على كل مؤسسات التنشئة االجتماعية أن ومن هذا املنطلق جيب أن نعد أبنائنا ليتعاملوا مع هذا العامل بو 
ونظرا للمكانة اهلامة اليت ،ء عامله القيمي اإلدراكي والسلوكتعي هذه احلقائق وتدركها وتضبط الطفل وتربيته مادام يف بداية بنا

تمعات تتخوف من آثارها السل بية احملتملة واألكيدة وخاصة على احتلتها وسائل اإلعالم يف حياة األفراد واألسر أصبحت ا
دف إضعاف ديننا وشل عزميتنا وطمس مية والسموم اليت يروجها الغرب،الطفل الذي جيهل اخلبايا اليت حتملها املضامني اإلعال

ت ومن هنا برزت ضرورة التصدي هلذا السيل اجلارف من املخاطر واهلجمات اإلعالمية املسترتة مما مسح بظهور حتديا،هويتنا
وضرورة انفتاح هذه األخرية على وسائل اإلعالم واالستفادة من ،جديدة تنادي بضرورة إعادة النظر يف الدور الرتبوي للمدرسة

ا يف تفعيل العملية البيداغوجية  .،اليت هي حمور دراستنا قصد التأكيد على دور املدرسة اجلزائرية تكنولوجيا

  :لية وانطوى اجلانب النظري على العناصر التا
 .مفهوم التربية اإلعالمية -
  .خصائص التربية اإلعالمية  -
  .اإلعالميةووظائف التربية  أهداف -
  .أهمية التربية اإلعالمية -
  ).امعوقاته(التربية اإلعالمية  عوائق -
  .مؤسسات التربية اإلعالمية -
  

  : اإلشكالية
ا على البث املباشر للربامج التلفزيونية إن الثورة التكنولوجية جعلت الرتبية اإلعالمية أكثر إحلاح ا وخاصة إن فقدت الدول سيطر

ا على التصدي للبث اإلعالمي اخل دف الرتبية اإلعالمية إىل مساعدة ارجي واالكتساح الثقايف األجنيبوفقدت قدر ،حيث 
لنقدي حنو مضامني وسائل اإلعالم لدى اجلمهور على جتنب اآلثار السلبية هلذه الوسائل فضال عن ذلك تطوير مهارات التفكري ا

فوسائل اإلعالم تلعب دورا متزايدا يف تكوين ثقافته من التعامل مع ما تقدمه بشكل اجيايب،اجلماهري املختلفة حىت ميكنهم حسن 
تنسيق بني خالل تلقي املفاهيم والقيم والعادات واالجتاهات اليت كثريا ما تنعكس على شخصيته وأمناط سلوكه، وهذا يقتضي ال

ة والتعاون معها بطريقة يف تفعيل الرسائل اإلعالمي هاالرتبويني واإلعالميني لتوظيف وسائل اإلعالم يف خدمة الرتبية وتوظيف
ا وخماطرها على شخصية التلميذاجيابية،   .باالستفادة منها وتفادي سلبيا

 امليلور يفإلعالمية يف املؤسسات الرتبوية باجلزائر لذلك سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع الرتبية ا
  ؟بالجزائر ف تساهم المؤسسات التربوية في التربية اإلعالمية يك:السؤال الرئيسي

 
  :أهمية الدراسة 
ه الدارسون تستمد هذه الدراسة أمهيتها من املؤمتر الدويل األول للرتبية اإلعالمية باعتبارها قضية أساسية يف الوقت الذي احناز في -

العوملة األمية والتقنية ثل حوار احلضارات وحوار األديان،الغزو الثقايف والتغريب،والباحثون إىل تسليط الضوء على مواضيع أخرى م
ت فهي من املواضيع املقرتحة نقاشا والتزاما وتطبيقا ملا يواجهه من حتديات كثرية يف املنطقة العربية مقارنة بالدول الغربية ففي الوق

نرى أن املسؤولني خدام املكثف هلا من قبل الناشئة،الذي نالحظ فيه انتشارا كبريا وسريعا ملختلف وسائل اإلعالم ووسائطه واالست
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وهذا ما يتطلب ضرورة وضع خطة إسرتاتيجية وطنية للرتبية اإلعالمية غري مهتمني باملوضوع كما ينبغي، والرتبويني وصناع القرار
  .ت تشارك فيها عدة جها

  
  :أهداف الدراسة .1
  .توعية اآلباء خبطورة الربامج املستوردة على قيم وسلوك النشء -
  .إبراز العالقة بني الرتبية واإلعالم يف األدبيات الرتبوية-
  .أنه ميكن وضع تصور للرتبية اإلعالمية يف مدارسنا -
  
  :الدراسة مفاهيم  .2
  :التربية-1

  .النشأة /احلفظ والرعاية  /الزيادة والنماء :لغة
ا اإلعداد للحياة"يعرفها سبنسر   :اصطالحا ا وليس اإلعداد للحياة "، بينما اعترب األمريكي ديوي الرتبية"بأ ا احلياة ذا بأ

  .)218مصطفى عبد القادر واخرون ،الفكر الرتبوي،ص(
  :اإلعالم -2

كما يدل هذا راك الشيء على حقيقته،على إدواصله من علم وهذا يدل " اعلم"اإلعالم يف اللغة مصدر رباعي للفعل  :لغة
  ).580هـ، ص 1423، مفردات ألفاظ القراناألصفهاين الراغب، (يتميز عن غريه ءبالشيءالشياألصل على اثر 

ا يف نفس الوقت"يعرفه أوتوجروت األملاين  : اصطالحا   ".اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاها
ا : تعريف التربية اإلعالمية-3 الرتبية اليت ختتص يف التعامل ع كل "عرفها مؤمتر الرتبية من اجل عصر اإلعالم والتقنية الرقمية بأ

  ".وتشمل الكلمات والرسوم املطبوعة والصوت والصورة الساكنة اإلتصايلوسائل اإلعالم 
ا  Mc Dermottتعريف ماك دير موت -   ".تكوين القدرة على قراءة االتصال وحتليله وتقوميه وإنتاجه"للرتبية اإلعالمية بأ

دف إىل تعليم الطالب وتدريسهم كيفية التعامل مع حمتوى الرسائل اليت يبثها " المفهوم اإلجرائي للتربية اإلعالمية هي عملية 
  .ااإلعالم من حيث االنتقاء واإلدراك وجتنب اآلثار السلبية منها واالستفادة من إجيابيا

  :المؤسسة -5
  .صيغة املؤنث للمفعول أسس :لغة

  .منشأة تؤسس لغرض معني أو منفعة عامة ولديها من املوارد ما متارس فيه هذه املنفعة :المؤسسة
تمع متمثال يف املدرسة يعد احد الركائز املهمة يف دعم واستقرار مثل هذا "عرفها دوركامي   :اصطالحا النظام الرتبوي يف ا

تمع الضرورية إلحداث عملية التكامل االجتماعيالتجا " نس وذلك بغرسه يف الطفل منذ البداية األوىل للمدرسة قيم ومعايري ا
تمع وهو ما يطلق عليه دوركامي مفهوم التضامن "ويرى دوركامي  تمع هي دمج األفراد يف ا إن مهمة النظام الرتبوي يف ا

  ".االجتماعي
هي جهاز أو كيان يتكون من أقسام إدارية وطاقم من املسؤولني من املدير إىل األساتذة : "ؤسسة التربويةالمفهوم اإلجرائي للم

  ).580االصفهاين الراغب ،مفردات الفاظ القران،ص".(إىل الطلبة إىل العمال حتكمها قوانني خاصة حسب املستوى الدراسي هلا
  :منهج وأدوات الدراسة .3
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  :المنهج
دف إىل معرفة واقع الرتبية اإلعالمية من خالل املؤسسات التعليمية اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج ومبا إن دراستنا -

الوصفي التحليلي، الذي يعترب مظلة واسعة ومرنة قد يتضمن عددا من املناهج واألساليب وغريها، إذ انه يقوم على أساس حتديد 
اخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني ا واجتاها ا وأسبا   . متغريا

  
  :أدوات الدراسة .4

 لطبيعة الدراسة امليدانية املتعلقة بواقع الرتبية اإلعالمية من خالل وجهة نظر األساتذة قمنا باستخدام استمارة االستبيان كأداة
  .تساعد على حتقيق أهداف الدراسة

 
  :منهج وأدوات الدراسة .5

  :المنهج
دف إىل-  معرفة واقع الرتبية اإلعالمية من خالل املؤسسات التعليمية اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج ومبا إن دراستنا 

الوصفي التحليلي، الذي يعترب مظلة واسعة ومرنة قد يتضمن عددا من املناهج واألساليب وغريها، إذ انه يقوم على أساس حتديد 
اخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني متغ ا واجتاها ا وأسبا   .ريا

  
  :أدوات الدراسة .6

لطبيعة الدراسة امليدانية املتعلقة بواقع الرتبية اإلعالمية من خالل وجهة نظر األساتذة قمنا باستخدام استمارة االستبيان كأداة 
  .تساعد على حتقيق أهداف الدراسة

  
  :مجتمع البحث وعينة الدراسة .7
 :مجتمع البحث-1

ا يف املؤسسات الرتبوية التعليمية بوالية املسيلة طور االكمايل، ووقع اختيارنا هذا الجتماع هذه األخرية لكل يتمثل جمتمع حبثن
  .مؤشرات الدراسة من أساتذة ومناهج ومقررات دراسية وتالميذ

  .العينة اليت تالئم دراستنا هي :عينة الدراسة-2
  :العينة العشوائية البسيطة-

ا خيضع لقوانني االحتماالت وتعطي فرصا تعتمد العينة العشوائية  على عامل الصدفة وتسمى بالعينة االحتمالية الن حسا
  )191رشيد زروايت ،تدريبات على منهجية البحث العلمي،ص( متساوية جلميع الوحدات أو املفردات يف االختيار

ومت . ت االستمارة على مائة أستاذ بوالية املسيلةلقد مت سحب عينة ممثلة يف أساتذة الرتبية املدنية بطريقة الصدفة، حبيث وزع
  .استمارة 88اسرتجاع 

  .استمارة 88ومت اسرتجاع . أستاذ بوالية املسيلة
  

 :نتائجال عرض وتحليل
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  وعالقته بمتغير السن يوضح تعريف التربية اإلعالمية): 01(الجدول رقم 
إكساب الفرد مهارات (حيث تكشف األرقامأعاله أن ) اإلعالميةتعريف الرتبية (عالقة متغري السن بـ ) 01(ميثل اجلدول رقم 

، يف حني )%30.6(نسبة ب) 44-34(تليه فئة ) %47.6(بـ )فأكثر 45(كانت أعلى نسبة لفئة ) القدرة على حتليل الرسائل
 25(بنسبة ) 44-34من (؛ تليه فئة )%32.3(بـ ) 33-23(كانت النسبة األكرب لفئة ) تعلم الكفاية السليمة والفعالة(أن 
؛ يف حني أن )%33.3(بنسبة ) 44- 34(فكانت النسبة األعلى لفئة ) إكساب الطالب كيفية تقييم ونقد املضامني(، أما )%
( لفئة ) %19.0(، تليه نسبة )% 19.4(أعلى نسبة بـ ) 33-23(سجلت فيه فئة ) التعرف على مصادر احملتوى اإلعالمي(

) فأكثر45(تليه مباشرة فئة ) %6.5(أعلى نسبة بـ ) 33- 23(لتسجل فيه فئة ) شاركة الواعيةالتفاعل وامل(؛ ويأيت )فاكثر45
الوازع الديين وضرورة (؛ ومن هنا نالحظ أنه كلما زاد املستوى التعليمي تزداد نسبة التأكيد على االعتماد على)%4.8(نسبة ب

  ).احرتام القيم
  

 تربية اإلعالمية ضمن المقررات الدراسية وعالقته بمتغير السنيوضح تأييد تدريس مادة ال): 02(الجدول رقم 
حيث تبني أرقام ) تأييد تدريس مادة الرتبية اإلعالمية ضمن املقررات الدراسية(توضح البيانات اإلحصائية عالقة متغري السن بـ 

نسبة  )44-34(لت فئة ، يف حني مث%)100(نسبة بـأعلى ) 33-23( و) فاكثر45(سجلت فيها فئيت ) نعم(اجلدول أن 
؛ وما ) فأكثر45(و ) 33-23(وتنعدم بالنسبة لفئيت %) 2.8(نسبة ) 44- 34(مثَّلت فيها فئة ) ال(أما ) 97.2%(

  .نالحظه من خالل إجابات املبحوثني أن هناك اختالف كبري جدا يف النسب 
  

النقالة ودعائمهم التكنولوجية الموجودة  يوضح مدى مراقبة التلميذ فيما يتعلق بمضامين هواتفهم): 03(الجدول رقم 
  لديهم وعالقته بمتغير السن

مدى مراقبة التلميذ فيما يتعلق مبضامني هواتفهم النقالة ودعائمهم التكنولوجية (عالقة متغري السن بـ ) 03(ميثل اجلدول رقم 
-23(تليها فئة ) %41.7(لى نسبة بـ أع) 44-34من (مثلت فيها فئة ) نعم(حيث تكشف األرقامأعاله أن ) املوجودة لديهم

نسبة ) 44- 34(مثلت فيها فئة ) ال(، أما )%28.6(جاءت بنسبة ) فأكثر 45(، يف حني أن فئة )% 29(نسبة ب) 33
  ).%71.4(و)%71(بالتقريب وعلى التوايل ) فأكثر 45(و ) 33- 23(يف حني كانت النسبة األعلى لفئيت ) 58.3%(
  

إذا وجد تنسيق بين المؤسسة التربوية وأولياء التالميذ في هذا المجال وعالقته بمتغير  يوضح ما): 04(الجدول رقم 
  السن

ال(توضح البيانات اإلحصائية عالقة متغري السن بـ  حيث تبني ) ما إذا وجد تنسيق بني املؤسسة الرتبوية وأولياء التالميذ يف هذا ا
، يف )%38.7(نسبة ب) 33-23(تليها فئة  ،%)44.4(على نسبة بـ أ )44-34(سجلت فيها فئة ) نعم(أرقام اجلدول أن 
- 23(تليها فئة ) %76.2(نسبة  )فأكثر 45(مثَّلت فيها فئة ) ال(يف حني أن ) %23.8(نسبة  )فأكثر 45(حني مثلت فئة 

  .؛ ونالحظ من خالل اجلدول أن إجابات املبحوثني كانت خمتلفة)%61.3(بنسبة ) 33
  

  ضح على من تقع مسؤولية التربية اإلعالمية بالدرجة األولىوعالقته بمتغير السنيو ):05(الجدول رقم 
حيث تكشف األرقامأعاله ) على من تقع مسؤولية الرتبية اإلعالمية بالدرجة األوىل(عالقة متغري السن بـ ) 30(ميثل اجلدول رقم 
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، يف حني أن فئة )% 29(نسبة ب) 44- 34( تليها فئيت) %61.3(بـ أعلى نسبة ) 33-23(مثلت فيها فئة ) األسرة(أن 
؛ يف حني كانت النسبة األعلى )%58.3(نسبة ) 44- 34(مثلت فيها فئة ) ال(، أما )%28.6(جاءت بنسبة ) فأكثر45(

) فأكثر45( يف حني أن املدرسة مثلت فيها فئة ) %52.4( و ) %52.8(على التوايل بنسبة ) فأكثر45(و ) 33-23(لفئيت 
أما ،)%27.8(سجلت أدىن نسبة بـ ) 44- 34(و فئة ) %29.0(بنسبة ) 33-23(تليها فئة ) %38.1(بـ أعلى نسبة 

) فأكثر 45(لتسجل فئة ) %9.7(بنسبة )33-23(تليها فئة ) %19.4(نسبة ) 44-34(مثلت فيها فئة   )وسائل اإلعالم(
  .ومن خالل اجلدول نالحظ تقارب يف نسب إجابات املبحوثني،)%9.5(نسبة 

  
  :متغير األقدمية
يوضح مدى مراقبة التلميذ فيما يتعلق بمضامين هواتفهم النقالة ودعائمهم التكنولوجية الموجودة ): 06(الجدول رقم 

  لديهم وعالقته بمتغير األقدمية في المهنة
هواتفهم النقالة ودعائمهم  مدى مراقبة التلميذ فيما يتعلق مبضامني(بـ  األقدمية يف املهنة عالقة متغري) 06(ميثل اجلدول رقم 

( لصاحل ) %86.5(بـ سجلت أعلى نسبة ) 10إىل  5من (حيث تكشف األرقامأعاله أن فئة ) التكنولوجية املوجودة لديهم
من يف حني أن فئة ) %85.7(جاءت بنسبة ) فاكثر45(، يف حني أن فئة )% 29(نسبة ب) 25أكثر من (تليها فئة  ،)نعم

 5أقل من (تليها فئة ) %40.0(نسبة ) 15إىل  10من (كانت أعلى نسبة لفئة ) ال(، أما )%83.3(نسبة ) 25إىل  20(
  .فيما كانت بقية الفئات متقاربة يف النسب) % 20(بنسبة )  سنوات

  
يوضح ما إذا وجد تنسيق بين المؤسسة التربوية وأولياء التالميذ في هذا المجال وعالقته بمتغير ): 07(الجدول رقم 

  ة في المهنةاألقدمي
ال(بـ  األقدمية يف املهنة توضح البيانات اإلحصائية عالقة متغري ) ما إذا وجد تنسيق بني املؤسسة الرتبوية وأولياء التالميذ يف هذا ا

 )20إىل  15من (تليها فئيت  ،)%60(أعلى نسبة بـ  )15إىل  10من (سجلت فيها فئة ) نعم(حيث تبني أرقام اجلدول أن 
أقل (تليها فئة ) %71.4(أعلى نسبة بـ  )25أكثر من (مثَّلت فيها فئة )ال(يف حني أن ، )%50(نسبة ب) 25ىل إ 20من (و

أما بقية الفئات فكانت بنسب متقاربة؛ ونالحظ من خالل اجلدول أن هناك تقارب يف ) %66.7(بنسبة ) سنوات 5من 
  .إجابات املبحوثني

  
  ية التربية اإلعالمية بالدرجة األولى وعالقته بمتغير االقدمية في المهنةيوضح على من تقع مسؤول):08(الجدول رقم 

حيث تكشف ) على من تقع مسؤولية الرتبية اإلعالمية بالدرجة األوىل(بـ االقدمية يف املهنة عالقة متغري ) 08(ميثل اجلدول رقم 
نسبة ب) 25إىل  20من (تليها فئة ) %75( بـأعلى نسبة )  20إىل  15من  (مثلت فيها فئة ) األسرة(األرقامأعاله أن 

و ) سنوات 5أقل من (مثلت فيها فئيت ) المدرسة(، أما )%28.6(جاءت بنسبة ) فأكثر45( ، يف حني أن فئة )66.7%(
مثلت فيها  )وسائل اإلعالم(يف حني أن ) %38.1(بنسبة ) 25أكثر من (تليها فئة ) %40(أعلى نسبة بـ ) 15إىل  10من (

  ).20(بنسبة) سنوات 5أقل من (تليها فئة ) %40(أعلى نسبة بـ ) 15اىل 10من(فئة 
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  :متغير المستوى التعليمي
  بمتغير المستوى التعليمي يوضح تعريف التربية اإلعالمية وعالقته ): 09(الجدول رقم 

إكساب الفرد (ف األرقامأعاله أن حيث تكش) تعريف الرتبية اإلعالمية(عالقة متغري املستوى التعليمي بـ ) 34(ميثل اجلدول رقم 
يليه مستوى ليسانس بـ ) %35.7(سجل فيها مستوى البكالوريا أعلى نسبة بـ ) مهارات القدرة على حتليل الرسائل

يليه مستوى ) %50(سجل فيه مستوى املاسرت النسبة األكرب بـ ) تعلم الكفاية السليمة والفعالة(يف حني أن ،)32.9%(
مثَّل فيه مستوى الدكتوراه أعلى نسبة بـ ) إكساب الطالب كيفية تقييم ونقد املضامني(، أما )%28.6(ليسانس بنسبة 

سجل مستوى البكالوريا أعلى ) التعرف على مصادر احملتوى اإلعالمي(يف حني أن  ،)%50(يليه مستوى املاسرت بـ ) 100%(
لصاحل مستوى البكالوريا بنسبة ) واملشاركة الواعيةالتفاعل (ويأيت ) %14.3(يليه مستوى ليسانس بـ ) %21.4(نسبة بـ 

  ).%4.3(يليه مستوى ليسانس بنسبة ) 7.1%(
  

مدى استفسار األساتذة للتالميذ عن المضامين اإلعالمية ومناقشتهم فيها وعالقته بالمستوى  يوضح):10(الجدول رقم 
  التعليمي

مدى استفسار األساتذة للتالميذ عن املضامني اإلعالمية ومناقشتهم (ـ باملستوى التعليمي  توضح البيانات اإلحصائية عالقة متغري
نسبة يليه مستوى الليسانس ب ،)%85.7(أعلى نسبة بـ سجل فيها مستوى البكالوريا ) نعم(حيث تبني أرقام اجلدول أن ) فيها

  ).% 50(مثَّل فيها مستوى املاسرت والدكتوراه أعلى نسبة بـ ) ال(يف حني أن ، )84.3%(
  

  يوضح على من تقع مسؤولية التربية اإلعالمية بالدرجة األولى وعالقته بمتغير المستوى التعليمي): 11(الجدول رقم 
حيث تكشف ) على من تقع مسؤولية الرتبية اإلعالمية بالدرجة األوىل(بـ املستوى التعليمي عالقة متغري ) 36(ميثل اجلدول رقم 
أما  ،)%55.7(يليه مستوى ليسانس بنسبة %) 57.1(أعلى نسبة بـ) مستوى البكالوريا(ا مثل فيه) األسرة(األرقامأعاله أن 

 )وسائل اإلعالم(يف حني أن ) %31.4(يليه مستوى ليسانس بنسبة ) %50(مثل فيها مستوى املاسرت أعلى نسبة بـ ) املدرسة(
  ).%14.3(نسبةليه مستوى البكالوريا بي) % 50(مثل فيها مستوى الدكتوراه أعلى نسبة بـ 

  
  :نتائج الدراسة

  :النتائجتوصلنا اىل  من خالل دراستنا لواقع الرتبية اإلعالمية يف املؤسسات لرتبوية طور إكمايل بوالية املسيلة 
يقصد بالرتبية اإلعالمية إكساب الفرد مهارات القدرة على التحليل الرسائل كانت بنسبة : أن مفهوم التربية اإلعالمية-

31.8%.  
  .%97.9جاءت نعم بنسبة : رورة التربية اإلعالمية في العصر الحاليض -
مثَّل أخذ اإلعالم مكانة هامة وخطرية يف حياتنا املعاصرة بنسبة : مبررات ضرورة التربية اإلعالمية في عصرنا الحالي -

43.2%.  
 .%36.4بنسبة ميثل استيعاب مقتضيات العصر : القضايا التي يجب أن تعالجها التربية اإلعالمية -
  .%31.8سبل توعية املتلقي بالرسائل اإلعالمية نسبة  -
أن الرتبية اإلعالمية تدرس ضمن  %55، 7أكد األساتذة  بنسبة  :المقررات الدراسية ودور األستاذ في التربية اإلعالمية -
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  .املنهاج الدراسي
يؤيد أغلبية األساتذة تدريس املادة : ربية اإلعالميةتأييد تدريس المادة اإلعالمية في المقررات الدراسية الخاصة بالت -

  .%98، 9اإلعالمية يف املقررات الدراسية وقدرت نسبة التأييد بـ  
يعد تعريف التلميذ بوسائل اإلعالم من أكثر األمور : األمور التي تتضمنها المقررات الدراسية الخاصة بالتربية اإلعالمية -

 .%53، 4ة اخلاصة بالرتبية اإلعالمية بنسبة اليت تضمنتها املقررات الدراسي
عادت النسبة األكرب لألساتذة الذين يعرفون التلميذ : تعريف التلميذ بالجوانب االيجابية والسلبية للتلفزيون واالنترنيت -

 .%97، 7باجلوانب االجيابية والسلبية للتلفزيون واالنرتنيت واليت قدرت بـ 
أغلب األساتذة يعرفون التلميذ بالربامج التلفزيونية اليت : التركيز عليها من خالل المقرر الدراسياألمور االيجابية التي يتم  -

م بنسبة   .%31، 8تفيدهم يف دراستهم وحيا
ركز أكثر األساتذة على الوازع الديين : األمور التي يتم االعتماد عليها في تدعيم توعية التلميذ في مجال التربية اإلعالمية -

 .%45، 5رة احرتام قيم الدين اإلسالمي وقدرت نسبتهم وضرو 
أغلب األساتذة حيثون التالميذ : البدائل المقدمة للتلميذ من أجل استخدام وسائل اإلعالم بعقالنية وتفادي اإلدمان عليها -

 .% 42على التواصل مع الوالدين وأفراد األسرة بنسبة 
عادت النسبة األكرب  لألساتذة الذين يستفسرون عن : مية ومناقشتهم فيهامدى استفسار التالميذ على المضامين اإلعال-

  .%83املضامني اإلعالمية ومناقشتها وقدرت بـ
أغلب األساتذة ال يراقبون هواتف التالميذ وجاءت نسبة هذا بـ : مراقبة التالميذ فيما يتعلق بمضامين هواتفهم النقالة-

65,9%. 
حسب إجابات األساتذة املبحوثني فانه ال يوجد : بوية وأولياء األمور في هذا المجالمدى التنسيق بين المؤسسة التر -

 .%98.9تنسيق بني املؤسسة الرتبوية وبني أولياء التالميذ وبلغت نسبة ذلك 
سرة ؛ األوىل تقع على عاتق األ ةاملسؤوليأمجع األساتذة على أن : على من تقع مسؤولية التربية اإلعالمية بالدرجة األولى -

 .%55، 7وبلغت نسبة هذا اإلمجاع 
 .من األساتذة عدم كفاية برامج احلماية %6،88أقر ت النسبة األكرب : كفاية برامج الحماية للتربية اإلعالمية  -
  .لى ذلكمن األساتذة الذين أكدوا ع %84، 1مثلت نسبة : كفاية المحتويات والمقررات الدراسية لتربية التلميذ إعالميا  -
  :راحات الدراسةاقت
  .دعم حصص إعالمية تطبيقية من خالل نشاطات تقوم على وسائل اإلعالم مباشرة -
  .ضرورة التكامل بني املؤسسة الرتبوية واملؤسسة اإلعالمية من خالل تقدمي برامج تعليمية -
  .ركة يف العملية البيداغوجيةضرورة وجود قنوات تواصل بني أولياء التالميذ واملؤسسة الرتبوية من اجل املراقبة واملشا-
انفتاح التلميذ على وسائل اإلعالم من اجل جتاوز القطيعة بني الرتبية واإلعالم والتقرب أكثر من الوسيلة والتعرف على صناع -

  .احملتوى اإلعالمي وطريقتهم يف اإلنتاج من خالل إدراج خرجات ميدانية للقرب من الوسيلة والتعرف عليها
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    :خاتمة
ا عموما تثقيف وتكوين وسائل اإلعالم واالتصال من خالل ا لتثقيف اإلعالمي مسألة حبثية إعالمية وتربوية حديثة النشأة يقصد 

تزويده بوعي إعالمي ومهارات التعامل اآلمن والفعال مع مضامينها، نظرا لالنكماش التدرجيي للمؤسسات التقليدية املكلفة 
تلك الوسائل قدرة هائلة على التأثري على اجلمهور مبختلف فئاته العمرية وطبقاته االجتماعية بالتنشئة االجتماعية، اكتسبت 

به  وأطيافه الثقافية مبا أن معظم التبادالت املشكلة للحياة االجتماعية متر عربها، فإننا نتوقع أن هذه األخرية ستتجه إىل االنفراد الش
اط السلوكية يف كل جمتمعات العامل يف ظل ما ميكن وصفه بإدمان منقطع النظري على كلي بصقل القيم واملعتقدات واألذواق واألمن

  .باخلصوص على مستوى فئة الشباب اإلتصايلاالستخدام املكثف هلا يف بعده 
  

   :قائمة المراجع
 .هـ 1423األصفهاين الراغب، مفردات ألفاظ القران، حتقيق صفوان داووديل، الطبعة الثالثة، دمشق، -1
اء الدين، املنهج الرتوي اإلسالمي للطفل، مطبعة اليمامة، محص،  -2   .2002الزهوري 
, دراسة مسحية حتليلية لعينة من أولياء التالميذ واملعلمني بالبليدة ،راضية محيدة، دور األسرة واملدرسة يف تربية الطفل على التعامل مع التلفزيون-3

  .2015-2014رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، 
  .2012عامل الكتب، القاهرة،  ،الطبعة األوىل ،الرتبية اإلعالمية والوعي باألداء اإلعالمي،حممد عبدا حلميد-4
  .2011حممود حسن إمساعيل، اإلعالم وثقافة الطفل، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، -5
  .1985، الطبعة الثانية، ندوة ماذا يريد الرتبويون من اإلعالميني، مكتبة الرتبية لدول اخلليج -6
  .1425مصطفى عبد القادر واخرون ،الفكر الرتبوي ،مدارسه واجتاهاته وتطوره،مكتبة الرشد،الرياض،-7
ورقة قدمت للمؤمتر العريب , أي دور للمدرسة واألسرة: املرئية, تربية الطفل العريب على التعامل مع وسائل اإلعالم السمعية،عبد الوهاب بوخنوفة-8

  .2002أبريل  6إىل  3تونس من : لتلفزيون الطفل الذي أعده احتاد إذاعات الدول العربيةحول ا
 .2010الطبعة األوىل مكتبة فهد الوطنية، الرياض،  ،)كيف نتعامل مع اإلعالم (الرتبية اإلعالمية : فهد بن عبد الرمحن الشميمري-9
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  .تعليميأهمية استخدام التلميذ لألنترنت في المجال ال
  - عنابة -جامعة باجي مختار /حنـــــان بولبــــازين /د

                                  bazinehanane@gmail.com: البريد اإللكتروني

  
  :ملخص

تمعـــات ورقيهـــا،  االنرتنـــتتلعــب       إحـــدى التقنيـــات احلديثـــة، الــيت يعتمـــد عليهـــا يف احليـــاة  باعتبارهــااليـــوم دور مهــم يف تطـــور ا
ـال التعليمـي والرتبـوي كوسـيلة تعليميـة فعالـة إال أن اسـتغالهلا يف مؤسسـاتنا الرتبويـة بـاجلزائر ال يـزال . املعاصرة، خاصة بعد دخوهلا ا

ا املعلوماتيــة يتحــتم علينــا تعميمهــا بشــكل واســع يف خمتلــ ولالســتفادةحمــدود،  ف املؤسســات التعليميــة بكــل أطوارهــا، مــع مــن خــدما
مراعـــاة حســـن توظيفهـــا للوصـــول إىل األهـــداف املرجـــوة، والـــيت تتمثـــل يف تزويـــد التالميـــذ مبهـــارات وخـــربات جديـــدة لتنميـــة رصـــيدهم 

تمع. املعريف والعلمي، وزيادة حتصيلهم الدراسي   .ما يسهم يف بناء جيل متميز بشخصية اجيابية، منتجة وفاعلة يف ا
ال التعليمي -االنرتنت -التلميذ: الكلمات المفتاحية   .ا

  
:Abstract 

     The Internet as a modern technology plays an important role in the development of the 
societies, especially when it entered the educational field. But the use of it is very limited in 
Algerian schools, which requires to generalize it; in order to provide pupils with new skills, and 
to develop their scientific knowledge. All of that contributes to building an effective generation, 
productive and active in society.  
Key words: The pupil- Internet- Educational field. 
 
 

 :مقدمـــــة
ــاالت  االنرتنــت اســتخدامأصــبح  ،نظــرا للتغــريات الــيت يشــهدها العــامل اليــوم      مــن األمــور األساســية ملواكبــة التطــورات يف كــل ا

ا تقـدم منـافع عديـدة وخـدمات حبثيـة كثـرية، مـن خـالل زيـادة معرفـة التلميـذ ومعلوماتـه الدراسـية والبحثيـة  ال التعليمي، أل خاصة ا
ة ثقافته وتوسيع روح البحث وحب اإلطالع، وكذا التواصـل مـع أصـدقائه وأفـراد آخـرين عـرب العـامل عـن طريـق الربيـد اإللكـرتوين وتنمي

ـــذا أصـــبحت  حتظـــى بشـــعبية كبـــرية بـــني أوســــاط  االنرتنـــتوغـــرف الدردشـــة وغريهـــا مـــن اخلـــدمات الـــيت  تقـــدمها هاتـــه الوســـيلة، و
  .املتعلمني

ـال التعليمـي،  لالنرتنـتالتلميـذ  اسـتخدامجاءت هذه املداخلة لتوضـيح أمهيـة  ونظرا هلذه األمهية،        مـن خـالل التطـرق إىليف ا
التعليميــــة وفوائــــدها التعليميــــة باإلضــــافة إىل جمــــاالت اســــتخدامها واهــــم  االنرتنــــتكوســــيلة تعليميــــة، وأهــــم مميــــزات   االنرتنــــتأمهيــــة 

 .هلذه التقنية استخدامهاملشكالت اليت يتعرض هلا التلميذ عند 
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  :كوسيلة تعليم  اإلنترنتأهمية : أوال
إن اســـتخدام شــــبكة األنرتنــــت يف التعلــــيم قــــد حيــــدث تطــــور ســــريع يف العمليــــة التعليميــــة، وبالتــــايل يــــؤثر يف طريقــــة أداء املــــتعلم      

ــا ســ االنرتنـتاألنظمـة املتعــددة يف  اســتخدامأن  ":كــوفيني وهايفليـدواجنازاتـه، حيــث أوضـح كــال مـن  وف يغـري الطريقــة الـيت تــؤثر 
ال تتعامل مـع املعلومـات فقـط وإمنـا تتعامـل مـع الصـورة، الصـوت، اخلـرائط، الفيـديو،  االنرتنتالتكنولوجيا يف احلياة والعمل، فشبكة 

، 2001ي، اهلــــامش" (وتعــــرض مجيعــــا أمــــام املــــتعلم، كمــــا تقــــدم هلــــم الوثــــائق واملعلومــــات املتطــــورة... األحــــداث العامليــــة واملوســــيقى
  ).196ص

اليوم تعترب مصدر هام مـن مصـادر التعلـيم، حيـث زاد إقبـال التالميـذ علـى اسـتخدامها جلمـع أحـدث املعلومـات الـيت  فاالنرتنت     
ا يف الكتب املنهجيـة، ملـا تـوفره مـن جـو تعليمـي جيعـل آفـاق التعلـيم مفتوحـة وغـري حمـددة مبكـان وزمـان، وهـذا مـا يعطـي  قد ال جيدو

  ).258-257، ص ص2006أبو شنب، (يذ جوا من التحفيز والتحدي واإلثارة للتالم
ـذا تصـبح األنرتنـت أداة للبحـث       مـن قبـل التالميــذ، كمـا تسـاعدهم علـى نقـل املعلومـات واسـتخدامها واملشــاركة  واالكتشـافو

  .مع اآلخرين
إنــه مــن املفــرح جــدا للرتبــويني أن  ":قــالفيم علــى أمهيــة األنرتنــت يف التعلــ) Willsworth (1994 ولقــد أكــد الباحــث     

  ).371-370، ص ص2007فرج، ( "يستخدموا شبكة األنرتنت اليت توفر العديد من الفرص للتالميذ بطريقة ممتعة
  :كاآليت يف التعليم االنرتنت ستخدامالأن هناك أربعة أسباب رئيسية  ،Williamsوقد ذكر الباحث      

  .لقدرة احلصول على املعلومات يف خمتلف أحناء العاملاألنرتنت مثال واقعي ل -1
تساعد األنرتنت على التعلم التعـاوين اجلمـاعي، نظـرا لكثـرة املعلومـات املتـوفرة عربهـا؛ ألنـه يصـعب علـى التلميـذ البحـث يف كـل  -2

قائمـة معينـة مث جيتمـع التالميـذ لذا ميكن استخدام طريقـة العمـل اجلمـاعي بـني التالميـذ، حيـث يقـوم كـل تلميـذ بالبحـث يف . القوائم
  . ملناقشة ما مت التوصل إليه

  .تساعد على اإلتصال بالعامل بأسرع وقت وأقل تكلفة -3
تســاعد علــى تــوفري أكثــر مــن طريقــة يف التــدريس، ذلــك أن األنرتنــت مبثابــة مكتبــة كبــرية تتــوفر فيهــا مجيــع الكتــب ســواء كانــت  -4

  ). 374-373، ص ص2007فرج، (التعليمية بإختالف املستويات سهلة أو صعبة، كما توجد بعض الربامج 
) 2008(نبهـــان ونظــرا لكــون األنرتنــت مـــن أهــم الوســائل املعلوماتيـــة الــيت ميكــن اســـتخدامها يف التعلــيم، فقــد اقـــرتح الباحــث      

  : جمموعة تطبيقات هي
  يف صـفحات مسـتقلة يف األنرتنـت، ممـا يتـيح أن األنرتنـت كوسـيلة تسـاعد يف املنـاهج، حبيـث ميكـن وضـع املنـاهج الدراسـية

  .فرصة للتالميذ الدخول لتلك الصفحات يف املنزل
  استخدام األنرتنت يف احلصول على املعلومات املطلوبة واإلطالع على الدروس النموذجية يف العديـد مـن املواقـع، وهـذا مـا

  ). 70، ص2008بلجون، (اه التعليم الذايت قد يؤدي إىل زيادة ثقة التلميذ بنفسه وتنمية املفاهيم اإلجيايبة جت
ميكن لألنرتنت أن تقدم للتلميذ العديد من البدائل التعليمية اليت تساعده على تنميـة قدراتـه العقليـة وزيـادة  ،من خالل ما تقدم     

فر عليـه مـن معلومـات يف خمتلـف مهاراته وإبداعاته، وكـذا حتسـني مسـتواه الدراسـي والثقـايف نظـرا ملرونتهـا وسـهولة اسـتخدامها ومـا تتـو 
االت فقد يستخدم التلميذ األنرتنت كوسيلة مساعدة يف املناهج، فيختار املعلومات اليت تفيـده يف دراسـته وتـدعمها، مثـل إجنـاز  .ا

بتنظيمهـا وإخراجهـا، حيث أن التلميذ ينتقي املعلومات من خمتلف املواقـع الـيت تتـوفر عليهـا األنرتنـت مث يقـوم . حبوثه وواجباته املنزلية
ا زمالئه يف الدراسة وتعزز مشاركته يف الصف ذا قد ترتسخ املعلومات يف ذهن التلميذ ويفيد    .و
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  :مميزات األنترنت كأداة تعليمية: ثانيا
ـا تثـري روح املغـامرة ونشـوة حتقيـق الـذات عـرب مـا يصـل إل      يـه وجيعلـه دائمـا من أهـم ميـزات األنرتنـت التعليميـة بالنسـبة للتلميـذ، أ

ـذا تزيـد سـرعة اإلسـتجابة لألنشـطة . متلهفا ملعرفة كل مـاهو جديـد، وجتـذب إنتباهـه ملـا تعرضـه مـن بـرامج مصـورة ملونـة وموسـيقى و
ــا تــوفر التعلــيم  وثقـة التلميــذ بنفســه مـن خــالل إشــعاره بالتقــدم وحتسـني مســتواه وزيــادة حتصـيله الدراســي، وأهــم شــيء يف األنرتنـت أ

مــــن خــــالل تبــــادهلم ملختلــــف املعلومــــات وخاصــــة الدراســــية ومناقشــــة الــــدروس ) 264، ص2004زيتــــون، (ين بــــني التالميــــذ التعــــاو 
  .والبحوث عرب اخلدمات اليت توفرها شبكة األنرتنت والتواصل والتفاعل فيما بينهم

  :م األنرتنت يف التعليم كما يليأهم املزايا الرتبوية إلستخدا )2005(عبد اهللا الموسى وأحمد عبد العزيز وقد خلص      
ذا تساعد املتعلمني لتحقيق األهداف التعليمية -  ا توفر فرص تعليمية غنية وذات معىن، و   .أ
  .وبالتايل حتقيق جوا من املتعة يف التعليم... توفري فرص هائلة يف مصادر املعلومات من كتب إلكرتونية والدوريات - 
مصـــطفى، (ومعاجلـــة تـــأخرهم الدراســـي وتـــدعيم جهـــود املدرســـة واملنـــزل يف معاجلـــة تلـــك املشـــكالت  كمـــا تتـــيح متابعـــة التالميـــذ  - 

  ).106-105، ص ص2006
وبتــوفر األنرتنــت يف املنــزل واملدرســة يصــبح للتلميــذ حريــة يف إختيــار الوقــت املناســب لــه للدراســة وإســتخدامه لألنرتنــت للــتعلم،      

ة الـيت خيتـار منهـا املـواد الـيت تتناسـب مـع ختصصـه الدراسـي ومسـتواه املعـريف، كمـا قـد تتحسـن حيث تتوفر على بعض املواقـع التعليميـ
مهــارة املطالعــة للمــواد التعليميــة بفضــل كثــرة املواقــع، باإلضــافة إىل تــدعيم وتعزيــز اإلتصــال بــني زمالئــه عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين 

ا أستغلت جيدا سـوف تسـاعده علـى زيـادة حتصـيله الدراسـي والتفـوق يف وإذا م. وغريها، حيث يتواصل التالميذ مع بعضهم البعض
  .دراسته

  
  :فوائد شبكة األنترنت في التعليم: ثالثا
لشـــبكة األنرتنـــت فوائـــد كثـــرية ملـــا تتميـــز بـــه مـــن خـــدمات وســـهولة اســـتخدامها فتختصـــر الوقـــت واجلهـــد، مـــا زاد مـــن انتشـــارها      

  . واإلقبال على استخدامها
أن هنـاك فوائـد عديـدة ميكـن حتقيقهـا بإسـتخدام شـبكة األنرتنـت يف العمليـة التعليميـة  )2007(سويدان ومبارزلباحثـان يؤكد ا     

  :منها ما يلي
إستخدام شـبكة األنرتنـت يف التعلـيم عـن بعـد وختطـي كـل احلـدود اجلغرافيـة، مـن خـالل إنشـاء مواقـع ملقـررات دراسـية وجعلهـا يف  - 

  .قتمتناول الدراسني يف أي و 
ــذا يســتطيع  -  تــوفري كميــة كبــرية جــدا مــن املعلومــات العلميــة والبحــوث والدراســات املتخصصــة يف مجيــع جمــاالت املعرفــة والعلــم، و

التالميذ اإلستفادة منها، كذلك البحث عن املعلومات الرتبوية يف قواعد البيانات واملكتبات العاملية واحمللية عـن طريـق مواقـع البحـث 
  ).  72-71،  ص ص2008جون، بل(املتخصصة 

كما توفر آلية توصيل سريع ومضمون للمواد التعليميـة واملقـرارت املختلفـة يف كافـة املراحـل الدراسـية، كمـا تتـيح للتالميـذ الوصـول   - 
ا التعليمية مثل خدمة الدردشة الفوريـة واملشـاركة يف جمموعـة النقـاش وإرسـال أسـئلة والواجبـات املنزليـة لبع ضـهم عـن طريـق إىل خدما

  ). 140-139، ص ص2006مصطفى، (الربيد اإللكرتوين، وبالتايل خلق فرص للتفاعل فيما بينهم 
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ستفادة من األنرتنت لزيادة حتصيله الثقايف املعلومايت والدراسي، من خالل توظيف كل ما تقدمه األنرتنـت مـن ميكن للتلميذ اإل     
اإللكرتونيـة ودروس ملخصـة ومتـارين وكـل مـا خيـص ختصصـه، وكـذا يقـوم بتحميـل  حيـث يقـوم بتحميـل الكتـب ،معلومات يف دراسته

  .القواميس لتحسني قدراته اللغوية
  

  :ستخدام األنترنتامجاالت : رابعا
ـــاالت مشلـــت تقريبـــا خمتلـــف أنشـــطة       تعـــددت جمـــاالت اســـتخدام األنرتنـــت بتعـــدد املعلومـــات واخلـــدمات الـــيت حتتويهـــا، فهـــذه ا
االت منهـا خدمـة الربيـد : "محمد محمود الحيلةى الباحث فري  .احلياة أن األنرتنت تقدم للمشرتكني خدمات عديدة يف خمتلف ا

اإللكرتوين اليت من خالهلا يستطيع املستخدم إرسال أو إستقبال رسائل من وإىل أي شخص يف العامل بأسـرع وقـت وأقـل تكلفـة مـع 
لومــات جتاريــة وإقتصــادية ونشــرات فنيــة وصــناعية مــن خمتلــف أحنــاء العــامل واحلصــول ضــمان، الوصــول باإلضــافة إىل احلصــول علــى مع

  ).32، ص2006مصطفى، " (على الربامج التطبيقية والتعليمية واإلطالع على املوسوعات األدبية والعلمية
ـال التعليمـي والرت        بـوي، ممـا دفـع العديـد مـن املؤسسـات متتلك األنرتنت العديد من اإلمكانات اليت ميكن اإلسـتفادة منهـا يف ا

التعليمية إلستخدامها يف الكثري من األغراض التعليمية، فهـي تتـيح طرقـا خمتلفـة لتطـوير التعلـيم عـن بعـد مـن خـالل خـدمات عديـدة  
  ).37، ص2006مصطفى، (كاملكتبات اإلفرتاضية، الربيد اإللكرتوين، الدردشة، شبكة الواب وبروتوكوالت نقل امللفات 

ــاالت التعليميـة والبحثيـة مــن وجهـة نظــر  )2002(نـاجح محمــد حسـن وقـد حـددت دراســة       جمــاالت توظيـف األنرتنـت يف ا
  :أعضاء هيئة التدريس جبامعة األزهر كاآليت

  : المجاالت التعليمية -أ 
للمقـررات الدراســية، وتعلـيم مهــارات ميكـن اإلسـتفادة مــن األنرتنـت يف طــرح مقـررات دراســية متنوعـة، وتقــدمي األنشـطة اإلثرائيــة      

م يف استخدام األنرتنت وإرسال الواجبـات والتكليفـات للتالميـذ يف  البحث عن املعلومات لدى التالميذ، باإلضافة إىل تطور مهارا
 .منازهلم وأماكن تواجدهم

  :المجاالت البحثية -ب 
معــات العامليــة األخــرى للتعــرف علــى أحــدث اإلصــدارات العلميــة، ميكــن اإلســتفادة منهــا يف اإلتصــال بأعضــاء التــدريس يف اجلا     

واحلصـول علــى مراجــع ودوريــات حديثــة، وكـذا نشــر البحــوث العلميــة يف جمــال التخصـص، باإلضــافة إىل اإلســتفادة مــن نظــم الرتمجــة 
  ).   45-44، ص ص2006مصطفى، (اآللية ملالحقة التطور العلمي 

ال التعليمي، أصبح حيقق الكثري من الفوائد، وهذا لتوفرها علـى كـم فيظهر أن إستخدام األنرتنت ك      أداة أساسية مساعدة يف ا
ـال التعليمـي، ويكتسـب مـن خالهلـا  هائل من املعلومات العلمية والرتبوية، حيث يتصفح التلميذ الكثري من املواقـع املتخصصـة يف ا

طــالع علـــى خمتلــف التخصصـــات، ممــا قـــد يزيــد وحيســـن مســتوى حتصـــيله معلومــات ومهـــارات تســاعده يف دراســـته وإجنــاز حبوثـــه واإل
  . الدراسي واملعريف

فمـثال مـا تقدمـه جريـدة الشـروق اليـومي . ومن ناحية أخرى، وبفضل خدمات الربيد اإللكرتوين زاد اإلتصـال بـني املـتعلم واملعلـم     
فيهــا بإختبـار أنفســهم مث يرســلون األجوبــة علــى أن يتكفــل  مـن مســابقات تفاعليــة تطــرح مــن خالهلـا أســئلة موجهــة للتالميــذ يقومــون

فيحصـل التالميـذ علـى نقـاط ). بكالوريـا الشـروق ( األساتذة بتصحيحها وتقوميها، ويتم اإلرسـال عـرب الربيـد اإللكـرتوين املخصـص لــ
م قبـل خـ م يف خمتلف املواد والشعب، وهذا يساعدهم علـى إكتشـاف مسـتواهم وإمكانيـا وض اإلمتحانـات النهائيـة يف نظري إجابا



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
186 

 

كمـــا يتواصـــل املختصــــني واألســـاتذة بطريقـــة مباشـــرة مــــع التالميـــذ عـــرب الربيـــد اإللكــــرتوين لتقـــدمي النصـــائح والتوجيهــــات . البكالوريـــا
  ). 24، ص2010خمتاري، (

تطبيقـــــات  أن مـــــن أهـــــم ،)2007(وســـــويدان ومبـــــارز ) 2002(الموســـــى ويتفـــــق العديـــــد مـــــن الرتبـــــويني ومـــــنهم البـــــاحثون      
  :واستخدامات الربيد اإللكرتوين يف التعلم كما يلي

استخدام الربيد اإللكرتوين كوسيط بني املعلـم والتالميـذ إلرسـال الرسـائل جلميـع التالميـذ، سـواء فيمـا يتعلـق بإرسـال مجيـع األوراق  -
  .على اإلستفساراتاملطلوبة يف املقررات املدرسية املختلفة أو يف إرسال الواجبات املنزلية أو الرد 

إســتخدامه كوســيط لتســليم الواجبــات املنزليــة، حيــث يقــوم املعلــم بتصــحيحها مث إرســاهلا مــرة أخــرى لتالميــذه ويعتــرب هــذا العمــل  -
  .توفري للورق واجلهد واملال

م وأحباثهم يف شىت - االت بأقـل تكلفـة  مساعدة التالميذ على اإلتصال باملتخصيصني يف خمتلف دول العامل، واإلفادة من خربا ا
  ).66، ص2008بلجون، (ووقت وجهد 

  
  :مشكالت األنترنت التعليمية: خامسا

ا ال ختلو من عيوب ومشاكل من أمهها اآليت        :رغم ما تتميز به األنرتنت التعليمية من مميزات وفوائد عديدة، إال أ
  :مشكالت تعليمية -1

ملـا تتضـمنه مواقعهـا مـن مـواد تعليميـة متنوعـة وجذابـة وشـيقة، وهـذا جيعـل  -التالميـذ –األنرتنت تستغرق وقت مسـتخدميها إن      
وقــد يســتخدم صــفحات أو خــدمات غــري مفيــدة، مثــل احملادثــة وســاحات احلــوار بــدال مــن . التلميــذ  يبقــى أمامهــا لســاعات طويلــة

  ).88، ص2006مصطفى، (استغالهلا يف جمال التعليم 
ا ألســباب أخــرى، كالبحــث يف مواقــع ال تعتــرب األنرتنــت بالنســب      ة للتالميــذ وســيلة حبــث مثاليــة، إال أن الكثــري مــنهم يســتخدمو

متـــت لدراســـتهم بصـــلة كـــاللهو يف حجـــرات احلـــوارات أو اســـتخدام ألعـــاب األنرتنـــت، ممـــا يـــؤدي إىل ضـــياع الوقـــت وإمهـــال مراجعـــة 
  .الدروس واجناز الواجبات املنزلية

  :مشكالت معلوماتية -2
ا يف إجنـاز       نالحظ أن التالميذ يتصفحون األنرتنت، بإعتقادهم أن املعلومات املتوفرة على الشبكة هـي دومـا صـحيحة فيسـتغلو

حبوثهم دون التأكد من صحتها أو مصدرها، ورغم ذلك توجـد معلومـات خاطئـة علـى األنرتنـت، لـذا جيـب علـيهم التأكـد دومـا مـن 
لتالميـــذ يقومـــون بنســـخ املعلومـــات اجلـــاهزة مـــن األنرتنـــت واســـتعماهلا مباشـــرة دون إجهـــاد كمـــا أن بعـــض ا. مصـــدر هـــذه املعلومـــات

م املنزلية   .أنفسهم يف التفكري وحل واجبا
  :مشكالت إجتماعية -3

ل إن كثرة استخدام األنرتنت يؤدي إىل مشاكل إجتماعية كالعزلة واإلنطـواء واإلغـرتاب، ممـا يزيـد مـن حـدة التـوتر واخلـالف داخـ     
  ). 263، ص2006البدوي، (األسرة 

فمكــوث التلميــذ عــدة ســاعات أمــام األنرتنــت يف املراســلة والدردشــة مــع اآلخــرين يســبب العزلــة اإلجتماعيــة، ويتعــرف علــى أصــدقاء 
م يف مقاهي األنرتنت    ).17-16، ص ص2008األتريب، (السوء من خالل الشبكة واإللتقاء 

األنرتنــت وأثارهــا علــى العالقــات اإلجتماعيــة والتفاعــل اإلجتمــاعي واجلوانــب النفســية للتفاعــل ويف دراســة تتعلــق بإســتخدامات      
أســـرة تبـــني أن املـــراهقني أكثـــر إســـتخداما لألنرتنـــت مـــن الراشـــدين، وأنـــه ال خيتلـــف اإلنـــاث عـــن ) 256(اإلجتمـــاعي أجريـــت علـــى 
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جتماعيــة داخــل األســرة مــن املــراهقني وكــذلك احلــال بالنســبة الــذكور يف معــدل اإلســتخدام، وأن الراشــدين أكثــر إقامــة للعالقــات اإل
لإلنـــاث، إن زيـــادة إســـتخدام األنرتنـــت أدى إىل تقليـــل العالقـــات اإلمجاعيـــة داخـــل األســـرة وأن اإلنـــاث أقـــل إحساســـا بالعزلـــة عنـــد 

  ).146، ص2006أبو احلسن، (إستخدامهن لألنرتنت من الذكور 
ـــاالت رغــم مــا تتميــز بــه األنرتنـــت مــن إجي      ابيــات، حيــث تتـــيح للتلميــذ فرصــة للحصــول علـــى املعلومــات والبيانــات يف مجيــع ا

وخاصـة يف جمــال دراســته وتســهل اإلتصــال مــع اآلخـرين، ولكــن هــذا ال خيلــو األنرتنــت مــن خمـاطر يتحــتم علــى التلميــذ جتنبهــا، مثــال 
ـــا تعزلــــه عـــن بيئتـــه األســــرية واإلجتماعيـــة فتصــــبح شخصـــيته إنطوائيـــة  ال يتحــــدث ألحـــد وال يشـــارك أحــــدا يف أمـــور احليــــاة ذلـــك أ

وبالتـايل البـد مـن إنتبـاه اآلبـاء هلـذا اخلطـر داخـل البيـوت، حيـث جيـب علـيهم حتديـد سـاعات إسـتخدام أبنـائهم لألنرتنـت ... وغريهـا
ي وتفــــوقهم يف وتـــوجيههم واإلشـــراف علـــيهم إلســـتخدام مثـــل هـــذه التقنيـــة بطريقــــة ســـليمة ومثمـــرة، ممـــا يزيـــد مـــن حتصـــيلهم الدراســـ

  .الدراسة
  :مشكالت صحية -4

أن الثـورة التكنولوجيــة احلديثـة وخاصــة األنرتنــت * رئـيس اجلمعيــة العامليـة للطــب النفســي* نورمــان ســارتوريسلقـد أكــد الـدكتور      
رات يف أثارهـا إدمـان األنرتنـت وهـذه األمـراض ال تقـل خطـورة عـن إدمـان املخـد: أفرزت أمراضـا نفسـية مل تكـن معروفـة مـن قبـل مثـل

السلبية على السلوك العام، كما أضاف أن األمراض النفسية والعصبية سوف تتزايد خاصة اإلكتئاب والقلـق واإلضـطرابات العصـبية 
  ).12مراد، د س، ص(

إن زيـــادة وقـــت اجللـــوس أمـــام جهـــاز الكمبيـــوتر يصـــل إىل حـــد اإلدمـــان األمـــر الـــذي يصـــيب التلميـــذ مبشـــكالت صـــحية منهـــا      
كل اإلبصار املرتتبة عن النظر لفرتات طويلة لشاشة الكمبيوتر ومشاكل العظام والعمود الفقري الناجتة عـن اجللسـة غـري السـليمة مشا 

، 2006مصـطفى، (أمام جهاز الكمبيوتر ومشاكل أصابع اليدين والساقني املرتتبة على استخدام لوحة املفاتيح بطريقـة غـري سـليمة 
  ). 114-91ص ص

فة إىل تغيري عادات النوم والشـعور باإلرهـاق، ويـؤدي إسـتخدامها بإسـتمرار إىل إدمانـه حمـدثا صـراعا نفسـيا بـني مـا ترسـخ باإلضا     
  ).18، ص2008األتريب، (يف وجدان املدمن من قيم ترىب عليها وأخرى يتلقاها عرب األنرتنت 

ال يسـتطعون أن ينتزعــوا ) معظمهـم ذكــور( األمــريكيني كمـا تــؤدي خطـوط الدردشــة عـرب األنرتنــت إىل اإلدمـان، فــبعض الدارسـني     
متواصـلة، والقليـل مــنهم يواصـلون اجللـوس علـى اخلـط دون طعــام ) سـاعة 12(أنفسـهم بعيـدا عـن أجهـزة الكمبيـوتر حــىت بعـد مضـي 

  ).43، ص2000اللبان، (أو حىت الذهاب إىل احلمام حىت ال خياطر بفقدان الدردشات واملناقشات الساخنة 
يشــعر التلميــذ أحيانــا حباجــة ملحــة إىل اإلحبــار يف األنرتنــت إلشــباع حاجاتــه، ويصــاحب هــذا اإلحبــار قضــاء ســاعات طويلــة يف      

اإلنتقـال مـن موقـع آلخــر، فتعتـرب هـذه احلاجـة إحــدى ظـواهر اإلدمـان علـى األنرتنــت، وذلـك لقلـة احلركـة الــيت قـد تـؤدي إىل مشــاكل 
  .الكمبيوتر أو تؤثر على نومه وكذلك يتجاهل دراسته وينخفض أداؤه فيها جسدية بسبب اجللوس غري الصحي أمام

  :مشكالت أخالقية -5
مل تعـد األنرتنـت جمــرد وسـيلة للبحــث فقـط، بــل أضـحت أيضــا أداة إلرتكـاب اجلــرائم األخالقيـة  فهــي تعتـرب مــن أكثـر الوســائل      

مـن صـور وفيـديو وحـوارات يف متنـاول مجيـع املتعلـيمن دون أن يـراهم فعالية وجاذبية لصناعة اإلباحيـة، ونشـرها بشـىت وسـائل عرضـها 
  ).  88، ص2006مصطفى، (أحد خاصة وأن الشبكة حتتوي على معلومات وصور وأفالم الفيديو يصعب حجبها إىل حد ما 

علـــى املواقـــع  مـــن الشـــباب اجلزائـــري مـــدمن% 65هنـــاك دراســـة إحصـــائية أعـــدها مركـــز التـــدريب اإلعالمـــي بـــاجلزائر كشـــف أن      
. مقهـى لألنرتنـت يف العاصـمة 50سـاعات  يوميـا، حيـث أجريـت هـذه الدراسـة علـى عينـة حبثيـة مشلـت  3اإلباحية مبعدل مشاهدة 
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مــن األطفـــال املســتجوبني يف إطـــار هـــذا % 72كمــا أشـــارت إحصــاءات املرصـــد الــوطين حلقـــوق الطفـــل يف إحــدى دراســـاته إىل أن 
مـنهم يسـمح هلـم أوليـائهم بالتوجـه إىل مقـاهي األنرتنـت مبفـردهم، % 86قع األنرتنت دون رقابـة، واملوضوع يتجولون عرب خمتلف موا

ا يف البيت و% 33بينما حيظى  منهم يسمح هلـم أوليـائهم بالـذهاب إىل بيـوت أصـدقائهم لإلحبـار يف عـامل األنرتنـت % 66منهم 
مـنهم عالقـات % 25ىل الدردشـة اإللكرتونيـة، يف حـني ربـط مـنهم التوجـه إ% 55حبجة إجناز البحـوث، وهـذه احلريـة سـهلت علـى 

موسـاوي، (مـنهم عروضـا للتعـاون أو إقامـة عالقـات مشـبوهة % 30مـنهم بصـور الأخالقيـة تلقـى % 46عرب الشبكة، وبينما صدم 
  ). 10، ص2009

فقـــط مـــن % 26جلت نســـبة أمــا عـــن مراقبـــة اآلبـــاء لألبنـــاء لتحصـــينهم مـــن اإلســـتغالل والتحـــرش وحـــاالت التضـــليل، فقـــد ســـ     
، 2010عجـــاج، " (مقــاهي األنرتنـــت"يف فضــاءات النـــت  األوليــاء يتـــابعون أبنــائهم خـــالل إســتعماهلم لألنرتنـــت ســواء يف املنـــزل أو

  ).5ص
تعلقــة بــأن جلـوء الشــباب املــراهقني اجلزائـريني إىل املواقــع اإللكرتونيــة اإلباحيـة، وتلــك امل زمــور زيــن الــدينيـرى اخلبــري اإلجتمـاعي      

ـا هـذه املرحلـة احلساسـة مـن السـن، حيـث  بنشر الفضائح ذي العالقة باحلالـة النفسـية الـيت تكـون هـذه الشـرحية والطبـاع الـيت تتسـم 
تمعـــات الــيت تكثــر فيهـــا الطابوهــات  ). 11، ص2009مليـــاء، (تتطــور الرغبــة يف جتـــاوز املمنوعــات وختطــي احملظـــورات خاصــة يف ا

أالف الشــباب علــى مواقــع علــى األنرتنــت وخاصــة اليوتــوب ســواء يف مقــاهي األنرتنــت العموميــة أو يف  ويضــيف حــول ظــاهرة إدمــان
ا املراهق والشاب حساس جدا، ويكون يف هذه املرحلة العمرية أكثر فضوال وحمبا خلـوض جتـارب  املنازل أن املرحلة النفسية اليت مير 

تمع الذي يعيش فيـه ممنوعـات وحـىت لـو وفـرت األسـرة قواعـد الرتبيـة واألخـالق والسـلم واألمـان فإنـه  جديدة وكسر حواجز يعتربها ا
، د 2009مليــاء، (بعــد مــروره مبرحلــة املراهقــة يــذهب للبحــث عــن املمنــوع واهلــدف مــن ذلــك هــو حتقيــق نــوع مــن الرضــا عــن الــنفس 

  ).11ص
كـان أي شـخص قـادر علـى نشـر مـا يريـد مـن املعلومـات إن نشر املعلومات عـرب األنرتنـت ال ميـر علـى أي نـوع مـن الرقابـة، وبإم     

يف موقــع خــاص بــه بســرعة وســهولة حــىت بــدون أن يــدفع لنشــر هــذه املعلومــات علــى مواقــع األنرتنــت، هلــذا جنــد يف شــبكة األنرتنــت 
نوعـة يف جمـال التعلـيم ويف وغريها من املواقـع الـيت جيـب أن تكـون مم... الكثري من املواقع غري املقبولة منها مواقع العنف، مواقع اجلنس

ـذا البـد مـن إجيـاد حلـول تسـمح للتالميـذ بإسـتخدام األنرتنـت يف املنـزل وغريهـا ومتـنعهم مـن الوصـول إىل  ـاالت األخـرى، و مجيـع ا
  .هذه املواقع غري املرغوبة

م ملواقــع األنرتنــت، وتــوجيههم خبطــورة املواقــ ع الغــري املرغــوب فيهــا حــىت ال تــؤثر علــى وهنــا البــد مــن مراقبــة األبــاء ألبنــائهم عنــد زيــار
  .أخالقهم

  
  :خاتمـــــــــــــة  

ـــال التعليمـــي، حيـــث تقـــدم الكثـــري مـــن       ـــاالت وخاصـــة ا يتضـــح مـــن خـــالل عرضـــنا هـــذا، مـــدى أمهيـــة األنرتنـــت يف خمتلـــف ا
، مـــن خـــالل تصـــفحه ملختلـــف املنتـــديات اخلـــدمات واملواقـــع الـــيت تســـاعد التلميـــذ يف إســـتخدامها لتطـــوير مســـتواه التعليمـــي واملعـــريف

ا، حيـث بإســتطاعته حتميـل خمتلــف  واملواقـع التعليميـة الــيت حتتـوي علــى بـرامج ومنـاهج دراســية جلميـع املراحــل الدراسـية بكـل مســتويا
... املعلومــــات وامللفـــــات الـــــيت تســـــاعده يف ختصصـــــه الدراســـــي كملخصـــــات للـــــدروس ومصـــــطلحات وفـــــروض وإختبـــــارات منوذجيـــــة

وكــذا اإلســتفادة مــن نظــم الرتمجــة اآلليــة، والتطلــع . تفادة منهــا لتــدعيم دروســه واملشــاركة يف الصــف وحتضــري نفســه لإلختبــاراتواإلســ
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االت، باإلضافة إىل تـوفر املواقـع التعليميـة علـى  ألهم ما وصل إليه العلم من دراسات وحبوث وإكتشافات وإخرتاعات يف خمتلف ا
  . ثهمعلومات تفيده يف إجناز حبو 

ــل مــــع اآلخــــرين، لكــــن هلــــا أثــــار ســــلبية خاصــــة إذا مل يكــــن هنــــاك تنظــــيم يف       رمبــــا أن األنرتنــــت تعتــــرب وســــيلة للتواصــــل والتفاعــ
اســـتخدامها وإشـــراف وتوجيـــه مـــن طـــرف األوليـــاء يف املنـــزل أو األســـاتذة باملؤسســـات الرتبويـــة، ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى الصـــحة النفســـية 

  . اته اإلجتماعية وحميطه وخاصة دراسته ومستوى حتصيلهواجلسمية للتلميذ، وكذا عالق
ويف األخري، نأمل من القائمني على تسـيري املؤسسـات الرتبويـة ببالدنـا، علـى أن يقومـوا بتـوفري وتعمـيم أجهـزة الكمبيـوتر وربطهـا      

ـال التعليمـي يف اجلزائـر والوصـول بـه إىل مصـاف الـدول امل تقدمـة، وهـذا ال يتـأتى إال بتظـافر اجلهـود بشـبكة األنرتنـت، بغيـة الرقـي با
ذا ميكن حتقيق دافعيـة أكـرب للـتعلم وتنميـة للمهـارات والقـدرات اخلاصـة بالتالميـذ بشـكل . من قبل املسؤولني على القطاع الرتبوي و

ضة للمجتمع والوطن ككل   .  يسمح للوصول إىل اإلستغالل األمثل للطاقات، ومنه حتقيق وثبة و
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    :ملخص

كل من األلعاب اإللكرتونية والسلوك العدواين لدى  عن العالقة اإلرتباطية القائمة بني دف الدراسة احلالية إىل الكشف
ذكر،  48(تلميذ  82 بـــــ أفرادهااملنهج الوصفي على عينة قّدر عدد  اعتمدنا.باملدية االبتدائيليم تالميذ السنة اخلامسة من التع

متّ استخدام كل من مقياس األلعاب اإللكرتونية ومقياس السلوك العدواين من و . سنة) 12و 9(ترتاوح أعمارهم بني) أنثى 34
  . لدى أفراد العينة املتغريين إحصائيا بني موجبة دالة طيةإرتبا عالقة خلصت النتائج إىل وجود. إعداد الباحثتني

 .تلميذ السنة اخلامسة -السلوك العدواين- األلعاب االلكرتونية:الكلمات المفتاحية
      : Résumé 

L’étude actuelle a pour objectif de découvrir la corrélation entre les jeux électroniques et 
le comportement agressif chez les élèves de cinquième année primaire à médéa. nous avons 
adopté la méthode descriptive sur un échantillon de 82 élèves (48 garçons et 34 filles) âgés entre 
(9 et 12 ans). Et nous avons utilisé la mesure des jeux électroniques et la mesure du 
comportement agressif qui ont préparées par les deux chercheurs. Les résultats ont conclu qu'il 
existe une relation de corrélation positive est statistiquement significative entre les deux variables 
de l'échantillon. 

Mots clés:les jeux électroniques- le comportement agressif- élève de cinquième année. 

  :مقدمة

اليت أصبحت تغزو مجيع مظاهر احلياة  لالنرتنتترمي دراستنا هذه إىل البحث يف أحد مناحي االستعماالت املتعددة 
عتبارها حمل استقطاب االجتماعية كوسيلة اتصال وتبادل للخربات واألفكار،واملتمثلة يف ممارسة األطفال لأللعاب االلكرتونية،با

م الثمينة املفرتض ختصيصها للعبادة أو التحصيل العلمي أو اكتساب كل ما  م وملئ أوقات فراغهم أو حىت مزامحة أوقا الهتماما
يئة البيئة األسرية والنفسية واملدرسية، وما ميكن أن ين جر هو نافع أو حىت الرتفيه الصحي،خاصة يف غياب الرتبية السليمة وعدم 
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د وامليل إىل  من تصرفات وسلوكيات منافية للقيم األخالقية اإلنسانية كاألنانية والغضب واملشاكسة والعناد والتمرّ عن ذلك 
  .التخريب والتكسري واملشي بني األقران بالنميمة إلشاعة الفتنة والفرقة بينهم، وغريها من أشكال السلوك العدواين

   :اإلشكالية

دف إن ما تبثه وسائل اإل تمع الرتبوي، واليت  عالم من األنشطة املختلفة، والذي له تأثري على اجتاهات وقيم الفرد وا
إىل تزويد األفراد واجلماعات باملعلومات واملعارف واحلقائق اليت تساعدهم على تكوين اجتاهات إجيابية أو سلبية حول حدث من 

تمع وثقافته ومبادئه ومعتقداته، ليضمن لنفسه البقاء واالستمراراألحداث أو حل مشكلة من املشكالت، مبا يناسب قيم  . ا
  )2010منصور بن زاهي وحممد الساسي الشايب، (

وهلذه الوسائل وظائف هامة من بينها الرتفيه،الذي يكاد يغلب يف بعض األحيان على ما تبثه وسائل اإلعالم ملا هلا من أثر 
ويرى بعض . جيايب باعتباره مينح الراحة لألفراد ليتمّكنوا من مواجهة متطلبات احلياةاإل قوي، وميكن أن ننظر إليه من جانبه

النافعة نفسيا  الوظائف هؤالء من العدوان املكبوت والدوافع املنحرفة،وعليه فهو حيقق املهتمني أن الرتفيه يف وسائل اإلعالم يؤمن
  )1995سعيد إمساعيل علي، . (واجتماعيا

والعشرون وما نتج عنها من ثورات خمتلفة سياسية،علمية، اقتصادية، صناعية،ترتب عنها ثورات  ادياحل فتغّريات القرن
 ممّا وّلد صراعا اإلنسانية، بالقيم واألخالق تغريات عميقة وكان أمهها االجتماعية، الثقافية، واإللكرتونية اليت أحلقت. أخرى عديدة

 اآلالم و طياته كثرياً من بني والصراع القيمي املتعّدد األوجه حيمل التسارع فهذا .تنفس تربوية بني األجيال القدمية واجلديدة
  )2007جودة آمال،( .ومعاناة هذه األجيال النفسي النفسية ومصادر خمتلفة من الضغط املتاعب

لوعي، وقلة بنقص ا استخدام تلك الوسائل اإللكرتونية يتخذ وجهة خاطئة خاصة فئة األطفال املتميزين جعل ما وهذا
  .حالة الغياب الفعلي أو الضمين لألولياء الشعور باملسؤولية، وكذلك بالفضول وحب االستطالع والشغف باجلديد، خاصة يف

فمن بني آثارها السلبية نذكر مشكلة العنف والعدوان، فقد أكدت عملية مسح لربامج يقدمها التلفزيون لألطفال على 
ا 6مدى  ، 2001أمل األمحد، . (منها يتضمن واقعة واحدة على األقل من وقائع العنف% 70، أن سنوات، بعد حتليل مضمو

  )75ص

ا وإدمانه عليها وصحة  االنرتنتفاإلشكال املطروح ليس يف استعمال  ا، وإمنا يكمن يف قوة تعلق الطفل  يف حد ذا
أثري ذلك على قدراته اجلسمية والنفسية والعقلية استعماهلا مع ابتعاده عن األنشطة األخرى الرتبوية والرياضية وغريها، وت

الطفل إليها يبقى سلوكا طبيعيا ما مل يتعارض مع املعايري الثقافية واالجتماعية والرتبوية املتعارف عليها، ومع  فاجنذاب. واالجتماعية
نوعيته،حبيث يصبح تأثريه  حنرافاحلقيقي هو جتاوز ذلك السلوك حده املعقول، وا اإلشكالويبقى .مستوى منوه اجلسمي والعقلي

حممد قاسم عبد اهللا، . (املرضي أو السلوك الشاذ فيندرج ضمن.عكسي على شخصية الطفل وأداءه الوظيفي والسلوكي التكيفي
  )بدون سنة

السلوك  وحسب اعتقادنا أن متغري األلعاب اإللكرتونية ضرورة تستدعي القيام بإجراء هذه الدراسة لتوضيح بعض جوانب
م لألخالقيات السلبية بسبب غياب التنشئة األسرية واالجتماعية السليمةا . لعدواين لدى التالميذ، ويف ما يؤدي إليه من اكتسا

قد تتعرض ألنواع خمتلفة من السلوكات يالت ، ووباعتبار أن األوساط التعليمية تضم شرحية اجتماعية مهمة من املراهقني واألطفال
فركزنا على الفئة اليت تنتمي .إىل التحري من فاعلية األلعاب اإللكرتونية على هذه الفئة ضمن هذه الدراسة العدوانية، ممّا دفعنا
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تستقطب اهتمامهم ملرحلة التعليم االبتدائي ملا تتميز به من خصائص التقليد واحملاكاة لألبطال والشخصيات النموذجية اليت 
  :اآليتتبلور التساؤل وتبعا هلذا األساس، .بقوة

  هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني األلعاب االلكرتونية والسلوك العدواين لدى عينة الدراسة؟ -
  :األهداف

ّي عن احلالية الكشف الدراسة هدفت األلعاب اإللكرتونية والسلوك العدواين  مستوى العالقة اإلرتباطية القائمة بني متغري
تالميذ املدارس االبتدائية باملدية يف جتاوز مشكلة سيطرة تلك األلعاب على  إمكانيةأمهية تنمية الوعي إلدراك  على للتعرّف

م   .سلوكا

  :األهمية

التوازن واالعتدال لألطفال يف ممارسة تلك  أمهية حتقيق النفسانيني إىل و نظر األولياء واملربني توجيهترتكز أمهية الدراسة إىل 
ا وإدراك األلعاب اإللكرتونية، ظهار اإلنسجام والتالحم بني ما جاء يف جماالت علم النفس والصحة النفسية وديننا وإل .خطور

أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  عن: اقتداء بالرسول الكريم ّصلى اهللا عليه وسّلمو احلنيف 
ُعطي على: " قال  .رواه مسلم" العنف وما ال يعطي على ما سواه  إن اهللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال ي

  :المنهج المتبع

  .متّ اختيار املنهج الوصفي للدراسة اليت بني أيدينا ملالئمته

  :االستطالعيةالدراسة 

عنا على ميدان الدراسة  ن من  باالستطالعمن خالل تطّل نة تتكوّ ّ من مدرسة حممود ) أنثى20ذكر، 30(تلميذ 50على عي
نة الدراسة اليت  وبلجباس حممد طييب إناث،طهراوي ذكور،و  ّ املختلطة باملدية، حيث متّ الشروع يف تطبيق مقاييس البحث على عي

  .هدفت حلساب اخلصائص السيكومرتية للمقياسني املستعملني

نة الدراسة ّ   :عي

نة الدراسة امليدانية ّ نة إجرائية م متّ اختيار أفراد عي ّ ن اجلنسني يقّدر عدد أفرادها بـ احلالية بطريقة قصدية، باعتماد عي
سنة وذلك من أجل احلصول على عينة تكون أقرب ملرحلة الطفولة  12و 9ترتاوح أعمارهم بني ) أنثى 34ذكر، 48(تلميذ 82

وهذا على . وقد متّ اختيارهم على أساس أن يكونوا من التالميذ املتمدرسني بالسنوات اخلامسة من التعليم ابتدائي. املتأخرة
مدرسة بلجباس املختلطة، مدرسة حممود طهراوي للذكور، وحممد طييب لإلناث مبنطقة : وى ثالث مدارس إبتدائية حضريةمست

اية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمرب من عام    .2017املدية، يف الفرتة املمتدة بني 

  :أدوات جمع البيانات

لتا يف متّ استخدام استنادا  من إعداد الباحثتني السلوك العدواين ومقياس اإللكرتونية األلعاب مقياس: أداتني قياسيتني متثّ
،وقد )2008(ومقياس السلوك العدواين حلفصاوي بن يوسف ) 2012(على كل من مقياس األلعاب اإللكرتونية ملرمي قويدر 

  . مالت الصدق والثبات عاليةأّن معا) االتساق الداخلي وألفا كرومباخ(تبّني من خالل دراسة اخلصائص السيكومرتية للمقياسني
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  :عرض وتحليل النتائج

من أجل قياس حجم العالقة االرتباطية )Pearson(للتحقق من فرضية البحث قمنا باستخدام معامل اإلرتباط بريسون 
م على مقياس السلوك العدواين، وجاءت النتا بني درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس   :ئج كمايلياأللعاب اإللكرتونية ودرجا

األلعاب اإللكترونية  نتائج معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس): 01(جدول رقم 
  .ودرجاتهم على مقياس السلوك العدواني

  متغيري العالقة
حجم 
  العينة

القيمة 
  االرتباطية

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

نية والدرجة الكلية في الدرجة الكلية في مقياساأللعاب اإللكترو 
  0,01 0,528 82 مقياس السلوك العدواني

 

م على 82: يتضح أن عينة الدراسة قد بلغت) 01(من خالل اجلدول رقم  تلميذ وتلميذة، بلغ معامل االرتباط لدرجا
م على مقياس السلوك العدواين مقياس ودالة إحصائيا عند وهي قيمة موجبة ومتوسطة ) 0,528: (األلعاب اإللكرتونية ودرجا

السلوك العدواين  درجات متغري إىل ارتفاع تؤدي األلعاب اإللكرتونية درجات متغري زيادة وهذه النتيجة تعين أن .0,01مستوى 
األلعاب اإللكرتونية والسلوك توجد عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة بينبناءاً على هذه القيمة ميكننا القول بأنه و . والعكس صحيح

 .لدى أفراد عينة الدراسة واينالعد

 

  : مناقشة النتائج

تائج املتحّصل عليها، واليت كان اهلدف من ورائها التحّقق من فرضية البحث اليت تنّص  متّ التوّصل من خالل عرض النّ
مبعىن  تحّققتية قد أّن هذه الفرضاأللعاب اإللكرتونية والسلوك العدواين، إحصائيا بني ارتباطية موجبة دالة عالقة توجدعلى أنه 

د العالقة الطردية بني املتغّريين، وهذا ما يّدل على أّن أفراد عينة البحث الذين ميارسون األلعاب اإللكرتونية بك  ثرةأنّه قد تبّني وجو
ا الذين مل حيصلوا على هذه الّدرجة املرتفعة من ممارسة ون لديهم سلوكات عدوانية أكثر من غريهم من التالميذ، أمّ األلعاب  تك

م ال تتسم بالعدائية والعنف، والعكس صحيح حبيث  وكانت درجتهم منخفضة فأولئك هم األفراد أو التالميذ الذين تكون سلوكا
األلعاب  أّن األفراد الذين يعانون من درجة مرتفعة من السلوك العدواين فأولئك هم األفراد الذين تكون لديهم درجة مرتفعة يف

 .فراد الذين ال يعانون من ارتفاع درجة السلوك العدواين هم الذين ميارسون تلك األلعاب بدرجة منخفضةاإللكرتونية، واأل

نته  تتفق نتائج هذه الفرضية ّ اليت فحصت العالقة بني إدمان األنرتنت  (Gonzalez, 2002)جونزليز دراسةمع ما بي
أن هناك آثارا مرضية ترتبط باستخدام األنرتنت، أبرزها اآلثار واالندفاعية، فتبني تزايد معدل انتشار األنرتنت بشكل ثابت، و 

ومن خالل استخدام معايري املقامرة القهرية املرضية كنموذج ملعايري إدمان األنرتنت وفق الدليل التشخيصي . اجلسمية واالجتماعية
 Impulsiveاالندفاعية والنزعاتوتبني أن إدمان األنرتنت يعترب من اضطرابات  (DSM-IV)واإلحصائي لألمراض النفسية 

disordersاإلندفاعية، كما أن االندفاعية تلعب دورا يف إدمان األنرتنت ، ووجدت عالقة بني إدمان األنرتنت و.  
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إشكاليتها حول أثر ممارسة  اليت متحورت) 2008(دراسة دالل عبد العزيز احلشاش أسفرت عنه كما تتفق دراستنا مبا 
نية يف السلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الكويت، اليت دلت نتائجها بعض األلعاب اإللكرتو 

بني متوسط درجات طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية 0.05على وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
موعة التجريبيةتعزى ألثر ممارسة بعض األلعاب اإللكرتونية ولصاحل ويف ضوء هذه النتيجة قدمت الدراسة جمموعة من .  طلبة ا

التوصيات من أبرزها نشر الوعي لدى أولياء أمور الطلبة خبطورة ممارسة أبنائهم لأللعاب اإللكرتونية اليت تقدم مناج للسلوك 
م   .العدواين وبيان أثرها على سلوكيا

حيث توصلت  رت نتائج تتفق مع نتائج الفرضية اليت نتناوهلا بالنقاشجند دراسات أخرى أظهيف هذا السياق، 
حيث تطرقت هذه الدراسة إىل معاجلة العنف والعدوان من خالل األلعاب اإللكرتونية املوجهة ) 2007(علواش  دراسةكهينة

الفيديو ودورها يف التنشئة لألطفال واليت تروج للعنف، إضافة إىل تطرق هذه الدراسة إىل معاجلة ظاهرة العنف يف ألعاب 
ا متحورت إشكاليتها أساسا على معرفة مدى تأثري الوسيلتني املتمثلتان يف التلفزيون وألعاب  وقد. االجتماعية وتأثر األطفال 

نت تأثر الطفل مبا يشاهده من برامج. وتأثري ما تقدمه من عنف على نفسيته وسلوكه. الفيديو على مجهور الصغار ّ فة عني حيث بي
ويعترب كثري من العلماء والباحثني من خالل خمتلف الدراسات أن التلفزيون . أو ما يعرض عليه يف أية وسيلة إعالمية أخرى

تمعات وهذا ما يدفع الطفل إىل . واأللعاب اإللكرتونية من الوسائل املسؤولة عن االحنرافات السلوكية اليت تنتشر يف خمتلف ا
ذا العنف بطرق  تمع للتحكم يف سلوك التالميذ وحتصينهم من التغذي  مباشرة وأخرى غري مباشرة مما خيلق صعوبات أمام ا

 .اآلثار السلبية املرتتبة عن سوء استخدامه هلذه الوسائل إىل درجة إدمانه عليها أحيانا

  

  الخــاتـمـــة

ة االبتدائية خاصة الفئة العمرية ما بني التاسعة تناولت دراستنا احلالية ظاهرة انتشار السلوك العدواين بني تالميذ املرحل
وعالقتها مبمارسة هؤالء لأللعاب اإللكرتونية وخاصة هذه الفئة اليت تتسم بقلة النضج وعدم التمييز  -من اجلنسني –والثانية عشر

مع الواقع االجتماعي املعيش،  دراك مما قد يعود عليها إما بالنفع النفسي، والرتبوي والبيداغوجي الذي يساعدهم على التكيفاإلو 
م  مالشيء الذي قد تطلب منا التعرف على خصائصهم وقدرا م اليت تؤهلهم لتحقيق التوازن والتفوق املعريف وإمكانا . وكفاءا

منه  فهم حيتاجون إىل حتقيق مستويات ودرجات خمتلفة من القبول والتوافق االجتماعي يف مثل هذه السن املبكرة، وإما قد جينون
م إىل العزلة وعم القدرة على التحصيل الدراسي املرجو لذا .الفشل والسلوكات السلبية والعدوانية على اخلصوص اليت تنحرف 

ركزت دراستنا هذه على التعرف على بعض عوامل انتشار السلوك العدواين قصد ضبط ممارسة هؤالء هلذه األلعاب االلكرتونية،اليت 
ا ال ختضع يف معظم األحيان إىل الرقابة والتوجيه الضروريني لتحقيق التنشئة . املشاهد العنيفةغالبا ما تكون مشبعة ب ّ كما أ

ن عددها من . االجتماعية السليمة املناسبة هلذه املرحلة العمرية كما استخدمنا . تلميذا وتلميذة) 82(وقد اعتمدنا عينة يتكوّ
بقصد البحث عن العالقة بني هذين . والثانية لقياس السلوك العدواين. لكرتونيةأدايت قياس األوىل لقياس ممارسة األلعاب اإل

نة لأللعاب اإللكرتونية والسلوك العدواين(املتغّريين  ّ وباعتماد املنهج الوصفي الذي يتناسب وطبيعة إشكالية ). ممارسة أفراد العي
ا   . إلرتباطية بني املتغريين اليت مت افرتاضهاحيث خلصت نتائج دراستنا إىل وجود العالقة ا. الدراسة وتساؤال

وبناء على هذه النتائج نقرتح يف هذا الصدد عددا من األنشطة الرياضية والفنية والثقافية والتارخيية اليت تثري اهتمام 
اليت يكتشفون  األطفال وتشد انتباههم وتنوّع أمامهم جماالت التنافس واالختيار وتتيح هلم الفرص الفعالة والتجارب الفعلية
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م  مويستغلون من خالهلا كل قدرا واخليالية املطلقة اليت حترمهم  االفرتاضيةبأساليب ترفيهية طبيعية بدل من األساليب  وإمكانا
من تكوين الرصيد احلقيقي الذي يكون فيهم اإلبداع والطاقة اإلجيابية للتعرف على احلياة مبعناها املنتج والبناء الذي جيسدون من 

تمع م والدور املنتظر منهم كأفراد صاحلني يف ا  . وراءه شعورهم باألنا االجتماعي األخالقي واملكانة املنوطة 

  

  :قائمةالمراجع

 .السنة النبوية الشريفة

 .، بريوت، لبنان1حبوث ودراسات يف علم النفس، مؤسسة الرسالة، ط): 2001(أمل األمحد  .1
العلوم -، جملة جامعة النجاح لألحباث"ايل وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األقصىالذكاء االنفع): "2007(جودة آمال  .2

لد   .738-697، ص ص 3، العدد 21اإلنسانية، نابلس، فلسطني، ا

سنة، أطروحة ) 12-9(فاعلية برنامج حركي مقرتح يف تعديل السلوكات العدوانية ألطفال املرحلة اإلبتدائية ): 2008(حفصاوي بن يوسف  .3
 .3دكتوراه، معهد الرتبية البدنية، جامعة اجلزائر

أثر ممارسة بعض األلعاب اإللكرتونية يف السلوك  العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية ):2008(دالل عبد العزيز احلشاش  .4
  .ا، كلية الدراسات الرتبوية العليا، ختصص اإلرشاد النفسي والرتبويبدولة الكويت، رسالة ماجستري، جامعة عمان العربية للدراسات العلي

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، العددان "التعليم واإلعالم): "1995(سعيد إمساعيل علي  .5  .، الكويت1،2، يف جملة عامل الفكر، ا
ثريه على الطفل، كلية العلوم السياسية واإلعالم، رسالة ماجستري، معاجلة العنف من خالل التلفزيونوألعاب الفيديو وتأ):2007(كهينة علواش  .6

 .قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة اجلزائر
، جملة "إدمان األنرتنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقني، دراسة ميدانية يف حلب):"بدون سنة(حممد قاسم عبد اهللا  .7

 .64الطفولة العربية، العدد 
أثر األلعاب اإللكرتونية على السلوكيات لدى األطفال، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، كلية ): 2012(مرمي قويدر  .8

 .3العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر
لرتبوية للحد من تأثري الفضائيات على تنشئة الطفل، جملة العلوم االسرتاتيجيات ا): 2010(منصور بن زاهي وحممد الساسي الشايب  .9

 .73-61، ديسمرب، ص ص34اإلنسانية، عدد

10. Gonzalez, J. .)2002( Presentday use of the internet for survey. Basedresearch. Journal of 
technology in human Services. 2, (213), 19-31. 
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  الرقمية في الجزائر إلعالميةا التربيةأساليب 
  " الطور المتوسط  بوالية الشلف دراسة استطالعية على عينة من تالميذ"

  

  .1جامعة أحمد بن بلة  وهران /مخيرة خدي.أ
  kjkheira@gmail.com:البريد اإللكتروني

  :الملخص

اليت حتدد عالقة أوالدهم بوسائل يت يتبعها األولياء يف اجلزائر و الرتبية اإلعالمية الرقمية ال رصد أهم أساليب الدراسة إىلهذه  دف
ة من تنشئالرتبية الرقمية ضرورة ملحة وجزء ال يتجزأ  فقد أصبحت ،االستفادة منها اإلعالم الرقمية وتأثريها عليهم ونواحي

تمع املعاصر ال تمعات املستاألطفال يف ا ألن هذا النوع .واالتصال على غرار بلدنا اجلزائرلوجيا اإلعالم و هلكة لتكنسيما يف ا
م يف التعلم وبناء العالقات   .من الرتبية ويف وقت مبكر من عمر الطفل يعمل على حتسني حياة الناس ومساعد

  .الرتبية اإلعالمية الرقمية ،اإلعالم الرقمية وسائلالرتبية،األطفال،:الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Cette étude a pour objectif  de recenser les méthodes les plus importantes d'éducation aux 
médias numériques que les parents utilisent en Algérie pour déterminer la relation de leurs 
enfants avec les médias numériques, leur impact sur eux et les bénéfices qu'ils en retirent. 
L'éducation numérique est devenue une partie intégrante de l'éducation des enfants dans la 
société contemporaine, en particulier dans les sociétés consommatrices de technologies de 
l'information et de la communication notamment notre pays l’'Algérie, car ce type d'éducationet 
dans un temps précoce  dans la vie d’un enfant améliore la vie des gens  et les aide dans leur 
apprentissage et à créer  

des liens. 

Mots-clés: Education, Enfants, Médias numériques, Education aux médias numériques. 

  :مقدمة
تمع وتلعب دور اسرتاتيجي فيه، تتفاعل معه وتؤثر فيه كما تتأثر به ،وهذا التأثري هو  حتتل وسائل اإلعالم مكانة مهمة يف ا

لوجيا اإلعالم و الذي أوصل البشرية إىل دخول مرحلة جديدة من مراحل تطورها وهو جمتمع اإلعالم واملعلومات بفضل ثورة تكن
مما أدى إىل حتقيق رفاهية األفراد، بتوفري خدمات االتصال مبختلف أنواعها، .العامل يف العقود األخرية  واالتصال اليت يشهدها

ا هذه  وخدمات التعليم والتثقيف وتوفري املعلومات الالزمة لألشخاص واملنظمات، وهذا يرجع كله إىل اخلصائص اليت متتاز 
سواء بالنسبة لعدد األشخاص املشاركني أو املتصلني، أو بالنسبة حلجم املعلومات  األخرية، مبا فيها االنتشار الواسع وسعة التحمل

ا تتسم بسرعة األداء وسهولة االستعمال وتنوع اخلدمات مما جيعلها أداة جيدة إلجناز املهمات واألنشطة اليت .املنقولة، كما أ
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وهنا يربز حتدي . األساس للمجتمع الرقمي املعاصرميارسها اإلنسان على اجلانب العملي والعلمي واالجتماعي، فهي حجر 
لوجيا من فوائد تطرح و هذه التكن لوجيا خلدمة األفراد و التقليل من أضرارها فبقدر ما تتيح و جوهري وهو حماولة تطويع هذه التكن

عالمية الرقمية اليت متثل مضار وانعكاسات سلبية جيب علينا إدراكها وحماولة جتنبها وذلك ال يكون إال من خالل الرتبية  اإل
جمموعة من العادات والتقاليد والقيم واملهارات واألعراف واملعارف وقواعد السلوك املتعلقة باستخدام والتعامل مع التكنولوجيات 

ا لوجية وسلبيو األمر الذي يسمح بإعداد أجيال قادرة على العيش يف عامل رقمي يف أمان بعيدا عن األخطار التكن. والرقميات ا
م من تكن فهم إىل الوصول متكنهم من فهي  ومن هنا تصبح  الرتبية الرقمية . ا تعمل اليت والطريقة لوجيا رقمية ،و ما حييط 

تمعات املستهلكة لتكن تمع املعاصر ال سيما يف ا لوجيا اإلعالم واالتصال و ضرورة ملحة وجزء ال يتجزأ  من تنشئة األطفال يف ا
 .ا اجلزائرعلى غرار بلدن

 الكلمات،  وتشمل اإلعالم االتصايل، وسائل كل مع التعامل يف تعترب الرتبية اإلعالمية الرقمية امتداد للرتبية اإلعالمية  اليت ختتص
 أفراد ومتكن  .التقنيات أنواع من نوع أي طريق عن يتم تقدميها اليت املتحركة، و الساكنة والصور والصوت املطبوعة، والرسوم

مث  ومن الوسائل، هذه ا تعمل اليت والطريقة جمتمعهم، يف اليت تستخدم االتصالية  اإلعالم لوسائل فهم إىل الوصول من تمعا
 مفهوم ظهر )20، ص2010الشميمري ، .(مع اآلخرين اإلعالم للتفاهم وسائل استخدام يف املهارات اكتساب من متكنهم
 اإلعالم ووسائل االتصال أدوات استخدام إمكانية على اخلرباء حيث ركز امليالدية، لستيناتا أواخر يف العامل يف اإلعالمية الرتبية

ا على اإلعالمية الرتبية إىل النظر بدأ امليالدية السبعينات و حبلول. تعليمية ملموسة،كوسيلة تربوية لتحقيق منافع  بشأن تعليم  أ
ا اإلعالم،  وانصب اإلعالم، وسائل استحدثتها اليت من املخاطر الشباب و ألطفالا محاية يف هدفه يتمثل "دفاع مشروع"وأ

 تطور األخرية السنوات ويف وجتاوزها رفضها على الطالب وتشجيع ،"املالئمة غري القيم"و"املزيفة"الرسائل  كشف على الرتكيز
 الثقافة لفهم الشباب إعداد إىل هدفي أيضا، "متكني مشروع"بل  فحسب، "دفاع مشروع" يعد مل حبيث اإلعالمية الرتبية مفهوم

تمع  حيث تضمن الرتبية اإلعالمية ألفراد.فعالة بصورة فيها واملشاركة معها، والتعامل االنتقاء وحسن م، حتيط اليت  اإلعالمية ا
  : ما يلي
 اليت السياق كذلكو  الثقافية، و التجارية واالجتماعية و السياسية وأهدافها اإلعالمية، النصوص مصادر على التعرف .1

  .هفي وردت
 . م اإلعالم اخلاص وإنتاج اإلعالمية، املواد حول نتقاديةاإل اآلراء وتكوين التحليل .2
 . اإلعالم خالل من تقدم اليت والقيم الرسائل وتفسري فهم .3
 . اإلنتاج أو التلقي دف إليه، بالوصول املطالبة أو اإلعالم، إىل الوصول .4
 من ومتكينهم قصصهم، أو اإلعالمية  رسائلهم توصيل من الصغار الشباب متكن اليت ملناسبةا اإلعالم وسائل اختيار .5

 .)21،ص 20، ص 2010الشميمري ، .(املستهدف اجلمهور إىل الوصول
مع ظهور االنرتنت قدمت ا البيئة الالزمة لظهور اإلعالم الرقمي بشكل مل يكن متاحا بنفس القوة والفاعلية يف وسائل اإلعالم 
التقليدي، واستطاع منوذج اإلعالم الرقمي على شبكة االنرتنت أن يتبىن نظاما أكثر قدرة على تنمية مشاركة املستخدم وحتقيق 

األمر الذي يزيد من أمهية الرتبية اإلعالمية الرقمية )28، ص 2007شفيق ، .(درجة أعلى من التفاعلية والتحكم يف االتصال 
الم، ومن هنا يكون على األولياء تبين أساليب فعالة لتحقيق أهداف هذا النوع من الرتبية وهو ما للتعامل مع هذا النوع من اإلع

 .حتاول الدراسة رصده
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ما مدى فعالية األساليب اليت يستخدمها األولياء يف اجلزائر لرتبية أطفاهلم :تنطلق الدراسة من اإلشكالية التالية:إشكالية الدراسة 
  رقميا؟

  : يةالتساؤالت الفرع
  املستخدمة يف تربية الطفل رقميا يف اجلزائر؟  واألدوات األساليبماهي  
 لوجيا اإلعالم واالتصال؟و ماهي تصورات الطفل اجلزائري لتكن 
 لوجيا اإلعالم واالتصال؟و ما هي عادات استخدام الطفل اجلزائري لتكن  
 هل يتم هذا االستخدام حتت إشراف أبوي؟  

  : أهداف الدراسة
 هوم الرتبية اإلعالمية الرقمية وجوانبها وأهدافهاالتعريف مبف .  
 التعرف على أمهية وفوائد الرتبية اإلعالمية الرقمية  . 
 رصد واقع الرتبية اإلعالمية الرقمية يف اجلزائر.  
 لوجيا اإلعالم واالتصالو الكشف عن عادات استخدام الطفل اجلزائري لتكن.  
 ذا ال  .نوع من الرتبيةالوقوف على مدى اهتمام  األولياء 
 حتديد أهم أساليب الرتبية اإلعالمية الرقمية. 

تتمثل األمهية العلمية للدراسة يف تعرضها ملوضوع معاصر يشغل األولياء حول كيفية التعامل مع أبنائهم فيما خيص :أهمية الدراسة
لذا حتاول رصد أهم األساليب املستخدمة . قميالرتبية أبنائهم ر  إتباعهااستخدامهم لوسائل اإلعالم الرقمية، واألساليب اليت جيب 

  .من طرف األولياء

  مفاهيم الدراسة

 من بالفرد متتد والطفولة النفس، على االعتماد  مرحلة و اجلنينية املرحلة مابني األعمار يضم معىن الطفولة جامع:"األطفال- 1:
 واضطالعه نفسه، على الفرد اعتماد فقط عندها يتاح ليتا املرحلة تلك إىل عند امليالد اآلخرين على االعتماد و العجز حالة

 والرتبية االجتماعي من متطلبات التطبع جمتمعه يف له يتوافر وما الشخصية، قدراته و الستعداده فعال وابتكاري إنتاجي  بنشاط
  )17، ص 1993فراج ، ". (أوجه الرعاية من وغريها الصحية والرعاية

ا ترتجم مجيع  ي األنظمة اليته" :وسائل اإلعالم الرقمية-2 ال تستخدم العالقات التمثيلية املتغرية باستمرار، بدال من ذلك  فإ
" املدخالت إىل تراكيب ثنائية من األصفار واآلحاد اليت ميكن بعد ذلك ختزينها أو نقلها أو استخدامها على مستوى أرقام أو 

على نظام رقمي كسلسلة من هذه األصفار واآلحاد وإرساهلا عرب األسالك   ، وهكذا سوف تتم ترميز مكاملة هاتفية"خانات رقمية 
 ).127، ص  2012بريغر،". (كمعلومات ثنائية يعاد تفسريها ككالم على الطرف اآلخر 

تعلقة متثل جمموعة من العادات والتقاليد والقيم واملهارات واألعراف واملعارف وقواعد السلوك امل: "التربية اإلعالمية الرقمية-3
األمر الذي يسمح بإعداد أجيال قادرة على العيش يف عامل رقمي يف أمان بعيدا . باستخدام والتعامل مع التكنولوجيات والرقميات

ا فهي و عن األخطار التكن م من تكن فهم إىل الوصول متكنهم منلوجية و سلبيا   ".ا تعمل اليت والطريقة لوجيا رقمية،و ما حييط 
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  . متوسطة مداح عبد القادر بلدية الزبوجة مشال والية الشلف: نية للدراسةالحدود المكا

  :إجراءاتهاو منهجية الدراسة 

  :منهج الدراسة

من أكثر األساليب انتشارا وشهرة :" مت استخدام املنهج املسحي كمسار لتناول موضوعنا هذا حيث يعترب منهج املسح االجتماعي
بيانات عنها، وهو يدخل ضمن الدراسات الوصفية اليت تعترب دراسات ع معلومات و ميكن مج يف دراسة الظواهر االجتماعية اليت

ا، تكمن أمهية املسح يف كونه إحدى األساليب اليت تكشف لنا عن الظاهرة من الداخل واملسح ليس قاصر  ا مسحية يف حد ذا
، 2012سالطنية ،و اجليالين،". (ئ هامة يف املعرفةمباد لكن يؤدي إىل صياغةو  احلقائق واحلصول عليها الوصول إىل جمرد على
وانطالقا من هذا وجدنا يف املنهج املسحي أنسب املناهج يف تناول موضوعنا انطالقا من طبيعته الراهنة وما يطرحه من ) 17ص

ل تربية إعالمية رقمية إشكاليات تتعلق بالتأثريات اليت حتدثها وسائل اإلعالم الرقمية  يف األطفال ما يستدعي تنشئتهم من خال
  .تعتمد على أساليب موائمة وفعالة هلذا النوع من الوسائل

  

  :أدوات الدراسة

ا الوسيلة املستخدمة يف مجع البيانات وتصنيفها وجدولتها ،وهناك كثري من الوسائل : "تعرف أدوات مجع البيانات على أ
دام عدد من هذه الوسائل معا يف البحث الواحد لتجنب عيوب واألدوات اليت تستخدم يف احلصول على البيانات وميكن استخ

ومن هنا وجدنا أن أنسب األدوات املالئمة لبحثنا هي ).112،ص1996شفيق،".(إحداها ولدراسة الظاهرة من كافة اجلوانب
 .أداة االستمارة باملقابلة

  :عينة الدراسة

تمع اإلحصائي أو هي عدد من احلاالت ال:" العينة تمع األصلي،جزء من ا بقصد دراسة  مجع منها البياناتو يت تأخذ من ا
ذه الطريقة فإن ميكن دراسة الكل عن طريق دراسة اجلزء بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع  تمع األصلي، و خصائص ا

رف قطاعات واسعة من و نظرا النتشار وسائل اإلعالم الرقمية واستخدامها من ط) 168،ص 2007البلداوي،  ".(املأخوذة منه
تمع و ال سيما األطفال و أف تالميذ الطور اختيار جد الباحث صعوبة كبرية يف حتديد عينة لتطبيق أداة البحث عليها لذلك مت راد ا

  .مفردة ميثلون تالميذ متوسطة مداح عبد القادر دائرة الزبوجة الشلف 32املتوسط فتم اختيار 

  :تصميم استمارة المقابلة

األطفال  عادات استخدام -احملور الثاين/الشخصية  لألطفال البيانات -احملور األول:من ثالثة حماور هي البحث استمارة تألفت
  . أساليب الرتبية اإلعالمية الرقمية -احملور الثالث /لوسائل اإلعالم الرقمية

وبسيطة وواضحة مراعية ملستوى أفراد العينة   األسئلة متوافقة مع أهدافالدراسة ومنظمةسؤال  جاءت هذه  19بلغ عدد األسئلة و 
  .كما جاءت بعيدة قدر اإلمكان عن الغموض وتعدد املعاين والتفسريات والتحيز
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  :عرض وتفسير نتائج الدراسة

وأن الفئة العمرية األكثر ٪ ،59.37ب  غالبية أفراد العينة من اإلناث بنسبة مئوية قدرت أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن
سنة  12سنوات إىل  10سنة أما الفئة من  15سنة إىل  13سنة تليها الفئة من  17سنة إىل  15ورا يف العينة هي فئة من حض

من أفراد ٪37.5وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة.سنة 17تلتها الفئة العمرية اليت متثل األطفال أكرب من ٪12.5فمثلت نسبة  
بعة متوسط أي يف السنة األخرية من التعليم املتوسط وهذا ما يفسر البيانات اخلاصة بالسن العينة مستواهم الدراسي هو السنة الرا

وأظهرت النتائج . سنة يف حالة كان التلميذ معيد سابقا 17سنة و 14حيث ترتاوح أعمار تالميذ هذه السنة يف العموم ما بني 
مث االبتدائي بنسبة  ٪21.87يليه املستوى اجلامعي بنسبة   ٪56.25مستواهم الدراسي ثانوي بنسبة أبائهمأن أغلبية أفراد العينة 

م جامعي٪34.37نسبة  وأن.٪9.37مث االكمايل  بنسبة 12.5٪ يليها الثانوي بنسبة  من أفراد العينة املستوى الدراسي ألمها
أعمال حرة هي األعلى وأن نسبة التالميذ الذي ميارس آبائهم . ٪18.75مث االكمايل بنسبة ٪21.87مث االبتدائي  25٪

من أفراد العينة آبائهم موظفني و البقية ال ميارس آبائهم أي عمل أي عاطلني عن ٪34.37وأن نسبة ٪43.75حيث بلغت 
م من النساء املاكثات بالبيت ال ميارسن أي نشاط خارج البيت مث تليها الفئة 46.87وأن نسبة . العمل ٪ من أفراد العينة أمها

ن وظائف حكومية اليت متارس أمه ن أعمال حرة بنسبة 37.5ا ٪، وهذا ما يفسر النتائج 15.62٪  مث الفئة اليت متارس أمها
م من اجلامعيات وهو املستوى اليت يفتح فرصا أكرب  32من  11املتعلقة باملستوى التعليمي لألم فعدد  من أفراد العينة أمها

م ذو مستوى ابتدائي ومتوسط و  21ويات األخرى أي للحصول على وظيفة و ممارستها أما جمموع املست فردا من العينة فأمها
ثانوي يقلل فرص احلصول على وظيفة حكومية لذا تفضل النساء البقاء بالبيت أو ممارسة أعمال حرة حيث جاءت نسبة هذه  

كانت كالتايل أن كل أفراد العينة ميتلكون أما فيما خيص نتائج نوع الوسائل اإلعالمية املوجودة يف منازل هؤالء ف.٪15.62الفئة  
م م تليها  ٪90وأن نسبة  جهاز تلفزيون و هاتف حممول يف بيو من أفراد العينة ميتلكون جهاز حاسوب يف بيو

. من أفراد العينة ميلكون جهاز لوحي٪53.12من أفراد العينة الذين ميلكون جهاز باليستيشن مث أن نسبة ٪71.87نسبة
ائج  أن غالبية أفراد العينة يستعملون جهاز التلفزيون و اهلاتف احملمول بكثرة بنسب مئوية متثل على التوايل وأظهرت النت

هذا ما يفسر النتائج املتعلقة بامتالك الوسائل اإلعالمية حيث ميلك كل أفراد العينة أجهزة تلفزيون يف  .٪28.12و  40.62٪
م ما يسمح هلم باستعماهلا و أيضا مي فرد من العينة جهاز هاتف حممول ما ميكنهم من استعماله، أما فيما خيص  29لك بيو

يستعملونه فقط  أما فيما  ٪15.62من أفراد العينة ميلكون جهاز حاسوب إال أن نسبة  ٪90جهاز احلاسوب فربغم أن نسبة 
مر ميكن تفسريه من خالل الرجوع إىل فقط من أفراد العينة يستخدمونه أكثر وهذا األ 2خيص استعمال جهاز باليستيشن فإن 

النتائج اخلاصة باجلنس حيث أن غالبية املبحوثني من اإلناث و بالعموم تفضل اإلناث مشاهدة برامج التلفزيون وخاصة الدراما 
د واستعمال اهلاتف من أجل الدردشة من خالل وسائل التواصل االجتماعي أما األلعاب اليت يتيحها البالي فيفضلها األوال

أما فيما خيص الوقت الذي يقضيه أفراد العينة يف استخدام وسائل اإلعالم الرقمية  جاءت النتائج كالتايل أن نسبة .أكثر
من أفراد العينة  ٪21.87من أفراد العينة يستعملون األجهزة اإلعالمية ملدة ثالث ساعات يف اليوم تليها نسبة 56.25٪

عة فقط يف اليوم و أن نسبة من أفراد العينة يستعملون األجهزة اإلعالمية ملدة يستعملون األجهزة اإلعالمية ملدة سا
ا ملدة٪ 9.37وأن نسبة  ٪9.32ساعتني من أفراد العينة يستعملون  ٪3.12مخس ساعات يف اليوم و أن نسبة  يستخدمو

ىل املستوى الدراسي ألفراد العينة فهم من و ميكن تفسري  هذه النتائج بالعودة إ.األجهزة اإلعالمية ألكثر من مخس ساعات يوميا 
كما أظهرت النتائج أن  نسبة  .التالميذ  و بالتايل هم يقضون أغلب  يومهم  يف املدرسة األمر الذي يقلل وقت فراغهم 

نية من أفراد العينة يستخدمون الوسائل اإلعالمية يف فرتة السهرة و هو الوقت اليت تعرض فيه الربامج التلفزيو   43.75٪
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م الدراسية  واملسلسالت األكثر شعبية و انتشارا فيقبل عليها اجلمهور بكثرة كما أن هذه الفرتة يتفرغ اجلمهور و ينهون التزاما
اخلاصة مبن يستعملون الوسائل اإلعالمية يف أي   ٪18.7مث نسبة ٪28.1مث تأيت النسبة اليت متثل الفرتة املسائية . والوظيفية

من أفراد العينة ميتلكون اشرتاك يف االنرتنت  ٪71.87وحسب النتائج فإن نسبة .٪9.37ة الصباحية بنسبة وقت وتليها الفرت 
وهي نسبة معتربة نوعا ما فنسبة التزود باألنرتنت زادت يف السنوات األخرية مع دخول خدمة اجليل الثالث والرابع حيز اخلدمة 

تف النقال ومبا أن أغلبية أفراد العينة يشملهم سن املراهقة يضغطون على والتسهيالت و العروض اليت يقدمها  متعاملي اهلا
ا وأظهرت نتائج الدراسة امليدانية غالبية أفراد العنة يستخدمون .أوليائهم لتزويدهم باألنرتنت حىت يتمكنوا من االستفادة من خدما

من أفراد العينة إلجناز دروسهم و االستفادة من ٪12.5األجهزة اإلعالمية من أجل االتصال باآلخرين و ال يلجأ إليها إال 
ا التعليمية ويستخدمها  ومن خالل النتائج وجدنا أن عدد  . من أفراد العينة بتوجيه من أوليائهم بدافع إهلائهم ٪18.75خدما

دام وسائل اإلعالم بل كبري  من  أفراد العينة يستخدمون وسائل اإلعالم بشكل منفصل عن أوليائهم فال يشاركهم أوليائهم استخ
وقتا معينا الستخدام وسائل اإلعالم الرقمية يتم هذا االستعمال بشكل بعيد عن االشراف األبوي كما ال يقوم أوليائهم  بتحديد 

م أوليائهم إىل مواق م  كما أن  عدد كبري من أفراد العينة ال يرشد ع بل ترتك احلرية لألطفال الستخدام هذه الوسائل حسب رغبا
كيفية البحث عن املعلومات بأنفسهم يف شبكة مفيدة تنمي بعض مواهبهم كالرسم واملوسيقى وال يهتم أوليائهم بتعليمهم  

عدم صحة كل املعلومات املوجودة االنرتنت وال بتعليمهم كيفية استخدام برامج التصميم والرسم و التعليم وال يشرح هلم أوليائهم 
منهم   يف حالة ظهور مواقع غري جيدة إخبارهم كما و ال يستخدم  األولياء برامج احلماية وبرامج  يف وسائل اإلعالم وال يطلبون

م وال ينصحون أوالدهم  مبشاهدة برامج  و ممارسة األلعاب اإللكرتونية اليت املراقبة األبوية لألجهزة اإلعالمية املوجودة يف بيو
  .تعتمد على فكرة األسئلة واألجوبة

الثانية من البحث  مت فقط تطبيق االستمارة باملقابلة على أفراد العينة الذين ميلكون اشرتاك يف االنرتنت حىت يتم اعطاء  يف املرحلة
من أفراد العينة الذين ميلكون ٪73.91معىن للنتائج  املتعلقة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي حيث وجدنا أن نسبة 

وأن أغلبية أفراد العينة قاموا بالتسجيل يف . ص على إحدى مواقع التواصل االجتماعياشرتاك يف االنرتنت لديهم حساب خا
شبكات التواصل االجتماعي بأنفسهم وهذا ما يؤكد النتائج املتعلقة بأساليب الرتبية الرقمية فغالبية أفراد العينة يستخدمون وسائل 

م  الشخصية يف وحسب ال.التواصل االجتماعي بعيدا عن اإلشراف األبوي األسري نتائج أيضاغالبية أفراد العينة يستخدمون بيانا
م ال يلقون مراقبة واشراف من أوليائهم كما أن غالبية أفراد العينة تعلموا استخدام مواقع الشبكات .مواقع التواصل االجتماعي أل

ام هذه األجهزة من طرف أفراد عائلتهم أو من أفراد العينة أما الذين تعلموا استخد ٪52.94االجتماعية بأنفسهم ومثلت نسبة 
أما فيما خيص التوصيات اليت يتلقاها أفراد العينة من أوليائهم . ٪17.64٪ و  29.41أصدقائهم جاءت نسبتهم على التوايل 

طلبون منهم فيا خيص استخدام شبكات التواصل االجتماعي أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة كبرية من أفراد العينة أن أوليائهم ال ي
ألي شخص عرب هذه املواقع، كما ال يطلبون منهم عدم ) كالعنوان املنزل، أو رقم اهلاتف(عدم إعطاء معلومات خاصة باألسرة 

م و ال يهتمون أيضا بتوصية أبنائهم بعدم وضع الصور الشخصية بكثرة على مواقع التواصل  قبول صداقة أي شخص دون إذ
أي  شيء ينشر على هذه املواقع كما ال يطلبون منهم عدم مشاركة كل شيء ينشر على مواقع االجتماعي أو عدم اإلعجاب ب

وال يطلبون منهم  عدم إرسال أية رسائل فيها إساءة لآلخرين، كما ال يطلبون منهم  التأدب يف احلوار،التواصل االجتماعي أو  
  .ل االجتماعيعرب شبكات التواصيقوم باإلساءة هلم أو يهددمهاخبارهم بأي شخص 
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حسب ما أظهرته نتائج الدراسة امليدانية ميكن القول أن األطفال يف اجلزائر من تالميذ الطور املتوسط :مناقشة نتائج الدراسة
يستخدمون أنواع خمتلفة من األجهزة اإلعالمية الرقمية املتاحة يف منازهلم خاصة التلفزيون واهلاتف احملمول وأن أكثر االستخدامات 

  جاوز أغراض الرتفيه والدردشةال تت

وهذا ما ميكن ارجاعه حسب النتائج إىل غياب اإلرشاد . و التواصل، فاستخدامات هذه الوسائل ألغراض علمية يكون حمدود
األبوي فغالبية أفراد العينة يستخدمون الوسائل بشكل منفصل عن أوليائهم فغياب اإلشراف األبوي يؤدي إىل استخدام هذه 

كل اعتباطي غري خمطط له يهدف يف األساس إىل الرتفيه وملء وقت الفراغ ،نتيجة لغياب وعي األولياء  بإمكانيات الوسائل بش
الوسائل  اإلعالمية الرقمية اجلديدة يف تنمية مهارات األطفال و تزويدهم مبعلومات مفيدة من الناحية العلمية و االجتماعية ما 

تمع ا   .ملعاصرينمي وجودهم االجتماعي يف ا

م ال يهتمون مبرافقة ومشاركة ) ثانوي، جامعي ( بالرغم من أن نتائج الدراسة أظهرت أن أولياء أفراد العينة من املتعلمني  إال أ
ذه الوسائل فهم ال يتبنون  م  أبنائهم استخدام وسائل اإلعالم الرقمية وال يهتمون بتقدمي توصيات تكون مرشدة هلم وحتدد عالقا

م من املخاطر اليت ميكن يتعرضون هلا أساليب  م ال حيذرو واضحة يف تلقني أبنائهم أساسيات التعامل مع هذه الوسائل بدليل أ
م بضرورة  عن اإلساءات اليت يتعرضون هلا وال يستخدمون برامج احلماية  إبالغهمخالل استخدامهم لشبكات التواصل فال يوصو

  .وسائل اإلعالم الرقمية األبوية اليت ميكن أن حتد من أخطار

وال يرافق األولياء  أبنائهم اكتشاف الوسائل اإلعالمية بدليل أن غالبية أفراد العينة تعلموا استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
م وصورهم م الشخصية وال يتم تنبيهم مبخاطر التواصل مع الغرباء ونشر بيانا   .بأنفسهم و يستخدمون بيانا

  :بالرتبية اإلعالمية الرقمية فهم كبريةالل ما سبق نستنتج أن األولياء يف اجلزائر ال يولون أمهيةمن خ:الخالصة

 ا عليهم   .يغفلون أسلوب احلوار الفعال فال يهتمون بتنبيه أوالدهم  مبخاطر وسائل اإلعالم وتأثريا
 ال  خيصصون وقتا ملشاركتهم استخدام وسائل اإلعالم.  
 ئهم أساسيات احلوار عرب وسائل التواصل االجتماعيال يهتمون بتلقني أبنا.  
  يبتعدون عن توظيف أسلوب التحفيز الذي من خالله يتعلم الطفل مهارات و يكتسب معارف و معلومات فال

  .يدعمونه لكي يستخدم وسائل اإلعالم بشكل اجيايب وفعال
  ل يتم ذلك حسب تفرغ الطفل وهذا ما جيعل ال يقومون جبدولة مواعيد معينة ألوالدهم الستخدام وسائل اإلعالم ب

  .األطفال يفقدون السيطرة على وقتهم خاصة مع التأثري اجلذاب للوسائل اإلعالمية حتديدا احلديثة منها
 كما أن األولياء ال يهتمون حبماية أبنائهم من خماطر التكنولوجيا فغالبيتهم ال يستخدمون برامج احلماية األبوية.  
 م الشخصية وعدم مشاركتها عرب مواقع التواصل االجتماعي  وال يهتمون كثريا   .بتوصية أطفاهلم حبماية معلوما
  وال يهتمون بتوصية أبنائهم باطالعهم عن اإلساءات اليت يتعرضون هلا من خالل الوسائل اإلعالمية الرقمية من طرف

  .أشخاص غرباء
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لياء أفراد العينة تربية متساهلة غير توجيهية تتميز بالتحرر والتساهل ومن هذا نستنتج أن نوع التربية الرقمية التي يمارسها أو 
بعيدة عن الضبط وال تعتمد عل أساليب وقائية للتصدي لألثار السلبية التي يمكن أن تحدثها وسائل اإلعالم في األطفال، 

  .وبالتالي غير فعالة

ل اإلعالم الرقمية يف حياة أطفاهلم ويدركون أخطارها عليهم لذا على األولياء  يف العصر احلديث أن يعوا أمهية وسائ  :التوصيات
ا وأن يفهموا سياسة وسائل اإلعالم وأن يكونوا  على اآلباء أن ميتلكوا معلومات عن هذه الوسائل وكيفيات اشتغاهلا وأهم تأثريا

  مطلعني عليها 

  : ومتابعني هلا وذلك لن يتأتى هلم إال من خالل

  .منذ سن مبكرة لوسائل اإلعالم الرقميةجتنب تعريض الطفل و  .1

  .ختصيص وقت ملشاركة أبنائهم استخدام وسائل اإلعالم الرقمية .2

استخدام أسلوب احلوار الفعال املدعوم بنموذج لشرح نواحي االستفادة من هذه الوسائل، وجتنب أثارها  .3
ا السلبية  .وانعكاسا

  .مراقبة احملتوى اإلعالمي الذي يتعرض له األطفال .4

 .ستخدام برامج احلماية األبوية ملراقبة حمتويات االنرتنت السلبيةا .5

  .تقدمي النصح هلم فيما يتعلق باحملتوى املالئم هلم بتوجيههم إىل برامج ومواقع هادفة .6

ا على أطفاهلم .7  .حضور دورات تنمي معلومات األولياء عن آثار وسائل اإلعالم الرقمية وانعكاسا
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  الويب االجتماعيالجزائري بين المكون األخالقي و  الطفل

دريم فاطمة الزهراء.أ  
- مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس   

Fa_tomaz@yahoo.fr 
  :ملخص

علــى التكــوين ) الفيســبوك أمنوذجــاً (الويــب االجتمــاعي وتطبيقاتــه املختلفــة كمواقــع التواصــل االجتماعيــة ترصــد الورقــة البحثيــة تــأثري 
وخى احلـرص علـى توصـلت الدراسـة إىل توصـيات تتـ كمـااألخالقي والقيمي للطفل اجلزائري يف ظل ولوجه إىل عـامل الفضـاء األزرق،  

  .تكوينه األخالقياطرها حول حتصيله الدراسي و والتنشئة السليمة للطفل يف ظل حتوالت النيوميديا وخمالدءوبة املراقبة 

  .الطفل، الويب االجتماعي، مواقع التواصل االجتماعي، املكون األخالقي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The infoMdia revolution has brought new social applications effect on the children who 
are the most sensitive segment in society. So, the study examines this influence of social 
networks such as Facebook on the ethical and moral education of the Algerian child. 

Keywords: Child, Social Media, Social Networking Sites, Moral Formation. 

 

  مقدمة

ــا يف مفهــوم التواصــل اإلنســاين، ســواء مــن حيــث تنــوع وســائله، أو اســتطاعت االنرتنــت  ً مــن حيــث اتســاع نطاقــه  أن ُحتــدث انقالب
 Transmission of(مـا يعــرف بنقــل احلضــور فمــن خـالل شــبكة اإلنرتنــت ميكــن للفـرد التواجــد عــن بعــد أو ،وسـرعة إيقاعــه
Presence(وذلك بفضل نظم التحكم اآليل ،. ) ،171ص: 4200روبريتس تيمونز وهايت اميي.(  

 الوطيـدة العالقـة عـن يعـرب موجة الويـب االجتمـاعي كشـكل جديـد ظهرت معها واالتصال، لإلعالم اجلديدة التكنولوجيا مع تطورو 
مـاعي تطاولـت اجلديـدة، فتطبيقـات اإلعـالم االجت تداوهلم للمعلومة مـن خـالل الوسـائطبني املستخدمني داخل الفضاء االفرتاضي و 

 وأصـبحت بـل اخللـوي، واهلـاتف واللوحـات االلكرتونيـة احلاسـوب املنـزل عـرب داخـل معـه تتواجـد فهـي حىت على اهتمامات األطفال
  . االنرتنيت مقاهي خالل من أيضاً  خارج املنزل ترافقه

معـات االفرتاضـية لـدى اهتمـام املـراهقني والشـباب، إىل أن اسـتفحلت ظـاهرة ا يف البدايـة الويب االجتمـاعياستهوى  لتسـجيل يف ا
ا وســائل اإلعــالمحــىت  أخــذت ن االنتبــاه علــى دروســهم يقضــون فيهــا وقتــًا أكثــر مــ فهــمأطفالنــا،  اجلديــدة بــني  العالقــة الــيت أنشــأ
، لـذا جـاءت االجتمـاعيو النفسـي  والثقـايف،تأثريها على مسـتواه الدراسـي عميقة يف تنشئة الطفل و  الويب االجتماعي أبعاداً الطفل و 

 :الدراسة لتكشف عن هذا الظاهرة يف بدايتها حملاولة رصد هذه التأثريات من خالل اجلزيئات التالية
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 الطفولة من براءة اللعب إىل براعة االستخدام 
 شبح الفيسبوك خيرتق غرفة طفلك 
  التكوين األخالقي للطفل وسائل اإلعالم اجلديدة و  

  :الدراسة إشكالية

عامـة، أخـد الطفـل علـى وجـه اخلصـوص حصـته منهـا  للشـباب منحتهـا مواقـع التواصـل االجتمـاعي الـيت ماتاالسـتخدا ضـوء وعلـى
ـى املعـايري األوىل رغم اختالف األهداف و  الـدوافع الـيت تؤسـس لتواجـده داخـل فضـاء الويـب االجتمـاعي، يف حـني كـان البـد أن تُراعَ

  . تكوينًا أخالقيًا صحيحاً  كرس لهتنشئة االجتماعية  اليت تسسات المؤ و لطفولته الربيئة والرتكيز على دور الوالدين 

مـا هـو واقـع التكـوين األخالقـي للطفـل الجزائـري فـي ظـل انتشـار تطبيقـات الويـب  :التـايل التسـاؤل نطـرح هـذا األسـاس وعلـى
  االجتماعي؟ 

  :الدراسة مفاهيم

 Child :الطفل -1

ايـة سـنة الرضـاعة أو الصيب حني يسقط مـن بطـن أمـه إىل أن حيـتلم، ويطلـق ل  فـظ طفـل يف علـم الـنفس علـى الـذكر أو األنثـى مـن 
 ).17ص :1995 الفقي، .(إىل البلوغ أو املراهقة

  Social Web: الويب االجتماعي -2

تمعات االفرتاضية وشبكات التواصل االجتماعي مبختلف أشكاهلا، الفيسبوك، التـويرت، اليوتومتُ ) 2.0(الويب  وب، الفليكـر، يـثله ا
 .(Briggs, 2007:p25)،...دونات، مواقع الدردشةامل

  Social Networking Sites: مواقع التواصل االجتماعي -3

 مـع التواصـل فـرص وتعطـي املهنـة، أو الدارسـة زمـالء أو األصـدقاء واألقـارب بـني وتواصـل تعـارف عالقـات إجيـاد تسـتهدف مواقـع
  .)621ص :2004مزيد،  رحيم. (مشرتكة عهم مصاحلجتم الذين واألصدقاء العائلة وأفراد والزمالء العمالء

  Moral Formation:القيخالتكوين األ -4

ـتم الدراسـة بـالتكوين األخالقـي للطفـل  ).21ص: 2014عـزي، (النظام القائم على الفضائل مركزاً على السؤال ما ينبغـي فعلـه؟ و
 انعكاســهاواألخـالق وخلفياتـه الدينيــة والرتبويـة ومـدى   اجلزائـري مـن حيـث حميطــه االجتمـاعي الـذي نشـأ بــه والـذي أخـد عنــه القـيم

 .وسائل اإلعالم اجلديدةو على سلوكياته يف ظل التحوالت اليت فرضتها االنرتنت 
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 الطفولة من براءة اللعب إلى براعة االستخدام 

ُــت فطريـة عالقـة باللعـب الطفـل عالقـةإن  ي حيتضـن فولـة، فهـو العـامل الـذإذ أن اللعـب هـو النشـاط الـذي مييـز مرحلـة الط معـه، ولدـ
بــدي الطفــل إبداعــه ويعــرب عــنأطفالنــا و  ُ أفكــاره وجيســدها علــى أرض  يعكــس حــالتهم الطبيعيــة وتنشــئتهم االجتماعيــة، فمــن خاللــه ي

  )53ص:1999سكاكر،(.الواقع

الـيت  هـذه الطبيعـةخاصـة،  الـيت أسسـت لـه تنشـئةرضـت عليـه، و التكنولوجية الـيت فُ وفق الظروف  ويتميز طفل القرن الواحد والعشرين
تمع، و طرحت عال خلقها التطور التكنولوجي القاتـه مـع حاولت تغيـري سـلوكياته وعو تطاولت لتمس الطفل قات جديدة بني أفراد ا

  .الناسعائلته ومع 

عـرب HDـبتقنيـات الـ إىل األلعـاب الرقميـة ألعاب الفيـديو، وصـوالً اللكرتونية كألعاب الباليستيشن و كانت بداية ذلك مع األلعاب او 
لـدى أطفالنـا، حـىت  رمسـت منحـى جديـد ألوقـات الرتفيـهللوحـات االلكرتونيـة الـيت اقـات اللعـب عـرب اهلواتـف الذكيـة و تطبياالنرتنت و 

ا موإضعاف مستواه متسببت يف هدر وقته   .بعد غياب رقابة الوالدين األطفالتكاد تفتك مسؤولية تربية  التعليمي، كما أ

ــا علــى عكــس أطفــال القــرون لــدوا معهــا وعايشــوهاا العصــر هــم أطفــال التقنيــة الــيت وُ أطفــال هــذوأن  ، فــال يصــعب علــيهم العمــل 
كرتونيـــة حيملــون األجهـــزة االل 15ـســنوات حـــىت الـــ 6فنجـــد أطفــال اــــ، الفارطــة الـــيت تســتعص علـــيهم يف بعـــض األحيــان التكنولوجيـــا

  .طبيعة عمل الربجميات والتطبيقات واألنظمة اليت حتتويها هذه األجهزةيعرفون و ا بكل أرحيية ومهارة، يستخدمو احلديثة و 

اإلذاعيـة و  التلفزيونيـة القنـوات مـن للمعـروض الشـديد بـالتنوع تتميـز بصـرية، مسعية بيئة ضمن نشأ األطفال من اجلديد ذلك أن اجليل
تــزاوج للنصــوص،  لتــه الوســائط املتعــددة مــنمــا محو الثالــث والرابــع،  االلكرتونيــة مــن اجليــل األلعــاب ســوق وتنــامي املتخصصـة،

 النقالـة جمـال اهلواتـف املعلومـات املتدفقـة يفو  السـريعة التحـوالت اليوم يعيش  مقاطع الفيديو، أصبح هذا الطفلاألصوات، الصور و 
  ).69ص:2007بوخنوفة، (.الفائقة السرعة ذات واالنرتنيت احملمولة واحلواسب

وتطبيقـات  االلكرتونيـة األلعـاب حـول احملادثـات اإللكرتونيـة، وأن األجهـزة اسـتعمال بسـرعة مـونيتعل اليـوم و ال شـك أن األطفـال
م االجتماعيـة، فهـم يتـابعون مسـتجدات أخبـار  مشـكِّال جـزءاً  التواصـل االجتمـاعي أصـبحت مـن  موضـات الفنـاننياهري و شـاملحليـا

  ).30ص:2007،الدين كرم(.خالل صفحات الفيسبوك واالنستغرام

 مكونًا اجتماعياً  أصبحت دة وشبكات التواصل االجتماعياجلدي اإلعالمية الوسائط تكنولوجيا أن حقيقة ننفي أن ميكن ال لذلك
 .عنه غىن ال التأثري مهمًا وقوي

 شبح الفيسبوك يخترق غرفة طفلك 

 دزداا االجتماعيـة الشـبكات قـعموا خـالل مـن الشـبكة عـرب االتصـال يف جديـدة إمكانيـات أتاح الذي لالنرتنت الثاين اجليل ظهورب
 موقع بينها من االجتماعية الشبكات بناء يف ومسامهتها املواقع هلذه الكبري الدور يظهر حيث جمتمعية، كظاهرة باالنرتنت االهتمام
ـذا، عامليـاً  االجتمـاعي التواصـل مواقـع أشـهر مـن واحد يعترب والذي الفيسبوك  قامـت الـيت الـزمن تكنولوجيـات بإحـدى العـامل تعـزز و
 .ضياافرت  إىل حقيقي جمتمع ومن اإللكرتوين الطابع إىل الطبيعي واقعها من اإلنسانية النشاطات بتحويل
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 الشخصـية والصـور وامللفـات املعلومـات تبـادل علـى مسـاعدمو  درااألفـ تكـوين إىل ـدف اجتماعيـة تواصـل شـبكةلفيسـبوك كوا
  )5ص: 2011عرفات، ماهر.(الفورية والدردشة احملادثة إمكانية ذاوك عليها والتعليق الفيديو ومقاطع

، الشـباب طـرف مـن خاصـة اً كبـري  إقبـاالً  االجتمـاعي التواصـل شـبكات عرفـت حيـث منهـا نصـيباً  ئـريااجلز  للمجتمـع كـان وقـد
ا اليت ال تسمح بدخول من هم أقل من  لتتطاول يف اآلونة األخرية إىل أوساط   .سنة 16شرحية األطفال بالرغم من سياسا

يســاهم يف نشــر جــل االســتفادة مــن خــدمات املوقــع، فالطفــل مــن او قليــداً للكبــار تفيحــاول األطفــال الــدخول بأعمــار غــري أعمــارهم 
معـات االفرتاضـية والتعليـق عليهـا وتسـجيل إعجابـه، وكـذا نشـر وتاحملتوى كمستخدم، من خـالل متابعتـه للمنشـ بـادل ورات داخـل ا

طغيـان اهتماماتـه، فقـد وجـد الطفـل يف الفضـاء اللعـب حبكمـه سـنه و  مـن جهـة أخـرى، حاجتـه إىلة، و جهـ مـن صور بني األصدقاءال
ُ األ ا املوقعزرق ألعابًا تناسه بفضل خدمات الرتفيه والتسلية اليت يـ د    .زوّ

ن خــدمات حتديــد مـا تتيحــه مـاألجهــزة احملمولـة ســهلة التنقــل، و ممـا يســاعد علـى ذلــك وسـائط الويــب االجتمــاعي الـيت تعتمــد علـى و 
م اليوميـة مـع السـيما عنـدما ينشـر األطفـال صـورهم الشخصـية  لتحديث املستمر،واالستقبال وا املوقع، واآلنية يف اإلرسال عـن حيـا
جيعل الطفل عرضة جلرائم انتهاك اخلصوصـية واالعتـداءات اجلنسـية، واالسـتغالل مـن خـالل مواقـع اإلرهـاب األصدقاء وأفراد العائلة، 

 للمتابعني النفسي على اجلانب ذلك وأثر والدمار العنف مشاهد أو صور بثها يف اجلديدة الوسائل مراعاة لعدم نتيجةكوين،  االلكرت 
  ).225ص:2014السوداين، .( العام بالذوق تليق ال عبارات مترير إىل باإلضافة

 الشـعوري التكـوين يف خصوصـية لـه كـأي طفـل ووهـ لوسـيط االلكـرتوين،تـوى احمل اجلزائـري الطفـل عنـد التلقـي إشـكالية طـرحتُ  وهنـا
او  الوسائط  هذه ملضمون الفعلي واالستيعاب والتدقيق عن التمحيص كبري حد إىل بعيد فهو والعمري، واملعريف   .دالال

قني كمــا أن  بحـــث الومـــالك املوقــع بهنــاك تزايـــد حنــو اســـتخدام أدوات الرتصــد يف وســـائل اإلعــالم االجتماعيـــة والــيت تســـمح للمســوِّ
ى االهتمـام البـالغ والـدخول املتعاقـب، ملضـامني الـيت تلقـاملنشـورات وا عـنتقصي األخبـار و  يف علب الدردشةوالتعقب وحتليل احملادثة 

  .ومراجعة حسابات املنافس االستثمار قياس العائد من ، مما يتيحللموقعيف إدارة العالقات العامة  هذا يكون مفيداً ف

الويـب االجتمـاعي بطريقـة أو بـأخرى، فتواجـده الرقمـي جيعـل ك يف العملية التسويقية اليت حتقـق األربـاح ملواقـع بالتايل فالطفل يشار و  
  ) Haenlein, 2010 : p68(.ضمن خمطط املراقبة االلكرتونية زبونًا مستهدفاً منه مستهالً و 

  التكوين األخالقي للطفلوسائل اإلعالم الجديدة و  

ل اإلعــالم بنظــرة لــذلك وجــب النظــر إىل مــا تقدمــه وســائ، ائمــا تكــون اجيابيــة غــري صــحيحة يف املطلــقإن فكــرة أن وســائل اإلعــالم د
علــى كلمــا قلــت الضــوابط األخالقيــة عامــة والطفــل خاصــة، ف علــى الفــرد أثارهــااجلديــدة و وســائل اإلعــالم مــع ظهــور ، خاصــة حتليليــة
هـذه عوامـل جـذب  أنحـد خيتلـف أوال ، مهـا مـن مـربرات البيـعزادت مساحة االستغالل لكل حمظورات اجلنس والعنـف وغري  اإلعالم

تمع أخالقحتكمها  للشراء ولكن هل يسمح ببيع ما ليس بأخالقي يف أسواٍق    ).17ص: 2014كنعان،(؟ ا

ونيـًا وغـري مكلـف قان غـري مسـئول هباعتبار للطفل لذا فإن وسائل اإلعالم اجلديدة تشكل التحدي اخلطري الذي يهدد التكوين القومي 
، ما جيعل  تتحـرك يف ممارسـة الرقابـة ) القرآنية وكـذا املـدارس التعليميـةاألسرة واملساجد والدور (مسؤولية املؤسسات االجتماعية وشرعًا
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ة جتـــاه مـــا هـــو نـــافع ومـــا هـــو ضـــار، ، وتكـــوين صـــورة تربويـــة واضـــحيف احلفـــاظ علـــى هـــذا الطفـــل علـــى املؤسســـات اإلعالميـــة ودورهـــا
  )120ص: 2010مشيمري، .(ابة األسريةترسيخ مفهوم الرقو 

ا ومتثل األسرة الصدارة يف هذا الدور  تمـع، و حبكم أ الـيت يـتعلم منهـا الطفـل مبادئـه األوىل يف حياتـه، حبيـث النـواة األساسـية لبنـاء ا
ابــة املناســب للطفــل الرقالقــيم، وتأســيس برنــامج ة يف تلقــني املبــادئ األخالقيــة وتربيــة الــنشء علــى ينصــب دورهــا الرتبــوي يف املســامه

  .فاءاتهحسب سنه وك

يكســـبهم مهـــارة االنتقـــاء واالســـتغالل العقـــالين للتكنولوجـــــيا مبـــا ح هلـــم بالتـــــعامل مـــع املبتكـــرات و فـــالتكوين الصـــائب لألطفـــال يســـم
  ). لتحصيل املعريفا(وجمال دراسته) ألعاب الذكاء(تــمامه الطفويل يتماشى ومتطلبات اه

احرتافية التعامل مع املنشورات والوسائط املتعددة مثـل كيفيـة حتميـل الويب االجتماعي  فل من خالل مواقعصحيح قد يكتسب الط
يعـين ر التفاعـل الرقمـي، إال أن هـذا ال التعارف مـع األصـدقاء يف إطـاالتواصل و  مكانيةبعث ونشر الصور والنصوص وإالفيديوهات و 

يف الســن غــري املناســب لــه، ففــي هــذا الفضــاء خــاطر عنــد اســتخدامه املفــرط و رض ملأن طفلــك أمــام صــفحات الفضــاء األزرق ال يتعــ
بــأخر علــى يــؤثر بشــكل أو ن التجــاوزات االفرتاضــية الــيت قــد التهديــد، و غريهــا مــضــامني العنــف واجلــنس، االبتــزاز و يتوقــع تلقيــه للم
  .تكوينه احلقيقي

  :خالصة و توصيات

تمـع اجلزائـري، يكـون مـاعي وثقـايف آخـر غريـب علـى ثقافـة ن واقـع اجتدخيلـة مـجـات عصر االنفوميديا من منتجاء به  يف ظل ما ا
للنظام األخالقي الذي يعيش فيه الطفل أمهية بارزة يف تنشئته حيث أنه حيّصن سلوكه الفعلي ويبعده عن النزعـة اخلبيثـة ويوجهـه حنـو 

  :تايلفكانت التوصيات كالدام االجيايب للوسيلة اإلعالمية التعامل واالستخ

o م و حتصيلهم الدراسي باستمرار تهمعب و متابعلألطفاهلم ال األولياء مشاركة  .وحماولة مأل فراغهم مبا ينمي قدرا
o السـتغراقا عـن بعيداً  صقل اهلوياتو  تالعائلي وممارسة الرياضيا والدفء والرتفيه التسلية من جو خبلق األولياء قيام 

 .الوسائط االلكرتونيةاللعب ب يف
o وغريهـا، التالميـذ أوليـاء جبمعيـات واالتصـال اإلعالميـة، والربامجالدراسية  خالل األيام التوعية منعمليات  تكثيف 

  .والدينية واالجتماعية والفكرية النفسية الناحية من مضامني وسائل اإلعالم االجتماعي مراقبة  يتيح مبا
o م إىل احتـاد قـرار منـع األطفـال العمرية و  ةالفئ هذه حبساسية االنرتنيت ومقاهي اللعب صاالت إشعار أصحاب دعـو

م للكبـار حـىت ال يتشــابكون يف  16دون السـن  مـن الـدخول إىل املقهـى لتجنـب ارتفـاع هوسـهم بالفيسـبوك وحماكـا
 .ت ال تتالءم وسنهممغامرا

o  أن يتحلـــى بـــذكاء جتماعيـــة بـــاســـتغالل مهاراتـــه االحتصـــني الطفـــل دينيـــًا وثقافيـــًا وحتضـــريه جلاهزيـــة اســـتخدام املوقـــع و
 .قوة الشخصية مما جتعله قادراً على تقبل مضامني الويب االجتماعيعاطفي و 

o  احلـــوار األســـري بيـــنهم مـــن أجـــل معرفـــة آراءهـــم ال مـــن احلريـــة بفـــتح بـــاب النقـــاش و تـــرك هلـــم جمـــمصـــاحبة األطفـــال و
م من الوضع االجتماعي العائلي إىل الوضع االجتماعي ا م، جتنبًا هلرو  .الفرتاضيوانشغاال
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  :بالعربية الملخص
املوجــه لألطفــال  اإلعــالميف الوقــت احلــايل دورا كبــريا يف توجيــه وعــي وســلوكيات األفــراد، ويكــون هــذا التــأثري أكــرب يف  اإلعــالميلعــب 

م عـن الواقـع غـري صـحيحة ومشـوه، لـذلك هـدفت هـذه الدراسـة حبكم ضعف مداركهم  م ما قـد جيعـل تصـورا تسـليط  إىلوقلة خرب
م التلفزيون بشكل كبري، وهذه اخلطورة تشمل اجلانـب العقلـي، الصـحي  الضوء على اخلطورة الكبرية احمليطة باألطفال جراء مشاهد

  .واالجتماعي
العقلــي والنقــدي عنــدهم، لــذلك فمــا يرونــه يعتربونــه صــحيحة بالضــرورة وتتــربمج عقلهــم  ضــمور أو عــدم منــو اجلانــب إىلوهــذا راجــع 

ا هذ الرسوم   .وختاما خرجنا ببعض التوصيات اليت قد تقلل من وطأة هذه الظاهرة على أطفالنا.الالواعي على القيم اليت تتشبع 
.، التأثريالتلفزيون. األطفال :الكلمات المفتاحية  

Abstract :  
Media plays a significant role in the awareness and behavior of individuals, and this effect is 
greater in the media directed at children because of their lack of awareness and lack of 
experience, which may make their perceptions of reality incorrect and distorted, so this study 
aimed to highlight the great danger surrounding children watching them Television is a huge, 
dangerous and include mental, health and social aspects. 
This is due to the atrophy or lack of development of the mental and monetary aspect of them, 
so what they see is necessarily true and rationalize their unconscious mind on the values that are 
saturated by these fees. 
In conclusion, we came up with some recommendations that might reduce the impact of this 
phenomenon on our children. 
Keywords: Children. TV, influence. 

  :اإلشكالية
ايـة القـرن العشـرين وبدايـة القـرن الواحـد والعشــرين ثـورة تكنولوجيـة كبـرية مسـت كـل القطاعـات وغـريت الكثـري مــن  شـهد العـامل مـع 

تمع ورمبا أحد هذه االجنـازات التلفزيـون أو الرائـي هـذا اجلهـاز السـمعي البصـري الـذي , أسلوب حياتنا وكيفية تعاملنا مع الطبيعة وا
مـا املثـريات مـن العـامل اخلـارجي ومهـا السـمع والبصـر ممـا يزيـد مـن قـوة تأثرنـا بـه وهلفتنـا عليـهخياطبن , ا بأهم حاستني عندنا نسـتدخل 

ـاالت كمـا يعتـرب أحـد أبـرز وسـائل  ينقل لنا التلفزيون أخبـار العـامل يف احلـني واللحظـة كمـا ميـدنا مبعلومـات مـن خمتصـني يف خمتلـف ا



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
211 

 

حيـث " ثقافـة الصـورة"أصـبحت  اآلنوهـذا حبكـم أن ثقافـة العـامل .ا جيعلنا نقضـي أمامـه سـاعات دون كلـل أو ملـلالتسلية والرتفية مم
فوائـد كبـرية وهـذا مـا جعـل   أصـحابهواستغالل هذه الثقافـة يـدر علـى .وأماله وأألمه اإلنسانعن حاجات  األساسيهي احملرك واملعرب 

ب تتنـــافس يف جـــذ أخـــرىاعتبـــارات  أيطـــق االقتصـــادي البحـــت وقـــانون الرحبيـــة دون كربيـــات الشـــركات العامليـــة والـــيت حيكمهـــا املن
و خماطبــة  اإلعالنــاتنســبة مشــاهدة أعلــى وبالتــايل حتقيــق مــداخيل كبــرية مــن خــالل  شــاهدين أكثــر وبأعــداد أكــرب للحصــول علــىم

لفضـائية العامليـة هـي ملـك لشـركات عامليـة كـربى وهلذا ال نتفاجأ حني نعلـم أن أكـرب القنـوات ا, والغرائر يف أحيان أكثر, الفكر حينا
مملوكـــة لشـــركة TF1وقنـــاة , مملكـــة لشـــركة وســـتنج هـــاوس CBSوشـــبكة ,  مملوكـــة لشـــركة جنـــريال الكرتيـــك NBCفمـــثال شـــبكة 

  .بوينج
الكبـري والصـغري ولتحقيق الـربح جيـب اسـتمالة النـاس مبـا حيبونـه وأكثـر الـربامج الـيت تلقـى رواج كبـري هـي بـرامج العنـف والـيت تسـتهوي 

ـا وتكرارهـا بطـرق خمتلفـة وبـالعنف املتنـامي يف ثناياهـا دون أن تـرتك أثـار علـى أفكـار  ومن الطبيعـي أن ال متـر هـذه املشـاهد علـى كثر
م وعـــدم حتديـــدهم للخطـــوط الفاصـــلة بـــني  ـــا وخاصـــة االطفـــال وهـــذا حبكـــم ضـــعف مـــداركهم وقلـــة خـــرب أو ســـلوكات الـــذين يتلقو

يوجههــا  إمنــاالــيت يوجهــه العنــف املتلفــز  األقــوىينبغــي التأكيــد علــى ان الضــربة ) "2012(ويف هــذا يقــول قــره مــوراه  احلقيقــة واخليــال
  ".لألطفال

لعـــل أهـــم الـــربامج املوجهـــة لألطفـــال هـــي الرســـوم املتحركـــة العتمـــاده علـــى األلـــوان اجلذابـــة واملواضـــيع الـــيت تســـتهوي األطفـــال، لكـــن 
ن هــذه الــربامج تركــز أكثــر علــى العنــف بكــل أشــكاله وســواء كانــت لــه مــربرات أو مل تكــون، مــن جهــة املالحــظ يف الفــرتة األخــرية أ

م العامة   .أخرى يرى كثري من املختصني أن هذا العنف املتلفز قد تكون له عالقة مع العنف الذي ميارسه األطفال يف حيا
اإلجيابيــة كتنميــة لغــة الطفــل أو تعليمــه القــيم  اآلثــاركــون لــه بعــض رغــم أن التلفــاز وبراجمــه املوجهــة لألطفــال كالرســوم املتحركــة قــد ت

اجليدة الصداقة واملثابرة وغريها من القيم، ولكننا يف دراستنا هذه سنركز على اجلوانب السلبية سـواء علـى املسـتوى النفسـي والصـحي 
  واالجتماعي

  
  :األهمية

رسـتها وهـم األطفـال، الـذين يعتـربون أحـد الفئـات األكثـر هشاشـة والقابلـة تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من أمهيـة الفئـة الـيت حتـاول د
م كمـا تكتسـب . إلستدخال معلومات قد ال تكـون صـحيحة أو قـد تشـكل علـيهم خطـر يف املسـتقبل علـى مسـتوى بنـاء شخصـيا

وسـائل  أهـمي أصـبح يعتـرب أحـد أحـد أهـم الوسـائل التقنيـة احلديثـة املسـؤولة عـن ذلـك وهـي التلفزيـون، الـذ أمهيتها كذلك من دراسة
  .يف بناء شخصية األطفال التنشئة االجتماعية احلديثة واليت هلا أثر كبري

  :األهداف
دف هذه الدراسـة أساسـا اىل تسـليط الضـوء علـى تـأثريات التلفزيـون السـلبية علـى األطفـال سـواء علـى املسـتوى النفسـي، الصـحي 

  .واالجتماعي
  :تحديد المصطلحات

  :الطفولة
ي املرحلة اليت تعقب الوالدة مباشرة وتستمر حىت مرحلة الوعي الكامل والقدرة على اختاذ القرار والقيام باملسؤوليات وهي غالبا ه

ا املرحلة اليت تكون فيها الصغري  ما تكون مرحلة بعد مرحلة البلوغ بسنوات قليلة وقد عرف علماء االجتماع مرحلة الطفولة بأ
  .1لعملية التفاعل االجتماعي ويعتمد على والديه حىت النضج الفيزيولوجي واالقتصاديوهو الطرف املستجيب 
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  :الرسوم المتحركة
ـا حركـة معتمـدة علـى اخلـداع البصـري حيـث إن الصـورة  هي جمموعة من الصور متر بسرعة معينـة لتخـدع العـني البشـرية بـأن الصـورة 

كـذلك أسـلوب فـين إلنتـاج أفـالم سـينمائية يقـوم فيهـا منـتج الفـيلم بإعـداد رسـوم من الثانية وهو   1/20تظل ثابتة على العني مبقدار 
عنـدما يـدار  وا يف الشـريط الفيلمـي رمسـا واحـد إطـارحبيـث ميثـل كـل  األخـرمتحركة تصوير سلسلة من الرسوم أو األشياء واحـد بعـد 

  .2تتحرك وكأنهالعرض السينمائي تبدو األشياء  آلةيف 
  

  : التلفزيون
ذا يكون معىن كلمة تلفزيون ) vision(ومعناه عن بعد ) tele(حية اللغوية هي كلمة مركبة من مقطعني من النا ومعناه الرؤية و

  .هو الرؤية عن بعد وهو اجلهاز لذي يستقبل الربامج التلفزيونية املبثوثة
أخر بواسطة املوجات  إىلمن مكان  واستقبال الصورة والصوت بأمانة إرسالأما من الناحية االصطالحية فيعرف بأنه طريقة 

  .3الكهرومغناطيسية والكابالت
  :الجانب النظري

  :التلفزيون في حياة الطفل
ا نتيجـــة الوقـــت الكبـــري الـــذي يقضـــيه  ال شـــك أنـــه يف الوقـــت احلـــايل ميكـــن اعتبـــار التلفزيـــون كمؤسســـة تنشـــئة اجتماعيـــة قائمـــة بـــذا

موعــة العمريــة الــذين هــم بــني ســنتني ومخســة ســنوات " وننيلســ"أمامهــا فطبقــا ملــا ورد يف تقريــر  األطفــال ســاعة  22يبقــى أطفــال ا
ألطفـال مل يصـلوا  أسـبوعياسـاعة  54بينت أن أوقات املشاهدة تصـل  أخرىيف مشاهدة التلفزيون بل ان دراسات مسحية  أسبوعيا

شــات التلفزيــون وقتــا أكــرب مــن الــذي مــن األطفــال يقضــون أمــام شا %30أن  إىلبيــنم تشــري دراســات أخــرى . 4ســن التمــدرس إىل
يقضونه يف املدرسة، وبالتايل وجب االهتمام بتحديد القنوات والربامج اليت قد تفيد الطفل وتنمي فيـه القـيم االجيابيـة ألنـه وكمـا كمـا 

 األطفـال،اجلوانب علـى  خاصة التلفزيون تأثري قوي ومتعدد اإلعالمو االجتماع والرتبية فإن لوسائل  اإلعالميتفق الباحثون يف جمال 
 األطفـالجانب تأثري التلفزيـون علـى عالقـة  إىلواملفاهيم  واألفكارفهذا التأثري يشمل العادات و السلوكات والعقائد والقيم واملبادئ 

  .5بأسرهم ومدارسهم ومعارفهم ومن هنا فنحن نتحدث عن مجيع نواحي احلياة
فرقون بني احلقيقة واخليال فيعتقـد أن مـا يشـاهده هـو الواقـع وقـد حيـاول تقليـده فمـن ال ي األطفال أنورمبا يكمن اخلطر األساسي يف 

خــالل ســرد الوقــائع واألحــداث يف اطــار متكامــل مــع الكلمــة والصــورة يتأكــد الطفــل مــن مشــاهدته للحــدث وزمانــه ومكانــه وكأنــه 
يقــة كمــا هــي دون تــدخل أو تغيــري أو تعــديل مــع أن يعايشــه واقعيــا لــذلك فالطفــل ينظــر للتلفزيــون ويعتــربه مــرآة تعكــس الواقــع واحلق

كمــا أنــه ميلــك القــدرة علــى ،الواقــع العملــي يؤكــد قــدرة التلفزيــون علــى التعــديل والتغيــري حســب رأي املعــدين واملخــرجني واملصــورين 
مثــل وإمكانــات وذلــك بتــدخل كاتــب الــنص واملخــرج وامل األطفــالالتالعــب الــدرامي يف املشــهد التمثيلــي والقصصــي املعــروض علــى 

الفنيـــة للعـــرض ختلـــط لألطفـــال هـــذا الـــوهم  اإلمكانـــاتالتصـــوير ممـــا جيعـــل مـــا عـــرض يف املشـــهد الـــدرامي غـــري الواقـــع احلقيقـــي لكـــن 
حـاالت ألطفـال قـاموا بتقليـد مـا شـاهدوه مثـل مـا  ةاعتقادا منه أنه حقيقة وهناك عدوقد حياول تقليد ما يشاهده . 6باحلقيقة والواقع
شـنق نفسـه ) عامـا11(اختار الصـادق ”احملقق كونان ” يف توقيت متزامن بعد عرض املسلسل الكرتوين ئر حيث أنه حدث يف اجلزا

اليت كان ميارسها، وعثر عليه جثة هامدة بغرفتـه يف بلديـة إرجـن، ومل متـض إال سـاعات حـىت انتحـر الطفـل زيـدان  الكاراتيهحبزام بدلة 
وهـو مسلسـل يـربز كيـف ميكـن لشـخص أن “احملقق كونان”دا لشخصيته الكرتونية املفضلة شنقا ببلدية تيزي راشد تقلي) عاما 12(

و يتواصـل مسلسـل االنتحـار، عنـدما عثـر علـى طفـل آخـر   ينتحر بطريقة متكنه بعدها العودة إىل احلياة ويـتخلص مـن كـل مشـاكله،
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غامضـة ومبهمـة، لكـن مقـربني منـه أكـدوا ولعـه هـذا الطفـل علـى االنتحـار  مشنوقا على جذع شجرة لتظل أسـباب إقـدام) سنة 11(
هــذه بعــض النمــاذج مــن بــني اخــرى تبــني أن االطفــال مــن كثــرة مشــاهدة العنــف املتلفــز جتعلهــم يظنــون أنــه .هــو أيضــا بــاحملقق كونــان

ــا ومــن االســتجابة الطبيعيــة ملختلــف املشــاكل الــيت تواجهنــا يف احليــاة تــتم عــرب مواجهتهــا بــالعنف كمــا أنــه تصــبح الزاويــة الــ يت ينظــر 
وفيمـا يلــي سنشـري اىل بعــض  .خالهلـا الطفـل اىل العــامل وكيفيـة ســريه وأسـلوب التعامــل معـه فيصــبح غـري الطبيعـي بالنســبة هلـم طبيعــي

  .اجلوانب السلبية للتلفزيون على سلوك األطفال
  :األخطار النفسية

لتـأثري السـليب ملشـاهدة الرسـوم املتحركـة علـى سـلوك األطفـال، رمبا يكون العنف املمارس من قبل األطفال هو أكثر السمات البـارزة ل
 tiffany s and(و) 1998جيفـري جونسـن (و ) frank 1998(و )turner1986(تتفـق الكثـري مـن الدراسـات حيـث 

all 2008 (و) وغريهـــا الكثـــري علـــى أن مشـــاهد العنـــف املتلفـــز تنســـحب علـــى ســـلوك ) 2012قويـــدر ( و)2011بـــن عيســـى
م العامــة وجتعلهــم ذوي ســلوك عــدواين يف ح األطفـال للجرميــة فــإن التلفزيــون  اإلعداديــةإذا كـان الســجن هــو املدرســة "وكمــا يقــال يــا

خمتلفــة لإلجــرام حبكــم احتكــاكهم ببعضــهم  أســاليبفكمــا الســجن يعلــم أفــراده . 7"هــو املدرســة الثانويــة إن مل يكــن جامعــة للعنــف
ال، كذلك يتعلم م يف هذا ا الطفـل العنـف مـن التلفـاز بواسـطة احملاكـاة ومـن املعلـوم أن الطفـل يبـدأ بـالتعلم مـن عاملـه  وتناقل خربا
ه املشـاهد خاصـة ذنا سـابقا فهـم سيسـعون لتقليـد هـر وجهة هلم حتتوي على العنف كما أشعن طريق حماكاته ومبا أن أغلب الربامج امل

ــا أعمــق وأثارهــا تظهــر ســواء علــى الرســوم املتحركــة وخمتلــف الــرب  إعــدادمــع التطــور الكبــري لتقنيــات  امج التلفزيونيــة ممــا جيعــل التــأثر 
  .املستوى القريب أو البعيد

العنــف يف اإلعــالم البصــري علــى أنــه مــا يظهــر اســتعمال القــوة لتهديــد أو اإلصــابة جبــروح أو لتــدمري  G ARCHERويعــرف 
م واســتخدام  األشــخاص وكــذلك الصــور الــيت تبــني  " تــدخل يف احلريــات الفرديــة لتســبب يف إصــابات ملموســة أو األفــرادأو ممتلكــا

راحتهــا  تأخــذوالــذي يشــجع عــل اختــاذ ســلوكات عنيفــة أيــن الشخصــيات الرئيســة  ،كيفيــة اســتعمال العنــف كحــل عــادي للمشــاكل
ة اهتمــت ، وحســب تصـنيف دراســة أمريكيـ8القسـوة اجتــاه ضـحاياه  ارسميــهـو واإلذالل مبسـتويات خمتلفــة و  األذى إحلــاقيف  ومتعتهـا

 10بتقصــي بـــرامج العنـــف التلفزيونيـــة أن الرســـوم املتحركــة كواحـــدة مـــن أكثـــر الـــربامج التلفزيونيـــة عنفــا بتضـــمنها ملـــا يزيـــد عـــن معـــدل
مت إجنازهـا يف كنـدا حتتـوى علـى مشـاهد عنـف أكثـر خبمسـة مـرات  أخـرىويف هـذا الصـدد خلصـت دراسـة , مشاهد عنف يف الساعة
ا باملقابل جتعلهم أكثر ممارسة للعنف يف لعبهم  طفالاألمن الربامج العادية وأن    .9يصابون باخلوف من تلك املشاهد إال أ

م للرســوم املتحركــة، بــل كــذلك لــه تــأثري علــى النمــو  ورمبــا ال يكــون العنــف هــو الســلوك الوحيــد الظــاهر علــى األطفــال جــراء مشــاهد
شـهر وجــدوا أن كـل ســاعة يف اليــوم  11و 8ل أعمــارهم تـرتاوح بــني عائلـة ألطفــا 1000دراسـة لـــ  إجــراءالعقلـي لألطفــال حيـث مت 

كلمات أقل من األطفال الذين يقضون تلـك السـاعة   8اىل  6تعلم الطفل من  إىليقضيها الطفل يف مشاهدة برنامج تعليمي أدت 
  .10يف أنشطة أخرى

احلديثــة ومنهــا التلفــاز الــذي يتعــود الطفــل علــى مــن جهــة أخــرى ونتيجــة لطبيعــة االســتجابة الســريعة ملختلــف الوســائل التكنولوجيــة 
التنقل بني قنواته بنقـرة واحـدة، قـد جتعـل الطفـل يتعـود علـى االسـتجابة ملختلـف طلباتـه بتلـك السـرعة ممـا جيعلـه طفـل سـريع الغضـب 

  .واالنفعال ان مل تلىب طلباته بسرعة مما قد خيلق مشاكل سلوكية مرتبطة بالعناد وسرعة الغضب
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  :صحيةاألخطار ال
ألن عقـوهلم ال  األدرينـالنيالذين يتعرضـون للعنـف مـن خـالل التلفزيـون يكـون لـديهم نسـبة عاليـة مـن  األطفالأن  إىل األحباثتشري 

وهــذا م جيعــل جســمهم دائمــا يف حالــة تــوتر واســتعداد ممــا ينهــك هــذا اجلســم الصــغري علــى  11تــدرك أن مــا يشــهدونه لــيس حقيقــة 
  .املتوسط والبعيداملدى 

اويلـة طملـدة البسبب ا شاشة التلفاز مشاكل يف الرؤية لك يسبب اجللوس الطويل أمامكذ قريبـون منـه بشـكل كبـري  موهـ الـيت يقضـو
م أي حركة من برناجمهم املفضل، كما أن هذا اجللـوس قـد ال يكـون صـحي ممـا سـبب هلـم مشـاكل عضـلية او  حلرصهم على أال تفو

  .ركة مما ال يسمح للعضالت بالنمو بشكل جيد فكم هو معلوم كل عضو ال يعمل يضمريف العمود الفقري ناهيك عن قلة احل
  

  :األخطار االجتماعية
م الكثـرية للتلفـاز لعـل أبرزهـا نقـص التفاعـل االجتمـاعي مـع  األخطـارترتبص باألطفال عديـد  املرتبطـة باجلانـب االجتمـاعي ملشـاهد

فقــط، ممــا خيلــق هلــم  اآلبــاءاعيــة بعيــدة عــن رفــاقهم، حيــث قــد يقتصــر تفــاعلهم مــع األهــل والرفــاق ممــا جيعلهــم يعيشــون يف عزلــة اجتم
م   .مشاكل سلوكية وصعوبة يف االندماج مع أقرا

يف  هــارفردوجــد لــدى لألطفــال عــادات اجتماعيــة ســيئة، وهــذا مــا توصــل لــه دراســة يف جامعــة كمــا أن املشــاهدة الكثــرية لتلفزيــون تٌ 
التلفزيونيــة أدت اىل ظهــور عــادات ســلوكية دميمــة مثــل الطمــع  اإلعالنــاتفوجــدوا أن مشــاهدة  ،عةبريطانيــا علــى أطفــال دون الســاب

، هـذ ناهيـك 12الـذين ال يشـاهدون اإلعالنـات التلفزيونيـة  األطفـالأضعاف على  5على طلب السلع االستهالكية بزيادة  واإلحلاح
ية فالسـارق يســرق ألنـه حمتـاج فقــط والقاتـل يقتـل ألنــه ينـتقم فقــط عـن عمليـة التربيــر املمـنهج الـذي ميــارس ملختلـف السـلوكات الســلب

تــزل الواقــع وغريهــا مــن التربيــرات الــيت تتخــذ أشــكال متعــددة لتصــنع للطفــل صــورة منطيــة خت ،األســاسه جيــدة يف اممــن ظلمــه وأن نوايــ
  .بل مثل هذه السلوكاتقعلى ت األطفالوتربمج 

ممـا ..... يف الغالـب تعتمـد علـى شـخص واحـد هـو البطـل واملنقـذ والـذكي واملثـابر وكذلك من جهة أخـرى جنـد أن الرسـوم املتحركـة 
  .ءطفل يتربمج على الفردية يف كل شيقد جيعل ال

  
  :النظريات المفسرة لتأثير التلفزيون على االطفال

اسـات ظهـرت عـدة نظريـات والـيت تأكـدها العديـد مـن الدر ،وبني السلوكات اليت تصدر منهم األطفالونتيجة العالقة ما يعرض على 
  :مفسرة هلذه العالقة منها

حيـدث تأثرياتـه مـن خـالل جمموعـة مـن العوامـل واملـؤثرات  اإلعالميـةه النظرية بأن مضـمون الرسـالة ذترى ه: نظرية التأثري الوظيفي -أ
كمــال إلحــداث التــأثري ويكــون فيصــبح الربنــامج التلفزيـوين عــامال م ،الوسـيطة والــيت قــد تكــون خارجــة عـن عمليــة االتصــال التلفزيــوين

فعمليـة التـأثري ليسـت ذات بعـد  ،األطفـالمثرة تفاعل بني خصائص التلفزيون وخصـائص مشـاهديه مـن  األطفالتأثري التلفزيون على 
تمـــع وربـــط  األســـرةهلـــا جـــذورها يف  أخـــرىومعقـــدة تـــنجم عـــن مـــؤثرات  األبعـــادواحـــد امنـــا هـــي عمليـــة متعـــددة  والرفـــاق واملدرســـة وا

  .االستجابة له من خالل املشاهدة وأسلوبللربامج  األطفال إدراكالربامج بطريقة  إدراك ونمضم
تــرى هــذه النظريــة أن الطفــل يــوىل اهتمامــا بالرســائل الــيت متتعــه وجتلــب لــه الســرور وتشــبع : نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات -ب

ــا ويــدركها ويتــذكرها خاصـــة  قـــد ال  األطفــالوتؤكــد هـــذه النظريــة بــان  اإلشــباعلـــه نــوع مــن شــعر بــان ســتحقق  إذارغباتــه واحتياجا
م هلا  ميتعرضون للربامج التلفزيونية غري السارة واململة بالنسبة هلم ويف حالة مشاهد ا بسرعة فإ   .ينسو
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 واألفكـــار كثافـــة التعـــرض ملشـــاهدة التلفزيـــون بصـــفة خاصـــة واكتســـاب املعـــاين تـــربط هـــذه النظريـــة بـــني: نظريـــة الغـــرس الثقـــايف -ج
حيــث يشــري الغــرس  ،واملعتقــدات والتصــورات الرمزيــة حــول العــامل الــذي تقدمــه وســائل اإلعــالم بعيــدا عــن العــامل الــواقعي أو احلقيقــي

املـدرك مـن التلفزيـون هـو مـا يعتمـد عليـه  اإلعالمـيالواقـع  أصـبحمجهور التلفزيون للواقع االجتماعي وبـذلك  إدراكالثقايف اىل تقارب 
  .اآلخرينعالقته مع  الطفل يف

حيـــث تـــرى أن  ،العـــام حـــول نظريـــة االســـتثارة اإلطـــاريعـــد بريكـــووييتز عـــامل الـــنفس االجتمـــاعي أول مـــن قـــدم : نظريـــة االســـتثارة -د
م عاطفيا ورمبا من خالل حمتوى االتصال اجلماهريي الـذي يتسـم بارتفـاع  األطفال حتدث هلم تغريات سيكولوجية حيث تتم استثار

ـــذه نبضــات الق لــب وحيـــدث امحــرار البشـــرة وذرف الــدموع ويعتقـــد عــددا مـــن علمــاء الســـلوك أنــه حـــني حتــدث االســـتثارة العاطفيــة 
االطريقة    .13تؤثر فيما هو أكرب من جمرد االستجابة حملتوى الرسائل بل قد يتعداها اىل حتوله اىل سلوك  فإ

ميكــنهم تعلــم العنــف أو الســلوك العنيــف مــن  ألطفــالاه النظريــة أن هلــذ األساســياالفــرتاض : نظريــة الــتعلم مــن خــالل املالحظــة -ه
خــالل مالحظــة العنــف فيمــا تصــوره وســائل االعــالم والعنــف يف التلفزيــون أو غــريه مــن وســائل االعــالم ويزيــد مــن احتمــال العدوانيــة 

صــيات شــريرة تقــدم يــدورها لــدى املتلقــني لــيس فقــط مــن خــالل تزويــدهم بفــرص لــتعلم العدوانيــة لكــن أيضــا مــن خــالل تقــدمي شخ
  .14مناذج سلوكية للمشاهدين 

اال أن هنــاك مــن دراســات  األطفــالورغــم أن أغلــب الدراســات تتفــق علــى وجــود عالقــة بــني العنــف املتلفــز والســلوك العــدواين لــدى 
يكــون حمفــز بــل أنــه ال يتعــدى أن ). 2013(ودراســة النــوفلي ) filson)1996تشــكك يف وجــود عالقــة مباشــرة بينهمــا كدراســة 

بل هناك من يعتقد بان مشاهد العنف ختفـف مـن ممارسـة العنـف يف أرض الواقـع ويعـد فيشـياخ ابـرز املؤيـدين  ،لسلوك موجود مسبقا
 واإلحبـاطخبـربة بديلـة وميثـل وسـيلة غـري ضـارة لتهدئـة مشـاعرهم مـن العـدوان  األطفـالملفهوم التطهري ويـرى أن مشـاهدة التلفـاز يـزود 

أي أن الســــلوك  ،عدوانيـــة حقيقيــــة أعمــــالاالخنــــراط يف  إىلعلـــى ســــبيل املثــــال يـــؤدي اىل خفــــض حاجــــة الطفـــل فمشـــاهدة العنــــف 
العــدواين للشخصــيات يف املسلســالت و أفــالم العنــف والرســوم املتحركــة الــيت تتســم بكثــرة الفنــون القتاليــة ميكــن أن تكــون نــوع مــن 

  .15احتمالية السلوك العدواين لدية التنفيس عن احباطات مرتاكمة لدى الطفل املشاهد فتقلل 
 Dولكن نظرية التنفيس ال تؤيدها الكثري من الدراسات منها تقرير منظمة الصحة العاملية املعنون بالتلفزيون والسـلوك وعلـى لسـان 

Pearl  ٌبوجـــود عالقـــة ســـببية تأسســـت مـــن وجـــود العنـــف كـــل يـــوم وبـــني العنـــف يف"تـــاب التقريـــر والـــذي خلـــص اىل القـــول أحـــد ك 
إن الــذي حيــدث خــالل تلــك ) "1999(بــل هنــاك مــن شــرح بأننــا تكيفنــا تقريبــا مــع العنــف حيــث تقــول وايــن مــاري. 16" التلفزيــون

. 17"وعلــى مســتوى أعمــق نوعــا مــن التكيــف أيضــافحســب بـل كــان  إدمانــامل يكــن  اآلنالسـنوات مــن مشــاهدة التلفزيــون كمــا أراه 
ع خـاص أطفـال تغيـب الـرباءة مـن وجههـم هلـذا خصـص اثنـان مـن البـاحثني ضـمن مـا  هذا النوع من التكيف أوجد لنا أطفال من نـو 

لـة الدوليــة للقـانون والطــب النفسـي امسـا هلــذه الفئـة اجلديــدة مـن  -nonالقتلـة عــدميو املشـاركة وجــدانيا "هــم  األحـداثكتبـاه يف ا
empathicmurderers  م و  الشــخصعلــى وضــع أنفســهم يف مكــان أطفــال يفتقــدون القــدرة الســيكولوجية "وصــفا هــؤالء بــأ

  18"اآلخر

  

 :الخاتمة والتوصيات
لقـيم غرينـا علينـا، وهـذا واضـح جـدا علـى بـرامج الكبـار والصـغار " تطبيـع"ميكن اجلـزم بـأن التلفزيـون يف الوقـت احلاضـر ميـارس عمليـة 

متيــز الغـث مـن الســمني، ورمبـا يكــون علـى السـواء، ولكــن اخلطـر علــى األطفـال يكـون أكــرب لعـدم منــوهم العقلـي الـذي يســتطيعون بـه 
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تتغلغـل اىل عقلهـم الالوعــي ألن  -جنسـية إحيـاءاتوهـي يف الغالـب عنـف أو -اخلطـر األكـرب عملـيهم مـن املشـاهد الـيت تنقـل إلـيهم 
  .تلك املعلومات ال تتم تصفيته على نطاق العقل الواعي الذي هو أصال مل ينمو عندهم بعد

ا، إن مل يكــن مسـتحيل منــع األطفـال مــن مشـاهدة التلفــاز، لكـن ميكــن علـى األقــل التخفيـف مــن ميكـن القوألنــه حاليـا يصــعب كثـري 
  :وطأة هذه الظاهرة، والتقليل من تأثريها عليهم من خالل اختاذ اإلجراءات التالية 

ا، حتديد وقت خمصص ملشاهدة األطفال التلفزيون، والتحاور معهـم حـول هـذا الوقـت وطبيعـة الـربامج الـيت جيـب مشـا - هد
  .وكذلك األلعاب اإللكرتونية

م والتحـدث معهـم وشـرح النقـاط الـيت ميكـن أن تلتـبس علـيهم والتأكيـد علـى  - اجللوس معهم ما أمكـن أثنـاء وقـت مشـاهد
أن أغلـب مـا يشـاهد حمـض خيــال وال ميـت للواقـع بصـلة، مـع التأكيــد ومـدح القـيم االجيابيـة الـيت قــد تظهـر كالتعـاون ومسـاعدة الغــري 

 .اوغريه
ا، والعمـل  - مراقبة التغريات السلوكيات اليت قـد تظهـر عنـد األطفـال والـيت تـرتبط مـع بعـض حركـات الـربامج الـيت مت مشـاهد

 .على تعزيزها السليب واالجيايب
 .اجياد نشاطات بدنية أو ذهنية مشرتكة لألطفال تغنيهم عن اجللوس أمام التلفاز، وممارستها معهم من طرف الكبار -
ات عاملية ملا جيب أن تشاهده كل فئة عمريـة واأللعـاب االلكرتونيـة املناسـبة هلـم ولسـنهم، حيـث جيـب احـرتام هناك تصنيف -

 :هذا التصنيف، وهو كالتايل 
 10ســـنوات، الـــربامج حتتـــوي تتضـــمن بعــــض املقـــاطع ميكـــن أن تصـــدم اجلمهـــور فئـــة أقـــل مــــن  10ال ينصـــح ألقـــل مـــن  

  . سنوات
 12سـنة، الـربامج ميكـن ان تشـوش أو تعكـر صـفو فئـة أقـل مـن  12ممنوعة ألقـل مـن سنة، افالم  12ال ينصح ألقل من  

 . سنة خصوصا عندما يعيد السيناريو أعمال العنف اجلسدي أو النفسي عدة مرات
سـنة، الـربامج تكـون مثـرية أو عنيفـة جـدا، ميكـن أن يضـر بـالنمو  16سنة، أفـالم ممنوعـة ألقـل مـن 16ال ينصح ألقل من  
 . سنة16لي أو اخللق لفئة أقل من البدين العق
ســـنة، بـــرامج إباحيـــة أو عنيفـــة للغايـــة، موجهـــة للبـــالغني مـــن  18ســـنة، أفـــالم ممنوعـــة ألقـــل مـــن 18ال ينصـــح ألقـــل مـــن  

 .سنة18اجلمهور ميكن أن تضر بنمو البدين أو العقلي أو اخللقي عند فئة أقل من 
-mineurs/La-des-protection-et-programmes/Jeunesse-des-suivi-http://www.csa.fr/Television/Le

contenu-quel-pour-signal-jeunesse/Quel-signaletique  
 

  :جعالمرا
تمـع اجلزائـري، أطروحـة ذكتـوراه، جامعـة حممـد )2012(بن عمر سامية  .1 ، تأثري الربامج التلفزيونية املوجهـة لألطفـال علـى التنشـئة االسـرية يف ا

 .28ص. خيضر بسكرة
 6، الرسوم املتحركة والطفل العريب قراءة حتليلية نقدية، ص)2016(الشعراين بن ناصر  .2
 .7رجع سابق، ص، م)2016(الشعراين بن ناصر .3
, رسـالة ماجسـتري, أثر العنف املتلفز على السلوك العدواين لدى عينة من أفال ما قبـل املدرسـة بسـلطمنة عمـان, )2013(النوفلي عبد الرمحن  .4

  .13ص . عمان, جامعة أروى
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الرتبيــة يف فلســـطني " ر الرتبـــوي االولحبــث مقـــدم يف مــؤمت, القـــيم املتضــمنة يف أفـــالم الرســوم املتحركـــة دراســة حتليليـــة, )2004(احلــويل عليــان  .5
  .218ص . 24/11/2004-23اجلامعة االسالمية غزة " وتغريات العصر

  .عمان, دار الشروق, أثر وسائل االعامل على الطفل, )2000(أبو معال عبد الفتاح  .6
لة االردنية للفنون, أثر الدراما الفضائية يف ظاهرة عنف االطفال, )2004(الشبول  نايف  .7   .  1عدد, 3جملد,ا

8. felsonrecchard, (1996), mass media effacts on violent behavior, annual review of 
sociology, volume 22, 1996. 

جامعــة ,مــذكرة ماجســتري, ســنوات 5و  3تــأثري مضــامني العنــف للرســوم املتحركــة علــى ســلوكيات االطفــال ممــا بــني , )2011(ميكــري ماليــة  .9
  .16ص .  ئراجلزا, 3اجلزائر 

 .، مرجع سبق ذكره)2016(الشعراين بن ناصر   .10
  .29، ص44، جملة، اإلصدار )2012(حنو جمتمع املعرفة .11
 .11الشعراين بن ناصر مرجع سبق ذكره، ص  .12
تمـع اجلزائـري, )2013(بن عمر سامية  .13 جامعـة حممـد , أطروحـة دكتـوراه, تأثري الربامج التلفزيونية املوجهـة لألطفـال علـى التنشـئة األسـرية يف ا

 .اجلزائر, بسكرة, خيضر
ألعـاب الفيـديو وأثرهـا يف احلـد مـن ممارسـة النشـاط البـدين الرياضـي اجلمـاعي والرتفيهـي عـد املـراهقني املتمدرسـني الـذكور , )2008(منرود بشري  .14

 .اجلزائر, رسالة ماجستري، جامعة بن يوسف بن خدة, سنة يف القطاع العام 15إىل  12ما بني 
اجلامعـة , رسـالة ماجسـتري, العالقة بني مشاهدة بعض برامج التلفاز والسلوك العدواين لـدى االطفـال مبحافظـات غـزة, )2003(د دحالن أمح .15

  .فلسطني, غزة, االسالمية
  .سوريا. منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب, ترمجة عياد عيد, التالعب بالوعي, )2012(قره مورزا سريجي  .16
 .عامل املعرفة، الكويت, ترمجة الصبحي عبد الفتاح, األطفال واالدمان التلفزيوين ,)1999(واين ماري  .17
 .283، مرجع سبق ذكره، ص)1999(وين ماري  .18
 .اجلزائر, 3جامعة اجلزائر, رسالة ماجستري, أثر االلعاب االلكرتونية على السلوكيات  لدى االطفال, )2012(قويدرمرمي  .19
20. -des-protection-et-programmes/Jeunesse-des-suivi-http://www.csa.fr/Television/Le

contenu-uelq-pour-signal-jeunesse/Quel-signaletique-mineurs/La  
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  ــل التربــــويةـــــــــــــــيم الطفــــركة وتأثـــــــــيرها على قـــــــــــــالرسوم المتح
  -"نموذجا mb3على قناة " عصابة الدالتون"كارتون -

  

  3جامعة الجزائر / كلية علوم اإلعالم االتصال/ رزيوق شريفة. أ
erifa@gmail.comrezioukch  

  
   :ملخص الدراسة

عتمادها على يها الإلالطفل نجذب ي حبيث، هماليت تلقى اهتمام ومتابعة منمن الربامج املوجهة لألطفال  أفالم الكارتونتعد     
لساعات الطويلة اليت هلذه األفالم باملقارنة مع ا بدراستنا ولكن، والتسلية سبيال للتخيلالطفل جيد فيها الزاهية واملغامرة األلوان 

ا  ايقضيها الطفل يف مشاهد ا قيم غربية خمتلفة عن القيم الرتبوية  للطفل جند أ ا  العريب برامج حتمل يف طيا اليت جيب اكتسا
إم "ة على قنا" عصابة الدالتون"رسوم املتحركة من خالل دراسة حتليلية ملضمون ال هيمن حميطه األسري واملدرسي، وهو ما تطرقنا إل

  . "3يب سي 
  . افالم الكرتون، التأثري، القيم الرتبوية، الطفل: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
     cartoon films are one of the most important programs for children, that get  their attention 
and follow -up, The children are attracted to their reliance on bright colors and adventures 
were they find a way for imagination and fun. However, our studies on these cartoons 
comparing to the hours spend by the child on watching them reveild that it’s the kind of 
programs that carry different wastern values which are contrary to the educational values of the 
arabic child, which we  have touched during analytical study of the content of the animation 
« the Daltons » on « mbc3 » chanel.  
Keywords: cartoons, influence, educational values, child. 
 

  :مقدمة
من  بقربهالفريدة مميزاته  قدرة هائلة على التأثري على مجهوره من خالل ذي لهدا من أهم وسائل اإلعالم اليعترب التلفزيون واح    

بعد ظهور  انية واملكانية خصوصري الذي أصبح يتجاوز احلدود الزمالواقع العتماده على الصوت والصورة واحلركة، هذا التأث
مار الصناعية اليت مكنت من تنويع طبيعة الربامج التلفزيونية، من بينها الربامج املوجهة لألطفال وعلى رأسها الفضائيات واألق

انطالقا من أن  هلم ساأني فزيون منذ ظهورهلاليت متثل حصة األسد من نسبة ما يشاهده األطفال، وأصبح الت" أفالم الكرتون"
والديه أو يف املدرسة، وهو ما يدفعنا إىل دراسة طبيعة التأثري  معفوق الفرتة اليت يقضيها الساعات اليت يقضيها الطفل أمام التلفاز ت

الذي حتدثه رسوم األطفال املتحركة على القيم الرتبوية للطفل العريب عامة واجلزائري بصفة خاصة، فأغلب هذه الرسوم اليت يتم 
ا غربية ناطقة باللغة العربية، بثها على القنوات العربية هي أفالم كرتون من صناعة غربي األمر الذي يدفعنا ة أو أن القناة يف حد ذا
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على القيم التربوية "3إم بي سي "الذي تبثه قناة " عصابة الدالتون"ما هو تأثير محتوى كارتون : اإلشكالية التاليةإىل طرح 
  للطفل؟ 

  :  تساؤالت التاليةولوصول على تصور أكثر تكامال عن هذه اإلشكالية، البد من طرح ال
ا السلبية علىما هي أهم و  ما هي طبيعة القيم اليت حتملها أفالم الكرتون الغربية؟ .1   القيم الرتبوية للطفل؟ تأثريا
وكيف ميكن التصدي  ما هي العوامل املتسببة يف ترسيخ القيم الغربية يف أفالم الكرتون على قيم الطفل الرتبوية والدينية؟ .2

 هلا؟
 
  :اسةأهمية الدر 

سعى إىل كشف التأثريات السلبية ألفالم الكرتون الغربية على القيم الرتبوية ي ذيالأمهية املوضوع حبد ذاته تكمن أمهية دراستنا من 
  .للطفل

  
  :أهداف الدراسة 

قيم الطفل الرتبوية، السلبية على  تأثرياته، وأهم "عصابة الدالتون"حيملها كارتون دف الدراسة إىل التعرف على  طبيعة القيم اليت 
دف الدراسة كذلك إىل الكشف عن السبل املمكنة ملواجه ى هذا التأثريمل واملسببات اليت تكون وراءالكشف عن العواو  ، كما 

  .اهلوية العربية ألطفالنا وقيمهم الرتبوية وحىت الدينيةهذا الكم اهلائل من الربامج الغربية الدخيلة عن 
  

  :تحديد مفاهيم البحث
هي فيلم سينمائي يتكون من جمموعة من الرسوم أو األجسام، صممه خمتصون من الرسامني أو الفنانني، " : الم الكارتونأف .1

  )2011شعبان، بن عيسى،(" ويصور بكامريات خاصة وبطريقة خاصة، وحيتاج إىل آالف من الرسوم
  

مية على احلالة النفسية أو الذهنية أو املعرفية أو الثقافية أو ويعين التغيري الذي ميكن أن حيدثه التعرض للرسالة اإلعال :التأثير.2
االجتماعية أو على بعضها أو عليها كلها، ويسود االعتقاد  منذ الثالثينات القرن املاضي خاصة يف أوساط املدرسة التأثري 

در من القائم باالتصال وترسل عرب السحري لوسائل اإلعالم أن هذا للتغيري حيدث يف اجتاه خطي، أي أن الرسالة اإلعالمية تص
وسيلة مالئمة إىل متلقي حمدد مبواصفاته الدميوغرافية والنفسية والثقافية والفكرية، لتغيري سلوكه يف االجتاه الذي يرغب فيه القائم 

  )41،ص2007قسايسية،(. باالتصال
  
ا  :القيم.3 خارجية وداخلية على حنو ما يكافح الناس من أجله، أفكار معيارية توجه السلوك وتزوده مبعايري " تعرف القيم بأ

  )150،ص2006بومعيزة،(".وتزود السلوك باألساس األخالقي
  
م وتؤهلهم للحكم على األقوال :القيم التربوية. 4 تمع يف تنظيم حيا هي جمموعة من املعايري واألحكام اليت يستند إليها أفراد ا

مواألفعال واملواقف االجتماعية لألفرا   )7،ص2013أبو ناصر، شعبان،(.د واجلماعات احمليطة 
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ا املبادئ واألحكام والتو  :القيم الغربية. 5 يالت اخلاصة بثقافات خمتلفة عن ثقافتنا، وتتسم بالغرابة والرفض فصيقصد 
  )16، ص2012،الذويبي(. واالستهجان عند تطبيقها وممارستها يف جمتمعنا

  
وهي جمموعة من األفعال و التصرفات اليت تلقى نبذ وعدم قبول اجتماعي، وتتناىف : ات السلبيةالقيم الدالة على السلوكي. 6

تمع، وتشمل العنف بأشكاله، األنانية، الغرور، الكذب، الظلم، االستغالل، العنصرية، السخرية من اآلخرين،  مع قيم ومبادئ ا
  )13، ص 2015مخيمر، (. الغضب والغش

  
وقد عرفت مرحلة الطفولة يف املادة  1990مم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل وصادقت عليها دوهلا عام أصدرت األ :الطفل. 7

أي أن هذه الفرتة الزمنية اليت حددت بنهاية ". كل إنسان مل يتجاوز سنه الثامنة عشر: " األوىل حيث تنص على أن الطفل هو
مرجع سبق الذويبي،( .الطفل يف أثناء هذه املرحلة بقية مواد االتفاقية مثانية عشرة سنة ميالدية هي سن الطفولة اليت تنطبق على

  )22،صذكره
  
موعة سعودية  عربية قناة هي: mbc 3 إم بي سي  قناة. 8 ، بدأت )MBC(   األوسط مركز تلفزيون الشرق للناشئني تابعة 

من مشاهديها أعمارهم تقل عن % 40بأن  MBCبعد أن أدركت جمموعة ) 12/8/2004( 2004 ديسمرب 8 البث يف
15 ، وتعترب هذه   )https://ar.wikipedia.org( .تبث القناة املسلسالت الكرتونية الشهرية الناطقة باللغة العربية عامًا

  .املوجهة لألطفال يف العامل العريب القناة املختارة األكثر مشاهدة من بني القنوات
  

  :الزمانية والمكانية حدود الدراسة
، مبا 2017نوفمرب / 04إىل غاية  2017أكتوبر  25مت تطبيق الدراسة يف الفرتة الزمانية من  فقد ةفيما خيص احلدود الزماني    

يوميا عدا اجلمعة ، اليت تعرض 3إم يب سي  على قناة " " عصابة الدالتون"على عينة من حلقات كارتون يعادل عشرة أيام، 
عينة من يف وتتمثل احلدود املكانية للدراسة  .صباحا بتوقيت غرينيتش 11بتوقيت السعودية و زواال   02والسبت على الساعة 

  .عامودي 11559واملوجودة على قمر النايلسات برتدد ، 3على قناة إم يب سيكارتون من الحلقة  18ممثلة بـ ت حلقا
  

  :البحثوأدوات منهج 
كونه املنهج األكثر توافقا ودراستنا، وهذا من خالل  " الوصفي التحليلي"اعتمادنا يف معاجلة موضوع الدراسة على املنهج     

من جهة أخرى، من خالل " القيم الرتبوية"من جهة و" أفالم الكرتون الغربية"كشف ووصف العالقة املوجودة بني متغريي الدراسة 
وفيما خيص أدوات  . عالقة مبوضوع دراستنا ان خمتلف األدبيات العلمية اليت هلليل املعلومات الصحيحة واملفصلة ممجع وحت

فئات من خالل حتليل على أداة حتليل املضمون " عصابة الدالتون"كرتون )حلقة 18(حتليل حلقات يف  البحث فقد اعتمدنا
  .اد على استمارة حتليل املضمون، باالعتم)كيف قيل وماذا قيل(واملضمون  الشكل
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  :مجتمع وعينة البحث
، يف حني متثلت "3إم يب سي"على قناة " عصابة الدالتون"متثل جمتمع البحث يف جمموع حلقات املوسم األول للرسوم املتحركة 

ا إن كانت تتماشما  وحماولة التعرف. حلقة 18عددها عينة الدراسة يف اختيار عينة قصدية من احللقات  ى مع قيم جمتمعنا أم أ
، واعتمد هذا أي فئات املضمون، وفئات كيف قيل؟غريبة عنا متاما، وقد مت وضع نوعني من فئات التحليل وهي فئات ماذا قيل؟ 

  ".احللقة"البحث على وحدة للتحليل هي 
  :فئات ماذا قيل

وضوع احللقة وأهم القيم الرتبوية اليت تتضمنها، متثلت يف وصف مضمون املادة املقدمة وقد تضمنت نوع الرسوم املتحركة، م 
ا غري حمددة، اإلطار املكاين للقصة البلد  إضافة إىل اإلطار الزمين للقصة هل تدور أحداثها يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل أم أ

اوالوسط الذي جرت فيه القصة، وكذلك أوصاف العناصر الكاريكاتورية يف احللقات املدروسة والقي   .م املتعلقة 
  :فئات كيف قيل

ا التعبري عن املضمون أي خمتلف الوسائل التعبريية املستعملة يف برنامج الرسوم املتحركة  متثلت يف وصف األشكال اليت مت 
ا من : ونوعيتها مثل" عصابة الدالتون“ ة، رسوم، موسيقى، مؤثرات صوتي-مصدر احللقات املدروسة، الوسائل اليت مت التعبري 

  ".عصابة الدالتون“سلسل الكرتوين امل، إضافة إىل خصائص احللقات املختارة من -حركات واللغة اللفظية
  

  :عرض وتفسير نتائج الدراسة
  :إىل النتائج التاليةتوصلنا  "عصابة الدالتون"من خالل حتليلنا ملضمون عينة من حلقات املسلسل الكرتوين    
موعة السلسلة ، 3اليت تبثها إم يب سي " عصابة الدالتون"فيما خيص مصدر الرسوم املتحركة  .1 مستوحاة من قصة حقيقية 

اإخوة من الغرب األمريكي يشكلون عصابة لسرقة القطارات والبنوك عبارة عن سلسلة أجنبية من تأليف وإنتاج  ، كما أ
 -بريوت)  Super M Productions"( سوبر إم بروداكشنز"مدبلج بالعربية من قبل استوديوهات  وإخراج فرنسي،

الفقاعات، اإلعصار، العقل واجلسد، فوضى الرهائن، الوصية األخرية، هذا (جاءت عناوين احللقات املدروسة متعددة . لبنان
املاس يل، النفق، الساحر، اإلخوة الدالتون والطواطم، احلرية، الناسك، الفيضان، صحراء املوت، املتفجرات، اإلخفاء، اهلروب 

ا واحد حيمل جمموعة من املغامرات اليت خيوضها اإلخوة الدالتون للهروب من )هل، التحدي، إىل األعلىالس ا مضمو ، إال أ
  .السجن

ا من  7مدة حلقات هذا املسلسل العادية  .2 دقيقة  18دقائق إال أنه يتم دمج ثالثة حلقات يف حلقة واحدة لترتاوح مد
ا بامللل، وجتري أحداث مغامراته يف أماكن متفرقة من، وهي مدة قصرية ال يشعدقيقة 20إىل السجن  ر الطفل عند مشاهد

   .وحميطه
بكل العناصر  مدعم ثانية 42مدته  جنريك باحتوائها على" عصابة الدالتون"متيزت احللقات املختارة من املسلسل الكرتوين  .3

ا التأثري على نفسية الطفل املتابع للكارتونالصاخبة  اليت م" الروك"املتمثلة يف موسيقى السمعية والبصرية،   إضافة ،ن شأ
ا أن تزيد من  مار الذي حيدثه اإلخوة الدالتون،صوت املتفجرات والدل جذب الطفل إضافة إىل الصور املتحركة اليت من شأ

 .قاتلملتابعة املزيد  من احل
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نظرا ألمهيتها يف توصيل بعض " عصابة الدالتون"تحركة اختلفت وتنوعت طريقة تصميم الرسوم واختيار األلوان يف الرسوم امل .4
ا على جذب أنظار األطفال حلبهم األلوان الزاهية واجلميلة، فقد اعتمدت على النوع الكاريكاتوري التجسيدي،  املعاين وقدر

 . )األمريكيةإصالحية موجودة يف صحراء نيفادا (، لوان تعكس البيئة اليت جتري فيها مغامرات اإلخوة املساجنيأب
حيمل الفكاهة والرتفيه إال أنه حيمل " اإلخوة الدالتون"من خالل حتليل األمناط يف رسم الشخصيات جند أن جزء من كارتون  .5

بالوجه الذي  والصينينيبأنفهم الكبري السود مثل تتضمن الفروق العرقية بني شخصيات الرسوم املتحركة،  وأفكارمنطية  صور
 .اجلميلة وصورة املرأة األمريكيةع، إضافة إىل اهلنود احلمر دا بالسحر واخل دواهلنو يوحي باخلبث، 

كما استعانت كل حلقة من احللقات املدروسة على كل من اللغة اللفظية واإلمياءات واملؤثرات الصوتية واملوسيقية يف نفس  .6
جيابية على إكساب الطفل املشاهد النطق الصحيح إ اتأثرياو الوقت لتبليغ رسائلها، حبيث مت استخدام اللغة العربية الفصحى، 

خاصة وأن مرحلة الطفولة هي "  عصابة الدالتون"للكلمات واللغة العربية وخصوصا املتابعون الدائمون واملعجبون بسلسة 
 .مرحلة يكون فيها الطفل يف مرحلة اكتساب وتعلم اللغة العربية

ا مثل اللغة مؤثرات " عصابة الدالتون"وظف املسلسل الكرتوين .7 صوتية وموسيقى صاخبة ووسائل تعبريية لتوصيل مضمو
 .الطفل للكارتوناللفظية واحلركات واملؤثرات الصوتية املختلفة، وكلها من أجل شد إنتباه 

 املستخدمة يف احللقات  املختارة،  هي أمساء أجنبية مثل" عصابة الدالتون"توصلنا إىل أن أمساء شخصيات الرسوم املتحركة  .8
، اآلنسة بييت، آمر السجن بيبودي، زعيم اهلنود احلمر "راتان بالن"جو، جاك، ويليام، أفريل، الكلب "أمساء اإلخوة الدالتون 

، حيث مت االحتفاظ بالتسميات األمريكية للشخصيات اليت وردت يف النسخة األصلية الغربية ومل يتم تغيريها "كريزي وولف"
 .موجهة للجمهور العريب، وما هلذا من أثر على هوية الطفل العريب"  3إم يب سي "من أن  قناة  أمساء عربية بالرغموتعويضها ب

 
  :مناقشة النتائج

يتضح من خالل دراسة هذه احللقات شكال ومضمونا أن مصدرها غريب خالص، حيمل يف طياته ثقافة وقيم غربية وغريبة عن  .1
تمع العريب اإلسالمي،  يتضح ذلك من خالل خل فية القصة اليت تعود إىل وقائع حقيقية يف الغرب األمريكي، موسيقى ا

 .األمريكية، وكل هذا بإنتاج وإخراج فرنسي" الروك"
ا قيم " عصابة الدالتون"تبني من خالل حتليل مضمون احللقات املختارة من الرسوم املتحركة   .2 ا سلسلة حتمل يف مضمو أ

، الكذب، الضرب، األكل دون انتظام، التهديد، العنف " أبرزها لقات املختارةجاءت متكررة يف كل احل وسلوكيات سلبية
على حساب القيم وهي القيم اليت طغت ، "التكسري والشتم والسرقة واخلداعالسحر والشعوذة التحكم يف الظواهر الطبيعية، 

هذا دون تسجيل  ،مي الشكر، نية التآلفالرتبوية اإلجيابية اليت جاءت حمدودة يف قيمة فض اخلالفات بسالم، األخوة، تقد
من شأنه أن يكون سببا يف التأثري السليب على سلوكيات الطفل العريب وقيمه األخالقية وذلك ألي قيمة أخالقية ظاهرة، 

، ولو فللدى الط حنرافواال رسيخ القيم السلبيةاولة تحمل" عصابة الدالتون"والرتبوية، وهو ما يعين أن توجه املسلسل الكارتوين 
ا مسلمات جيوز  ا على أ أسقطنا هذه القيم على الطفل لوجدنا هناك صور متعددة واليت تعمل ال إراديا لديه على استيعا

ا يف الوقت الذي أصبح فيه البطل الذي جيب أن يقتدي به الطفل عبارة عن عصابة من املساجني واخلارجني عن  ،العمل 
  .القانون
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ة للسجن على أنه مكان مسلي وممتع للمساجني الذين حوهلم مؤلف الرسوم املتحركة إىل أبطال ال كما قدم الكارتون صور  .3
ب ممتلكات اآلخرين وإحداث الفوضى، ما قد  م للهروب من السجن والعودة إىل السرقة و يكلون وال ميلون يف حماوال

 . يساهم إىل حد كبري يف تغيري سلوك الطفل حنو األسوأ أكثر من حتسينه
 

  :خالصة وتوصيات الدراسة
  :إليه من نتائج نقدم التوصيات التالية كآلية متكن من تكوين طفل بقيم تربوية صحيحةويف ضوء ما توصلنا  
ضرورة وعي األبوين خبطورة ما تقدمه بعض مضامني هذه الرسوم املتحركة الغربية اليت حتمل قيم  دخيلة عن العامل العريب . 1

ك من تأثريات على قيم الطفل العريب عامة واجلزائري خاصة،  مما يستدعي وجود رقابة على املواد اإلعالمية اإلسالمي، وما لذل
، ، مراقبة ما يشاهده أطفاهلموالعمل على التصدي لذلك من خالل اليت يشاهدها األطفال على تلك القناة بصورة ملحة،

ون منعهم، وهذا من شأنه أيضا أن يعزز ويقوي الرابط االتصايل بني وتوجيههم لالستعمال األنسب هلذه املضامني اإلعالمية د
  .األبوين والطفل يف وقت أصبح يقال أن أطفال اليوم هم جيل ينشئه ويربيه ثالثة آباء هم أب وأم وتلفزيون

للعلم، وتفادي أي التباس  توجيه اهتمام الطفل حنو برامج األطفال اهلادفة اليت تقدم اإلفادة العلمية واملعرفية، لتنمية حبهم. 2
تمع العريب، والرتكيز على انتقاء أفالم الكارتون والربامج اليت حتمل الصفة اإلجيابية للشخصيات  للقيم واملعايري اليت تسود يف ا

  . ، اليت تسلك سلوكيات حسنة تكون مصدر ومنوذج يقتدي به الطفل يف مرحلة تكوين شخصيته"أبطال الكارتون"احملورية 
العمل على احملافظة على القيم العربية اإلسالمية  وتعزيزها من خالل االستثمار العريب يف إنتاج وطين للرسوم املتحركة ومنها . 3

اليت ختاطب الطفل العريب املسلم، ومسامهة وسائل اإلعالم العربية منها قنوات األطفال يف نشر عاملي هلذه  أفالم الكارتونذات 
القيم الرتبوية اإلسالمية الصحيحة واألهم من هذا زرعها يف نفوس أطفالنا وبالتايل خلق شخصية كاريكاتورية الربامج اليت حتمل 

  . تسعدهم وحتقق هلم املرح مع توجيههم وترشيدهم إىل السلوك السوي
يب، خصوصا يف حال تضمنها والثقايف العر  التدقيق قبل استرياد برامج الرسوم املتحركة اليت ال تتناسب مع احمليط االجتماعي . 4

  .قيم سلبية وغري أخالقية
  

 :قائمة المراجع
  :الرسائل واألطروحات 

دور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة : أبو ناصر عزات شعبان جناة. 1
مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول الرتبية، كلية الرتبية، جامعة ، رسالة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة

 .2013األزهر، 
، دراسة حتليلية ملضمون عينة من الربامج، أطروحة القيم في البرامج الموجهة لألطفال بالفضائيات العربية: الذوييب نايف بن خربوش هندي. 2

صول على درجة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، مقدمة الستكمال متطليات احل
2012. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، دراسة استطالعية بمنطقة البليدة: بومعيزة سعيد. 3
 .2006-2005علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر،  دولة يف

املنطلقات النظرية واملنهجية لدراسات التلقي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم : قسايسية علي. 4
  .2006/2007، 03عالم، جامعة اجلزائر اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإل
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دراسة حتليلية، رسالة مقدمة استكماال للحصول أنموذجا،  3القيم في برامج األطفال التلفزيونية، برامج قناة ام بي سي  :يمر تسنيم أمحدخم. 5
 .2015على درجة املاجستري يف اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، 

  :المقاالت
، دراسة ميدانية باملدرسة االبتدائية آيت علي أثر الرسوم المتحركة في تنمية السلوك العدواني للطفل الجزائري: ، أمال بن عيسىمهدية شعبان. 1

    .2011ديسمرب  08-07، يومي 2، جامعة اجلزائر "دور الرتبية يف احلد من ظاهرة العنف"خالد ببوفاريك، ورقة قدمت يف امللتقى الوطين 
 :اللكترونيةالمواقع ا

,https://ar.wikipedia.org1.  :16.  consulté le 31/10/2017 à 15  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
225 

 

دراسة - المحققة اعاتبشواإلالطفل وشبكات التواصل االجتماعي مجاالت االستخدام 
  -ميدانية

  .قسنطينة للعلوم اإلسالمية األمير عبد القادر:  جامعة/رضوان رياح.أ
  raihredouane@yahoo.fr:البريد االلكتروني

  3كلية علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر/فريدة صغير عباس.أ
 faridasg@gmail.com:البريد االلكتروني

  :راسةملخص الد

تعد هذه الورقة البحثية دراسة ميدانية تتناول بالدراسة والتحليل عالقة الطفل اجلزائري بشبكات التواصل 
االجتماعي من حيث سياقات االستخدام واالشباعات احملققة وقد مت تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خالهلا 

يم املتوسط بوالية عني الدفلى وإبراز سياقات مفردة مرحلة التعل 100دراسة ميدانية على عينة متكونة من 
  .متتلكهم واستخدامهم لشبكة التواصل االجتماعي فايسبوك واالشباعات احملققة منها

  .االشباعات،االستخدامات،شبكات التواصل االجتماعي ،الطفل :الكلمات المفتاحية
  

Study Summary: This paper is a field study that deals with the study and analysis of the 
Algerian child's relationship with the social networks in terms of usage contexts and the realized 
innovations. This phenomenon was highlighted by a field study on a sample of 100 individuals 
in the middle school in the state of Ain Dafla. Facebook Social and the news from them. 
Keywords: child, social networks, uses,satire. 

 
  :مقدمة

تمع اجلزائري على كل األصعدة املتسارعة التحوالت الواسعة و إن الصناعي ،اليت شهدها ا
تغيريات  إىلوالبيئي والتكنولوجي قد أثرت بشكل بالغ على منط معيشة السكان وأدت ،لقيمي،االتعليمي،

االنرتنيت كوسيط اتصايل  روزومع ب ،ثقافية كبرية لدى خمتلف الفئات ومنها الشباب واألطفال خاصة، اجتماعية
تبعها من شبكات اجتماعية تبلورت أمناط جديدة من االتصال لدى األطفال اليت أصبحت تتجه حنو  جديد وما

األخرى وباعتبار الطفولة موضع  اإلعالممضامني هذه الوسائط وباتت تشكل لديها مركزا تفضيليا مقارنة بوسائل 
 إذلوم خمتلفة إذ شغل موضوعها الكثري من الباحثني تتقامسها علوم خمتلفة أو ميدانا خصبا لألحباث تتقامسها ع

شغل موضوعها الكثري من الباحثني  يف جماالت متعددة خاصة يف الثلث األخري من القرن العشرين تزامنا مع 
لى يف التطور السريع ملختلف تقنيات االنرتنيت وشبكات التواصل االجتماعي حمدثة ثورة رقمية وهو ما يتج
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مؤشرات االستخدام ما قد ينجم عنه نبوغ معريف لدى الطفل كجمهور مستخدم ومتلقي خاص ملضامني هذه 
تيارات حبثية رئيسية  3يربز يف مركز اهتمامنا من خالل هذه الورقة البحثية واليت تتقاطع عندها  الشبكات وهو ما

لطفل واالشباعات وهذا ما سنقف عنده من ا،الطفل واالستخدامات،وهي شبكات التواصل االجتماعي والطفل
  .خالل هذه الورقة البحثية
  :الخلفية النظرية للدراسة

 أو نظرية االستخدامات واالشباعات حيث تعود أصول هذه النظرية إىل ارتكزت دراستنا على مقرتب أو أمنوذج
  ؟اإلعالمناس بوسائل اهتمت بدراسة اجتاه رئيسي مفاده ماذا يفعل ال,األربعينيات من القرن املاضي 

  :فروض رئيسية وهي كاأليت 5تقوم النظرية على 
  افتراض الجمهور النشط/1

م أعضاء اجيابيون تنظر نظرية االستخدامات واالشباعات إىل نشطون وفاعلون يف ،األفراد على أ
  :مستويات 3وتتشكل اجيابية اجلمهور يف استخدامه لوسائل اإلعالم من ,االتصال

 حيث أن أفراد اجلمهور خيتارون نوع الوسيلة قبل تعرضهم هلا واليت قد تكون االنرتنيت:االنتقائية ،
  .اخل...الدردشة ،ادثةاحمل
 الن التكنولوجيا احلديثة قد أتاحت للمستخدمني إمكانية ,فتعرض األفراد ال يكون بصفة اعتباطية :االستغراق

 .ندماج مع الوسيلةاحلصول على معلومات يف ظرف زمن قياسي وهو ما يتطلب اال
 تتحدد االجيابية بعد تعرض الفرد لوسائل االتصال واإلحساسات اليت تلي هذا التعرض وتشمل  :االيجابية

  .كذلك استجابة أفراد اجلمهور للرسائل اإلعالمية
  :األصول النفسية واالجتماعية/2

احلاجات املعرفية :ى النحو التايلواليت صنفها كل من كاتز وجريوفيتش باحتياجات الفرد من وسائل االتصال عل
  حاجات التكامل الشخصي ،احلاجات العاطفية،
  :دوافع تعرض الجمهور إلى وسائل اإلعالم/3

ختتلف وجهات نظر الباحثني يف دراسة دوافع تعرض األفراد لوسائل اإلعالم حيث ينظر البعض هلذه الدوافع على 
ا وتتفق الدراسات على أن هناك نوعني من ,من طرف اجلمهور  لية ميكن إدراكها وفهمها مباشرةحاالت داخ أ

م واكتساب معارف الدوافع النفعية واليت يهدف من خالهلا األفراد إىل التعرف عل:الدوافع مها ى ذوا
ودوافع طقوسية وترتبط هذه الدوافع برغبة األفراد يف االسرتخاء والصداقة واهلروب من خمتلف املشاكل ،ومعلومات

.  
  :وقعات من وسائل اإلعالمالت/4
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تنتج توقعات الفرد من وسائل االعالم من دوافع اليت ختتلف حسب األصول النفسية واالجتماعية وتعد التوقعات 
  .سببا رئيسيا يف عملية التعرض لوسائل االتصال 

  :واالشباعات المحققة اإلعالمالتعرض لوسائل /5
ربطناه باالتصال الرقمي يؤدي  إذالتعرض لوسائل اإلعالم وهنا هناك عالقة ارتباط بني البحث عن االشباعات وا

البحث عن ،هو جديد يف العامل اخلارجي اكتشاف كل ما، التعرض إىل جمموعة من االشباعات أمهها
  .حتقيق الوجود االفرتاضي,االتصال باآلخرين,االستمتاع والتسلية,املعلومات

ى البحث يف متغري أساسي أو تيار رئيسي فحواه عالقة الطفل ارتكزت دراستنا البحثية عل: إشكالية الدراسة
 ما ،اجلزائري بشبكات التواصل االجتماعي واالشباعات احملققة من ذلك وعليه طرحنا اإلشكال املنهجي التايل

  الشباعات احملققة؟ا جماالت استخدام الطفل اجلزائري لشبكات التواصل االجتماعي وما
الدراسة إىل معرفة واقع استخدام األطفال لشبكات التواصل االجتماعي وخصوصا تسعى هذه : أهداف الدراسة

  :وتبلور عن اهلدف الرئيسي أهداف فرعية منها ,شبكة فايسبوك يف عينة من املتوسطات بوالية عني الدفلى 
 معرفة عادات وأمناط استخدام األطفال لشبكات التواصل االجتماعي خاصة موقع فايسبوك ومعرفة مدى-

  .متلكهم لتكنولوجيا االنرتنيت 
  .الكشف عن دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى األطفال وأهم االشباعات اليت حتققها هلم-

  :أهمية الدراسة
تعترب اجلزائر بلدا فتيا تشكل شرحية  إذ،تكمن أمهية هذه الدراسة يف أمهية الفئة املستهدفة وهي فئة األطفال-

أخرية فان الشباب واألطفال تعترب  وحسب إحصائيات1من جمموع السكان  28/100جاوز األطفال نسبة تت
ومنه فان دراسة استخدام ,منوا من حيث االستخدام واألسرعأكثر فئة استخداما لالنرتنيت على املستوى العاملي 

ها سياق متدد امليديا األطفال للميديا اجلديدة ولتطبيقات شبكات التواصل االجتماعي تعترب ضرورة علمية أفرز 
اجلدوى االجتماعية والرتبوية والتعليمية حيث نأمل أن تساعد النتائج املتوصل إليها من  إىلاالجتماعية باإلضافة

خالل دراستنا يف رسم صورة واضحة عن واقع تعامل الطفل اجلزائري مع شبكات التواصل االجتماعي داخل 
اسرتاتيجيات تربوية وتعليمية واجتماعية مناسبة من اجل تفعيل  األسرة وخارجها ومن مثة املسامهة يف وضع

  .هلذه التطبيقات بغية بناء مستقبل أفضل ألطفال اجلزائر األجنعاالستخدام 
  :مفاهيم الدراسة

شغل موضوعها الكثري من  إذكانت الطفولة ومازالت ميدانا خصبا ألحباث تتقامسها علوم خمتلفة : الطفل/1
  .2الت متعددةالباحثني ويف جما

من امليالد وتنتهي عند طور  عرف عباس حممود عوض الطفل بأنه تلك املرحلة من عمر اإلنسان اليت تبدأ -
  3.البلوغ
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  .4هي مواقع عرب االنرتنيت تسمح لألفراد بالتواصل عرب فضاء رقمي افرتاضي:شبكات التواصل االجتماعي/2
ارة عن مواقع تشكل جمتمعات الكرتونية ضخمة تقدم شبكات التواصل االجتماعي هي عب:التعريف اإلجرائي

ا تدعيم التواصل والتفاعل بني  موعات واملؤسسات فراداألجمموعة من اخلدمات اليت من شأ   وا
  5املمارسة كما يشري أيضاإىل االستعماالت إلىيشري مفهوم االستخدام :االستخدامات/4
فض دافع وتدل الكلمة أيضا على احلال اليت يتم فيها تعين إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خ:االشباعات/4

  .6ذلك
حدود الدراسة خطوة أساسية يف البناء املنهجي ألي حبث علمي ألنه  أويعترب حتديد جماالت : حدود الدراسة

  :أنواع هي 3يؤطر الدراسة يف قالب يسمح لنا بالتحكم يف كل خطوات حبثنا وميكن أن منيز يف جماالت الدراسة 
ال اجلغرايف لدراستنا متثل يف عينة من :ود المكانيةالحد ويقصد به املكان الذي مت إجراء الدراسة فيه لذلك فان ا

  .متوسطات والية عني الدفلى 
سنوات  10وهو ما يتعلق مبجتمع البحث يف دراستنا وهم األطفال الذين ترتاوح أعمارهم من :الحدود البشرية

  .ليمهم مبؤسسات التعليم املتوسطسنة والذين يزاولون تع 16إىل 
عملية توزيع وتفريغ  أكتوبر وهي الفرتة اليت ختللتها 27أكتوبر إىل  7امتدت فرتة الدراسة من :الحدود الزمنية

  .االستمارات واخلروج بنتائج الدراسة
  :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

دف إىل تنتمي هذه الدراسة إىل نطاق الدراسات االستكشافية االستطالعية  ا تلك البحوث اليت  اليت تعرف بأ
دف تكوين أو حتديد مشكلة  وإلقاءاكتشاف ظاهرة معينة أو جمموعة من الظواهر  املزيد من الضوء عليها إما 

  .7معينة بدقة قبل البدء يف دراستها أو وضع جمموعة معينة من الفروض حول مشكلة حمددة بغرض اختبارها 
تم بدراسة ورصد استخدامات شبكات التواصل االجتماعي لدى الطفل وباعتبار دراستنا هي د راسة استطالعية 

اجلزائري ومعرفة االشباعات احملققة فقد استخدمنا املنهج املسحي الذي يعد من أكثر املناهج املستخدمة يف 
 واإلملاممن التعرف الدراسات املتعلقة بدراسات اجلمهور ويعرف منهج املسح بأنه الطريقة اليت متكن الباحث 
وقد اعتمدنا املسح ,بالظاهرة املدروسة من حيث العوامل املكونة هلا والعالقة السائدة داخلها يف احليز الواقعي

بالعينة نظرا الستحالة تطبيق املسح الشامل على مجهور األطفال املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي 
  .داخل منازهلم بوالية عني الدفلى 

  :جمع البيانات أدوات
ستبانة جلمع املعلومات من األطفال عينة املالحظة واإل أدايتلغرض حتقيق أهداف البحث العلمي استخدمنا 

م ومن مثا توزيع - متوسطات–الدراسة،حيث قمنا بزيارة عينة من املؤسسات الرتبوية  وااللتقاء بالتالميذ وحماور
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ا يف  ومتثلت املؤسسات التعليمية,االستمارات عليهم متوسطة  ،متوسطة مغراوي حممد جبليدة:اليت قمنا بزيار
  .متوسطة طوايبية رابح عني الدفلى،بـسيدي خلضر مسعودي أمحد
  :عينة الدراسة 

باعتبار العينة هي عبارة عن جموعة جزئية ن جمتمع البحث يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ومن مث 
ن دراستنا استطالعية فقط مت اختيار عينة وأل8وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلياستخدام تلك النتائج 

مفردة  100استمارات  ليصبح العدد النهائي  10مفردة وبعد التوزيع واجلمع مت استبعاد  110قصديه قدرت ب 
  استمارة 100مبعدل 

  عرض وتفسير نتائج الدراسة
  :م شبكات التواصل االجتماعيتوزيع عينة الدراسة حسب بداية استخدا

  النسبة  التكرار  بداية االستخدام
  %30  30  اقل من سنة

  %25  25  سنوات 03من سنتني إىل 
  %45  45  سنوات 03أكثر من 

موع   %100  100  ا
سنوات  03من خالل اجلدول  نستنتج أن النسبة األكرب من األطفال بدءوا يف استخدام االنرتنت من أكثر من 

ممن بدءوا يف االستخدام منذ اقل من سنة مث تليها نسبة ممن يستعملونه من % 30مث تليها نسبة % 45بنسبة 
  %.25سنوات واليت قدرت نسبتهم ب  03سنتني إىل 

% 70سنوات بنسبة  03ميكن القول أن غالبية العينة بدؤوا التعامل مع االنرتنت منذ أكثر من 
)=25+%45. (%  
  :التواصل االجتماعي واالشباعات المحققة منها تمثالت األطفال نحو شبكات-

  النسبة  التكرار  التمثل
شبكات التواصل مظهر للتقدم 

  .والتحضر
21  21%  

  %13  13  .وسيلة تعلم وتثقيف
  %59  59  .وسيلة اتصال وتعارف
  %7  7  وسيلة ترفيه وتسلية

موع   %100  100  ا
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ن شبكات التواصل كوسيلة اتصال وتعارف بالدرجة األوىل بنسبة يشري اجلدول إىل أن أفراد العينة املبحوثة ميتلكو  
، ويف املرتبة األخرية وسيلة %3مث وسيلة تعلم وتثقيف بنسبة % 21مث مظهر للتقدم والتحضر بنسبة % 59

  .، ويفسر هذا التمثل حسب طبيعة الطفل ملضامني شبكات التواصل االجتماعي%7للرتفيه والتسلية بنسبة 
  :محققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعياالشباعات ال

  النسبة  التكرار  االشباعات احملققة
  %30  30  توسيع املعارف

  %10  10  قضاء للتسلية والرتفيه
  %15  15  إقامة صدقات جديدة

  %45  45  التحصيل العلمي
موع   %100  100  ا

ي حتقق اشباعات معرفية وترفيهية لألطفال من خالل القراءة األولية للجدول تبني أن شبكات التواصل االجتماع
يتفق مع أمنوذج االشباعات املعرفية الرتفيهية يف تصور األمنوذج أو نظرية  وهو ما,تبني من خالل إجابتهم  وهذا ما

  .االستخدامات واالشباعات
  :ومناقشتها النتائج العامة للدراسة

  :توصلت الدراسة إىل نتائج أبرزها
 لشبكات التواصل االجتماعي من اإلناث كما أن استخدامهم لشبكات التواصل  الذكور أكثر استخداما

األطفال يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي وخاصة  كما أن،االجتماعي بدا يف وقت أبكر من اإلناث
يوجد زمن حمدد  حيث ال،يف املدرسة وأحياناموقع فايسبوك بصفة غري متكررة ولكن غري منتظمة داخل البيت 

  .ستخدام وال لفرتة معينةلال
 التعليمي املستوى بارتفاع الفردية صفة وتزداد فردية بصورة االجتماعي التواصل شبكات األطفال غالبية يستخدم 

 مقارنة األهل حضور يف االجتماعي التواصل شبكات بكثرة يستخدمون والثاين األول املستوى يف املتمدرسني لكن
  .متوسط والرابع الثالث ستوينيامل يف املتمدرسني من باآلخرين
 من مظهر هي الثانية املرتبة ويف األول املقام يف تعارف وسيلة هي االجتماعي التواصل شبكات أن األطفال يعترب 

  .األخرية املرتبة يف ترفيه وسيلة مث الثالثة، املرتبة يف وتثقيف تعليم وسيلة مث والتحضر، التقدم مظاهر
 املقربني واألقارب األصدقاء مع التواصل مثل لألطفال اشباعات عدة اعياالجتم التواصل شبكات حتقق 

 خالل من والرتفيه التسلية قضاء وكذلك واملعرفة الثقافة توسيعو  لالمتحانات والتحضري الواجبات حل على واملساعدة
 .االلكرتونية األلعاب
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 على ينبغي لكن،لألطفال تنفسوم منابر أصبحت االجتماعي التواصل شبكات أن القول ميكن ذلك ضوء يف 
 حصل مثلما نقمة إىل تتحول وال كنعمة تستمر لكي التكنولوجيا هلذه األحسن االستغالل على أطفاهلم تعويد باءاآل
  .والفايسبوك الذكية اهلواتف تطبيقات عرب املتاحة األزرق احلوت لعبة بسبب نفسه شنق الذي الطفل مع

  :وتوصياتها الدراسة خالصة
 خالل من االجتماعي التواصل بشبكات اجلزائري الطفل عالقة على الوقوف البحثية الورقة هذه خالل من حاولنا
 الدراسة نتائج على بناءا و له احملققة واالشباعات الطفل على وانعكاساته وجماالته االستخدام سياق أو جمال رصد
  :أمهها واالقرتاحات التوصيات بعض تقدمي أو إدراج ميكن
 للطفل والتكنولوجي املعلومايت الوعي لرفع وذلك والتكنولوجية الرقمية الثقافة مبواضيع الدراسية ملقرراتا تدعيم 

ة لتهيئته اجلزائري  حول الدراسات من املزيد إجراء مع،الرقمية العوملة سياقات من محلته مبا 21 القرن حتديات ا
  .االجتماعي التواصل وشبكات بامليديا الطفل عالقة
 حيسن جيل لتكوين واملتوسط االبتدائي التعليم مرحلة يف االتصال وتكنولوجيا اآليل اإلعالم مادة إدراج رورةض 

 لكيفية لتوجيههم واألمهات اآلباء لفائدة إعالمية وأيا تكوينية بدورات القيام ضرورة مع،اجلديدة امليديا مع التعامل
 .االستخدام هذا خيص فيما واملشورة النصح تقدمي ضرورة مع احلديثة التكنولوجيا مع التعامل
  :الدراسة مراجع

لس منشورات،231 رقم،املعرفة عامل،رضوان السالم عبد ترمجة،-املستقبل طريق– االنرتنيت بعد املعلوماتية،جيتس بيل-1  والفنون للثقافة الوطين ا

  .93 ص،1998،واآلداب
 خمرب،االستهالك وثقافة باإلشهار معنون مجاعي كتاب ضمن منشورة دراسة،االستهالكي تمعوا واالستهالك اإلشهار مفاهيم يف،شريط حورية-2

  .15ص،3،2016 اجلزائر جامعة،واالشباعات االستخدامات
  .33 ص،2001،اإلسكندرية،للنشر اجلديدة اجلامعة دار سيولوجية،سو  دراسة– الطفل وثقافة التلفزيونية اإلعالنات،عوض حممود عباس-3
  .79 ص،2015،املتحدة العربية اإلمارات،اجلامعي الكتاب دار،1ط،جديد اتصايل منط حنو املواطن صحافة،املعطي عبد سيدال ا-4
 ،مرباح قاصدي جامعة،واالجتماعية اإلنسانية العلوم جملة ،اجلزائرية اجلامعة يف العلمي بالبحث وعالقتها التفاعلية االتصال تكنولوجيا ،تومي فضيلة-5

  .23ص،2011،ورقلة
 للبحث االتصال اجتماع علم خمرب،وآخرون سفاري ميلود ترمجة،منهجية عناصر االتصال يف البحث،فايل أ،أمي الرا-6

  .33ص،2009،قسنطينة،والرتمجة
  .119ص،1998، القاهرة، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار،الدويل واإلعالم العام والرأي االتصال يف البحث مناهج،بدر امحد-7
  585ص،2004، القاهرة،والتوزيع للنشر الفجر دار،1ط،اإلعالمي املعجم، حجاب منري حممد-8
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  اآلثار النفسية واإلجتماعية لوسائل الترفيه الحديثة على الطفل
  

  2جامعة وهران /رقاد العونية  .أ
  raounia@yahoo.fr : االلكتروني البريد  

  2جامعة البليدة /ينات جهيدة  توبر .أ
 djahidat@gmail.com:  االلكتروني البريد 

  
  : بالعربيةملخص 

تمع وحامل مشعله من عادات وتقاليد ونظم وكذا احملافظة عليه من االندثار       إال انه ويف اآلونة األخري .يعترب الطفل ركيزة ا
عالمي بإجيابياته وسلبياته،أصبح من الصعب أن مننع أطفالنا من هذه التكنولوجيا باعتبارها وسيلة من وسائل ويف ظل الغزو اإل

وقد جاءت هذه املداخلة للتبصري باآلثار النفسية واالجتماعية لوسائل الرتفيه احلديثة على . الرتفيه يلجأ إليها الطفل وقت فراغه
   .جيل يكون جمتمع ينهض على أكتاف تربية سليمة فاضلةالطفل واقرتاح حلول قد تسهم يف بناء 

  .اآلثار النفسية واالجتماعية  -الطفولة  –وسائل الرتفيه احلديثة  -وسائل اإلعالم  :الكلمات المفتاحية 
Abstact :  
  The child is considered the pillar of society and the holder of its customs, traditions and 
systems, as well as maintaining it. However, in light of the media invasion of its pros and cons, it 
has become difficult to prevent our children from this technology as a means of entertainment 
resorted to the child in his spare time. This intervention was to introduce the psychological and 
social effects of modern entertainment on the child and propose solutions that contribute to 
building a healthy generation and a better society. 

    :مقدمة 
يقوم باكتشاف والديه يف البدء، مث ف، فيسهم يف منوه جسديا وفكريا، بهحييط إن الطفل ينمو بشكل سريع ويتأثر بكل ما       

ا . حياول مدفوعا بفضوله أن يفهم كل ما يدور حولهو وتتكون باالتصال باآلخرين،  تبدأ تتثبت شخصيته وما مييز هذه املرحلة أ
وحب اللعب والتسلية والرتفيه وكذا االستطالع واالكتشاف والفضول، فتمثل التسلية والرتفيه بالنسبة له  مرحلة حركة ونشاط

ا أكثر األنشطة ممارسة وحركة لديه وجتعله  أنشطة طبيعية، تساعد على منو خياله الكتشاف العامل احمليط به، فنجده يفضلها أل
التكنولوجي وكذا انتشار ظواهر اجتماعية  اآلونة األخرية ومع غزو التطور إال أنه ويف .يكتشف أصدقاء جدد ومعارف جديدة

إىل غريها من اجلرائم املرتكبة ضد الطفل،أصبحت وسائل اإلعالم ...متس الطفل بشكل مباشر من اختطاف واملتاجرة باألعضاء 
م، األمر  الذي سهل مهمة اإلعالم يف تأدية رسالته يف ظل هي ضالتهم الوحيدة للتسلية والرتفيه مللء أوقات فراغهم وتلبية حاجا

،فهما أحد أهم هذه )التلفزيون واألنرتنيت ( وجود متلق مستعد وتعدد الوسائط وتطورها وتناسبها لكل الشرائح العمرية، وأمهها
خاصة األطفال، فمن الوسائل حيث تقدمان الصورة والصوت ومزايا تكنولوجية أخرى كثرية معا، فتعد أشدها تأثريا على األفراد 

خالهلا يتعلم الطفل مهارات جديدة وتطوير مهاراته القدمية، فهي ورشة اجتماعية جيرب عليها األدوار االجتماعية املختلفة وضبط 
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إال أن هذه األدوات اخلاصة بالتواصل اجلماهريي بني الطفل والعامل اخلارجي قد تطورت . االنفعاالت والتنفيس عن  خماوفه وقلقه
ا بصورة كبرية خاصة يف اجلانب املرئي وتوافرت العديد من اخليارات فطغى عليها أسلوب  من حيث االستعمال والربامج املرتبطة 

ار للمنافسة،  م املعرفية وثقافتهم  إذالرتغيب واإل جند بعض األطفال ال يعرفون الشارع وال يتفاعلون مع املدرسة وأسرهم ،وماد
ا املؤثر األول واألقوى  الشخصية مصدرها وسائل اإلعالم، وهذا ما ألزم طرح اإلشكال عن إمكانية تصنيف وسائل اإلعالم بأ

   لوسائل الرتفيه احلديثة على الطفل ؟ واالجتماعيةعلى الطفل ؟ وعن اآلثار النفسية 
  :أهم المفاهيم :  1 

   :مفهوم الطفولة -1-1
اليت تبدأ من حلظة الوضع وتستمر حىت سن البلوغ، فهي مرحلة حتمية ) والنم(الطفولة مرحلة من مراحل السنوات التطورية    

ا كل مولود بشري، ينمو ويتكون وينشأ فيها جسميا وف ودينيا  واجتماعيازيولوجيا وحسيا وحركيا وعقليا ولغويا ونفسيا يطويلة مير 
الطفل يف اللغة هو الصغري من كل ، و) 135:  2008عبد الرحمان الواني ، ( . الذي يعيش فيه االجتماعييف أسرته ويف حميطه 

ى {:شيء، ومتتد الطفولة من الوالدة إىل البلوغ، وقد يكون واحدا و قد يكون مجعا، قال تعاىل َل وا عَ رُ ْظهَ َ أَِو الطِّْفِل الَِّذينَ َملْ ي
اِت النَِّساء رَ وْ نة عشرة فيستطيع التمتع حبقوق خاصة، أما ويقصد به قانونيا هو كل إنسان مل يتجاوز الثام ).353: 31:النور( }عَ

  .من الناحية الشرعية فهو الذي مل يبلغ احللم
الدولية لألمم املتحدة حلقوق الطفل واليت مت مبوجبها املصادقة على وضع إتفاقية خاصة حبقوق الطفل بتاريخ  االتفاقيةحسب و 

قوق الطفل و تكون إلزامية اليت تعرف الطفل وفقا للمادة األوىل أول أداة دولية تعاجل ح االتفاقيةوتعترب هذه  1989نوفمرب  20
" ( كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه : " من مشروعها على أنه 

  .  1992ديسمرب  23بتاريخ  االتفاقيةواجلزائر على هذه .  ) 334:  1989الدقاق ، 
مفهوم الطفل يف علم النفس على معنيني معىن عام ويطلق على األفراد من سن الوالدة حىت النضج اجلنسي، ومعىن وينطوي 

 .خاص ويطلق على األعمار فوق سن املهد وحىت املراهقة
خص ما دام أما علم الرتبية يطلق الطفل على الولد أو البنت حىت سن البلوغ أو على املولود ما دام ناعما، وقد يطلق على الش

مستمر النمو اجلسدي والعقلي، ولألطفال مراحل منو خمتلفة فمنهم املتقدم واملتخلف، والنبيه واخلامل، والسوي والشاذ، 
  ) 138:  2008عبد الرحمان الواني، (. واملنطوي واالجتماعي

كليا   اعتمادايعتمد فيها الفرد على والديه مما سبق نستخلص أن الطفولة هي تلك املرحلة املبكرة من احلياة اإلنسانية اليت *     
ا بل هي قنطرة يعرب عليها الطفل حىت  فيما حيفظ حياته ، ففيها يتعلم ويتمرن للفرتة اليت تليها وهي ليست مهمة يف حد ذا

 .ماعيالنضج الفسيولوجي والعقلي والنفسي واالجتماعي واخللقي والروحي واليت تتشكل خالهلا حياة اإلنسان ككائن اجت
 بصورة مذهلهمؤخرا هي أدوات التواصل اجلماهريية بني الطفل والعامل اخلارجي وقد تطورت :مفهوم وسائل اإلعالم -1-2

جند بعض األطفال ال يعرف الشارع وال يتفاعل مع املدرسة وال  أننايف اجلانب املرئي وتوفرت العديد من اخليارات لدرجة خاصة 
ا املؤثر األول خيالط أسرته وجل مادته املعر    فية وثقافته الشخصية مصدرها وسائل اإلعالم لذلك ميكن تصنيف وسائل اإلعالم بأ

 . واألقوى على الطفل 
دف إىل املتعة والتسلية على الصعيدين الشخصي  :وسائل الترفيه الحديثة مفهوم -3- 1  تقدم وسائل اإلعالم مواد إعالمية 

دف كسر روتني احلياة ا   )  134:  2008داليا محمد تيمور زكي ، .( ليومية للجمهورواجلماعي 
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التلفزة والسينما واحملطات الفضائية  وبالتايل فإن وسائل اإلعالم والرتفيه تتنوع يف وقتنا احلاضر بشىت األشكال ومنها الراديو أو*   
واهلواتف واللوحات الذكية، واأللعاب اإللكرتونية ) ربالفيسبوك و التويرت واإلنستغرام والفاي( االجتماعيو األنرتنت، ومواقع التواصل 

  .  ووسائل العرض املرئية احلديثة والرسوم املتحركة واجلرائد والكتب  )CD DVD ,(والفيديوهات واألقراص املضغوطة واملدجبة 
  تبط بعالقات متعددة يعيش اإلنسان منذ آدم عليه السالم حىت اآلن داخل مجاعات تعددت أمساؤها وير : وظائف اإلعالم -2

  ، وتتعدد أشكال االجتماعيةمصطلح التنشئة  االجتماعيويطلق على هذا التفاعل . مع اآلخرين حوله ويدخل معهم يف تفاعالت
  .مبا فيها الرتبية والتعليم  االجتماعيةالتفاعل وبالتايل تتعدد أشكال ونوعية العمليات 

ى أساسها تبادل املعاين املوجودة يف الرسائل اإلعالمية اليت من خالهلا يتفاعل األفراد وينظر إىل اإلعالم على أنه عملية يقوم عل  
ومهمته نشر . من ذوي الثقافات املختلفة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتوصيل املعىن واحلقائق حول موضوع الرسالة اإلعالمية

طارق شريف يونس ، .( إلعالم هو أداة من أدوات العالقات العامةاحلقائق واألخبار واآلراء لشرائح خمتلفة من اجلماهري، وبذلك ا
وهو ميلك القدرة على مضاعفة األصوات والكلمات طاملا هناك من يسمع ويقرأ، ولإلعالم وظائف عدة نوجزها ، ) 250:  2008

   )134: 2008داليا محمد تيمور زكي، ( : فيما يلي

واملشكالت، مما يساعد الفرد على  واملعلومات والبيانات عن األحداث والظواهراإلعالم يعمل على تزويد اجلمهور باألخبار  
تكوين رأي وإجتاه عما يدور حوله ووعيه بالقضايا املطروحة، كما يعمل على عرض القيم واملفاهيم واملعتقدات وأساليب احلياة 

م عديل معتقلتاملختلفة سواء احمللية أو الدولية بغرض التأثري على اجلمهور  تمع ، قيكما . وميوهلمدا وم بدور تعليمي ألفراد ا
دف القضاء على الروتني  تمع    .باإلضافة إىل دوره يف توفري الرتفيه والتسلية من خالل املسامهة يف ملء أوات الفراغ لدى أفراد ا

  :أساسيات اإلعالم والمبادئ التي يقوم عليها -3
حيحة اليت تدعمها األرقام واإلحصاءات من خالل التجرد من الذاتية والتحلي باملوضوعية يف على اإلعالم أن يقدم احلقائق الص   

 . عرضها، يسوده الصدق واألمانة يف مجع البيانات من مصادرها األصلية والتعبري الصادق عن اجلمهور الذي يتوجه إليه اإلعالم 
أن تتوفر فيه املوضوعية والصدق فيما ينقله من أخبار وحقائق  وبالتايل فاإلعالم هو نشاط اتصايل باجلماهري العريقة جيب 

ومعلومات، رغم أن مسألة املوضوعية والصدق تثري جدال كبريا بني النظم السياسية وكذلك من وجهة نظر اخلرباء والباحثني 
 )   11:  1988مروان كجك ، ( . والدارسني السيما تأثريه على األسرة والطفل

  :عالم التي لها عالقة بالطفلأهم وسائل اإل -4
هي عملية ديناميكية يتم فيها التفاعل وتبادل التأثري والتأثر بني الفرد واحمليط مما يؤدي يف النهاية إىل  االجتماعيةإن التنشئة      

لذي تشكيل شخصية متميزة ذات طابع ثقايف وسلوكي معني فهي ذات أمهية يف حياة الطفل،ومهما يكن فإن مدى التأثر ا
ا الفرد، كما يتأثر الطفل بواسطة احملاكاة والتقليد بسلوك احمليطني به، ويتم  يتعرض الفرد له يتحدد أيضا مبراحل النمو اليت مير 

وسيلة من وسائل اإلعالم للوصول إىل آالف ماليني األفراد من اجلمهور وتتمثل هذه  استخداماللجوء إىل االتصال اجلماهريي عرب 
  :  ن أهم هذه الوسائل اليت هلا عالقة بالطفل وحياته وتربيته وترفيهه مايلي الوسائل، وم

 اجلماهريي استخداما حيث ميكن الفرد محله من مكان إىل آخر، كما  االتصاليعد املذياع أسهل وسائل  :الوسائل املسموعة 
وتتمثل يف الكتب والقصص مبختلف  ):ةاملكتوب(لوسائل املطبوعةواإليه يف أي مكان كوسائل النقل مثال  االستماعميكن 

للوصول إىل مجاهري   استخدامهميكن  اتصايلأقوى وسيط وهي ): األنرتنيت(الوسائل اجلديدة يف اإلعالم و  أنواعها وأشكاهلا
:  2015هباس بن رجاء ، سعود سيف ، ( ).صور متحركة وصوت ونصوص( كربى من خالل تقدميها للبيانات بشكل متنوع 

 twiter ،face(من خالل إنشاء صفحات جمانية تروجيية و يف توفري املصاريف  اقتصاديةاألنرتنيت وسيلة  وتشكل  )82
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book ،youtub وdvd  ( الوسائل املرئية و)من وسائل اإلعالم اجلماهريية اليت يلجأ إليها كل هي ): التلفزيون والسينما
تمع من أجل التسلية والرتفيه و قضاء أوقات الف وسائل مرحية وأشكال  واالتصالراغ ،كما وفرت تكنولوجيا اإلعالم فئات ا

فؤادة عبد المنعم ( .خمتربة فيما قبل يف جمال التسلية والرتفيه، ووسائل العرض املرئية احلديثة مل تكن متاحة أو لالتصال
  ) 147: 2011البكري،

  : فلأهم الدراسات التي أثبتت تأثير وسائل الترفيه الحديثة على الط -5
تمع اجلماهريي يتعامل مع الواقع       عرب الصور واملعاين اليت تعمل  االجتماعيلقد أثبتت الدراسات العلمية أن الفرد يف ا

، تنعكس هذه املعاين والقيم االجتماعيةوسائل اإلعالم على ترسيخها، وبعد مسافة زمنية ممتدة وعرب عملية معقدة من التنشئة 
هذه املعاين والقيم تصبح بالنسبة للفرد بديال عن الواقع أو مفتاحا ملقاربته، دون نفي األدوار اليت و . جههعلى سلوك الفرد وتو 

، نطرح من خالل هذه الدراسة كل هذه املسائل االجتماعيةتلعبها بقية املؤسسات األخرى يف بناء تصور الفرد عن ذاته وعن البيئة 
تمعوغريها، وهذا عرب الكشف عن عالقات التب كما تساهم هذه الدراسة يف النقاش . ادل والتفاعل بني وسائل اإلعالم وا

تمع  االجتماعيواجلدل    )   6:  2007بلقاسم بن روان ، (  .القائم حول دور ووظائف وسائل اإلعالم يف ا
تمعات سواء بهباس  كما يرى     شكل مباشر أو غري مباشر أن وسائل اإلعالم واإلتصال اجلماهريي تؤثر يف األفراد وا

الت، الراديو، التلفزيون والسينما:مثل  ) 55:  2015هباس بن رجاء ، .(الصحف، ا
أن املشكلة تتمثل يف أن وسائل اإلعالم قد تنوعت وتشعبت يف السنوات األخرية  عبد الرزاق محمد الديلميويرى الدكتور      
وي الذي أصبح وسيلة إعالم خطرية وأصبحت الرسائل اإللكرتونية املتبادلة خالله اإلنرتنت والعاب الكمبيوتر واهلاتف اخلل: مثل

ا تتخطى كل احلواجز، إن خطورة مراحل الطفولة وما ميكن أن يرتتب عليها من نتائج خطرية  من أسرع وسائل اإلعالم شيوعا أل
تمع من عدمه كانت احد أهم بواعث الغوص يف موضوع هذا الكتا ب الذي نتمىن من اهللا أن نكون قد وفقنا يف على تقدم ا

    ) 112:  2012عبد الرزاق محمد الديلمي ، ( .تقدمي ما أمكننا خلدمة جمتمعنا العريب
يف دنيا الرتبية جيب أن يتاح أكرب قدر ممكن من : " رأيه يف القول التايل  El Keindالكايند وقد خلص العامل األمريكي     

ام األجهزة واألدوات اليت متكنهم من حتصيل املعارف واملعلومات إذ ميكنهم يف العمليات املنطقية الرياضية النشاط الذايت باستخد
أن يفهموا ما يصلون إليه بأنفسهم، وإذ حاول الكبار أن يسرعوا يف إحداث هذا التعلم، فإن األطفال سوف حيرمون لذة 

  )  Olson. G. M et IL, 1968 : 227-232( " فروض عليهماإلكتشاف بأنفسهم، ولذلك تقل فاعلية ذلك التعليم امل
  كما أثبتت الدراسات أن التليفزيون أثر كبري ومباشر على املشاهد ويؤثر يف إنفعاالته وسلوكياته باإلضافة إىل التأثري يف عاداته       

  سات أن للتليفزيون دورا بارزا يف إنشاء اخلوفوأخالقه، وهذا التأثري يكون أشد على الطفل الصغري حمدود اخلربة، و قد بينت الدرا
     ) 47:  2009عزيزة صبحي ، (  و القلق يف نفوس األطفال من خالل أفالم الرعب مما ينعكس على أمن الطفل و ثقته يف نفسه 

ال يرى أن هناك آثار للقنوات الفضائية على األطفال من خالل الدراسات اليت  خالد الشنتوتبينما الدكتور     متت يف هذا ا
ا ، فإذا دخلوا املدرسة تكون  م يف مشاهد ليت توصلت نتائجها أن أطفال ما قبل املدرسة يقضون ما بني ثلث إىل نصف أوقا
ا على مقاعد الدراسة، كما أنه يستحوذ على وقت طويل من  ا يف مشاهدته مساوية تقريبا للمدة اليت يقضو املدة اليت يقضو

م  لة املعرفة التابعة لوزارة املعارف بالسعودية حول قضاء الطالب لإلجازة الصيفية تبني أن كم. إجاز ا ذكر أنه يف دراسة 
   ) 110:  1990أحمد الشنتوت ، ( . للقراءة % 11من الطالب يضعون األولوية ملشاهدة التلفزيون و% 30
  ):من الناحيتين اإليجابية والسلبية(الطفللوسائل الترفيه الحديثة على  واالجتماعيةاآلثار النفسية  -6
  : للتليفزيون على الطفل واالجتماعيةاآلثار النفسية   -6-1  
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  : إن التليفزيون يؤثر بصفة إجيابية  على الطفل كما يلي 
  ،اعد على تغذية ا يسممتنمية وتطوير خيال الطفل، وحتفيزه على التفاعل مع املعرفة اليت يتلقاها سواءا من التلفاز أو احلاسوب

 .قدراته
  اجلمع بني الدور الثقايف والرتبوي والرتفيهي يف آن واحد مما يسهل ضمان حصول الطفل على املعرفة والرتبية الصحيحة

ا، باإلضافة إىل الرتفيه عن نفسه وتسليته بشيء مفيد  .والتعرف على السلوكيات الصاحلة ودفعه للقيام 
 واالكتشاف واالستطالعملتعلقة بنموه العقلي كالبحث إشباع حاجات الطفل اإلنسانية وا . 
 يصقل وجدانه وأحاسيسه ويدرب حواسه منذ صغره على اإلصغاء واملتابعة والربط والتحليل. 
  يقوم بنقل ثقافات الشعوب املختلفة، مما يتيح للمشاهد التعرف عليها. 
  اعات و دد الصحة العامة متابعة أهم األحداث العاملية مثل احلروب، وانتشار ا  . األوبئة اليت 
 تمع باألمور الرتبوية والدينية اليت حيتاجها من واحملاضرات والندوات   واالجتماعيةالرتبوية والطبية  االستشاراتبرامج : تثقيف ا

اعل يف جذب اطبة حاسيت السمع والبصر عند املتلقي مما له أثر فخم، و كما جيمع بني الدور التثقيفي والرتبوي والرتفيهي
 .االنتباه، وهذا األسلوب يعد من أهم الوسائل التعليمية املتميزة

 احلاجة إىل البحث و حب املعرفة و االستطالع اخل: قدرته على إشباع حاجات مرحلة الطفولة مثل. 
  :أما من الناحية السلبية فنجد

  عالقة مباشرة ما بني أفالم العنف التلفزيوين حبيث أشارت دراسة على سلوك األطفال إىل أن هناك : التشجيع على العنف
اجلرمية يف السبعينات والثمانينات، حبيث ان مشاهدة األطفال للعنف من خالل التليفزيون جيعلهم أكثر  وارتفاعيف الستينات 

  )    48:  2009عزيزة صبحي، .(ميال لإلجرام بتقدم سنهم
 األطفال أن هذه  اعتقادجد هذه العادات السيئة وهذا ما يؤدي إىل الرتويج للخمور والتدخني من خالل األفالم اليت مت

هي احلل املناسب للهروب من املشاكل وكذا التشجيع على التدخني من خالل اإلعالنات التجارية  االجتماعيةاآلفات 
ذه وتصوير املشاهري من ممثلني ورجال أعمال وهم يدخنون أو يشربون مما يؤدي إىل ربط العالقة بني الش هرة واملال واجلاه 

 . اآلفات يف أذهان األطفال 
  إثارة الغرائز اجلنسية وذلك من خالل األفالم املعروضة عرب القنوات واليت ال ختلو من اإلثارة اجلنسية للجنسني حبيث تتضمن 

  .واالختالط بني اجلنسني مشاهد فاضحة تصور العالقة بني الرجل واملرأة عند انفرادمها والتشجيع على اللباس غري احملتشم 
  لألطفال وذلك مبا تعرضه خمتلف القنوات الفضائية أثناء تقدميها  االستهالكي االقتصاديكما يشجع التليفزيون للجانب

ا بل حيفظوا ألفاظها، وتكون لديهم رغبة ملحة  لرباجمها من الدعايات واإلعالنات املبهرة ملختلف املنتجات، فيتأثر األطفال 
     ) 125:  2007بلقاسم بن روان ، ( . اء تلك املنتجات بصرف النظر عن قيمتها املالية والغذائيةيف اقتن

  م و كل من هم من حوهلم فتؤثر عليهم  التقليد األعمى يف قصات  وو يصبحوا منعزلني  اجتماعيايبعدهم عن كل احمليطني 
 .معارضة لديننا اإلسالمي احلنيف  الشعر وإرتداء املالبس اليت ال يقبلها الذوق العام و فيها

 وذلك من خالل أن الطفل يقضي وقت كبري أمام التلفزة مما يؤدي إىل ختلف يف قدراته على التصور : جانب اإلبداع والتخيل 
 يت متثلها واإلبداع و التخيل واإلبتكار، وهذا ما يتناقض مع املطالعة و القراءة اليت تكسب األطفال النظر إىل الصورة املقروءة ال

    ) 96:  2012عبد الرزاق محمد الديلمي ، (  .احلروف مما يساعده على اخليال الواسع 
   إخنفاض مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ والتكاسل عن القيام باألنشطة التعليمية. 
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 110: 1990أحمد الشنتوت ،( . أحالم مزعجة و تبول الإرادي و ظهور العدوانية لدى األطفال (  
    : اآلثار النفسية واإلجتماعية للرسوم المتحركة على الطفل -6-2
  تنمي خيال الطفل وتغذي قدراته العقلية حبيث جتعله يقوم باعمال مبتكرة  كما تزود الطفل مبعلومات ثقافية منتقاة وتسارع

  .ييف العملية التعليمية، وتقدم له لغة فصيحة قد تساعده على تنمية رصيده املعريف التعليم
  تعمل جاهدة على و تقوم بالرتويج للعبثية والسعي وراء النصر بأي وسيلة مما يؤثر على أفكار ومعتقدات األطفال الرتبوية

 Superنشر أفكار عن أبطال ومهيني وجتعلهم قدوة مثل أن جند الرجل اخلارق و حتريف القدوة واخلري والشر بطرق سلبية 
man والرجل الوطواط ،Bat manالعنكبوت  ، والرجلSpider man وغريهم من الشخصيات الومهية اليت ال وجود ،

ردة من أي بعد إمياين متناسني القدوة املتمثلة يف رجال الدين والصاحلني  .(  هلا حبيث تضيع القدوة يف خضم القوة اخليالية ا
  )15:  هـ1424ذوقان عبد اهللا ، 

  يب على املضمون األجنيب بقيمه ومفاهيمه وعاداته وسلوكياته مما حيدث خلل يف إعتماد برامج الرسوم املتحركة يف العامل العر
  .تكوين شخصية الطفل العريب املسلم 

  : النفسية واإلجتماعية لأللعاب اإللكترونية على الطفل اآلثار -3- 6 
  تساهم يف نشر العنف والوحشية وبالتايل تساهم يف ظهور النزعة العدوانية لدى األطفال. 
 تؤثر على اإلحساس باألمن واألمان لدى الطفل وجتعله و ان األطفال عليها وتركهم للدراسة واملراجعة وحل التمارين املنزلية إدم

 .حيس باألمل والصراع نتيجة األصوات املرتفعة وحدوث التوتر لديهم  والغضب الشديد  واألنانية 
  م الشديد 44كر أن نسبة جرائم األطفال إرتفعت إىل زيادة نسبة اجلرائم والعادات السيئة، ففي دراسة غربية ذ ٪ بعد إدما

     ) 63-62:  2009عزيزة صبحي ، . ( على هذه األلعاب اإللكرتونية
  : للفيديو كليب على األطفال واالجتماعيةاآلثار النفسية  -4- 6 
 الة والتأكيد عليهايساهم يف تقدمي اجلديد للطفل وبعض النصائح اجليدة يف شكل جديد وجذاب لنشر الرس. 
 يساهم يف التقليد اللفظي للكلمات مما يساعد يف الرفع من الرصيد اللغوي للطفل برتديده للكلمات وحفظها.  
 تعطل خيال الطفل ألنه يستسلم للمناظر اليت يشاهدها عرب الفضائيات فيغيب لديه احلس النقدي. 
 فكار خبيثة من وراء ذلكيستغل حفظ األطفال لتلك األغاين وترديدها حبيث يزرع أ. 
 تمعات وتباين التقاليد الثقافية  ما أن وسائل اإلتصال اجلماهريي الك تعري أدىن إنتباه إىل خصوصية اجلمهور وإىل تباين ا

    )  06: 2007بلقاسم بن روان ، ( . وأمناط اإلتصال وأشكاله السائدة لدى الشعوب واألمم
 عرض مظاهر : طات التلفزة العربية تستورد نصف ما تبثه من املصادر الغربية من بينها منظمة اليونسكو إىل أن حم قد نبهت

 لبعض البدع جيعله و الدعاية الكفر حبيث يألف األطفال الكثري من تلك املظاهر السلبية، كذلك  إستضافة السحرة والكهان 
   ) 15: هـ 1424ذوقان عبد اهللا ، ( . يسعى للتقليد

 السهر وتغيري أمناط احلياة مثل األكل و حصيل الدراسي للتالميذ والتكاسل عن القيام باألنشطة التعليمية إخنفاض مستوى الت 
  )  38-21: هـ 1420محمد عوض ، ( . و النوم 

  : التربوية لوسائل الترفيه الحديثة على الطفل اآلثار -6-5
 تمعية ا م اللغوية وقيمهم ا ألصيلة وتضعف الوازع الديين لديهم نظرا ملا يتلقونه من أفكار وتؤثر على لغتهم العربية ومفردا

 .وأخالق خمتلفة عن الدين اإلسالمي
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  التشويش على املؤسسات الرتبوية من خالل تقدمي مناذج تربوية موازية مما يلحق ضررا بدور ملؤسسات الرتبوية كما تؤثر على
ا كل من املدارس واألسر وا   .ملساجد ودور العبادة واملؤسسات التعليمية األخرىعملية الرتبية اليت تقوم 

  : النفسية واإلجتماعية للفيسبوك والتويتر والمسنجر على األطفال  اآلثار -6- 6 
  تساعد الطفل على ربط عالقات إجتماعية والتعارف مع أفراد من كل أحناء العامل والتواصل معهم بالصوت والصورة بكل

  .علومات بينهم مبختلف اللهجات واللغات مما يزيد يف رصيده اللغوي سهولة  وتبادل التجارب و امل
  إستغالل األطفال من خالل أشخاص آخرين سواء إستغالل جنسي أو إدخاهلم يف عصابات وإستغالهلم عاطفيا خاصة

م إىل التفكري يف اهلروب واإلنتحار يف حالة   . فشللاالفتيات من طرف أشخاص جمهولني أو أكرب سنا مما يؤدي 
 التقليد األعمى لألصدقاء خاصة إن كانوا من جنسيات غري مسلمة مما جيعلهم يبتعدون عن القيم واملبادئ اإلسالمية. 
  :اآلثار الصحية لوسائل الترفيه الحديثة على الطفل -7 -6
 رود واإلنعزال كما أن يؤثر على حواسهم وحيد حركتهم فنجد إحنناء الظهر وضعف البصر، وأحيانا مشاكل تتعلق بالنطق والش 

جلوسهم أمامها لساعات طويلة يهدد صحتهم البدنية والعقلية، حيث أثبتت الدراسات أن األطفال الذين ميكثون طويال 
أمام التليفزيون أو احلاسوب يكونون عرضة لزيادة الوزن وذلك ألسباب تتمثل يف قلة احلركة وعدم ممارسة الرياضة بسبب 

عزيزة صبحي ، . ( يف كل وقت دون الشعور بذلك هذه األجهزة و كذلك الكل بسرعة و يقضوها أما  الساعات الطويلة اليت
2009  :55 (    

  :  خالصة
حدث ثورة إعالمية واسعة التأثري أيتبني لنا مما سبق أن التطور اهلائل يف وسائل اإلعالم السيما املرئي وظهور االنرتنيت قد       

لى مصراعيها أمام تطورات تكنولوجية كبرية يف حقل االتصال واإلعالم على حد سواء، وهذا ما أدى واألبعاد وفتح األبواب ع
ومل يستثين شرحية األطفال اليت أصبحت يف متناوهلا أغلب هذه الوسائل واليت أثرت عليهم . بانتشارها وأصبحت يف متناول اجلميع

ذه الشرحية من مجيع اجلوانب سواء النفسية واإلجتماعية والرتبوية وهي  والصحية مما يدعونا لدق ناقوص اخلطر وذلك باإلهتمام 
وبناءا على ما مت ذكره سوف نتطرق لبعض اإلقرتاحات والتوصيات  .شرحية األطفال والقيام بوقايتهم من هذه الوسائل املدمرة

  : املتمثلة فيما يلي 
  امهم هلذه الوسائل من أجل ضمان سالمتهم ومحايتهم من جيب على اآلباء متابعة أبنائهم ومالزمتهم هلم عند استخد

توفري البديل املفيد لألطفال لقضاء أوقات الفراغ والعطل من خالل التشجيع على النشطة الرياضية والعلمية و  اإلستغالل 
 والفنون التشكيلية 

 الرتبية السليمة القائمة على مبادئ الدين  لألسرة الدور األكرب يف احلد من اآلثار السلبية للوسائل اإلعالمية وذلك من خالل 
 .اإلسالمي حىت ال يكونوا فريسة للغزو الفكري والثقايف عن طريق وسائل اإلعالم

  حىت تكون مصدر فائدة ) أعمارهم ( محاية األبناء وذلك بإختيار الربامج والوسائل اليت تتناسب ومستواهم الدراسي والعقلي 
م هلذه الوسائلعن كل اهم إبعاد و لألطفال  تمع املدينوذلك مب لربامج اليت قد تتسبب يف إدما   سامهة املدرسة واملسجد وا

 .شطة مناسبة حملاربة هذه الوسائل اهلدامة واملستغلة لعقول األطفالأنوفري بت 
  ض وملتقيات يشرف عليها خمتصون يف علم النفس وعلم اإلجتماع وذلك من خالل معار القيام حبمالت حتسيسية وتوعوية

تمع ومؤسساته  ا على الطفل وكيفية وقاية األطفال منها بإشراك كل أفراد ا ذه الوسائل وخطور وحماضرات للتعريف 
تمع املدين  ).إخل.... اجلمعيات، املساجد، املدارس، املراكز الصحية، الكشافة اإلسالمية ( املختلفة وا
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 ـ -مقاربة سوسيو إعالمية -ين التوجيهات واالنتهاكاتالصناعات اإلعالمية الموجهة للطفل ب
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  : ملخصال 

ل تشكيله للصور الذهنية وبالتايل حتديد منط إن اإلعالم يساهم بدرجة كبرية يف طريقة تصورنا للعامل الذي حييط بنا، من خال
ٌضعف مناعة الشخص االجتماعية يف التصدي للمضامني اإلعالمية اليت يتم اختيارها بعناية فائقة  حيايت معني، األمر الذي قد ي

 قابليتها للتشكيلخلدمة مصاحل القائمني على هذه الصناعة، خاصة إذا كان املنتوج اإلعالمي موجه لشرحية األطفال املعروفة ب
ا، والسيطرة على أفكارها، من هذا املنطلق حاولنا من خالل هذا  ،ب الرغبات واألهداف املقصودةحس وسهولة توجيه ميوال

 أهم املعايري اليت تقوم عليها الصناعات اإلعالمية يف مترير الرسائل الرتبوية للطفلب الورقة البحثية اإلجابة عن االستفهام املتعلق
    ـ  مستوى حقوقه اإلعالمية واالخرتاقات احلاصلة علىاالنتهاكات  وعرض

 ، حق الطفل يف اإلعالم، التنشئة اإلعالمية ـالصناعات اإلعالمية، إعالم الطفلالطفولة،  :الكلمات المفتاحية 

summary 

The influence of the media on the socialisation  of children is profound. Thus, it is important 
for us to discuss both positive and negative effects of the use of all media, including television, 
radio, music, video games and the Internet. 

 The aims of this paper is to explore the beneficial and harmful effects of media industries on 
children’s development, and to identify the safety use of the media wihin their communities. 

Keywords: childhood, media industries, children's media, children's right , media education 

 

  :مقدمة

تمعــا لــذلك كــان مــن الضــروري إحــاطتهم  احلاضــر،صــغار ل وضــع االعتبــارعلــى  ال ميكــن أن يقــوم إال تإن التفكــري يف مســتقبل ا
ـــا  تمـــع السياســـية، الثقافيــة، االجتماعيـــة، الصـــحية، واملؤسســات اإلعالميـــة مبختلـــف أجهز بعنايــة خاصـــة مـــن خمتلــف مؤسســـات ا

ن يف جمـال الرتبيـة أل  وصوال إىل الوسائط االلكرتونية ملـا هلـا مـن دور يف صـقل سـلوكيات الطفـل وتوجيهـه السمعية، املكتوبة، واملرئية،
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قضيه الطفل يف تعامله مـع وسـائل اإلعـالم ال يقـلّ أمهيـة عـن الوقـت الـذي يقضـيه يف املدرسـة، سـعيا لنمـوه  منـوا سـليما الوقت الذي ي
ت ولــذلك كـــان مــن الضـــروري   .مـــع بشــكل إجيـــايب يعــود عليــه وعلـــى جمتمعــه ووطنـــه بــالنفعومتوازنــا جيعلــه قـــادرا علــى االخنــراط يف ا

ـــا التخطــيط إعالميـــا يف صــناعة املضـــامني اإلعالميــة املوجهـــة هلــذه الفئـــة الديناميكيــة، والـــيت  تســليط الضــوء علـــى الطريقــة الـــيت يــتم 
لألطفـال يف اغلـب جتـارة التسـلية املوجهـة  أن وممـا ال شـك فيـه، اختتلف يف طريقة إدراكها وتصورها للمواضيع والربامج اليت تسـتهدفه

إقامـــــة أي وزن ملنظومـــــة القـــــيم واألخـــــالق الـــــيت حتكـــــم البنـــــاء وراء الـــــربح والكســـــب دون  والســـــعيمنطـــــق الســـــوق حالتهـــــا حيكمهـــــا 
ــا ضــمن الرســائل االشــهارية،  مطيــة الســلبية حـــول تكــريس الصــورة النو االجتمــاعي، إضــافة إىل اســتغالل الطفــل كســلعة يف حــد ذا

احلاصلة على مسـتوى احلقـوق اإلعالميـة للطفـل، ومـا اجلـدوى الفعليـة للتخطـيط أهم االخرتاقات  عرضلذلك سنحاول من  الطفل،
اإلعالمــــي املوجــــه للطفــــل بعيــــدا عــــن الــــربح املــــادي كأولويــــة علــــى  حســــاب جــــوهر املضــــامني، باإلضــــافة إىل  معرفــــة مــــدى االلتــــزام 

جبملة من التوصـيات الـيت ميكـن مـن خالهلـا توحيـد  األخريللخروج يف حول محاية الطفل كجمهور وكموضوع،  بالتعهدات املتمحورة
  : الرؤى اإلعالمية إلجياد احللول، ومت صياغة اإلشكال العام على النحو التايل 

يـــة للطفـــل؟ ومـــا هـــي أهـــم المعـــايير التـــي تقـــوم عليهـــا الصـــناعات اإلعالميـــة فـــي تمريـــر الرســـائل التربو مـــا هـــي أهـــم           
    االنتهاكات الحاصلة على مستوى حقوقه اإلعالمية؟

 :التالية النقاطتكمن يف الدراسة أمهية هذه ولذلك فإن هذه 
 تسليط الضوء على الصناعات اإلعالمية املوجهة للطفل من حيث املفهوم واالسرتاتيجيات ـ -1
ر األضــراالســلوك العــدواين، العزلــة، و : لمضــامني املوجهــة لــه، مثــلالناجتــة عــن تعــرض الطفــل لالتعــرف علــى اآلثــار الســلبية  -2

 ـاجلسمية 
 اليت ميكن للصناعات اإلعالمية املوجهة للطفل أن حتدثها على مستوى سلوكه االجتماعي، ـ  اآلثار اإلجيابية عرض  -3
 اإلسالمية بشكل خاص ـ مع الرتكيز على الطفل يف املنطقة العربية عام  بشكلاالنتهاكات اإلعالمية حلقوق الطفل  -4
 ـ األهداف الرتبوية واالجتماعية والثقافية  خيدموتقدمي إعالم  ،نهوض بإعالم الطفلللسبل اقرتاح  -5

من املعلوم أنه من احلقوق األساسـية للطفـل حقـه يف الرعايـة العائليـة واالجتماعيـة، حـىت نضـمن لـه منـوا سـليما ومتوازنـا جيعلـه متمكنـا 
ت مــع، وحتقيـــق انتمائــه بشـــكل إجيــايب يعـــود عليــه وعلـــى جمتمعــه بالفائـــدة، و مــن أهـــم الفــاعلني يف جمـــال التنشـــئة مــن االنـــدماج يف ا

االجتماعيــة للطفــل، بعــد األســرة باعتبارهــا النــواة األوىل الــيت يســتمد منهــا الطفــل تعــاليم احليــاة، واملدرســة الــيت يــتعلم فيهــا أجبــديات 
الن الوقـت الـذي يقضـيه الطفـل يف تعاملـه مـع  اته املكتوبة، السـمعية، املرئيـة،وحىت االلكرتونيـة،املعرفة وأصوهلا، جند اإلعالم بكل قنو 

ــالني الســابقني، بــل هــذا األخــري وســائل اإلعــالم ال يقــلّ أمهيــة عــن الوقــت الــذي يقضــيه يــؤثر وبدرجــة كبــرية علــى الطريقــة الــيت  يف ا
ــا الطفــل مــع اآلخــرين، ورؤيتــه للعــامل الــذي  حيــيط بــه، ذلــك أن اإلعــالم لــيس طريقــة لتمريــر املعلومــات والرســائل اإلخباريــة يتفاعــل 

عــد صــناعة خاضــعة ملنطــق الســوق بــاملفهوم االقتصــادي،  ٌ ــا إىل حتقيــق  إذفقــط، وإمنــا ي تســعى باملقابــل كــل املؤسســات بتنــوع توجها
أو ضــــمنية مســــكوت عنهــــا يف العلــــن خدمــــة  الــــربح املــــادي لضــــمان اســــتمراريتها، ولتحقــــق أهــــدافها اإلعالميــــة ســــواء كانــــت معلنــــة

ملصاحلها، بل لقد أصبح هذا األخري بتنوعه وقدرته على االنتشار وحبكم ما أصبح له من مكانـة لـدى الطفـل بالدرجـة األوىل، أكثـر 
  . وسائل التنشئة تأثريا على الطفل إما سلبا أم إجيابا
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ـا ي : ( Media Industry) الصـناعة اإلعالميـة مفهـوم  إن    أقـوى البنيـات الصـناعية الـيت عرفهـا العـامل ، و تمحـور حـول كو
ا يكمن ليس فقط يف تلـك األمـوال اهلائلـة الـيت تسـتثمر فيهـا ، بـل أيضـا يف هـذا التـأثري اخلطـري الـذي تلعبـه علـى مسـتوى  مصدر قو

ملعقــدة الــيت تشــهدها اليــوم والــيت تزيــد مــن األفــراد و اجلماعــات و احلكومــات و األنظمــة ناهيــك عــن التطــورات املتالحقــة والتقنيــات ا
 اإلعــالميؤكــد أن  حــني إىل نفــس التوجــه يــذهب الــدكتور عبــد النــيب عبــد اهللا الطيــب و )2014لشــجريي، (افاعليتهــا و شــدة تأثريهــ

  للطفـــلالصــناعات اإلعالميـــة املوجهــة وبالتــايل ميكـــن القــول أن   حتــول مــن رســـالة فقــط إىل صـــناعة حتتــاج إىل رؤوس أمــوال ضـــخمة
هلـــا  يضـــمن علـــى القـــائمني عليهـــا مبـــامبـــا يضـــمن عائـــدا اســـتثماريا  الرحبيـــة حتقيـــقالصـــناعات اإلعالميـــة األخـــرى  تســـعى إىل كبـــاقي 

ا وحتقيـق رسـالتها اإلعالميـةاالستمرار يف تقـدمي خـ ابـراهيم ياسـني اخلطيـب ( هلـذه الفئـةاملوجهـة عـرب خمتلـف القوالـب اإلعالميـة  ،دما
بشــكل علمــي مــدروس، علــى أيــدي خــرباء يف  ، وأغــان معــّدةاأللعــابالكرتــون، بــرامج  أفــالممــن مسلســالت،  )2001وآخـرون، ، 

فئــة مــن ال مــع احتياجــات هــذهو عليــه حيــاول املــربمج إعــداد شــبكة بــرامج متجانســة مالئمــة ، والثقافــة والتكنولوجيــا املتقدمــةاإلعــالم 
املتعلقــة بإعــداد برنــامج موجــه للطفــل مــن الواجــب  دراكيةـــ إال أن احــرتام املعــايريواإل ،مهــور وفقــا خلصائصــها االجتماعيــة والثقافيــةاجل

 تااليجابيــاأخـذها بعــني االعتبــار حـىت ال ختــرج الرســالة عـن إطارهــا اهلــادف يف التوجيـه، ويف هــذا الســياق ميكــن  لنـا أن نــذكر أهــم 
   :اليت تسعى من خالهلا الرسالة اإلعالمية املوجهة للطفل أن  حتققها 

 ـ  مجلة من القيم اليت ميكن هلا أن تساهم يف بناء وعي الطفل من خالل خماطبة حواسهمترير  -
ر خيالـــه، وتنميـــة قدراتـــه العقليـــة يف قالـــب جيمـــع بـــني الـــدور الثقـــاّيف والرتبـــوّي وانقــل  -  آنلرتفيهـــيّ يف املعرفـــة إليـــه مـــن خـــالل تطـــوي

  )2011أبومعال، (دــواح
 .تمع بشكل إجيايب يعود عليه وعلى جمتمعه ووطنه بالنفععلى االخنراط يف ا مساعدته -
 تعزيز القيم الدينية، مثل عرض السلسلة اخلاصة بقصص األنبياء يف شكل سردي مبسط جيمع بني التشويق، والتثقيف ـ    -
ال ملشاركة الطفل يف برامج األلعاب التنافسية اليت تعمل على تطوير بعض املهارات عند هذه الف -   ئة يف قالب ترفيهي ـ   فتح ا
إىل جانــب تعلــم كلمــات مــن اللغــات األجنبيــة  وفهــم العربيــة الفصــحى ،التعبــريعلــى  تــهقدر  يعــززللطفــل ممــا  اللغويــةتنميــة الثــروة  -

خاصة من خالل الرسوم املتحركة األمر الذي قد يساهم يف انفتاح الطفـل علـى الثقافـات مـن  )2013غالب حممد، (األخرى، 
  اللغوية ـ خالل النافذة

حــب ، التعـاون، تقبــل األخــر واحرتامــه، لصــدقا عــن صــفاتتقــدم أمثلــة واقعيـة  مـن خــالل رســائل اإلنســانية العامليــةغـرس القــيم  -
 العائلة، وتقدمي املساعدة ملن حيتاجها ـ 

اء الــربح والكســب أن جتــارة التســلية املوجهــة لألطفــال يف اغلــب حالتهــا حيكمهــا منطــق الســوق والســعي ور  أيضــا وممــا ال شــك فيــه
وبالتـايل ميكـن هلـا مقابـل االجيابيـات املـذكورة ســابقا أن  دون إقامـة أي وزن ملنظومـة القـيم واألخـالق الـيت حتكـم البنـاء االجتمـاعي،

 :   اليت قد تقف عائقا أمام تنشئة الطفل بطريق سليمة، ومن أمهها نذكر السلبيةتطبع مجلة من السلوكيات 
، مث تعمـل علـى تزييـف انفعاالتـه ومشـاعره وأحاسيسـه تعمل على تسطيح عقل ال - طفل، وهدم القيم اإلنسانية اليت متثلهـا وجـدانيًا

له إىل جمرد طاقة استهالكية عبثية    )2015حنا فضل اهللا،، (ـ مدمرة مستلبة اهلوية واإلرادةوإثارة غرائزه البدائية والبهيمية، وحتوّ
تتنــافس الشــركات يف اســتعمال محــالت إعالنيــة حيــث  ضــمن الرســائل االشــهارية،خاصــة اإلعالمــي املشــهد يف اســتغالل الطفــل  -

متروجيية تستغل فيها   ـ  للوصول للهدف املنشود وجوه األطفال وحركا
قــيم وتقاليــد غريبــة تــؤدي إىل  مبــا حتملــه مــنة البيئــات األخــرى إىل جمتمعنــا ، نقــل منــط حيــااملســاس بالنســق القيمــي مــن خــالل  -

 ومترد الطفل عل قيم جمتمعه ـ ، يفالثقاالتصادم 
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مشـــاهد العنـــف واحلـــروب الـــيت ميكـــن هلـــا أن تـــؤثر علـــى شـــعور الطفـــل باألمـــان، ممـــا قـــد حيـــدث حالـــة مـــن الالتـــوازن االجتمـــاعي  -
 والنفسي 

اخلـوف عنـد األطفـال عـرب شخصـية بالوحـدة، و الشـعور  ثـارةاألضرار الرتبوية علـى التحصـيل الدراسـي، وأخـرى صـحية ونفسـية كإ -
   ـ البطل واملواقف اليت تتهدده باخلطر

أن جمـــال الصـــناعة اإلعالميـــة يعـــرف تضـــارب مـــابني بـــرامج حتـــرتم احلـــدود اإلدراكيـــة، مت ذكـــره ســـابقا ميكـــن القـــول  علـــى أســـاس مـــا
  : ا والتعليمية للطفل، ولكن باملقابل يعرف العديد من االنتهاكات اليت متس حبقوقه اإلعالمية على عدة مستويات نذكر أمهه

حيــث نســجل غيــاب الطفــل كعنصــر فاعــل يف إعــداد الــربامج وتقــدميها، :  عــدم إشــراك الطفــل فــي المشــهد اإلعالمــي -1
إتاحـة الفرصـة ملشـاركة مـع عـدم   والقيام بتدريبه حىت يتمكن مـن التعبـري عـن اهتماماتـه عـرب هـذا الفضـاء،  خاصـة األطفـال املوهـوبني

م،  حقــوقهم شــةمناقاألطفـال ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف  والعمــل علــى خلــق شــراكة حقيقيــة بــني ، والتعبــري عــن معــانتهم وتطلعــا
 الدراسـات العربيـة إحـدى ، خلصـت )2011بوخيـف حسـني،، (الطفـل قضـايا بواملؤسسات ذات الصلة عموما  واألطفال اإلعالم

 بتـوافر املشـاركة علـى مـوافقتهم ربطـوا كـنهمل بـرامج األطفـال، يف املشـاركة يف يرغبـون املبحـوثني األطفـال مـن (% 62.7 ) أن إىل
 بنسـبة بتقـدمي بـراجممهم بأنفسـهم يقومـوا وأن ،(87.2%) بنسـبة مقاطعـة دون للحـديث هلـم احلريـة تـرك :منهـا عـدة شـروط
 )2013عبدالغفار، ( ـ)  % 69،2( بنسبة وقضاياهم مشاكلهم عن يعربوا لكي هلم الكايف الوقت وأن ٕايتاح ،(%76.9)

لــس ث يعتــرب حيــ       لــس العــريب للطفولــة ، (  1ةللطفولــ القــوميمعهــد حقــوق الطفــل وا أن إشــراك الطفــل  إعالميــا  )2012ا
ون أي تفريــــق أو متييـــز بســـبب اللـــون أو اجلــــنس أو الـــدين، أو األصـــل القــــومي أو د لرتســـيخها جيـــب الـــيتمـــن احلقــــوق  أصـــيلحـــق 

  .كون له أو ألسرتهاالجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر ي

غيـاب  اجلزائـري فمـن الواضـح إذا حتـدثنا يف هـذه النقطـة عـن املشـهد اإلعالمـي: شبه غياب لمنابر إعالم الطفل المتخصـص -2
، إذ ينحصـــر حضـــور هـــذه الفئـــة كموضـــوع يف بعـــض العنـــاوين ونفـــس الشـــيء بالنســـبة لإلذاعـــات. اصـــة بالطفـــلخقنـــوات إعالميـــة 

لمرصـد اإلعالمــي حلقـوق الطفـل العـريب الــذي تم بثـه غالبــا بشـكل أسـبوعي ـ حيــث اثبتـت دراسـة لالصـحفية، أو يف برنـامج دوري يـ
حيـث ، يسعى إىل رصد ومتابعة وحتليل املواد اإلعالمية املتعلقة حبقوق الطفل وقضاياه، مبـا يـنعكس إجيابيـا علـى تنـاول تلـك القضـايا

قنـــاة  12برنــامج يف  36حلقــة تليفزيونيــة مــن خــالل حتليــل  813 مت مســح عينــة مــن املضــمون التليفزيــوين ملــدة شــهر كامــل مشلــت
احلكوميــة  الجزائريــة الثالثــةواجلزائـر الــيت مت االختيــار فيهـا لقنــايت  ،يف كــل مـن تــونس، الســعودية، العـراق، لبنــان، مصــر فضـائية عربيــة

قيـــيم تنــاول اإلعــالم العــرىب لقضــايا حقـــوق لتمنهــا يــومييت اخلــرب والشــعب اجلزائــرتني، صــحيفة عربيـــة  12 و، وقنــاة النهــار الخاصــة
مفــردة  200مبــا فــيهم ســنة  15 -12طفــل وطفلــة ىف الفئــة العمريــة  1260الطفــل يف تلــك العينــة، وكــذلك عينــة عشــوائية قوامهــا 

ــا  للتعــرف علــى أمنــاط تعرضــهم لوســائل اإلعــالممــن اجلزائــر،  أكــدت حيــث  )2013عبــدالغفار، ( ،وتقيــيمهم ملعاجلــة قضــاياهم 

                                                             
لس العريب للطفولة والتنمية منظمة إمنائية عربية غري حكومية ذات شخصية اعتبارية تعمل  .1 لس عام ا يف جمال الطفولة، وقد جاء تأسيس ا

ً على التوصية الصادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية الذي ع 1987 لس بناء قد مببادرة من صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز رئيس ا
لس من مدينة الق 1986بتونس عام  قد حتت رعاية جامعة الدول العربية، ويتخذ ا لس بدولة املقر اتفاقية خاصة الذي عُ اهرة مقرا له، وتنظم عالقة ا

  ).هيئة دبلوماسية(هلذا الغرض حتدد شخصيته ووضعه القانوين مع وزارة اخلارجية املصرية 
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قضـايا حقـوق الطفـل حظيـت باهتمـام ضـعيف يف القنـوات العربيـة، حمـل الدراسـة، فضـالً عـن  نتائج هذه الدراسة يف جمملهـا علـى أن
عدم ختصيص املساحة الزمنية الكافية الستعراض تلك القضايا ومناقشة واقـع الطفـل العـريب وقضـاياه احليويـة وطـرح أبعـاد املشـكالت 

مــيش قضــايا وأوضــ  .واحللــول املقرتحــة هلــا تمــع حبقــوق الطفــل؛ حيــث يــتم  حت الدراســة أيضــًا الرتاجــع الواضــح يف جمــال اهتمــام ا
تمــع خاصــة يف ظــل غيــاب أجنــدة بقضــايا حقــوق الطفــل وعــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى املؤسســات بشــأن قضــايا  الطفــل يف ا

 .الطفل
البيئـة  واألخالقيـة يفرصـد العديـد مـن اخلروقـات اإلعالميـة إذ ميكـن أن ن : غياب حماية الطفل من أضـرار وسـائل اإلعـالم   -3

تقنيـة احلمايـة التلقائيـة ، وذلك بعدم اعتمـاد العربية املنطقة يفجمال إعالم الطفل  يفإطارها القائم باالتصال  يفاملهنية الىت يعمل 
إذ  ،اجلنسـية والعنيفـة املتعلقـة باحملتويـاتالربامج اليت قـد متـس بـأخالقهم وقـيمهم الدينيـة واالجتماعيـة، خاصـة تلـك لألطفال من 

( ميكن أن تؤثر علـى الطفـل فيصـبح عنيفـًا ، فـالكثري مـن ألعـاب  إن ألعاب الفيديو :  يف هذا الصدد سال سيفرقول الدكتور ي
ل ، فهنـا يـتعلم الطفـمـن النقـاط كلمـا تزايـد عـدد قـتاله تزيد رصيد الالعـب "first person shooter) " القاتل األول 

بــإعالن العمــر يف عــرض هــذا النــوع مــن الــربامج ويــتم االكتفــاء  ،(Griffiths,, 2013 )" أن القتــل شــيء مقبــول وممتــع
الــيت  أفــالم الكــارتونعــن  مت القيــام بــه إحصــاءفــي ف ،إىل املشــاهدة احلــافزاملســموح بــه للمشــاهدة والــذي غالبــا مــا يكــون بنفســه 

جد )2017، مروة أمحد ،(تُعرض على األطفال عامليًا    : وُ
 ـ منها يتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغري مباشرة  %29.6 -
  ـ منها يعاجل اجلرمية والعنف واملعارك والقتال الضاري %27.4 -
  ـ  منها يدور حول احلب مبعناه الشهواين العصري املكشوف %15 -
ومفـاهيم وأدوات دراميــة  ضـمنية بـل مبـا حتويـه مــن قـيم وان،متحركـة مفعمـة بــاأللال تـدخل مبجـرد وصــفها رسـومًا  أفـالم الكـارتون نإ  

ســاعة  22م كــان إنتــاج اليابــان مــن أفــالم الكرتــون 2000يف عــام ، التعلــيم عــرب الرتفيـهيف إطــار   اختزنتهـا ويتقبلهــا الطفــل كمــا هــي
ســاعة ســـنويًا  30 تُقــّدم أكثــر مــن مـــا الــدول العربيــة جمتمعــة التقريبــا، أســاعة  1144والــرقم الســنوي لليابــان مبفردهــا هــو ،أســبوعياً 

  ـ )2007أمحد نتوف ، (
خاصـة بالكبـار يف األوقـات الـيت جيـب  مضـامنيمنطق التجاري بربجمـة لل ختضع أين: تجاهل الطفل في السياسات التحريرية -4

ى جــذب الطفــل مبســئولية كبــرية علــ احلــرصيف حــني جيــب  .بالتحديــد أيــام العطــل أن ختصــص للــربامج العامــة أو اخلاصــة باألطفــال
بنـاء عالقـة مـن الـود والثقـة يكـون  ـدفله بأسلوب كرتوين أو قصصـي أو درامـي،   ةمن خالل أنشطة وبرامج شيقة موج واندماجه

رســل ولــيس متلقيــًا  ُ ميثــاق شــرف لإلعالميــني يف جمــال فقــط، حسـب مــا ورد يف فيهـا الطفــل جــزء مــن العمليــة اإلعالميـة ويف مكــان امل
يعــرف حنــو خلــق مــا  )2007ميثــاق شــرف لإلعالميــني، (والتنميــة،لــس العــريب للطفولــة الصــادر عــن ا لعنــفمحايــة األطفــال مــن ا
 ـ حيميه من أشكال العنف واإلساءة واإلمهال بإعالم صديق للطفل

ذه هــ بــرباءةمــن خــالل اســتغالل الطفـل كأيقونــة يف اإلعالنــات التجاريــة، والتالعــب : ســلعنة الطفــل فــي المشــهد الترويجــي  -5
يف الفواصـل االشـهارية عـن الطفــل الشـقي الـذي يسـرق، ويكـذب،  ويعصـي والديـه ومعلمتـه، ويســتعمل  لتكـريس صـورة منطيـة الفئـة 

عبارات ومجل ال تتماشـى مـع سـنه، إضـافة إىل االسـتهالك املفـرط الـذي قـد يـؤثر سـلبا علـى اجلانـب الصـحي، األمـر الـذي قـد يـدفع 
يتسـلل  فاإلشـهارالسلوكات املنحرفـة اعتقـادا مـنهم أن طفـل اإلشـهار مثـايل جيـب االقتـداء بـه،  باجلمهور من هذه الفئة إىل تبين هذه

 إعجــاب علــى ذلــك  وخــري دليــل . الســليمة التنشــئة وقواعــدكثــريا مــا تتعــارض  ، فيــه رؤيــة للواقــع ليغــرسعقلــه الصــغري،  إىلبســهولة 
ــا،الــيت يــرّدد خاصــة اإليقاعيــة الوصــالت االشــهاريةبعامــة  األطفــال ا ون نغما ، لــذلك عمــدت بعــض الــدول إىل وحركــات شخصــيا
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 ،النمــاذج العالميــةاملرحلــة التعليميــة، ومــن بــني هــذه يف طــور خاصــة قــوانني صــارمة حتمــي الطفــل مــن التضــليل االشــهاري،  وضــع 
 الرســـائلال تبـــّث بعـــض  هولنـــدا يف،   أمـــا اإلشـــهارطفـــل يف  أيالقـــانون ظهـــور  الـــيت مينـــع فيهـــافنلنـــدا )2007منصـــف الوهـــاييب، (

العديــد  نـددت األمريكيـة املتحـدة الواليــات أمـا يف ،بعــد السـابعة مسـاء، حـىت يتســىن لآلبـاء مراقبتهـا إال باألطفـالاالشـهارية اخلاصـة 
ـ   جمـرد كائنـات اسـتهالكية إىل حـولتهمالـيت  يةاالشـهار  الوصـالت يف الطفـلاسـتغالل ب يف جمال حقوق الطفـلالناشطة  اجلمعيات من

مـــؤمتر القمــة اإلفريقـــي حــول األطفـــال والبــّث، املنعقـــد يف أكــرا يف غانـــا يف نفــس الســـياق علــى الصـــعيد اإلفريقــي أكـــد املشــاركون يف 
محايـــة األطفـــال مـــن االســـتغالل التجـــاري رغـــم   ، علـــى ضـــرورة )2010جـــالل حســـن، ( 1997أكتـــوبر  12-8خـــالل املـــدة 

  .االعرتاف بأن متويل بّث برامج األطفال سيتم من خالل خمتلف آليات العمل، مبا فيها اإلعالن، ورعاية الربامج والرتويج هلا
لــذلك كــان مــن الواجــب  أن صـناعة إعــالم الطفــل جمــال حسـاس مقارنــة بالصــناعات اإلعالميــة األخـرى، نخلــص ممــا تــم ذكــره،   

حاجــات األطفــال إىل علــى تلبيـة ى، خللــق إعـالم قــادر تــو احملو  نـوعالمــن حيــث  لضــمان التنـوع إشـراك عــدة أطــراف يف إعـداد الــربامج
ومحايته من كل أشـكال االسـتغالل اإلعالمـي خاصـة التجـاري منهـا مـن جهـة أخـرى، ويف نظرنـا الميكـن أن  ،من جهة النمو والتقدم
  : ال من خالل الرتكيز على النقاط التالية يتحقق ذلك ا

 حـول واملعلوماتيـة املرجعيـة األطـر مجيـع توظيـف إىل )مكتوبـة، مسعيـة، مرئية،والكرتونيـة(  العربيـة اإلعالميـة الوسـائل حاجـة -
 املستخدمة ـ اإلقناعية توظيف االستماالت مع احرتام مبدأ التنوع يف األطفال، حقوق

رغباتــه ومشــاعره مــن خـــالل ل ومــرآة عاكســة،  واملعرفيــة لطفــل ُحمبــا لــه،  حمرتمــا لقدراتـــه اإلدراكيــةأن يكــون اإلعــالم املوجــه ل -
 مبتابعتها ـ يسعد  رسائل تربوية وترفيهية يشرف عليها أخصائيون

 نمـ واالسـتفادة ،ةاملختلفـ قضـاياه علـى الضـوء تسـليطل العلميـة بالدراسـات واألحبـاث املنـابر اإلعالميـة االهتمـام ضـرورة  -
  ـ  الطفل العريب واقع تطوير يف نتائجها

الرســوم املتحركــة ) (filtrage مشــاركة شــركات اإلنتــاج اإلعالمــي العــريب يف صــناعة األفــالم الكرتونيــة، واحلــرص علــى فلــرتة   -
دد املنظومة القيمية للطفل يف املنطقة العربية اإلسالمية ـ    املستوردة اليت 

املعايري املهنية اخلاصة بتغطية قضايا الطفل، لضمان ممارسات إعالمية قائمة علـى احـرتام  التفكري يف خلق ميثاق يرتكز على -
يف حالـة عـدم احـرتام املعـايري املهنيـة املشـرع هلـا يف  -شخصـا أو مؤسسـة كانـت-هذه الفئـة، و ضـرورة معاقبـة اجلهـات اإلعالميـة 

ات واملعاهـــدات واملواثيـــق واالتفاقـــات الدوليـــة، مبـــا فيهـــا تلـــك لعهـــود واالتفاقيـــاتغطيـــة قضـــايا الطفـــل، مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار 
 ـ فاقية األمم املتحدة حلقوق الطفلتاالوحدة األفريقية و الصادرة عن منظمة 
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يةدراسة ميدان مرض التوحد الطيفي لدى األطفال وعالقته بأفالم الكرتون  

  3جامعة الجزائر /روزة بوطبل 
 rosa.nina15@yahoo.com: البريد االلكتروني

  

 :ملخص

ترك أوالدهم يشاهدون أفالم الكرتون على هاته القنوات لساعات  إىلظهور القنوات املخصصة لألطفال دفع بعض األمهات  
يات معينة لديهم، أو تشكيل سلوك األفرادبالتأثري على  سواءطويلة وبشكل دائم، وكما نعلم ان غالبية املضامني اإلعالمية تقوم 

فتعرض أطفال ما قبل املدرسة ألفالم الكرتون يوميا وملدة طويلة قد يشكل خلل يف النمو الطبيعي هلم من الناحية النفسية وينتج 
عنه ما يدعى بالتوحد الطيفي الذي يعترب إعاقة سلوكية حتدث يف مرحلة النمو فتصيب الغالبية العظمى من حماور النمو املختلفة ، 

الذين لديهم أطفال يعانون من مرض التوحد  األمهاتلتأكد من صحة هذا االفرتاض وجب القيام بدراسة ميدانية على عينة من ول
 .الطيفي

.التوحد الطيفي، أفالم الكرتون، أطفال ما قبل املدرسة، طفل التلفزيون: لكلمات المفتاحيةا  

 

Résumé : 

La création des chaines tv, à pousser les mamans pour laisser leur enfants derrière cette dernier 
afin de suivre les dessin animer, alors laisser les enfants devant la tv pour des heures joue 
négativement sur leur personnalité et croissance ce qui provoque la maladie de l’autisme et pour 
prouver cette proposition ont été obligés de faire une recherche sur terrain on discute avec des 
mamans ayant des enfants souffre de cette maladie. 

:مقدمة  

 على فعربها يكتسب العديد من املهارات اليت تساعده مستقبال اإلنساناملراحل العمرية يف حياة  أهمتعترب مرحلة الطفولة من 
تمع والتأقلم والتفاعل مع  بشكل طبيعي، غري أن هذه املرحلة العمرية يكون للطفل فيها متسع من الوقت  األفراداالخنراط يف ا

ا ما يتطلب عناية خاصة من  إزعاجفيصبح مصدر   األمهاتفبعض  األهللآلباء يف املنزل من خالل بعض التصرفات اليت يقوم 
خاصة العاملني منهم ما  األمهاتفاهلم كشراء األلعاب او اجللوس معهم لوقت أطول لكن فئة أخرى من جيدون حلوال إلهلاء أط

ان تفتح جهاز التلفزيون على جمموعة من القنوات املخصصة لألطفال وترتكهم يشاهدون أفالم الكرتون لساعات  إاليسعها 
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ا املصدر األساسي للرتفيه عن الطفل حسب اعتقادهم، غري ان هذا األخري ال يعترب الرسوم املتحركة جمرد خيال ألنه ال  عديدة كو
احلياتية وتصبح  أفعالهيستطيع يف هذه السن املبكرة التفريق بني اخليال واحلقيقة يف تلك األفالم فيمكن ان تؤثر على نفسيته وردود 

                      .                      يف غالب األحيان املرآة اليت يرى العامل من خالهلا

معقدة  أمراضتعلق الطفل بالرسوم املتحركة بشكل كبري ميكن ان ينتج عنه العديد من املشاكل الفيزيولوجية والنفسية تؤدي به اىل 
 ريكاوأمكمرض التوحد الطيفي، الذي له تأثري كبري على منو األطفال واجلدير بالذكر ان هذا االضطراب نال اهتماما كبريا يف اروبا 

ال البحثي  مقال يصف  Leo Kennerكتب الطبيب النفسي ليوكانر ، حيث  1943منذ ان ادخله الباحث كانر اىل ا
أحدى عشر مريضًا تابع حالتهم على مدى سنوات يف عيادته، هؤالء األطفال كانوا يتصفون مبجموعة من األعراض املرضية 

ألول مرة للتعبري عنها، وتتابعت  Autisme   د أستعمل مصطلح التوحدختتلف عن األعراض النفسية اليت تعود عليها ، وق
 .البحوث والدراسات يف حماولة إلجالء الغموض عنه

 :إشكالية الدراسة

اإلدمان على مشاهدة أفالم الكرتون بالنسبة لطفل ما قبل املدرسة قد يتحول إىل كابوس حقيقي سواء بالنسبة لألطفال أو 
طيف توحدي وتشتت انتباه  أعراضسن متأخرة وظهور  إىلألخرية عرفت تزايد ظاهرة تعسر نطق األطفال ، فالسنوات اأوليائهم
تكون عامال يف اإلصابة  إناألطفال الرئيسي للرتفيه هو أفالم الكرتون فإذن يكمن وبشكل كبري هلاته األخرية  ملجأومبا ان 

يكون  آنكن هلذا املرض ان يكون جيين وراثي كما ميكن له بأعراض مرض التوحد الطيفي، فحسب العديد من الباحثني مي
فهل تعتبر أفالم الكرتون سبب من أسباب اإلصابة مكتسب من خالل عوامل بيئية معينة يتعرض هلا الطفل يف سن مبكرة، 

  بمرض التوحد الطيفي؟     

  : أهداف الدراسة

املدرسة، التعرف على السلوكيات الناجتة عن اإلدمان على أفالم اليت ختلفها أفالم الكرتون عند أطفال ما قبل  اآلثارحتديد 
مبرض التوحد الطيفي، التعرف على مرض التوحد الطيفي عند  واإلصابةأفالم الكرتون  إدمانالكرتون، الكشف عن العالقة بني 

  .طفل التلفزيون

                                                                :                                                        أهمية الدراسة

تم بالتعرف على خملفات اإلدمان على أفالم الكرتون بالنسبة لألطفال يف سن  تربز أمهية املوضوع أساسا يف ندرة الدراسات اليت 
ت أرجاءمبكرة، من جهة أخرى مرض التوحد الطيفي أصبح منتشرا يف كل  مع اجلزائري بشكل خاص وهو مرض التزال العامل وا
 .مالحمه غامضة وأسبابه وسبل عالجه حمل دراسة العديد من الباحثني
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  :مفاهيم الدراسة

هو أحد االضطرابات النمائية املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم االجتماعي واللفظي وغري اللفظي كما : التوحد الطيفي
م االجتماعية املتبادلة ويظهر هذا االضطراب خالل الثالث السنوات األوىل من عمر الطفل تعيق نشاطهم التخيلي وتفاع ال

متكررة واالنطواء على  وأمناطيف تطوير سلوكيات شاذة  يبدأوتكون أعراضه واضحة متاما يف الثالثني شهرا من عمر الطفل الذي 
  .الذات

  .واألفالم القصرية املخصصة لألطفالهي جمموعة من الربامج التلفزيونية : أفالم الكرتون

  .ميكن تعريفه من خالل العمر الزمين ما بني السنة األوىل واخلامسة من العمر: أطفال ما قبل املدرسة

  .نوع من أنواع مرض التوحد يصيب الطفل املدمن على مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يف مرحلة عمرية مبكرة: طفل التلفزيون

  :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

لقد مت استخدام املنهج املسحي العتباره األنسب للدراسات امليدانية اخلاصة باجلمهور من خالل اللجوء اىل :منهج الدراسة
  .أسلوب املسح بالعينة

  .مفردة 20مت العمل بالعينة القصدية وتتكون من :عينة الدراسة

ة االستبيان ومنه مت التوجه بشكل قصدي اىل جمموعة من األمهات مت االعتماد يف اجلانب امليداين على استمار :أدوات البحث
ذوي األطفال املرضى بالتوحد الطيفي وذلك لتوزيع استمارة االستبيان اليت تضم جمموعة من األسئلة اليت تساعدنا على كشف 

 .العالقة بني أفالم الكرتون وهذا املرض

 ":التحليل الكمي والكيفي"الدراسة الميدانية 

  :كثافة مشاهدة األطفال ألفالم الكرتون  محور

  :مشاهدة أفالم الكرتون حسب األمهات أثناءاملدة املستغرقة للطفل 1جدول *

موع   أكثر من ساعتني   ساعتني   ساعة   اقل من ساعة   املدة    ا
  20  10  4  3  3  العدد

  %100  %50  %20 %15  %15  النسبة املئوية 
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، بينما أكثر %20، ساعتني ب %15، ساعة مشاهدة ب %15دة اقل من ساعة بنسبة األطفال يشاهدون أفالم الكرتون مل
، اذن فاألطفال املصابون بالتوحد الطيفي يشاهدون أفالم الكرتون أكثر من ساعتني وهي مدة %50من ساعتني فجاءت بنسبة 

  .زمنية طويلة كفيلة بالتأثري عليهم

  :سب األمهاتفرتة متابعة الطفل ألفالم الكرتون ح 2جدول *

موع  على فرتات متقطعة   أسبوعيا   يوميا   الفرتة    ا
  20  3  0  17  العدد

  %100  %15 %0  %85  النسبة املئوية
  

، بينما %0، أسبوعيا %85بالنسبة للفرتة الزمنية اليت يتابع فيها األطفال أفالم الكرتون، يتابع األطفال يوميا أفالم الكرتون بنسبة 
، نالحظ ان أكرب نسبة حتصل عليها األطفال املتابعون ألفالم الكرتون بشكل يومي هذا وان دل %15ب فرتات متقطعة جاءت 

  .األطفال على متابعة هاته األفالم إدمانفهو يدل على 

ا الطفل  3جدول *   :متابعته ألفالم الكرتون حسب األمهات أثناءاألفعال اليت يقوم 

م يقلد أفال  يلعب   يأكل   ال شيء  األفعال 
  الكرتون

موع    ا

  20  3  3  3  11  العدد
  %100  %15  %15 %15  %55  النسبة املئوية

  

ا الطفل  ، جاءت %15، "ال شيء"أفعال أي  بأي، لعدم قيامه %55متابعة أفالم الكرتون كانت نسبة  أثناءاألفعال اليت يقوم 
، حسب النتائج فان الطفل ال يقوم باي %15بة ، أما يقلد أفالم الكرتون جاءت بنس%15، يلعب جاءت بنسبة األكللفعل 
  .متابعته ألفالم الكرتون ومنه نرى ان هاته األخرية تشغل األطفال وتلهيهم عن القيام باي فعل أثناءفعل 

  :مشاهدته ألفالم الكرتون حسب األمهات أثناءالشخص الذي يرافق الطفل  4جدول *

موع   أحد افراد االسرة   والده  امه   ال أحد   الشخص    ا
  20  5  1  3  11  العدد

  %100  %25  %5 %15  %55  النسبة املئوية 
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، مع %55مشاهدته أفالم الكرتون بلغت نسبة انفراد الطفل مبشاهدة هذه األفالم بنسبة  أثناءالشخص الذي يقوم مبرافقة الطفل 
، اذن الطفل يكون غالبا لوحده %25فجاءت بنسبة  األسرة أفراد، بينما مع %5بلغت  األب، مع %15جاءت بنسبة  أمه

  .مشاهدة هاته األفالم فهنا تغيب الرقابة وتكون له كل احلرية يف الغوص يف أعماق ما تقدمه هاته األفالم من مضامني أثناء

  :محور تأثر األطفال بأفالم الكرتون حسب األمهات

  :تقليد الطفل ألفالم الكرتون5جدول *

  موع ا  ال  نعم   تقليد أفالم الكرتون 
  20  4  16  العدد

  %100 %20  %80  النسبة املئوية
  

األطفال  أن، بال، هذا يدل على %20، و%80بلغت نسبة إجابة األمهات على تقليد أوالدهم ألفالم الكرتون بنعم بنسبة 
اته املضامني    .حد تقليدها إىلجد متأثرين 

  : نوع الرسومات اليت يقلدها الطفل حسب األمهات6جدول *

أغاين على شكل   غاين اليت يقلدهااأل
  رسوم متحركة

موع   ال يقلد   شخصيات كرتونية    ا

  20  4  8  8  العدد
  %100  %20 %40  %40  النسبة املئوية

  

، %40، بينما تقليد الشخصيات الكرتونية جاءت بنسبة %30األطفال يقومون بتقليد األغاين على شكل رسوم متحركة بنسبة 
  .فاألطفال يتأثرون بالشخصيات الكرتونية أكثر من األغاين اليت تقدمها إذن، %30وعدم التقليد بلغت 

  :الفرتة العمرية للطفل اليت يصبح فيها مدمنا على متابعة أفالم الكرتون7جدول *

موع  أكثر من سنتني  سنتني   سنة   اقل من سنة  العمر   ا
  20  5  4  2  9  العدد

  %100  %25  %20 %10  %45  النسبة املئوية 
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بالنسبة  %10جاءت لألطفال ذو السنة من العمر، %45الفرتة العمرية للطفل اليت يصبح فيها مدمنا على أفالم الكرتون 
، ومن فان األطفال يف املرحلة العمرية املبكرة %25، بينما اقل من سنة فبلغت %20لسنتني، أما أكثر من سنتني جاءت بنسبة 

م على أفالم الكرتون أكث   .ر من الفئات األخرىيكون ادما

  :محور السلوكيات المكتسبة عند األطفال المدمنين على أفالم الكرتون

  :ردة فعل الطفل عند إطفاء جهاز التلفزيون او تغيري قناة أفالم الكرتون حسب األمهات 8جدول *

موع  ال يكرتث   ردة فعل عنيفة   يبكي   يصرخ  السلوك    ا
  20  3  5  3  9  العدد

  %100  %15  %25 %15  %45  ة النسبة املئوي
  

، %45ردة فعل الطفل عند إطفاء جهاز التلفزيون او تغيري القناة اليت يتم عربها بث أفالم الكرتون اعلى نسبة كانت للصراخ ب 
، نالحظ ان الطفل املصاب بالتوحد متعلق %15، بينما ال يكرتث بلغت %25، بالنسبة لردة فعل عنيفة بلغت %15يبكي 

  . التلفزيون وما يبثه من أفالم كرتونجدا جبهاز 

  :على أفالم الكرتون حسب األمهات إدمانهاليت تظهر على الطفل بعد  األعراض 9جدول *

موع  االنطواء   الكف عن الكالم   تأخر النطق  االعراض    ا

  20  8  5  7  العدد
  %100  %40 %25  %35  النسبة املئوية

  

، الكف عن الكالم جاءت %35ه على أفالم الكرتون فبلغت نسبة التأخر يف النطق اليت تظهر على الطفل بعد إدمان األعراض
، هذا ما جيعلنا ندرك ان أفالم الكرتون هلا سلبيات أكثر من %40، بينما أكثر نسبة جاءت ألعراض االنطواء ب %25بنسبة 

  .اإلجيابيات

  :مناقشة النتائج

  ملدة أكثر من ساعتني %50على مشاهدة أفالم الكرتون بنسبة اكدت األمهات يف هذه الدراسة أن أطفاهلم مدمنني ،
، هذا ما يدل على ان هاته األفالم جتذب الطفل وتدخله يف عامل خاص به وحده بعيدا %85وبشكل يومي بنسبة 

تمع الذي يعيش فيه   .عن ا
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  م للرسوم املتحركة ال يقومون أفالم  أن، ومنه نستنتج %55ة فعل بنسب بأيبينت الدراسة أن األطفال أثناء مشاهد
 .الكرتون جتلب انتباه الطفل بالكامل فريضخ هلا وال يصدر أي صوت ويتخلى عن احلركة والكالم وحىت التفكري

  يدل على ان العزلة تلعب دورا يف %55انفراد الطفل مبشاهدة أفالم الكرتون الذي جاء من خالل الدراسة بنسبة ،
مضامني هاته األفالم بكل حرية وبدون رقابة ما جيعله يتناسى العامل احلقيقي ويندمج يف  انغماس هذا األخري يف متابعة

 .العامل الكرتوين
 80%  من إجابات األمهات عن تقليد أوالدهم ألفالم الكرتون نفهم من خالهلا أن األطفال املصابون بالتوحد الطيفي

ته األفالم ما جيعلهم يصلون  ا الكرتونية وتقمصها ىلإمتأثرون بشكل كبري جدا   .حد تقليد شخصيا
  من األطفال املصابون مبرض التوحد الطيفي من عمر السنة هم األكثر ادمانا على  %45من خالل الدراسة تبني لنا ان

نتيجة حتمية ان الرسوم املتحركة هلا دور كبري يف  إىلمتابعة أفالم الكرتون بشكل يومي ولفرتات طويلة هذا يوصلنا 
ذا املرض عندما يكون مكتسبا وليس وراثيااإلص  .ابة 

  بالنسبة لألعراض املكتسبة بعد التعرض ألفالم الكرتون بشكل مستمر ظهرت لنا جمموعة من النتائج السلبية عن هاته
على متابعة هاته املضامني يتأخر يف النطق أو يكف عن الكالم وينطوي على نفسه  إدمانهاألفالم وهي ان الطفل بعد 

تمع حىت مع  أفرادوال يتفاعل مع   .كلها جندها يف مرض التوحد الطيفي  األعراضاليت يعيش فيها وهذه  األسرةا

 :خالصة

هذا املرض ان تعددت أسبابه فأفالم الكرتون هلا دور كبري يف اإلصابة به يف سن مبكرة من خالل الرتكيز الكلي على مضامينها 
تمع واللهو واللعب مع األطفال ما يشكل لدى الطفل خلل يف التواصل واالنفراد يف متابعتها متناسيا ا لعيش والتفاعل داخل ا

ومشاكل يف اللغة والنطق وعزلة دائمة تولد لديه الحقا صعوبات كبرية يف التأقلم والتعلم والتفكري بشكل سليم، فالتوحد الطيفي 
الكرتون والتلفزيون بشكل عام فيظهر لدينا ما يسمى بطفل  يكون مكتسب لعدة عوامل بيئية حتيط بالطفل وأبرزها أفالم

  .التلفزيون

 

 

 

 

 

 



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
254 

 

 :قائمة المراجع

  .2013، جامعة امللك سعود، 1روث انان، موسوعة اضطرابات طيف التوحد، ط .1
 .2006، دار الرشاد، 3عادل عبد اهللا حممد، األطفال التوحديون، ط .2
 .2008، دار زهران للنشر والتوزيع، 1طفال، طعبد اللطيف مهدي زمام، التوحد الذايت عند األ .3
، دار السحاب للنشر والتوزيع، 1حممد السيد عبد الرمحان، مىن خليفة علي حسن، علي إبراهيم مسافر، رعاية األطفال التوحديني، ط .4

2005. 
 .2009، دار األوائل للنشر والتوزيع، 1ناصح إبراهيم عيسى، التوحد عند األطفال، األسباب، العالج، ط .5
 .2000، 97صاحل أبو أصبع، التلفزيون والطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، جملة الدراسات اإلعالمية، القاهرة، عدد .6
 icles/https://baby.webteb.com/artطيف التوحد عند األطفال واألجهزة االلكرتونية،  11/2017/ 2تاريخ الزيارة يوم  .7
 ?Dose Watching Télévision Trigger Autisme، 3/11/2017تاريخ الزيارة  .8

http://www.nber.org/aginghealth/winter07/w12632.html 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
255 

 

 التربیة اإلعالمیة والطفل

  03جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة /زعتر مريم أستاذ/د
zatermeriem@yahoo.fr   

   03جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة /عادل جربوعة/د
adjerboua@yahoo.com  

  
 :ملخص

ثقة ا فتزید ناجحاإلعالم خاصة إذا ما كان هذا  إن وسائل اإلعالم مؤثرة جدًا في عملیة التربیة والتعلیم
التعاون بین التربیة واإلعالم لتحقیق األهداف  هو تناول كیفیة الورقة العلمیة التالیةهدف .المجتمع فیه

أسلوب في مجملها على  مداخلةتعتمد ال.من خالل الوظیفة التربویة لوسائل اإلعالم  المشتركة في التنمیة
 .المنطقي المدعم بالنتائج التي توضح األفكار المطروحةالتحلیل 

  .التربیة، وسائل اإلعالم،الطفل :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 
Les médias sont très influents dans le processus d'éducation, surtout si ces outils de mass 
réussissent .L'objectif de ce document est de discuter comment s’effectue la coopération entre 
« éduquer et informer » pour atteindre des objectifs communs dans le développement à travers la 
fonction éducative des médias. la méthode porte sur l'analyse logique élaboré par les résultats qui 
illustrent les idées avancées. 
Mots clés: Education, Médias, Enfant. 

  

  :مقدمة
حیث كانت التربیة  لعشرینبدایات القرن الطالما كانت المدرسة مصدرًا محتكرُا للمعرفة حتى    

  .إلى أن برز اإلعالم تعیش في أدوار متبادلة مع العائلة، التي كانتممثلة في المدرسة 
بتقنیة تتجاوز  إن سیطرة اإلعالم على العالم تظهر كل یوم بوجه جدید، وفي كل فترة بأسلوب مبتكر،  

یطرتها لیملك اإلعالم حینها النصیب األكبر في التنشئة حدود الزمان والمكان، مما جعل التربیة تفقد س
 .االجتماعیة

عتبر ُ لإلعالم، فباإلضافة إلى ما یختارونه بأنفسهم من مواد كا ستهالا أكثر الفئات والشباباألطفال  ی
ُ  إعالمیة یستمد األطفال جانبًا هامًا من تعلمهم من وسائل اإلعالم صبح هذا األخیر جزءًا من خلفیتنا لی
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الثقافیة التي تحیط بالصغار والكبار على حد سواء، وهنا یجب التفریق بین التربیة اإلعالمیة وبین 
استخدام وسائل اإلعالم كوسائل تعلیمیة فمع التطور التقني الهائل الذي طرأ على وسائل اإلعالم في 

لعامة للتربیة في المجتمع وامتد لتحقیق األهداف ا لتربويتطور مفهوم اإلعالم ااألخیرة العقود الثالثة 
  .وااللتزام بالقیم األخالقیة

  التربیة اإلعالمیة :المحور األول 
جمیع الجهود واألنشطة اإلعالمیة الهادفة التي تبثها وسائل :"ف التربیة اإلعالمیة بأنهاتُعرَّ  

  )38،ص2014علي عبد الفتاح علي،("اإلعالم المكتوبة،المسموعة والمرئیة
نما یمكن أن تتم من خالل بث القیم التربویة لتربیة اإلعالوا میة ال یمكن أن تتم بشكل مقصود مباشر وإ

 .واألخالقیة في محتوى الرسالة اإلعالمیة بحیث یكون تأثیرها في المتلقي متدرجاً 
التربیة اإلعالمیة في تعریف أخر هي آلیة وظیفیة تسعى من أجل تعلیم جمهور وسائل اإلعالم  

ط التكنولوجیة الرقمیة مهارة التعامل مع مضامینها، في ظل تفرد هذه األخیرة بوظائف ومستخدمي الوسائ
 یجة التعرض التراكمينتالمذكورة كاإلعالم والتوجیه والتثقیف نظرا لكثافة استخدامها والذي یحقق الوظائف 

  .      درسةوالم مخصصة لهذا الهدف كاألسرةمقارنة مع مؤسسات التنشئة االجتماعیة األخرى اللها 
جاءت هذه اآللیة للرد على االتجاهات التي تنادي بطغیان تأثیر وسائل االتصال والتكنولوجیة الرقمیة 

لت التربیة اإلعالمیة تنشیط ل مع المضامین المقدمة له حیث فعَّ ونزوع الجمهور إلى السلبیة في التعام
درها وأهدافها السیاسیة واالجتماعیة المقدمة من خالل التعرف على مصا أداء الفرد أمام المضامین

فهد بن عبد الرحمن (ربالتحلیل والنقد والتفسی والتجاریة والثقافیة والسیاق الذي ترد فیه
  )20،ص2010الشمیمري،

ف مؤتمر فیینا    التعامل مع جمیع وسائل اإلعالم االتصالي «: التربیة اإلعالمیة بأنها) 2م،1999(ویعرّ
مؤتمر فیینا  (»التي تقدمها تقنیات المعلومات واالتصال المختلفة) ة ومتحركةكلمات ورسوم وصور ثابت(

  )1999و التقنیة الرقمیة، اإلعالمالتربیة من اجل عصر 
أهدافه و  التعرف على مصادر المحتوى اإلعالمي:" ویعرفها مؤتمر التربیة اإلعالمیة للشباب بأنها    

یشمل ذلك التحلیل النقدي للمواد و  .والسیاق الذي یرد فیه الثقافیةالسیاسیة واالجتماعیة والتجاریة و 
نتاج هذه المواد وتفسیر الرسائل اإلعالمیة والقیم التي تحتویها ویضیف بأن هذا المفهوم  .اإلعالمیة وإ

التعلم عن اإلعالم ووسائله المختلفة ولیس مجرد عملیة تعلیمیة عن طریق وسائل و یرتبط بالتعلیم 
  )2002التربیة اإلعالمیة للشباب،اسبانیا مؤتمر ( "اإلعالم

  
  :فقد تطور من خالل العناصر التالیةالتربیة اإلعالمیة بالنسبة لمفهوم أما 
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ظهر مفهوم التربیة اإلعالمیة في العالم في أواخر الستینات حیث ركز الخبراء على إمكانیة استخدام  -
  .سة كوسیلة تعلیمیةأدوات االتصال ووسائل اإلعالم لتحقیق منافع تربویة ملمو 

یتمثل  "مشروع دفاع"أنها و  بحلول السبعینات بدأ النظر إلى التربیة اإلعالمیة على أنها تعلیم بشأن اإلعالم -
كیز على التر  ، وانصبالشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل اإلعالمو  هدفه في حمایة األطفال

 .تشجیع الطلبة على رفضها و تجاوزهاو " غیر المالئمة" "القیم"و" المزیفة"كشف الرسائل 
ر مفهوم التربیة اإلعالمیة بحیث لم یعد مشروع دفاع فحسب بل مشروع تمكین في السنوات األخیرة تطوَّ 

التعامل معها    التي تحیط بهم، وحسن االنتقاء و  یهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة اإلعالمیة أیضا،
  )2010فهد بن عبد الرحمن الشمیمري،. (رةوالمشاركة فیها بصورة فّعالة ومؤث

فالتربیة  و هذا المفهوم أي التربیة اإلعالمیة یدعو إلى تحدید عالقته بمفهوم أخر هو اإلعالم التربوي،
اإلعالمیة من المفروض أن تُختص بها وسائل اإلعالم التربویة المتخصصة ألن اإلعالم من المنطقي أن 

قدِّ  ُ   .دینتعلیم غیر مقصو م تربیة و ی
لتكون التربیة اإلعالمیة أعم    التربیة اإلعالمیة من الصعب تمییزه،االختالف بین اإلعالم التربوي و  إن

وأشمل في نظرنا من اإلعالم التربوي من خالل ُجل تعاریف اإلعالم التربوي التي تتمحور كلها حول فكرة 
التربیة في ضوء السیاسة التعلیمیة من أجل تحقیق أهداف وسائل اإلعالم في نشر المعلومات استثمار 

 .واإلعالمیة،في حین أن التربیة اإلعالمیة هي مختلف الجهود اإلعالمیة المراد بها تحقیق أهداف التربیة
  
   :اإلعالمیة التربیة أهداف.2

جمیع إن المیزة األساسیة التي تطبع عالم الیوم هي كم المعلومات الهائل الذي یأتي ب
لیست في لكن الخطورة  وهي معلومات تحتل قیم وسلوكات أصحابها، .مرئیة عة،مسمو  مكتوبة،:الصیغ
مكن أن تتحكم فیها وال األولیاء الكم و  ُ نما في إتاحتها لألفراد بمختلف األعمار فال الجهات الرسمیة ی إ

غیرات والسؤال المطروح یدور حول إمكانیة التعامل مع هذه المت .یستطیعون توجیهها كما أو كیفا لألطفال
هنا تأتي أحد أهم تدخالت  ،ترونیة بأنواعهافي واقع جدید یحمل فیه األطفال مختلف أنواع الوسائل االلك

عتبر مهما جدا لألسباب التالیة  :التربیة اإلعالمیة كمفهوم یً
بتها على المحتوى مؤسسات إعالمیة قد تمارس رقال اإلعالمیة یتم من خالل هیئات و إن إنتاج الرسائ. 1

 إال أن الكثیر منها یغفل عن ذلك في ظل الكم قیم المجتمع الذي تُعرض فیه،كان یختلف وأعرافها و إن 
 ِ    إلى المعلومة من جهة  األفرادوصول  تیسیردى وجب من خالل التربیة اإلعالمیة المتزاید للمعلومات ل

 .تهیئتهم للمشاركة في صناعة المادة التربویة من خالل ما یتعرضون لهو 
كوِّ  يما یعن خلفیات فردیة،رسالة اإلعالمیة طبقا لمتغیرات و لمتلقي یناقش المعنى في الا. 2 ُ ن أن التلقي ی

 .انطباعات تختلف باختالف األفراد في استقبالهم للرسالة اإلعالمیة الواحدة
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 على الذاتیة الرقابة تنمیةو محّددة  وغایة مسبقة لخطة تبعا اإلعالم وسائل استخدام طریقة تحدید .3
  .استخدامها أضرار من والتقلیل اإلعالمیة الوسائل إمكانات من االستخدام من أجل االستفادة

 وسلوكیاتهم حیاتهم تنظیم خالل من المجتمع في التأثیر على قادرة الشباباألطفال و  من قدوة تكوین .4
  .والعامة الخاصة

  مستویات التربیة اإلعالمیة.3
مكننا اختصارها في مستویین رسمي وأخر  التربیة اإلعالمیة، تتعدد وجهات النظر حول مستویات ُ إال أنه ی

  :غیر رسمي
ینبغي على هذه الهیئة ، فالتعلیم الرسمي الذي تمثله الهیئات الرسمیة كوزارة التعلیم:األول المستوى

 من أجل تحقیق أهداف اإلصالح التربوي في ضوء حاجات المجتمع استراتیجيالرسمیة تصمیم مخطط 
ینبغي أن تتضمن هذه الجهود دمج مهارات التربیة اإلعالمیة في المنهج الدراسي وتدریب المعلمین في و 

  .هذا المجال وذلك بدمج تقنیة المعلومات في التعلیم
المؤسسات اإلعالمیة وكل منهما األسرة و :لذي تمثله منظومتین هماالتعلیم غیر الرسمي ا: الثاني المستوى

مكن یمكن أن یلعب دورا ف ُ ي التوعیة اإلعالمیة وتدریب األطفال خاصة في مجال التربیة اإلعالمیة لذلك ی
مثال للمؤسسات اإلعالمیة تفعیل مفهوم المتلقي النشط من خالل توفیر عنصر التفاعلیة في عرض 

 .مضامینها، وكذا توفیر المصادر اإلعالمیة
  

  في المجتمع المعاصر ا إلعالمودور  المقاربة بین دور التربیة:المحور الثاني 
مكن تفسیر التربیة علم متداخل التخصصات تربطه بالعلوم األخرى عالقات وثیقة، ُ العالقة بین اإلعالم  وی

  )60،ص2011رمزي احمد عبد الحي،(:التربیة في النقاط التالیةو 
ائط هذا األمر ال یتوفر في مختلف الوسو  م بسرعة تجاوبها مع المستجدات،تتمیز وسائل اإلعال.1

  .وخبرات علمیة متنوعة نماذج سلوكیة، فهي تُقدم التربویة،
یعكس اإلعالم الثقافة العامة للمجتمع من خالل ما تنقله وسائله من معلومات وأخبار وأفكار،بینما .2

تقتصر الثقافة المدرسیة على المقررات الدراسیة التي تستمدها من األبنیة األساسیة للحقل المعرفي 
  .معالخاص بالمجت

ما ال تتیحه النماذج التربویة التي في كثیر من األحیان  یتیح اإلعالم لجمهوره فرصا واسعة للترفیه،.3
وكثیرا ما تكون طرق التدریس قائمة على  تكون جامدة وال تلبي اهتمامات التالمیذ أو تشبع احتیاجاتهم،

  .اإللقاء
كما تساعد  قلیا،خلقیا وعقائدیا،حتى تنمو شخصیته،تؤثر التربیة في تنمیة الفرد تنمیة متكاملة جسمیا وع.4

كذا مختلف السلوكات التي فئة حساسة في المجتمع المفاهیم والمهارات و التربیة في إكساب الطفل ك
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وهذا ما ال تستطیع وسائل اإلعالم القیام به بطریقة مباشرة  تساعده في العیش والتعایش مع اآلخرین،
  .مقصودةباعتبارها وسائل تربویة غیر 

  
  دراسات عربیة وأجنبیة في التربیة اإلعالمیة للطفل  :المحور الثالث

یهدف به ألولى وبشكل ضمني لكل ما یعرضه و یهدف خلق إعالم خاص بالطفل التربیة والتعلیم بالدرجة ا
بشؤون الطفل عدة أسس لخلق إعالم سلیم  د من الدارسینلذلك وضع العدی هذه الفئة الخاصة استقطاب

الجذب العاطفي البساطة في المضمون،التنوع في األسلوب والوسیلة،:ه الشریحة ومن بین هذه األسسلهذ
ومن خالل هذه النقاط سنعرض مجموعة من الدراسات ،هو إیجابي وسلیم بالنسبة للطفلالعقلي لكل ما و 

  :السابقة في مجال التربیة اإلعالمیة
  )2006محمود أحمد مزید،،: (الدراسات األجنبیة.أ

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر :بعنوان التربیة وقضایا البیئة Carmen(1993(دراسة كارمن.1
اكتساب المعرفة البیئیة لدى تالمیذ الصفین الخامس والسادس في والیة أوهایو وتوصلت الدراسة إلى 

  :مجموعة من النتائج أهمها
یون باعتباره أقوى المصادر المؤثرة على الطفل في إن أهم المصادر الكتساب المعرفة البیئیة هو التلفز -

  .معرفته بقضایا البیئة
جاءت المقررات الدراسیة التربویة في الترتیب الثاني بالنسبة للتعرض الرسمي لقضایا البیئة بالنسبة -

  .لألطفال عینة الدراسة
  .استجابت األطفال للتقاریر التي یعرضها التلفزیون أسرع من المصادر األخرى-
أجریت هذه الدراسة على األطفال  :عنوان التلفزیون والطفلب Akiyama1987) (دراسة أكیاما. 2

طفل عمرهم 50اختیار العینة األولى ب الیابانیین من خالل دراستین باالعتماد على الرسوم المتحركة، تمَّ 
اهدة البرنامج طفل بعمر األربع سنوات،حیث جلس األطفال في حجرة لمش 46عامان والثانیة عینة 

عرض فیه في نفس الحجرة فیلم رسوم متحركة سریع  التجریبي من أحد التلفزیونات، ُ في الوقت الذي ی
مالحظة األطفال من خالل كامیرات  تالحركة دون صوت على شاشة تلفزیون أخرى كعامل تشویش وتم

ل لمعرفة درجة تعرفهم على جراء مقابالت مع األطفااكذلك تم  فیدیو ومیكروفون لتسجیل ردود أفعالهم،
  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الشخصیات وفهمهم واسترجاعهم لها،

  .ارتفاع معدل انتباه المجموعتین التجریبیة والضابطة-
  .معظم األطفال استطاعوا اإلجابة على األسئلة الخاصة بالتفاصیل التي تتعلق بالشخصیات-
  .بالصغار أظهروا فهمهم إلحساسات الشخصیات التي ُعرضت علیهم األطفال الكبار مقارنة-
  :الدراسات باللغة العربیة.ب
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    البرامج التعلیمیة التي تقدمها قناة النیل التعلیمیة المتخصصة  بعنوان) 2000(دراسة مرهان حسین.1
مج التعلیمیة وكذا الفنیة استهدفت الدراسة التعرف على المواصفات العامة الضروریة للبرا:"عالقتها بالطفلو 

 .تلمیذ في االبتدائیة واإلعدادیة 300وُأجریت الدراسة على عینة قوامها  .والتعرف على واقع هذه البرامج
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج نلخصها في نقطتین

  .أغلب التالمیذ یواظبون على مشاهدة البرامج التعلیمیة التي تقدمها القناة-
ُ ستفیدون من البرامج التعلیمیة و العینة من التالمیذ ینصف مفردات - قال فیها أو ی به  یحتفظونطبقون ما یُ

  .لوقت الحق
هدفت الدراسة التعرف ":البرامج التعلیمیة في تلفزیون سلطنة عمان"بعنوان 1991دراسة عاطف العبد.2

استطالع اآلراء حول هذه على مدى تعرض الطالب للبرامج التعلیمیة وأهم عادات وأنماط هذا التعرض و 
اإلعدادي،وتوصل  تلمیذ من 300لدراسة على عینة قوامهاجریت اأُ البرامج من حیث الشكل والمضمون،

  :أهمها الباحث إلى مجموعة نتائج
  .إن مواعید البرامج التعلیمیة هادفة ومناسبة من حیث وقت بثها-
  .یة الموجهة للطفل هو األسئلة واألجوبةأفضل قالب للتقدیم التلفزیوني لتقدیم البرامج التلفزیون-
  . أكثر من نصف مفردات العینة تستفید من المعلومات التعلیمیة التربویة المقدمة-
  

  :المالحظات التالیة امن خالل الدراسات التي تم التطرق لها سجلن

إذا ُأحسن تساعد وسائل اإلعالم  في غرس وتوجیه األطفال نحو قیم محددة ،وتنفرهم من قیم أخرى  -
 .استخدامها، فهذه الوسائل تحتل وقتا كبیرا من وقت الطفل، وهي تؤثر في نسق القیم من خالل ما تقدمه

، وتتیح لخیاله مساحة الكلمة والصورة بالفكرة المؤثرة فتوحي له في المخاطبةإلعالم الطفل أسلوب خاص -
التي  یقدم له الحقیقة والفكرةو فیقا للطفل یكون ر ل، تغري األلوان بصره والمؤثرات الصوتیة كذلكفكبیرة 

  .دون تعب یستوعبها
ذا كان  - إن إعالم الطفل یعتمد على التكامل بین الشكل والمضمون كي ینجح ویستقطب جمهورا كبیرا، وإ

  .لدورا كبیرا في جذب الطفاإلعالم عامة رسالة وصناعة، فإن لصناعة اإلعالم 
  :لموضوعأفضل ما یمكن أن یوصى به في هذا او 
أن یكون هناك إعالم متخصص في القضایا التعلیمیة یقوم علیه أفراد یتم تدریبهم وتأهیلهم للعمل في - 1

  .   هذا المجال
إجراء البحوث المتعلقة بأثر تعرض المعلمین لوسائل اإلعالم على األداء المهني آخذین في  - 2  

  .    تلعب دورًا خطیرًا في حجم التأثیر االعتبار عمر المتلقي وثقافته وتعلیمه حیث أنها عوامل
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إجراء دراسة على القائمین باإلعالم والمسؤولین عن توجیه مثل هذه الرسائل اإلعالمیة والتي تمس - 3
الطفل بالدرجة األولى مع األخذ بفكرة التركیز على مستویاتهم التعلیمیة ومراتبهم الوظیفیة وخلفیاتهم 

  .قضایا التربویةاالجتماعیة، وتأثیر ذلك على ال
عالمیین تتولى إعداد إستراتیجیة طرح مختلف المضامین اإلعالمیة من - 4 إنشاء لجنة من تربویین وإ

 .وضع األهداف المراد تحقیقها بنشر هذه المضامین وطرق معالجتها مع المتابعة المیدانیة
  

  :ةالمراجع المعتمد
         .2014األردن، لتوزیعلدار األیام  واستراتیجیاته، مفهومه،أهدافه:علي عبد الفتاح علي،اإلعالم التربوي.1
  .2010، مكتبة الملك فهد للنشر،1التربیة اإلعالمیة، ط: فهد بن عبد الرحمن الشمیمري . 2
توصیات موجهة إلى منظمة األمم المتحدة للتربیة و الثقافة " التربیة من اجل عصر اإلعالم و التقنیة الرقمیة"مؤتمر فیینا.3
  .1999فیینا ،)الیونسكو(علوموال
 ،)الیونسكو(توصیات إلى منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم ، "التربیة اإلعالمیة للشباب"مؤتمر اسبانیا .4

  .2002اسبانیا
الوراق للنشر      والتوزیع  اإلعالم التربوي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، رمزي احمد عبد الحي،.5
   .2011األردن،
  .2006القاهرة  الدار العالمیة للنشر والتوزیع، محمود أحمد مزید، دراسات في إعالم الطفل،.6
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لإلنترنتتعرض طفل ما قبل المدرسة   
 

  بن ديدة بغداد: زمام ربيع                                       األستاذ .أ
  جامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة                           ليزانالمركز الجامعي أحمد زبانة بغ
rabie_e@outlook.fr                               baghdadbendida@gmail.com{  

  

  :الملخص 

فهـم وتفسـري تـداعيات تعـرض الفـرد  رسـة لإلنرتنـت، إىلسـنحاول مـن خـالل هـذه الورقـة البحثيـة واملوسـومة بتعـرض طفـل مـا قبـل املد
يف مرحلة الطفولة املبكرة للتكنولوجيا احلديثة وما حتملـه مـن حمتويـات عـرب اسـتخدامه لإلنرتنـت سـواء مـن خـالل مشـاهدة الـربامج أو 

  .املشاركة يف األلعاب وما قد ينجر عن ذلك من أمور على املستوىني السليب واالجيايب

 .الطفولة، طفل ما قبل املدرسة، اإلنرتنت :مفتاحيةالكلمات ال

  

Abstract : 
In what follows, we will attempt to tackle pre-school children exposition to internet, 
nevertheless fathoming the speculations of children exposition in such sensitive phase, and what 
it may contain as exotic components using the internet either by watching divert shows or 
taking part in games and it may result as pros and cons. 
Key words : 
Childhood, pre-school children, internet. 

  : مقدمة

تمعـــات، حيـــث أصـــبحت تســـتخدم  مـــن الظـــواهر االجتماعيـــة احلديثـــة الـــيت اإلنرتنـــتلقـــد أصـــبحت ظـــاهرة  فرضـــت نفســـها علـــى ا
بشكل يومي يف احلياة االجتماعية، لذا جندها حاضرة يف العديد مـن املؤسسـات االجتماعيـة، كاملـدارس، العمـل، األسـرة ويف العديـد 

شـيا مـع متطلبـات جللـب الزبـائن متا اإلنرتنـتمن الفضاءات االجتماعية األخرى كاملقاهي والنوادي الـيت أصـبحت ختصـص خـدمات 
اسـتخدام األفـراد هلـا مـن خمتلـف الشـرائح واألعمـار، فحـىت األطفـال داخـل  تناميالعصر، ونظرا للخدمات املتاحة على هذه الشبكة 

أصبحت متاحة داخل املنازل، مما جعل من هذه التقنية احلديثـة تسـاهم بشـكل   اإلنرتنتاألسرة هلم نصيبهم من االستخدام، مبا أن 
ظــل تراجــع وظــائف مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة التقليديــة، األمــر  تماعيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة يفليــة التنشــئة االجكبــري يف عم

 الـذي يـدعو إىل االنتبـاه  وإىل رقابـة والديـة الســتخدام األطفـال هلـذه التقنيـة احلديثـة الـيت تعتــرب نافـذة علـى الكثـري مـن األمـور الســلبية
ومـا قــد يرتتـب عــن  لإلنرتنــتل مــن خـالل هــذه الورقـة البحثيــة التطـرق إىل تعـرض طفــل مـا قبــل املدرسـة منهـا واالجيابيـة، لــذا سـنحاو 

  .ذلك من أمور من الناحية السلبية أو االجيابية بالنسبة للطفل
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  :محاور الدراسة 

  اإلنترنت على الطفلايجابيات . 3/اإلنترنت على الطفلسلبيات  .2/ الطفل والتعرض للتكنولوجيا. 1

  :المفاهيم األساسية للدراسة .1
لقــد ورد فيمــا خيــص تعريــف مصــطلح الطفولــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن هيئــة األمــم  املتحــدة علــى أن :  الطفولــة . أ

  )"1املادة (كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه "الطفل هو 
حـىت السـنة ملدرسـة والـذي ميكـن حتديـد سـنه ونعـين بـه الطفـل الـذي مل يبـدأ بعـد تعليمـه االبتـدائي يف ا :ا قبل المدرسـة طفل م. ب

  .السادسة
حيث تتباين تعريفات الطفولة املبكرة يف البلـدان واملنـاطق املختلفـة "وميكن إدراج طفل ما قبل املدرسة ضمن مرحلة الطفولة املبكرة، 

لية والتنظيم الذي ختضع له نظم املـدارس االبتدائيـة، ففـي بعـض البلـدان حيـدث االنتقـال مـن مرحلـة مـا قبـل املـدارس تبعا للتقاليد احمل
هيئـة األمـم املتحـدة، ("إىل املرحلة املدرسية بعيد البلوغ سن أربع سنوات، ويف بلدان أخرى حيدث هـذا االنتقـال يف حنـو سـن السـابعة

   )2، ص2005
هـــــي شـــــبكة اتصـــــاالت عامليـــــة تســـــمح بتبـــــادل املعلومـــــات  الشـــــبكة العنكبوتيـــــة أو الشـــــبكة أو اإلنرتنـــــت: " شـــــبكة اإلنترنـــــت .ج

بروتوكــول  ، وتعمـل وفـق أنظمـة حمـددة ويعـرف بـالربوتوكول املوحـد وهـوالعــامل حـول احلواسـيب تتصـل مـن خالهلـا شـبكات أصـغر بـني
إىل مجلــة املعلومــات املتداولــة عــرب الشــبكة وأيضــا إىل البنيــة التحتيــة الــيت تنقــل تلــك املعلومــات عــرب » إنرتنــت« كلمــة ، وتشــريإنرتنــت
  ."القارات

تسـمح للنـاس باالتصـال والتواصـل بعضــهم مـع بعـض واكتسـاب ونقـل املعلومـات مــن  احلواسـيب عامليـة مـن الـروابط بــني شـبكة هـي"
الشـبكة املمتـدة يف مجيـع أرجـاء العـامل بوســائل بصـرية وصـوتية ونصـية مكتوبـة، وبصـورة تتجــاوز حـدود الزمـان واملكـان والكلفـة وقيــود 

  ."سافات وتتحدى يف الوقت نفسه سيطرة الرقابةامل

ا دولية للمعلومـات تتفـاهم باسـتخدام بروتوكـوالت وتتعـاون فيمـا بينهـا لصـاحل مجيـع  شبكة"  ويعرف آخرون اإلنرتنت كذلك على أ
ملـؤمترات ، واالتصـال الصـويت املرئـي بـني األشـخاص، وإقامـة االربيـد اإللكـرتوين على العديد من اإلمكانات مثلمستخدميها، وحتتوي 

والتحلــيالت الصــحفية، والعديــد مــن امللفــات املتاحــة لنقلهــا واســتخدامها  األخبــار بالفيــديو، وقــوائم الربيــد باإلضــافة إىل املاليــني مــن
  .)/https://ar.wikipedia.org/wikiانرتنت" (آالت البحث املرجعي بطريقة شخصية وكذلك

   :تعرض الطفل للتكنولوجيا. 2

راء املعرفـة البشــرية ، وظهـور مــا أطلــق إن التقـدم اهلائــل يف تكنولوجيـا املعلومــات واالتصـال أحــدث نقلـة نوعيــة يف تقــدم اإلنسـانية وإثــ
العديــــد مــــن قـــدم ي ت، فهــــيف حياتنـــا كبــــارا وصـــغارا هامــــةوبســــرعة فائقــــة مكانـــه  تحتلـــاالــــذي  تقنيـــةال هــــذه ،عليـــه ثقافــــة االنرتنـــت

ــاالت، أصــبحت  وللعديــد مــن الشــرائح والفئــات العمريــة، وتعتــرب فئــة األطفــال مــن بــني الفئــات الــيت املوضــوعات والــربامج يف شــىت ا
ــذه التقنيــة م، ،هــي األخــرى متعلقــة   تنشــئتهم،شــكل خطــرا متزايــدا علــى ت نفــس الوقــتيف  هــالكن الــيت تلعــب دورا هامــا يف حيــا

، إضــافة إىل مــا قــد ة التنشــئة االجتماعيــة لألطفــالؤثر بشــكل مباشــر علــى عمليــيــ ممــا، وعلــى قــيمهم ومعــايريهم االجتماعيــة والثقافيــة
فالم ومسلسالت أو ملشاهد جنسية أو عنيفة، وغريهـا مـن األمـور غـري السـوية وغـري السـليمة الـيت قـد تـؤثر علـى حتتويه من برامج أو أ

 .سيكولوجية الطفل أو على توافقه النفسي واالجتماعي
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يل اجلابري بأن هنـاك حوفيما خيص استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية للطفل وأثرها على منوه،  قـائق ال ميكـن يرى الدكتور 
  :، وتتمثل فيما يلي إغفاهلا

ــم يســتخدمون حواســهم  8إن األطفــال الصــغار ومنــذ الــوالدة حــىت ســن : أوال  ســنوات لــديهم قابليــة للــتعلم بســرعة كبــرية، كمــا أ
م   .وأجسادهم من أجل التفاعل مع العامل والبيئة احمليطة 

ط احلركـي، وضـعف سـنوات يعتـربون يف مرحلـة تتميـز بفـرط النشـا 7ىل سـن وفق نظرية بياجيـه فـإن األطفـال مـن سـن عـامني إ: ثانيا 
  .ة التعلمليالرتكيز خالل عم

إن عمليــة تعلــيم األطفــال يف هــذه املرحلــة تتطلــب طــرق تــدريس تركــز علــى توظيــف احلــواس وإدمــاج األطفــال، وتعتمــد علــى : ثالثــا 
معــه مــن خــالل إدخــال تكنولوجيــا املعلومــات يف بيئــة تعلــم أطفــال هــذه اللعــب واحلركــة والنشــاط واملتعــة، وهــذا الواقــع ميكــن التعامــل 

املرحلـة، شـرط أن يــتم توظيفهـا بشـكل مناســب حبيـث تصــبح عمليـة الـتعلم ممتعــة وذات فائـدة، وتسـاهم يف حتقيــق األهـداف املرجــوة 
  .منها

يــل اجلــابري أن تكنولوجيــا املعلومــات ال تناســب   فــال قبــل ســن ثــالث ســنوات، وذلــكاألطوقــد بينــت أغلــب الدراســات حبســب 
فـإن إدخـال التكنولوجيـا يف حيـاة  لكلـذالعتماد الطفل يف هذه املرحلة على خـربات حياتيـة تتطلـب التفاعـل األسـري واالجتمـاعي، 

الطفـل للمســامهة يف العمليــة التعليميــة جيــب أن يبــدأ بعــد الــثالث ســنوات األوىل مـن حياتــه، حيــث يتناســب هــا األمــر مــع تطــور منــو 
 خيـص اسـتخدام الطفـل هلـذه التقنيـةالطفل، ويتم ذلك مبساعدة األولياء بشكل متدرج مع احلرص علـى ضـرورة املراقبـة والتوجيـه فيمـا 

  .)www.uop.edu.jo( لتساعده بشكل أفضل على تنمية التعلم الذايت

  :سلبيات اإلنترنت على الطفل .2

الســـيئ لإلنرتنــت مـــن قبــل األطفـــال، ودون توجيــه أســـري، يكــون لـــه تــداعيات ســـلبية، ممــا يعـــرض األطفــال ملشـــاكل إن االســتخدام 
  :صحية، نفسية، واجتماعية واليت نذكر منها 

اخنفــاض النشــاط اجلســدي حبيــث أن األلعــاب املوجــودة علــى اإلنرتنــت تشــل نشــاطات األطفــال اجلســدية، ممــا قــد يعرضــهم للــوهن 
نـة، كمـا أن اجللـوس لسـاعات طويلـة أمـام شاشـة الكمبيـوتر أو اهلـاتف الـذكي أو الـالب تـوب قـد يسـبب هلـم إجهـادا والكسل والبدا

وضــررا علــى مســتور العينــني، الرقبــة، الكتفــني، الســيما أن هــذه املشــاكل إذا بــدأت معهــم منــذ منــوهم قــد تســبب هلــم الحقــا مشــاكل 
  ).23نشر، ص املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، دون سنة(صحية 

  .التأثري على نفسية الطفل وزيادة السلوك العدواين يف حالة اإلفراط يف مشاهدة الربامج أو املشاركة يف األلعاب العنيفة

تمع   .العزلة واالنطوائية، وعدم االندماج يف ا

  كيز العقلي كما أن سوء استخدام اإلنرتنت ميكن أن يؤثر أيضا يف ذهنية ومنط تفكري الطفل ويف فقدان الرت 

من خالل إحباره يف العـامل االفرتاضـي يف سـن مبكـرة، ممـا قـد يـؤدي بـه إىل عـدم التمييـز بـني مـا هـو حقيقـي واقعـي وبـني مـا هـو ومهـي 
  .خيايل
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ــاك املعلومــايت وذلــك بســبب الكــم اهلائــل مــن املعطيــات   information fatigue syndrome اإلصــابة متالزمــة اإل
  ).154-149املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، دون سنة نشر، ص (ض هلا خالل استخدامه لإلنرتنت واحملتويات اليت يتعر 

كما أن تعلق األطفال بالتكنولوجيا ال جيعلهم يستفيدون من األنشطة األساسية األخرى اليت تسـاهم يف بنـائهم اجلسـمي، النفسـي، 
فاعل مع وسـائل االتصـال احلديثـة جيعلهـم ينعزلـون عـن العـامل اخلـارجي، االجتماعي والفكري، حيث أن انشغاهلم الدائم باللعب والت

  .مما يتسبب هلم يف بعض املشاكل االجتماعية كاخلجل، االنطواء، ضعف االندماج والتواصل االجتماعي

العصــيب علــى زيــادة وحتســني املهــارات والقــدرات الذهنيــة لكــن علــى حســاب القــدرات البدنيــة، ممــا قــد يتســبب يف اإلضــرار باجلهــاز 
  ).16هيفاء، صاحلة، دون سنة نشر، ص(املدى البعيد 

  : ايجابيات اإلنترنت على الطفل. 3

بالرغم من اآلثار السـلبية الـيت قـد خيلفهـا االسـتخدام السـليب لإلنرتنـت إال أن هـذا ال يعـين انعـدام اجلانـب االجيـايب لالسـتخدام اجليـد 
  :علقة به فيما يلي واملوجه للطفل، والذي نذكر أهم النقاط املت

 حتسني التعلم .  
 تعلم االعتماد على النفس والشعور باالستقاللية.  
 اللعب والرتفيه.  
 28-21، ص2012مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، ( تطوير املهارات(.  

جهــــزة شــــاعت يف جمتمعنــــا اآلثــــار الســــلبية لأل: "نفسالــــاختصاصــــي علــــم  كتور علــــي احلرجــــانيقــــول الــــد أيضــــا  ويف يف هــــذا الشــــأن
ا أن لألجهـزة التكنولوجية وسوء االستخدام هلا والذي يؤدي إىل التسبب يف العديد من األمراض النفسية والعضوية، ولكـن غـاب عنـ

وعلينــا أن نتمتــع بــالفهم  وتنميــة إدراكــه العقلــي بشــكل صــحيح كــرب قــد تســتغل بشــكل اجيــايب يف توجيــه الطفــلأالتكنولوجيــة فوائــد 
ل هـذه األجهـزة باإلجيـاب مـن خـالل تـوفري أجهـزة البتـوب لكـل طالـب يف املدرسـة واسـتخدامها يف التعلـيم واإلدراك الكايف السـتغال

قـل مـن سـاعة متـارين ذهنيـة تسـهم يف تنميـة خاليـاه أفالطفـل حباجـه إىل  ،ق جو توعـوي وتـوجيهي هلـذه األلعـابوالرتفيه أيضا مع خل
ا يف املــدارس قــد يســهم بشــكل اجيــايب يف تطــوير الطفــل، كمــا أشــار إىل ضــرورة الذهنيــة، واســتخدام هــذه األجهــزة يف التعلــيم وتوفريهــ

بــدائل ختفــف مــن اســتخدام  وإجيــادلتــوجيههم وتــوعيتهم باالســتخدام الصــحيح هلــذه األجهــزة، يف املنــزل تواجــد األهــل مــع أطفــاهلم 
اجللــوس واللعــب معهــم بــدل التوجــه هلــذه  أبنـائهم مــن خــالليف قضــائها مــع وقــتهم  وختصــيص األهــل فــرتة مــناألجهـزة التكنولوجيــة، 

  ).www.altibbi.com( ةاألجهز 

  :الخاتمة 

ال ميكننا أن ننكر اليوم بأن التكنولوجيـا احلديثـة أصـبحت السـمة الـيت متيـز هـذا العصـر، إنـه عصـر التكنولوجيـا احلديثـة بـدون منـازع، 
االت يف حياتنا االجتماعيـة، بـدءا مـن مؤسسـة األسـرة الـيت أصـبح يعتمـد فيهـا الطفـل بشـكل كبـري اليت أصبحت متس العديد من  ا

على هذه التقنية احلديثة يف التعلم واللعب، لذا أصـبح مـن الضـروري علـى الوالـدين مرافقـة أبنـائهم يف اسـتخدامها بالشـكل االجيـايب، 
م، ومراقبة استخدام م وقدرا هم هلا بشكل سليم، وتوخي احلـذر مـن االسـتخدام السـليب هلـا، والـذي قـد يعـود الذي ينمي من مهارا

  .بالضرر النفسي أو الفيزيولوجي على هذه الفئة العمرية، اليت تعترب من املراحل العمرية اهلامة اليت تبىن فيها شخصية الفرد
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .، سلبية التقنية على األطفال، مدارس امللك عبد العزيز النموذجية)دون سنة نشر(رقي، هيفاء سعد سلمان الرشيد، صاحلة عبد اهللا البا.1
، أثر معطيات ومظاهر جمتمع املعرفة على الطفل صحيا واجتماعيا ونفسيا، اإلصدار الرابـع واألربعـون، جامعـة )2012(، اإلسرتاتيجيةمركز الدراسات .2

  .امللك عبد العزيز
  ).دراسة وطنية حول تأثري اإلنرتنت على األطفال بلبنان(، سالمة األطفال على اإلنرتنت )دون سنة نشر(ث واإلمناء، املركز الرتبوي للبحو .3
 .، اتفاقية حقوق الطفل)2005(هيئة األمم املتحدة، .4
  

  :المواقع اإللكترونية 
1.https://www.altibbi.com 
2. https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
3.www.uop.edu.jo يل اجلابري، طفل الروضة يف عصر تكنولوجيا املعلومات    
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  في القنوات الخاصة البرامج التلفزيونية الجزائرية الموجهة للطفل

  .من قناة الشروق العامة" عمو يزيد"ة تحليلية لبرنامج دراس
  

  )البويرة(زينب سعيدي     جامعة محند آكلي اولحاج / د
 zainebsaidi@yahoo.fr: البريد االلكتروني

  : ملخص البحث

دف الوق وف على خصائصها دف هذه الدراسة إىل حتليل الربامج التلفزيونية اجلزائرية املوجهة للطفل يف القنوات اخلاصة، 
الشكلية، وحتليل القيم اليت حتملها واألهداف اليت ترمي إىل حتقيقها، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، من 

عدد من جمتمع البحث، مت اختيارها بطريقة عشوائية، وقد تبني من الدراسة أن  12خالل تطبيق أداة حتليل املضمون، على 
ه يزاوج بني العامية والفصحى، كما تأرجحت القيم اليت تضمنها بني القيم الفكرية والثقافية والقيم االجتماعية الربنامج يف جممل

واخللقية، كما هدف إىل التسلية والرتفيه من جهة، وإىل التعليم والرتبية من جهة أخرى، وهو ما يتوافق واعتبارات إعداد مثل هذه 
 . الربامج

  .مج األطفال، التلفزيون، الطفلبرا: الكلمات المفتاحية

Abstract 
    This study aims to analyze the Algerian television programs directed at children in the private 
channels, in order to identify their formal characteristics, analyze the values they carry and the 
goals they aim to achieve. The study relied on the descriptive analytical method, through the 
application of the content analysis tool, The study found that the program as a whole is 
intertwined between the vernacular and the psyche, and the values that are included between 
intellectual and cultural values and social and moral values, as well as entertainment and 
recreation, on the one hand, and education and education on the other. Which complies with 
the considerations for the preparation of such programs. 

  
  :مقدمة

يف القنوات العامة واملتخصصة اليت  سريعا يف ظل التطورات احلاصلة على مستوى البث الفضائي العريب الذي عرف تعددا     
تقدم برامج خمتلفة موجهة للطفل العريب عموما، ومنه اجلزائري، ويف ظل ما حتمله هذه املضامني من قيم خمتلفة ال تراعي فيها 

تم بالطفل اجلزائري، تراعيبالضرورة خصوصية الطفل اجلزائري خصوصياته، وحتاول  فيها ، تظهر لنا أمهية وجود برامج جزائرية 
ا الرقي به إىل ما هو أحسن وأفضل   .حتقيق خمتلف األهداف اليت من شأ
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خصيصا للطفل ، ظهرت بعض الربامج املوجهة لألطفال، املعدة واملنتجة الفضائي الذي عرفته اجلزائرومع االنفتاح اإلعالمي      
ا، السيما يف ظل تنامي ظاهرة  اجلزائري، واليت تلعب دورها  يف تنمية مداركه ومعارفه، ومن مث يف تنشئته، ما يستدعي االهتمام 
الفضائيات العربية املتخصصة املوجهة للطفل، والناطقة بلهجات خمتلفة، مقابل غياب فضائيات جزائرية متخصصة موجهة هلذه 

مبادرة تستحق االهتمام على املستوى األكادميي، للوقوف على مضامينها بنوع من التحليل والتفسري  ، حيث تعتربيةالشرحية العمر 
دف  إعطاء من أجل انظرة تقييمية    .إىل الرقي 

ا، وتبولتحقيق أهداف الدراسة فقد مت إتباع اخلطوات املنهجية املتمثلة يف حتديد إشكالية الدراسة وتس      يان أمهية وأهداف اؤال
الدراسة، وحتديد املفاهيم، إضافة إىل عرض الدراسات السابقة، وتدرجنا يف توضيح نوع الدراسة واملنهج املستخدم، وجمتمع 

  .الدراسة والعينة، وأدوات مجع البيانات وصوال إىل عرض النتائج وتفسريها

 :وتساؤالتها  إشكالية الدراسة -1

هم املراحل اليت تُصقل وتتكون فيها شخصية الفرد، حيث ذهب العديد من الدارسني للتأكيد أن تعرب مرحلة الطفولة من أ      
لقن للطفل ويرتك  السمات األساسية لشخصية الفرد يف خمتلف مراحلها ترجع يف تكوينها إىل هذه املرحلة، حيث ينطبع ُ فيها ما ي

  .اية الالزمة هلذه املرحلةبصماته الحقا،  وهو ما يستلزم توفري االهتمام الكايف والعن

ولطاملا اعتربت األسرة هي الوحدة االجتماعية األوىل املسئولة عن تنشئة الطفل، حيث تعترب البنية األساسية واملرتكز الذي     
تمع الذي يعيش فيه، حيث تعترب األسرة  يتشرب منه الطفل خمتلف السلوكيات والقيم والعادات اليت يندمج من خالهلا مع ا

ا الوسائل التكنولوجية احلديثة جعلت من عملية التنشئة االجتماعية عملية  احلاضن األول للطفل، غري أن التغريات اليت أفرز
ليست مستقلة باألسرة لوحدها، بل جعلت منها عملية مشرتكة ومعقدة، تعددت فيها األطراف اليت تلعب دورها يف إكساب 

  .  كري واالجتاهاتالطفل خمتلف أمناط السلوكيات والتف

نظرا ملا يتميز به من "ويعترب التلفزيون من بني أهم الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت استطاعت عن جدارة اجتذاب الطفل له،      
خصائص ويف مقدمتها قدرته على جتسيد املضمون الثقايف بدرجة عالية، حيث ينقل الصورة واحلركة والصوت، ومن مث القدرة على 

م األسرية وأعمارهم، فيجعل األحداث اليت ينقلها خربة حيياها املشاهد الصغرياجت سامية، " ( ذاب األطفال باختالف مستويا
وقد ازداد ارتباط الطفل بالتلفزيون بشكل مالحظ يف السنوات األخرية، مع ظهور الفضائيات املتخصصة ). 18، ص 2013

  . على مشاهدة هذه الوسيلةاملوجهة له، وهو ما جعل الكثري منهم مدمنني

ذا أصبح التلفزيون من العناصر الثابتة املكونة للبيئة الثقافية للطفل، والشريك األول للوالدين يف عملية التنشئة االجتماعية،       و
ن أصبح أن التلفزيو "  لبيب عثمان فراج"لدرجة ذهب فيه بعض الباحثني بوصفه باملريب األول، حيث يؤكد خبري اليونيسيف 

ما " املريب األول للطفل، ال البيت وال املدرسة أصبح هلما السيطرة التقليدية على عملية التنشئة، بعد أن حل الضيف اجلديد مكا
  ).49، ص 2006تأثري الرسوم املتحركة، (

ذه الوسيلة وما حيدثه من تأثريات مباشرة وغري مباشرة عليه، يستلز       م إجراء وقفة لدراسة املضامني وال شك أن ارتباط الطفل 
تمع اجلزائري   .اليت تقدمها، بنوع من التحليل، من أجل تقدمي تقييم ملا يقدم هلذه الشرحية املهمة من ا
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، وذلك من في قناة الشروق العامة" عمو يزيد"تحليل مضمون برنامج ومن هنا جاءت هذه الدراسة اليت تتمحور حول       
  :اط اآلتيةخالل الوقوف على النق

ا الربنامج -  .اخلصائص الشكلية اليت يتميز 
 .اللغة املستخدمة يف الربنامج -
 .القيم اليت حيملها الربنامج -
 .األهداف اليت يرمي إليها الربنامج -

 
 : أهمية الدراسة -2

ري يف القنوات تكتسب الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع يف حد ذاته، حيث أن ظهور برامج معدة وخمصصة للطفل اجلزائ   
اخلاصة، يعترب حمطة تستحق االهتمام من طرف الباحثني، على اعتبار أن نصيب الطفل اجلزائري من جممل القنوات والربامج املعدة 
يف مثل هذه القنوات يبقى ضئيال جدا، مقابل انتشار ألفالم الكرتون املستوردة اليت تبث فيها، من جهة، وانتشار القنوات العربية 

صصة من جهة أخرى، حيث ستحاول هذه الدراسة إعطاء حملة عن الربامج اجلزائرية يف القنوات اخلاصة املعدة لألطفال املتخ
  .اجلزائريني

 :أهداف الدراسة -3
برنامج عمو "يتمثل اهلدف العام هلذه الدراسة يف وصف وحتليل الربامج اجلزائرية املوجهة لألطفال من خالل 

  :ئصه من خالل النقاط اآلتيةوالوقوف على أهم خصا" يزيد
ا الربنامج -  .التعرف على اخلصائص الشكلية اليت يتميز 
 .التعرف على اللغة املستخدمة يف الربنامج -
 .التعرف على القيم اليت حيملها الربنامج -
 .التعرف على أهداف الربنامج -

 :تحديد مفاهيم الدراسة -4
 : التلفزيون -

ذا يكون معىن كلمة "الرؤية"ومعناها  vision)(، و"عن بعد"ومعناها  teli)( التلفزيون هو كلمة مركبة من مقطعني      ، و
  ).250، ص 2000عبد الرمحان، " (الرؤية عن بعد"التلفزيون هو 

وسيلة إعالم مجاهريي يتمتع خبصائص تقنية جعلته يتميز بقدرات عالية يف جذب االنتباه وشد األبصار :" ويعرف على أنه      
ثري فهو جيمع بني خصائص اإلذاعة السمعية ومزايا السينما من حيث الصورة امللونة املتحركة اليت تعطي احليوية واملصداقية وقوة التأ

  ).202، ص 2007الضاري، ( "ملا يعرض فيه من مادة إعالمية

  .لصورةويعرف التلفزيون وفقا هلذه الدراسة بأنه نقل الربامج املوجهة لألطفال من خالل الصوت وا      
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ا مرحلة من مراحل حياة اإلنسان، تتميز باالعتماد على اآلخرين يف تأمني : الطفل - تعرف مرحلة الطفولة بأ
احلياة، تتسم بالقابلية للنمو واالرتقاء، فالطفل يولد وهو مزود باستعدادات وإمكانات هائلة، عليه أن يتكيف مع احمليط اخلارجي 

 بواسطة اآلخرين

 .ل يف هذه الدراسة الطفل الناطق للغة والقادر على فهم وإدراك الربامج التلفزيونية املوجهة لهويقصد بالطف     

هي برامج مقدمة لألطفال من طرف التلفزة، فبعضها ذو مضمون علمي وأخالقي جيد يساعد على : برامج األطفال -
ت التفكري واإلبداع، وينمي قدراته ومهاراته وجيعلهم تنمية اجلانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية لألطفال، ويفتح أمامهم حماوال

 ).26، ص 2013سامية، (أفضل 
ا " نصر الدين لعياضي"ويعرفها  ليست تلك اليت تتحدث عن األطفال، بل اليت تتحدث لألطفال، وتسمح هلم بالكالم، بأ

 ".وتصغي إليهم
عمو "ة حمليا واملوجهة للطفل اجلزائري، وذلك من خالل برنامج ويقصد بالربامج التلفزيونية يف هذه الدراسة هي الربامج املعد

  ."يزيد
  

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 : نوع الدراسة والمنهج المستخدم -6
ضمن "" عمو يزيد"دراسة وصفية حتليلية لربنامج : يندرج موضوع الربامج التلفزيونية  اجلزائرية املوجهة للطفل يف القنوات اخلاصة 

دة وفرتة البث، كيف قُدم موصفية التحليلية ألنه يهدف الوصول إىل وصف كامل ودقيق ملضمون الربنامج من خالل الدراسات ال
ذلك بشكل يفضي إىل نتائج ذلت  الربنامج من خالل العناصر الشكلية، وماذا قدم من خالل القيم املتضمنة فيه، وحتليل كل

  .داللة
نهج الوصفي التحليلي الذي ميثل جمموعة من اإلجراءات املنهجية اليت تسعى لكشف هلذه الدراسة هو امل األنسبواملنهج     

ذه املعاين عرب التحليل الكمي املوضوعي  للخصائص البارزة يف هذا  املعاين الكامنة يف املضمون، ويف العالقات االرتباطية 
ات، بل يفسرها بشكل موضوعي، وهو ما ث أنه ال يتوقف عند طرح البيانيحب ،)100، ص 2010عبد احلميد ( املضمون

  .تسعى إليه هذه الدراسة
 : مجتمع البحث والعينة -7
ذه الدراسة يف أعداد برامج      على الباحث  يصعب، ومبا أنه 2017اليت بثت خالل " عمو يزيد"يتمثل جمتمع البحث املتعلق 

نوع من العينات املالئمة واملمثلة هلذه الدراسة، وذلك من  دراسة مجيع األعداد اليت بثت خالل هذه الفرتة، فلقد مت اللجوء إىل
 خالل اختيار

عددا،  ويقوم هذا النوع من العينات على عامل الصدفة يف اختيار  12: عينة عشوائية بسيطة من أعداد الربنامج قدرت بـ
ا، حيث يتم سحب هذه األخرية بكيفية غري خاضعة ألي حساب مسبق، حيث مينح البا تمع مفردا حث من خالهلا لوحدات ا

  .املبحوث فرصا متساوية للظهور يف عملية السحب
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عمو يزيد هو برنامج أسبوعي ترفيهي تعليمي موجه لألطفال، يبث أمسية كل يوم ثلثاء على "برنامج : التعريف بالربنامج    
الربنامج، عدة أركان، وفقرات أمهها األلغاز، ، يضم "يزيد"الساعة اخلامسة مساء، عرب قناة الشروق العامة، من تقدمي الشاب 

، حياول أن األلوانيقدم الربنامج يف استديو بديكور تتنوع وتكثر فيه . نكت، ألعاب اخلفة، وعيد امليالد ،شخصية العدد، أغاين
ين يشاركون يف الذ حياكي الطبيعة، وبعض أنواع احليوانات اليت جتسدها شخصيات معينة، باإلضافة إىل جمموعة من األطفال

  .تصوير الربنامج
 :أدوات جمع البيانات -8

ذه الدراسة يف استمارة حتليل احملتوى اةتتمثل أد     وفق ثالث حماور، تضمن احملور األول  اليت مت بناؤها مجع البيانات املتعلقة 
  .ور الثالث فقد مت فيه تناول فئات املضمونالبيانات األولية حول الربنامج حمل الدراسة، وتناول احملور الثاين فئات الشكل، أما احمل

بإعدادها طبقا  نعين بفئات التحليل جمموعة من التصنيفات أو الفصائل اليت يقوم الباحث  :تحديد فئات ووحدات التحليل    
لشمول، ومبا لنوعية املضمون وحمتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها يف وصف املضمون وتصنيفه بأعلى نسبة من املوضوعية وا

، وتتمثل وحدات التحليل )265، ص 2006حممد حسني، (يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور
ذه الدراسة فيما يأيت   :املتعلقة 

 ج، مدة عرض الربنامج،موهي عبارة عن بطاقة تعريفية بالربنامج، يتم فيها تبيان توقيت الربنا: البيانات األولية -
 :وتتضمن: كيف قيل؟فئة   -
 كالم مرفق مبوسيقى  -كالم      -أغاين     -موسيقى     -:   وسائل التعبري الصوتية -
 أجنبية  -املزاوجة     -عامية     -فصحى       -        نوع اللغة اللفظية  -
 :فئة ماذا قيل؟ وتتضمن -
 :وقد مت تقسيمها إىل: القيم املتضمنة يف الربنامج -

 وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والتواضع،  والتعاون وتتضمن احرتام األسرة وطاعة الوالدين، والتضامن: واخللقية االجتماعية مالقي  -

 .وتتضمن ترشيد االستهالك، ونفي التبذير، واحرتام العمل، واحملافظة على الوقت: القيم االقتصادية -

وحرية  التفكري، الدعوة للنجاح   اريخ األيام العاملية والوطنيةإحياء تو  العلماء، العلم وتتضمن تكرمي:  القيم الفكرية والثقافية -
 .والتحصيل، واحلرص واالنتباه

 ترسيخ ذكرى الشهداء، احرتام رموز الوطن، هوالوالء ل الوطن حبوتتضمن : القيم الوطنية والقومية -

 .وتتضمن النظافة، وحسن املظهر، ومحاية اجلسم      :القيم اجلسمانية -

 تشجيع املواهب  -التحفيز على التفكري  -التسلية والرتفيه    -الرتبية والتعليم    -:وتتمثل يف: مجأهداف الربنا -

دة التحليل يف وحدة الفكرة، أما وحدات العد والقياس فتمثلت يف متثلت وح: والعد والقياس تحديد وحدات التحليل -
 .وحدة العد ووحدة الزمن

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة -9
  :هذه الدراسة إىل النتائج اآلتيةخلصت    
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اللغة املعتمدة يف احلصص التلفزيونية اجلزائرية املوجهة لألطفال هي اللغة اليت تزاوج ما بني العامية والفصحى، وذلك بنسبة  -
، أما استخدام كلمات أو %20.69، مث جاء استخدام العامية بنسبة %35.39، تليها مباشرة الفصحى بنسبة 40%

 %.3.91: بية جاء بـعبارات أجن

ميكن القول أن الربامج املوجهة لألطفال ليست مبنأى عن ظاهرة املزاوجة بني العامية والفصحى  خالل هذه النتائج ومنه    -
اليت أصبحت مسة متيز املشهد اإلعالمي العريب عموما، حيث أن هناك فقرات حمددة يف الربنامج تقدم بالفصحى، واملتمثلة 

واليت يقدمها أطفال يف سن التمدرس، إضافة إىل األغاين، أما فيما يتعلق مقدم الربنامج فاللغة الغالبة هي  يف شخصية العدد،
اليت تزاوج ما بني العامية والفصحى والعامية، على الرغم من أن األطفال ال جيدون صعوبة يف فهم الفصحى، وهو ما أكدته 

يف التلفزيون اجلزائري، حيث أشارت النتائج أن األطفال املستجوبني مل جيدوا  املتعلقة بالرسوم املتحركة" بشيش رشيدة"دراسة 
صعوبة يف فهم الرسوم املتحركة الناطقة بالفصحى، وهو ما يبطل حجة استخدام العامية من أجل الفهم، حىت أن هناك 

ا بالفصحىير احلصة لتقدو ، وهو ركن يتقدم فيه بعض األطفال املشاركني يف تص"نكت"ال يف ركن فأط  .مي نكت، يقدمو

، %18.31، وجاء يف املرتبة الثانية األغاين بنسبة %60.65متثلت وسائل التعبري الصوتية بالدرجة األوىل يف الكالم بنسبة  -
يرددون  همأن األطفال مييلون كثريا  هلا، ملا متتاز به من حركة، ونشاط، ومؤثرات صوتية، حيث جند العديد من باعتبار

م " رشيدة بشيش"األغاين اليت تبث عرب التلفزيون، ويف هذا السياق أشارت دراسة وحيفظون  أن العديد من األطفال ما جيذ
عترب من ت، حيث ى الطفلأن األغاين  هلا دور يف نشر وغرس القيم االجيابية لد واملعروفللرسوم املتحركة هي أغنية اجلنريك، 

فيما يتعلق اإلعالم املخصص  افضاء اإلعالمي اجلزائري اخلاص يشهد تقصري العناصر اليت حتسب للربنامج، خاصة أن ال
" الساحر"عادة ما ترافق تقدمي بعض األركان يف أعداد معينة، كركن واليت ، 14.20للطفل،  أما املوسيقى فقد جاءت بنسبة 

رحلة الطفولة، أما نسبة الكالم املرفق أو ما يعرف بألعاب اخلفة، إلضفاء نوع من الديناميكية والنشاط الذي عادة ما مييز م
  %.6.83باملوسيقى فقد جاءت منخفضة، حيث مل تتجاوز نسبة 

، كان من أمهها الوقوف %54.54متثلت القيم األساسية اليت محلها الربنامج يف القيم الفكرية والثقافية، حيث بلغت النسبة  -
الربنامج يف كل عدد من أعداده على األيام العاملية أو الوطنية  ، حيث يقف%)29.09(عند تواريخ األيام العاملية والوطنية 

اليت تصادف أيام بث الربنامج، وهو ما من شأنه إثراء الرصيد املعريف للطفل، باإلضافة إىل تكرمي العلم والعلماء 
احلرص واالنتباه  باعتباره من السبل الرئيسية لتحقيق أهداف الطفل وطموحاته املستقبلية، كما وردت قيمة%) 10.90(
ا، والدعوة للنجاح، وجاء يف املرتبة الثانية القيم االجتماعية واخللقية %)5.45( ، باإلضافة إىل االعتماد على النفس والثقة 

للطفل، باعتبارها تؤسس لسلوك الغد، وقد جاءت بنسب متقاربة  إيصاهلا، وهي من أهم القيم اليت جيب %21.81بنسبة 
، واليت متثلت يف كل من احرتام األسرة وطاعة الوالدين، والصدق، والتعاون والتضامن، %3.63، و%1.63تراوحت بني 

واإلحسان، وصلة الرحم وتشجيع الصداقة والعدل والقناعة، أما يف املرتبة الثالثة وبنسبة متقاربة جاءت القيم الوطنية بنسبة 
اواليت تعترب من أهم األهداف اليت جيب على مثل  ،18.18% لدورها يف حتقيق االنتماء للوطن  هذه الربامج االهتمام 

، وحب الوطن والوالء له %)14.54(متثلت أساسا يف ترسيخ ذكرى شهداء اجلزائر،  قدو واالعتزاز به وترسيخ اهلوية، 
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وقد متثلت  احلصة، يف، حيث مل حتظى باهتمام كبري %5.45، وجاء يف املرتبة األخرية القيم اجلسمانية بنسبة %)3.63(
أساسا يف نظافة اجلسم واحمليط، يف حني غابت القيم االقتصادية ضمن األعداد اليت مت حتليلها كرتشيد االستهالك ونبذ 

 .التبذير، واحملافظة على الوقت وغريها

لى التوايل يهدف الربنامج بشكل رئيسي إىل التسلية والرتفيه، وإىل الرتبية والتعليم، حيث جاءت النسبتني متقاربتني ع -
، وهو من بني األسس املرتبطة بشكل ومضمون  الربامج املوجه للطفل يف اختيار املضمون، %)32.78، و39.34%(

حصة مدرسية أو  إىلحيث ذهب املختصني إىل أنه جيب أن يتنوع املضمون بني التسلية والتوجيه والتثقيف حىت ال يتحول 
ويراعي هنا النسب املناسبة يف كل جانب من جوانب املضمون حىت ال يطغى  إىل فقرة تسلية فقط ختلو من املضمون اجلاد

، وهي أهداف  تتوافق إىل حد ما  مع رسوم الكرتون، حيث أشارت دراسة  )2016عز الدين، ( هدف على حساب آخر
م يتعلمون منها ع" رشيدة بشيش" ا برامج ترفيهية وتعليمية يف نفس الوقت، حيث أجاب األطفال أ دة أشياء كالسلوك أ

 .احلسن، ويرتبط بطبيعة احلال نوع التأثري سواء بشكل اجيايب أو سليب بنوع املضمون والقيم احملتواة فيه

، من خالل طرح ألغاز، كما كان من شأن ركن حكاية %19.67: أما هدف التحفيز على التفكري فقد جاء بنسبةـ      -
ك جمال استخالص العربة من احلكاية لألطفال أنفسهم عوض منشطي اليوم، أن جتسد أكثر هذا اهلدف من خالل تر 

، حيث ظهر يف عددين فقط مشاركة %8.19الربنامج، أما هدف تشجيع املواهب، فقد جاء بنسبة منخفضة مل تتجاوز 
م الشعرية، حيث أنه ال يندرج ضمن األركان القارة ضمن الربنامج على الرغم من أمه ية يف االهتمام أطفال يف تقدمي إبداعا

 .مبواهب األطفال لتنميتها
  :خالصة وتوصيات

تناولت هذه الدراسة الربامج التلفزيونية اجلزائرية املوجهة لألطفال يف القنوات اخلاصة، وقد تبني أن هذه الربامج تعتمد يف      
لقيم اليت تضمنها الربنامج إضافة إىل القيم جمملها على املزاوجة ما بني العامية والفصحى، وقد ترأست القيم الفكرية والثقافية ا

االجتماعية واخللقية، أما األهداف فقد تأرجحت ما بني الرتبية والتعليم والتسلية والرتفيه، وهو ما يطابق إىل حد بعيد االعتبارات 
  .اخلاصة بإعداد الربامج املوجهة لألطفال

هودات لتغطية متطلبات هذه املرحلة، من  غري أن هذه املبادرات املتعلقة بالطفل يف القنوات      اخلاصة حباجة للمزيد من ا
  .خالل إنتاج حملي يأخذ بعني االعتبار خصوصيات الطفل اجلزائري وحيتوي خمتلف احتياجاته ومشكالته

بالفصحى، لدورها  املتعلقة بتشجيع تقدمي الربامج املوجهة لألطفال أهم التوصياتوعلى ضوء نتائج هذه الدراسة ميكن تقدمي     
ذا اجلانب، وكذا االهتمام بزرع  تم  يف إثراء الرصيد اللغوي للطفل، مع الدعوة لتشجيع املواهب من خالل أركان قارة وبرامج 
خمتلف القيم االجيابية اليت تريب النشء، والتأكيد على ضرورة اهتمام القنوات اخلاصة أكثر بإعالم الطفل، من خالل برامج تراعى 

ال للتنمية هذا النوع من اإلعالمفي  .ها خصوصياته وتستند إىل آراء خمتصني وخرباء يف هذا ا



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
274 

 

  : قائمة المراجع -

  :الكتب -أوال
  .عامل الكتب: ، القاهرة"دراسات في مناهج البحث العلمي"، )2006(حسني، مسري حممد   -
  .املكتبة اإلعالمية: مشقد" البرامج التلفزيونية الموجهة إلى األطفال"، )2008(خضور أديب،   -
   .دار النقاش للنشر والتوزيع: ، األردن"اإلعالم اإلسالمي واقع وتحديات"، )2007(الضاري، مثىن حارث،  -

 .دار الفك للطباعة والنشر: ، عمان"علم النفس االجتماعي"، )0200(عبد الرمحان، خليل،  -
  .عامل الكتب: ، القاهرة"متحليل المحتوى في بحوث اإلعال"، )2010(عبد احلميد، حممد،  -

  :رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه - ثانيا
اجتاه سلسلة البوكيمون اليت " ببابا علي"دراسة ميدانية على سلوك أطفال مدرسة الشيماء  تأثير الرسوم المتحركة على الطفل الجزائري -

 .ورة، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر،مذكرة ماجستري غري منش) 2006(، 2001بثت يف التلفزيون اجلزائري خالل 

دراسة ميدانية على أطفال مدارس بسكرة  : تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على التنشئة األسرية، )2013(سامية، بن عمر،  -
 .خيضر، بسكرة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد "كنموذج

  :مواقع االنترنت - ثالثا -

على    25/10/2017مت اسرتجاعه يوم : أشكال وبرامج مضامني األطفال، من املوقع االلكرتوين"، )2016(عز الدين، سينهات حممد،  -
      http://alssafat.com/?p=1134 :    على الرابط   14:00الساعة 

على   22/09/2017، مت اسرتجاعه يوم  "بني املطلب الثقايف وأحكام السوق: ، برامج األطفال التلفزيونية)2017(لعياضي، نصر الدين -
  13:40http://www.arrafid.ae/arrafid/p4_7-2010.htmlالساعة        على الرابط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  



  أبحاث الملتقى                                                                        وسائل اإلعالم والطفل في الجزائر                           
 

 المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان                               مخبر الدراسات اإلجتماعية والنفسية واألنتروبولوجية                           
275 

 

  دور أفالم الكرتون في تنمية السلوك العنيف لدى الطفل الجزائري
  -دراسة ميدانية على عينة من تالميذ االبتدائي-

  
  - 3الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال، جامعة   كلية/سالمة شداني 

 selma_sela@hotmail.com  :البريد اإللكتروني
  

دراسة ميدانية تتناول بالدراسة أثر أفالم الكرتون يف تنمية السلوك العنيف لدى الطفل اجلزائري،  يعد هذا البحث :ملخص
فتشكيل شخصية الطفل وتكوين ثقافته تتدخل فيها مؤسسات التنشئة االجتماعية والرتبوية، ويعترب اإلعالم من بني هذه 

ت تلعب دور ال يقل عن دور األسرة يف بناء وتكوين شخصية الطفل واجتاهاته، وقد تعد أفالم الكرتون املؤسسات اليت أصبح
من طرف األطفال ملا حتمله من  ةإحدى املواد اإلعالمية اليت يقوم التلفزيون على بثها، حبيث حتظى بقسط كبري من املشاهد

له أصبح هذا األخري يتقمص شخصيات ويقلد سلوكيات كاليت مشاهد وصور وحركات جتذب وتثري الطفل واجتاهاته، ومن خال
ا وهو ما سنحاول الوقوف عنده من خالل  .تدل العنف مثال، كنتيجة ملا شاهده على هذه الشاشة الصغرية فتؤثر فيه ويتأثر 

   .هذه الدراسة

 .أفالم الكرتون، السلوك، العنف، الطفل :الكلمات المفتاحية

Résumé :Cette recherche est une étude sur l'impact du développement du comportement 
violent des films de dessins animés des enfants algériens, la formation de la personnalité de 
l'enfant et de la composition de la culture dans laquelle jouent un institutions d'éducation 
sociale, et les médias est parmi ces institutions, qui a joué le rôle d'au moins le rôle de la famille 
dans la formation de la personnalité de l'enfant et les tendances, et est un dessin animé l'un des 
matériaux de médias que la diffusion de la télévision, alors profitez de beaucoup de scènes par les 
enfants parce qu'il porte des scènes, des images et des mouvements attirent et excitent l'enfant et 
les tendances et qui est devenu ces derniers assument les caractères et imiter des comportements 
tels que ceux indiquant ça Le même exemple à la suite de ce qu'il a vu ce petit écran de bogue 
affecte et est affectée par. C'est ce que nous essaierons de lui montrer à travers cette étude. 
Les Mots Clés: films de dessins animés, Comportement, Violence, Enfant. 

  
 : مقدمة

وسائل اإلعالم أهم املصادر للحصول على املعلومات، ومتابعة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية حول  ربتتع
ا أصبحت من أهم وسائل االتصال اجلماهريي تأثريا على األفراد السيما األطفال، وذلك لسهولة بناء شخصية  العامل، كما أ

ولة وبوقت قصري جدا حسب ما تريد وسيلة اإلعالم، ويعترب التلفزيون من أكثر أدوات الطفل والتأثري عليها، فتتبلور شخصيته بسه
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وإحياءات ورموز وإشارات  تمن مشاهد وصور وألوان ورسومات وحركا حيتويهاالتصال اجلماهريي تأثريا على األطفال، وذلك ملا 
مبخاطبة حاسيت السمع والبصر، وبالتايل يكون عديدة كل منها له هدف معني، كما انه بعكس أدوات االتصال األخرى يقوم 

تأثريه أقوى وأسرع من أدوات ووسائل االتصال األخرى، كاملذياع مثال، ولذلك نراه أصبح جزءا هاما يستخدم للمشاركة يف عملية 
وذلك  شاهد التلفزيونية،األطفال يف املرحلة العمرية الصغرى هم األكثر عرضة للتأثر باملف .الرتبية فأصبح ركنا أساسيا يف كل منزل

ألن الطفل ال يستطيع التمييز بني احلقيقة املعروضة واحليل الفنية اآللية لعدم اطالعه على حيل األلعاب التصويرية، فينظر إليها 
ا حقائق منظورة  وهذا األثر خيتلف من طفل آلخر حسب عدد الساعات اليت يقضيها يف مشاهدة هذه الربامج مما جيعله. على أ

لذلك وليس من الغريب أن حيظى موضوع  .مستسلما دون مقاومة ملا يقدمه التلفزيون من أمناط وصور ألفراد واملواقف والسلوك
تأثري أفالم الكرتون على الطفل بالدراسة، خاصة يف ظل تزايد القنوات الفضائية املتخصصة املوجهة للطفل حبيث يقضي الطفل 

ا ع سنة فإنه يكون قد  18ليه، وتشري احصاءات اليونيسكو الطفل العريب عندما يصل إىل سن ساعات معها يوميا تضع بصما
األفالم فقد تكثر مشاهدة األطفال للتلفاز وباألخص  .ساعة يف قاعات التدريس 14ألف ساعة أمام التلفزيون، و 22قضى 

أمام شاشات التلفاز لعدة  مدمنافتجعله . اليت متيزهاذات القدرة على اجتذاب الطفل من خالل اخليال ومجاليات التقنية  الكرتونية
ا جزء من احلقيقة فتأثر يف نفسيته وعقله وانطباعه عن واقع احلياة، ،ساعات وجتعله يقلد  يشاهد براجمه املفضلة ويندمج معها كأ

   .دورها يف تنمية السلوك العنيف لديهما يراه من أفعال وسلوكيات، وهذا ما يقودنا إىل البحث يف تأثري أفالم الكرتون على الطفل و 
 :الدراسة إشكالية

تمعات، ألنه أصبح أداة للتوجيه األويل اليت تراجع   يلعب اإلعالم يف عصرنا دورا مهما يف صياغة أفكار األفراد وا
ا دور املدرسة وأصبحت يف قبضة اإلعالم، يتحكم فيها توجيها لألدوار ور  وملا كان . مسا للمسارأمامها دور األسرة وتقلص دو

 التلفاز يقدم املادة املرئية واملسموعة واملقروءة معا، كان أكثر وسائل اإلعالم تأثريا ملا كانت الطفولة ناشدة للهو والرتفيه قابلة
هم ومبا أن أفالم الكرتون تعد واحدة من أ. لالنقياد والتوجيه وجدت يف التلفاز بديال مؤنسا عن أم ختلت أو عن أب مشغول

إن هذه الدراسة حتاول أن تطرح مرة  .برامج األطفال اليت يعرضها التلفزيون، فإن هلا دورا كبريا يف جذب األطفال وشد انتباههم
 ه الدراسة االجابة على االشكاليةواحدة كل األسئلة اليت تثار يف الفرتة األخرية بشأن الطفل وأفالم الكرتون لذلك تسعى هذ

  هو دور أفالم الكرتون في تنمية السلوك العنيف لدى الطفل الجزائري؟ ما :الرئيسية التالية
ا تتحد أمهيتها: أهداف الدراسة وأهميتها   :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية، واليت يف مضمو

تمع وهي النشء -   .متس شرحية مهمة يف ا
 .التعرف على طبيعة العالقة بني أفالم الكرتون وسلوك الطفل -
 .دف إىل تبيان قوة تأثري أفالم الكرتون على الطفل على الصعيد النفسي والصحي واالجتماعي -
 .ادراك بعض السلوكيات العنيفة لتصبح عرب أفالم الكرتون من ثوابت األطفال السلوكية -
تمع، فعند إدراك األهل واألطفال الربامج املناسبة هلم فان هذا سوف يفيأكما  - تمع ككل ن البحث سوف يفيد ا د ا

وسوف حتدد القناة اإلعالمية الربامج املناسبة لألطفال واليت تساعدهم على النمو والتفكري بشكل صحيح، حيث أن ما يغرس يف 
ذهن الطفل سوف يبقى يف ذهنه وينمو معه، وبالتايل توجيه املسؤولون عن اإلعالم إىل االنتباه بشكل أفضل ملا يبثه التلفاز من 

لذلك نوسم  .الت وألعاب خاصة وأن مضامني املؤسسة اإلعالمية تكون موجهة وختدم اجلهة اليت متوهلا وتدعمهابرامج ومسلس
ال لدراسات أخرى حول املوضوع سواء من حيث مداخله النظرية املتعددة أو تطبيقاته املنهجية  ا فاحتة ا هذه الورقة البحثية بأ

 .وغريها... ة، املقارنة،املناسبة كالدراسات االرتباطية، السببي
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  :الدراسة مفاهيم تحديد
ا على اإلعالم مصطلحات معجم يعرفها :المتحركة الرسوم  بفضل وذلك والدمى، والصور واملنحوتات الرسوم يف احلياة بث: "أ
  .)1("بصورة صورة التسجيل مبدأ على معتمدة للحركة املتعاقبة املراحل متثل اليت الرسوم من عدد تعاقب

ا يف حتمل اليت املتحركة الصور من جمموعة دراستنا يف ا نقصد :رائياوإج  واخليال العنف من وصورا عدوانية مناذج مضمو
تمع واقع غري واقع وتعكس   .اجلزائري ا
 املرحلة لكت هي والطفولة احلديث، التعبري يف طفل كلمة تقابل القدمية التعابري يف صيب كلمة: بأنه الطفل الغزايل يعرف :الطفل

  .)2(الرشد سن ويبلغ يولد أن إىل أمه بطن يف اجلنني خلق بداية مع تبدأ االنسان حياة من
  .سنوات 10 و 5 بني سنه يرتاوح الذي الدراسة مبقاعد وامللتحق املنزل يف والديه مع يعيش الذي االبن به نقصد :واجرائيا
 للخريطة طبقا مربمة ومادية طبيعية قواعد له والسلوك حوله مبن قاتهعال خالل من الفرد عنه يعرب الذي النشاط هو : السلوك
 اخللل بني عالقة إىل الطبية الدراسات وتشري. اجلينات هندسة إىل وصوال البيولوجي الوراثي للرتتيب وفقا فرد لكل املرسومة الوراثية

  .)3(....احلركة وكثرة كاالنطواء الشديدة السلوكية االضطرابات مثل السلوكي واالضطراب الدماغي
 تقليد نتيجة كالضرب بالفعل أو والسب كالشتم بالقول سواء اآلخرين على الطفل به يعتدي الذي السلوك ذلك :واجرائيا

  .املتحركة الرسوم شخصيات
 أو جسمانيا ضررا حتدث اليت املعاملة أو الفعل أنه كما املمتلكات، أو باألشخاص األذى النزال البدنية القوة ممارسة :العنف
  .)4(الشخصية احلرية يف التدخل
 كالضرب الصراعات من بأنواع مظاهرها يف واملتمثلة املفرطة اخليالية بالصور تتسم املتحركة الرسوم يف موجودة مشاهد :اجرائيا
  ... والسب

الدراسة يف قالب يسمح لنا يعترب جمال الدراسة خطوة أساسية يف البناء املنهجي ألي حبث علمي ألنه يؤطر  :مجاالت الدراسة
االت   :بالتحكم يف كل خطوات حبثنا، وميكن أن منيز يف جمال الدراسة بني ثالث أنواع من ا

ال املكاين هنا امتد من مكان  :المجال المكاني/ 1 ويقصد به مكان إجراء الدراسة ومبا أن موضوع الدراسة هو الطفل فإن ا
ا تضم كل . ببلدية تنس والية الشلف" سية عبد القادرقساي"توزيع االستمارات بابتدائية  فقد قمنا باختيار هذه املدرسة فقط أل

ا من مقر سكننا مما سهل علينا عملية التنقل تمع وخمتلف اخلصائص املبحوثني، باإلضافة إىل قر   .شرائح ا
ال البش: المجال البشري/ 2 ري وهو جمموعة المتناهية من العناصر احملددة جمتمع البحث يف موضوع العلوم االنسانية هو ا

ال البشري يف دراستنا هم تالميذ االبتدائي   .مسبقا واليت ترتكز املالحظات عنها، وا
وهي الفرتة اليت ختللتها عملية تفريغ  02/11/2017إىل  22/10/2017امتدت فرتة الدراسة من تاريخ : المجال الزمني/ 3

 .استخراج النتائجوحتليل نتائج االستمارة و 
تتعدد املناهج املعتمدة يف البحوث العلمية باختالف املوضوع املبحوث فيه وطبيعة الدراسة، وباعتبار : منهج الدراسة وأدواتها

 الطريقة اليت متكن"دراستنا تنتمي إىل احلاضر القائم فإن أنسب املناهج لدراسة هذا النوع من املواضيع هو املنهج املسحي باعتباره 
الباحث من التعرف واإلملام بالظاهرة أو القضية املدروسة من حيث العوامل املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها يف احليز 

  .)5("الواقعي
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يعترب هذا العنصر هام جدا ألن طريقة اختيار مجع املعطيات هي اليت ستحدد ما ميكن حتليله ضمن ما : أدوات جمع البيانات
واعتمدنا يف دراستنا كأداة . دقة البحث العلمي مرتبطة أساسا مبدى فعالية األدوات املستخدمة يف مجع البياناتميكن دراسته ألن 

  .)6(للبحث يف موضوعنا على االستمارة للتقصي
ا تعبريه تلك القائمة من األسئلة اليت حيضرها الباحث بعناية يف : "ويعرف االستقصاء أو كما يعمم باصطالح االستبيان أيضا بأ

عن املوضوع املبحوث فيه يف إطار خطة موضوعة، لتقدم إىل املبحوث من أجل احلصول على إجابات تتضمن املعلومات 
  .)7("والبيانات املطلوبة لتوضيح الظاهرة املدروسة وتعريفها من جوانبها املختلفة

 5الذين ترتاوح أعمارهم بني  ت من التالميذفقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على أداة االستمارة جلمع البيانات واملعلوما  
املتعارف سنوات، وحاولنا فيها قدر االمكان أن تكون األسئلة ملمة باملوضوع وواضحة مراعني يف ذلك اخلطوات املنهجية  10و

أبعاد ومؤشرات وقد تنوعت أسئلة االستمارة بني املغلقة واملفتوحة ومتعددة اخليارات وترتيبها حسب عليها يف تصميم األسئلة، 
  .الدراسة

مجيع املفردات أو األشياء اليت نريد معرفة حقائق معينة عنها، قد : "يعرف جمتمع البحث بأنه :مجتمع البحث وعينة الدراسة
، وكلما كان التحديد )أفراد(يكون جمتمع البحث أعداد كما هو احلال يف تقييم مضمون وسائل اإلعالم، كما قد يكون أشخاصا 

وحبكم موضوع دراستنا الذي يهتم باألطفال، يتمثل جمتمع حبثنا يف تالميذ . )8("كلما ساعد ذلك على دقة النتائج  أكثر دقة
  .االبتدائي

عادة ما يتم اللجوء إىل استخدام العينة يف اجراء البحوث امليدانية وغريها من األحباث األخرى املأخوذة من جمتمع  :عينة الدراسة
  .ومات وحقائق تفي بالغرض النهائي للدراسة وتعمم هذه النتائج على كافة جمتمع البحثالبحث للوصول إىل معل

جمموعة جزئية من جمتمع البحث يتم اختيارها بطريقة معينة واجراء هذه الدراسة عليها ومن مث : "يف البحث العلمي هي العينة
  .)9("استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل الدراسة األصلي

عينة غري احتمالية يكون فيها االختيار كيفي من قبل الباحث : "اعتمدنا يف دراستنا على العينة املقصودة وهيفقد   
ا بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوفر بعض  للمبحوثني استنادا إىل أهدافه البحثية، وهي العينة اليت يتم انتقاء مفردا

مفردة من جمتمع البحث املتمثلة  60وعلى هذا األساس قمنا باختيار عينة قوامها  .)10("اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم
  :فيما يلي

السنة ) 10(السنة الرابعة، ) 10(السنة الثالثة، ) 10(السنة الثانية، ) 10(السنة األوىل، ) 10(مستوى التحضريي، ) 10(
  .س والية الشلفمت توزيعها على ابتدائية قسايسية عبد القادر ببلدية تن. اخلامسة

  :تحليل وتفسير بيانات االستمارة
  .يتعلق بعادات مشاهدة الطفل ألفالم الكرتون: المحور األول

  :يوضح مشاهدة األفالم الكرتونية لدى أفراد العينة :01جدول رقم 
  النسبة  التكرار  مؤشرات
  86.66%  52  دائما
  13.33%  8  أحيانا
  0%  0  نادرا

موع  %100  60  ا
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أمهية بالغة بالنسبة لدراستنا هذه حبيث نسعى من خالل أرقامه أن جنيب على تساؤل فرعي  01جلدول رقمميثل ا  
ما مدى متابعة ومشاهدة الطفل ألفالم الكرتون؟ واالجابة على هذا السؤال تبينه أرقام هذا اجلدول حيث أن معظم : املتمثل

الم الكرتون دائما ومتثل هذه الفئة النسبة الكبرية من العينة وذلك بنسبة األطفال املشاهدين املشكلني لعينة الدراسة يشاهدون أف
من جمموع العينة الكلي مما يعين أن أفالم الكرتون متثل جزء كبري من حياة الطفل اليومية وال يستطيع التخلي عنها ما  86.66%

من  %13.33ي االثارة والتشويق، بينما جند نسبة أجل التسلية والرتفيه ويعيش املغامرات معها، بغض النظر عن توفريها لعنصر 
األطفال الذين يشاهدون األفالم الكرتونية ورمبا يعود إىل الظروف اخلاصة اليت ال تسمح هلم باملشاهدة اليومية، يف حني تنعدم 

  .النسبة للذين تكون لديهم املشاهدة نادرا
  :ميثل عدد مرات املشاهدة يف اليوم الواحد :02جدول رقم

  النسبة  التكرار  ؤشراتم
 %3.33  2  مرة واحدة

 %10  6  مرتني
ا  %86.66  52  أكرر مشاهد

موع  %100  60  ا
من عينة الدراسة متيل إىل تكرار مشاهدة أفالم الكرتون  %86.66يتضح لنا من خالل أرقام اجلدول أعاله أن نسبة   

للذين يشاهدون أفالم الكرتون مرتني يف اليوم  %10جند نسبة  وميكن تفسري ذلك أن الطفل وكأنه مدمن على املشاهدة، يف حني
  .للمشاهدة مرة واحدة يوميا %3.33وذلك رمبا يعود ملراقبة اآلباء وختصيص وقت معني ألطفاهلم  للمشاهدة، بينما متثل نسبة 

  :يبني األوقات املفضلة للطفل ملشاهدة أفالم الكرتون :03جدول رقم 
  النسبة  التكرار  مؤشرات
  %6.66  4  صباحا
 %83.33  50  مساءا
  %10  6  ليال

موع  %100  60  ا
يتضح لنا من خالل استنطاق أرقام اجلدول أن الوقت املفضل ملشاهدة الطفل ألفالم الكرتون تكون مساءا بنسبة  
تواجدهم مبنازهلم من عينة األفراد املشكلة هلذه الدراسة وقد يتناسب هذا الوقت مع عودة األطفال من املدرسة و  83.33%

وصباحا  %10ليال بنسبة (والتفافهم حول التلفزيون ملشاهدة أفالم الكرتون، تأيت بعدها الفرتتني ليال وصباحا متقاربة النسب 
  ).%6.66بنسبة

  :أفالم الكرتون والسلوك العنيف للطفل: المحور الثاني 
م األطفال يف مشاهدة أف :04اجلدول رقم    :الم الكرتونيوضح املواضيع اليت 

  النسبة  التكرار  مؤشرات
  %50  30  العدواين
  %33.33  20  احلريب
  %16.66  10  السلمي
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موع   %100  60  ا
تبني لنا نتائج اجلدول على أن نصف عينة املبحوثني يفضلون أفالم الكرتون اليت تسودها مظاهر العدوان وذلك بنسبة   

م بالبطل يف احلرب ومتنيهم أن يكونوا مثله وهذا  %33.33ع احلربية كالضرب واملصارعة، كما متثل نسبة املواضي  50% بإعجا
ما يثري فيهم السلوك العنيف، أما بالنسبة للمواضيع السلمية فهي ألغلبية البنات اللوايت ميلن ملثل هذه الرسومات الكرتونية اليت 

  .%16.66يغلب عليها طابع احلنان واحلب وذلك بنسبة 
  : مدى تقليد األطفال للسلوك العنيف يف أفالم الكرتونيبني :05جدول رقم 

  النسبة  التكرار  مؤشرات
  %88.33  53  نعم
  %11.66  7  ال

موع   %100  60  ا
يتضح لنا من خالل استنطاق أرقام اجلدول أن أغلبية املبحوثني الذين يشكلون عينة الدراسة يقلدون السلوك العنيف   

وذلك حبجة تقمص الشخصيات الكرتونية كالبطل وجيسدون السلوكيات %  83.33بنسبة  الذي يشاهدونه يف أفالم الكرتون
  .العدوانية على شكل العنف اجلسدي للذكور مقارنة مع االناث أغلبها تقتصر على العنف اللفظي

  :يبني مع من ميارس الطفل املبحوث السلوك العنيف :06جدول رقم 
  النسبة  التكرار  مؤشرات
  %13.33  8  االخوة

  %31.66  19  زمالء املدرسة
  %71.66  43  زمالء الشارع

موع  %100  60  ا
يتضح من نتائج اجلدول أعاله أن أغلب املبحوثني ميارسون السلوك العدواين مع زمالئهم يف الشارع وذلك بنسبة   
نيف مع الزمالء يف املدرسة وذلك إذ مل جيدوا تدخال من احمليط اخلارجي يف النهي عن الفعل، تليها ممارسة السلوك الع 71.66%

  .بالنسبة للممارسة العنيفة مع اإلخوة يف املنزل %13.33، بينما تشكل نسبة %31.66بنسبة 
    .تعلق هذا المحور باألسئلة المغلقة فقط التي طرحت على أفراد عينة الدراسة: المحور الثالث

  مع من تفضل مشاهدة األفالم الكرتونية؟ :07السؤال رقم 
م  فقد وجدنا أن االجابات ملعظم املبحوثني يشاهدون أفالم الكرتون بانفرادهم حبجة الرتكيز أكثر وعدم التشويش من طرف اخوا

ا   .للتدقيق أكثر يف الصور واحلركات والكلمات اليت صيغت 
  واين لديك؟هل غياب رقابة والديك يف اختيار نوع أفالم الكرتون سبب يف تنمية السلوك العد :08السؤال رقم 

كانت االجابة ألغلبية املبحوثني على أن عدم اختيار أولياءهم هلذه املسلسالت الكرتونية والالمباالة مبا يشاهدونه، ويكون 
  .التدخل إال يف حالة تقليدا ملا شاهده الطفل يف حالة احلاق الضرر املادي باآلخرين

  :نتائج الدراسة
واألثر . تلعب دورا مهما يف صقل شخصية الطفل، مبا فيها سلوكياته وتصرفاتهاليت   من املؤثراتأفالم الكرتون تعد  -

 .هو عبارة عن التفاعل بني املشاهد اليت تعرضها الرسوم املتحركة، وبني اجلمهور املشاهد، أي األطفال األفالمالذي ترتكه تلك 
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دائما ومتثل هذه الفئة النسبة الكبرية من معظم األطفال املشاهدين املشكلني لعينة الدراسة يشاهدون أفالم الكرتون  -
من جمموع العينة الكلي مما يعين أن أفالم الكرتون متثل جزء كبري من حياة الطفل اليومية وال  %86.66العينة وذلك بنسبة 

 .لتشويقيستطيع التخلي عنها ما أجل التسلية والرتفيه ويعيش املغامرات معها، بغض النظر عن توفريها لعنصري االثارة وا
من عينة األفراد املشكلة هلذه الدراسة  %83.33الوقت املفضل ملشاهدة الطفل ألفالم الكرتون تكون مساءا بنسبة  -

وقد يتناسب هذا الوقت مع عودة األطفال من املدرسة وتواجدهم مبنازهلم والتفافهم حول التلفزيون ملشاهدة أفالم الكرتون، تأيت 
 ).%6.66وصباحا بنسبة %10ليال بنسبة (متقاربة النسب بعدها الفرتتني ليال وصباحا 

كالضرب واملصارعة، كما   %50أفراد عينة الدراسة يفضلون أفالم الكرتون اليت تسودها مظاهر العدوان وذلك بنسبة  -
ري فيهم وذلك بإعجاب األطفال بالبطل يف احلرب ومتنيهم أن يكونوا مثله وهذا ما يث %33.33متثل نسبة املواضيع احلربية 

السلوك العنيف، أما بالنسبة للمواضيع السلمية فهي ألغلبية البنات اللوايت ميلن ملثل هذه الرسومات الكرتونية اليت يغلب عليها 
 .%16.66طابع احلنان واحلب وذلك بنسبة 

تون بنسبة أغلبية املبحوثني الذين يشكلون عينة الدراسة يقلدون السلوك العنيف الذي يشاهدونه يف أفالم الكر  -
وذلك حبجة تقمص الشخصيات الكرتونية كالبطل وجيسدون السلوكيات العدوانية على شكل العنف اجلسدي  83.33%

 .للذكور مقارنة مع االناث أغلبها تقتصر على العنف اللفظي
 من تدخال جيدوا مل إذ% 71.66 بنسبة وذلك الشارع يف زمالئهم مع العدواين السلوك ميارسون املبحوثني أغلب -

 تشكل بينما ،%31.66 بنسبة وذلك املدرسة يف الزمالء مع العنيف السلوك ممارسة تليها الفعل، عن النهي يف اخلارجي احمليط
 .املنزل يف اإلخوة مع العنيفة للممارسة بالنسبة% 13.33 نسبة
م طرف من التشويش وعدم أكثر الرتكيز حبجة بانفرادهم الكرتون أفالم يشاهدون املبحوثني معظم -  أكثر للتدقيق اخوا
 .ا صيغت اليت والكلمات واحلركات الصور يف
الكرتونية والالمباالة مبا يشاهدونه، ويكون التدخل إال  تمعظم املبحوثني على أن عدم اختيار أولياءهم هلذه املسلسال -

 .يف حالة تقليدا ملا شاهده الطفل يف حالة احلاق الضرر املادي باآلخرين
 أنواع على يقبل حيث سلوكه، تغيري يف كبري حد إىل تساهم فهي للطفل، اخلاص العامل الكرتون متثل أفالم :ياتخالصة وتوص

ا يف حتمل الكرتونية، أفالم من خمتلفة  مع تنسجم ال سلبية وقيم والشجاعة، القوة إىل يرمز الذي والعدوان العنف من صورا طيا
 للعنف العنف أو هدف بال للعنف فروجت املسلسالت، هذه خالل من إليه تتسرب لالطف ثقافة من٪86 أن العلم مع ثقافتنا،

ومن بني التوصيات اليت نطرحها يف هذه  .األكشن أفالم وبني بينها نفرق ال أصبحنا حىت واخليال العنف بني وربطت نفسه
ووضع . زيون على األطفال ووسائل جتنب خماطرهالثقافة الوقائية، حيث جيب على اآلباء تثقيف أنفسهم مبعرفة آثار التلف :الدراسة

ا وتكثيف الدورات لعامة الناس حول . نظام وقيت يطبقه األوالد بإشراف الوالدين مع حتديد نوعية أفالم الكرتون اليت يشاهدو
  .الطفولة وخصائصها النفسية، ومدى خطورة أفالم الكرتون
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  للتكنولوجيا المنزلية جتماعياال االستخدامالطفل ومجاالت 
  غليزان _أحمد زبانة_المركز الجامعي / سعيدة خيرة بن عمار/ د

  souadbenammar@hotmail.com: البريد االلكتروني
  مستغانم_عبد الحميد بن باديس _جامعة /شهرزاد بن عمار 

  chahrazed-benammar@hotmail.com :البريد االلكتروني
  

  :  ملخص الدراسة

غالبا ما يستخدمها يف واليت املنزلية العالقة اليت تربط الطفل مبجموعة من األدوات التكنولوجية حتليل تسعى هذه الدراسة إىل 
بعيدا عن االستعماالت  الطفل يبتكرهااليت االجتماعية و االستخدامات جمموعة من  أسري، تتجسد هذه العالقة يفسياق منزيل 

التقنية املفرتضة أو املفروضة من قبل أسرته، ففي تعامل الطفل مع املضامني التكنولوجية دائما ما يبحث يف جانبها 
هوي ما رئيسيا على غرار االستخدامات التعليمية والتثقيفية املوجهة إليه من طرف والذي يشكل بالنسبة إليه استخدا الرتفيهي /الّل

  . العائلة واليت يراها ممارسات ثانوية ممّا يدفعه إىل البحث عن جتسيد استخداماته الشخصية للتقنيات خارج السياق املنزيل املقيد

 .م، التملك، االستخداالطفل، التكنولوجيا، السياق األسري: الكلمات المفتاحية

Abstract:   
This study seeks to analyze the relationship between children and a range of domestic 
technologies  which is often used in family context, this relationship is embodied in a range of 
social usage created by children away from the supposed or imposed technical or family uses. In 
the children's handling of technological implications, they are always looking for entertainment 
aspect which is a principle use for them while the uses directed by families as educational one 
considered as a secondary practices. This variation leads them to search for embodiment of their 
personal uses of technologies outside the restricted domestic context. 
Keywords: Children, Technology, Domestic context, Usage, Appropriation.   

 
  : مقدمة_

اهلواتف ، التلفزيون، احلاسوب، االنرتنت، ألعاب الفيديو(وغري املنزلية بيتا خيلو من التكنولوجيات املنزلية ال ميكننا اليوم أن جند 
وحات االلكرتونية، احلاسوب احملمول  وبالتايل يفرض علينا هذا املنطق التكنولوجي استخدامات وممارسات ) اخل.....الذكية، الّل

س إىل طبيعة االبتكار الذي حيدده الفرد يف استخدامه االجتماعي هلذه األدوات التقنية، متنوعة لنفس التكنولوجيات ترجع باألسا
فنجد .....ختالف ادراكه التقين واملعريف هلا وجماالت اهتمامهابالوسيلة ب......) إمرأة،طفل، شاب، كهل، (فتختلف عالقة الفرد 

تم تم به املرأة وما  عن ما يهتم به الطفل وغريهم من  متامابه املرأة تكنولوجيا خيتلف  أن ما يهتم به الشباب خيتلف عن ما 
االستعمال التقين،  :الفئات واألصناف االجتماعية األخرى، ومع ذلك ميكننا حصر جمموعة االستخدامات يف جماالت حمددة مثل
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هوي أو الرتفيهي التعليمي وأخريا /، االستخدام االجتماعي، االستخدام املهينالشخصيو  احلميمياالستخدام  االستخدام الّل
   . تطبيقيا على التكنولوجيات احلديثة إسقاطهاواليت ميكننا  اإلعالمواملتعلق جبانب الرتفيه والتسلية كما هو حمدد يف وظائف وسائل 

 ّ التثقيفي والذي /عليمين يف عالقته بالتكنولوجيا يتعلق األول باجلانب التأما بالنسبة للطفل فيمكننا استنتاج جمالني مهمّني بارزي
هوي  حنو التكنولوجياغالبا ما يكون ممثال يف اقرتاح من األسرة يف ترشيد وتوجيه استخدامات أطفاهلم  ويتعلق الثاين باجلانب الّل

  .والذي غالبا ما يبحث عنه الطفل عند متلكه ألي أداة تكنولوجية) الرتفيه والتسلية(

ة مبثابكنولوجية وتعاقب حضورها يف حياة الطفل، فقبل سنوات من اآلن كان التلفزيون مع مرور الوقت اختلفت هذه األدوات الت
 ُ ك  أمام شاشة التلفزيون متابعا للقنوات الفضائية رت مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية األوىل بالنسبة لألسرة، فكان الطفل ي

زى حضور هذه القنوات املتخصصة مع وبعدها توا) اخلMBC3 ،…Spacetoonعلى شاكلة (املخصصة لألطفال 
اخل، وصوال إىل اهلواتف الذكية واليت )...Gaming Technology(أخرى مثل احلاسوب وألعاب الفيديو  اتتكنولوجي

نتيجة تنوع وتوفر التطبيقات عالية اجلودة خاصة وأنه يف ظل هذا الزخم  أفراد أسرتهأصبح يتشارك يف استخدامها الطفل مع 
موع التكنولوجيات السابقة مبضامينها يف أداة صغرية تشكل اهلواتف الذكية أصبحت والوفرة األداتية التكنولوجي  االختصار 

ض أحيانا األدوات السابقة ا وسهلة االستعمال لتحتل مكانة جديدة يف حياة الطفل وتعوّ   .  احلجم مقارنة بسابقا

ل اإلعالنات خاصة وما حتمله ألعاب الفيديو من مفاهيم حتّفز العنف رغم املخاطر اليت حتملها هذه التكنولوجيات من خال و
ال نتيجة نقص الوعي مبدى  لدى الطفل وما هلا من تأثري على سلوكيات وقيم األطفال فغالبا ما تكون األسرة غائبة يف هذا ا

جماالت استخدامات الطفل ) وأدايتي وعزمين، موض(تضييق خطورة هذا الوضع وتتخذ األسرة أحيانا دور املتفرج دون حتديد أو 
 : ومنه ميكننا طرح التساؤالت التالية. للتكنولوجيا

  ما عالقة الطفل بالتكنولوجيا املنزلية؟ _

 عند األطفال؟ املنزلية التكنولوجيا  اتما هي جماالت استخدام_

  L’usage social: مدخل إلى مقاربة االستخدام االجتماعي/1

رف مفهوم :تمهيد عْ االستخدام يف الدراسات السوسيولوجية الفرنسية نقاشا حاًدا الزال قائما لغاية الّلحظة حول املعىن الدقيق له  يـَ
بسبب تعدد وتنوع الدراسات واألحباث عنه واالختالفات اليت شهدت استعمال املصطلح يف سوسيولوجيا التقنية، سوسيولوجيا 

بظهور فرع سوسيولوجيا االستخدام، وكان ) يف عالقته بالتقنية(بط ظهور املفهوم االستخدام وكذا سوسيولوجيا االتصال، حيث ارت
هو الرائد يف حديثه عن " L’invention au quotidien"املوسوم ب  Michèl de Certeau 1980مرجع 

بتكر ُ ا ارتبط ظهور . االستخدام ودور الفرد املستخدم يف إضفاء ممارسات إبداعية غري متوقعة من امل مفهوم االستخدام بظهور كمّ
األدوات التقنية املستخدمة يف االتصال بني الناس واليت ظهرت يف نفس الفرتة يف فرنسا من أدوات تسجيل 

 . اخل... Ordinateurواحلاسوب  Minitel، االتصاالت  Magnétoscopeالفيديو
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 : مفهوم االستخدام االجتماعي1-1 

خر بني من يقدم له بعد تقين وبني من يعطيه بعد اجتماعي ويستخدمه آخرون بالتبادل خيتلف تعريف االستخدام من باحث إىل آ
وحتليل العالقة اليت تربط الفرد /حتديد/مع مفاهيم أخرى تقرتب منه كاملمارسة والتملك، ويعود هذا االختالف إىل صعوبة وصف

ة تتضمن جمموعة من السلوكيات املختلفة يف وصف عالقة باألداة التقنية وإىل أي درجة وصلت هذه العالقة اليت تنطلق من صريور 
، ورّمبا هذا هو السبب الذي يعود إىل )اخل....اإلستعمال، التبين، اإلستخدام، الالّإستخدام، املمارسة، التملك(الفرد بالتقنية بني 

ال حيث يشري  ن مصطلح االستخدام أإىل   Pierre Chambat بيار شامبااخللط يف توظيف هذا املفهوم يف هذا ا
استعمل لّيصف التوظيف، االستعمال، املمارسة وأيضا التملك، والغموض الذي حيوم حوله يعود إىل أنه مت استعماله مرة واحدة 

  ".من أجل معاجلة، وصف وحتليل سلوكيات ومتثالت ترتبط مبنظومة غامضة هي تكنولوجيات املعلومات واالتصال
(Millerand2008, p4) 

بة للباحثني الذين اهتموا مبجال استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وباألخص الذين كانت هلم حماوالت يف حتديد بالنس 
مفهوم االستخدام جند أنه هناك العديد من األطروحات غري الدقيقة لالستخدام بني من يعتربه كنمط من االستعمال وبني من 

زه عن اال" االجتماعي"مينحه صفة  ّ ستعمال العادي وبني من يدعو إىل استبداله مبفهوم املمارسة ألنه أمشل وأوىف كما دعّت ليمي
مل يتم األخذ به يف دراسات ولكن إال أن التمييز الذي أوجدته  بني مفهوم االستخدام واملمارسة  جوزيان جويإىل ذلك 

عت واختلفت التعريفات املقدمة ملفهوم وبالتايل  تنو  .« La sociologie des usages »سوسيولوجيا االستخدامات،
  : االستخدام على النحو التايل

طبقات، (أمناط استخدام فردية أو مجاعية :"االستخدام االجتماعي على أنه Serge Proulxسيرج برولكس يعرف _
). عات، جمتمعاتجمموعات، جتم(اليت تكون مستقرة نسبيا على مدى زمين طويل يف منظومة اجتماعية واسعة ) أصناف، أقسام

Serge Proulx2005, p10)(  

أمناط :"ايف تعريفه لالستخدامات االجتماعية حيث يرى أ سيرج برولكس عن بعيدا ليس La Croixالكروا  ويذهب 
تفرض نفسها يف املمارسات ، دجمة بشكل تام يف احلياة اليوميةاستعمال تربز بشكل كاف من خالل التكرار حتت شكل عادات م

تُقاوم كممارسات خاصة تقرتب من املمارسات األخرى املنافسة هلا أو املرتبطة  .ية املوجودة مسبقا واليت يتم إعادة إنتاجهاالثقاف
نرى هنا أنه االستخدام يتطلب شرطان اثنان، يتمثل األول يف تكرار االستعمال من طرف Millerand2008, p4 ) ".(ا

  .لحياة اليوميةل املمارسات الثقافية اندماجه يف يف أفراد أو مجاعات والثاين

  :والمفاهيم المجاورة االستخدام 1-2

نتيجة تشابك املفاهيم املفتاحية يف سوسيولوجيا االستخدامات ببعضها البعض ارتأينا تقدمي قراءة هلذه املفاهيم اليت تنوب أحيانا 
فهوم االستخدام سواء تعلق األمر باملفهوم أو مبعناه واليت وتستخدم بالتبادل أحيانًا أخرى يف الدراسات السوسيولوجية يف مكان م

  .االستعمال، املمارسة، التملك: ميكن أن نلخصها يف مجلة املفاهيم التالية

اورة   :Utilisationاإلستعمال _أ ز املصطلحات ا ّ إخل بغىن لغوي ...كاإلستعمال، التوظيف، املمارسة  لالستخدامتتمي
غة الفرنسية بني الفعلني جيعلها أحيانا قاصرة يف  Userاستعمل و  Utiliser: استخدامها النظري أين جند الصراع يف الّل
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ويعين التصرف . له معىن أوسع بينما االستعمال هو مرادف لالستخدام العملي Usageاستخدم، حيث أن مصطلح االستخدام 
يز بني  بينما Le Coadic1997, p19 ) .(أو طريقة استخدام شيء ما لغرض حمدد ّ غة االجنليزية أكثر دقة يف التمي تبدو الّل

 Utile (useful : full of use)أي قابل لالستعمال أو جاهز لالستعمال وما هو  Usable (able of use)ما هو 
  (Le Coadic1997, p22) .مفيد جيب أن يكون قابل لالستعمالقبل أن يكون الشيء . أي مفيد ونافع

إىل ضرورة الفصل  Josiane Jouetجوزيان جوي عن عالقة االستخدام باملمارسة تدعو  :Pratiqueالممارسة _ب
االستخدام هو أكثر تقييدا ويعود إىل االستعمال العادي بينما املمارسة هي :"بني مفهوم االستخدام واملمارسة حيث ترى أنه

ا السلوكيات، املواقف ومتثالت األفراد املتعلقة إمنا أيض) االستخدام(مصطلح أكثر حتديدا ويغطي ليس فقط توظيف التقنيات 
هنا جمموعة من الشروط حىت  جوزيان جويتضيف ) Millerand 2003, p35". (بطريقة مباشرة أو غري مباشرة باألداة

  . يصبح االستخدام ممارسة وتشمل جمموعة السلوكيات واملواقف والتمثالت اليت ترافق هذا االستخدام

. . ارتباطًا شديداً  االستخدامات وترتبط او  ملقاربةالتملك هو مقاربة مرتبطة ومكملة : Appropriationالتملك _ج
واإلدماج االبتكاري لعناصر الثقافة الرقمية يف احلياة ) التقني واإلدراكي المعرفي(التملك بأنه التحكم  سيرج برولكسويعرف 

  )72، ص2007بوخنوفة( .لتكنولوجيا معينة من قبل الفرد اليومية للمستخدمني األفراد واجلماعات، فالتملك الفعلي

  :عالقة الطفل بالتكنولوجيا المنزلية/2

 Domestic technologies :/مفهوم التكنولوجيا المنزلية2-1

تتضمن التكنولوجيات املنزلية جمموع املنتجات والتكنولوجيات اليت تستعمل يف سياق خاليا اجتماعية كوسائل اتصال مجاعية 
زا منزليا يف السياق األسري مثل آلة تسجيل، جهاز كمبيوتروف ّ هلاتف وأجهزة االستقبال اإلذاعي والتلفزيون ، اردية، واليت تشغل حي

والفيديو خاصة منها املرتبطة بشبكة االنرتنت، وقد احتكر التلفزيون منذ مثانينات القرن املاضي استعمال هذا املفهوم تبعا 
النعكاسات االجتماعية هلذه التقنية اجلديدة وآثارها على العالقات االجتماعية األسرية وعلى سلوكيات للدراسات املكثفة حول ا

هذه التكنولوجيات ) جعلها أليفة(األفراد وخاصة على سلوكيات األطفال وعلى التحصيل الدراسي، ودور اآلباء يف توليف 
-http://audience-studies.over .(ة ملختلف أفراد األسرةيوتطويرها إلشباع االحتياجات والرتفيه والتقنية والتعليم

blog.com/page-1822732.html،06/11/2017 20.16سا.(  

  : المنزلي  الطفل والحاسوب 2-2

تمعات العربية أص تمع بح اقتناء وامتالك إحداها من الضروريات، ملا يتمث مع انتشار استخدام التكنولوجيات يف ا له أفراد ا
واألسر عن هذه التكنولوجيات كاحلواسيب االلكرتونية مثال واعتبارها مبثابة األداة اليت سوف ختلف دور املعلم واملريب يف املنزل 

ويف أوائل تطور هذه . ب اقتناءهاجيوبالتايل  ية مفيدةبالنسبة للطفل، فتنظر األسرة إىل احلاسوب االلكرتوين على أنه أداة تعليم
تمع الربيطاين أصبحت العائلة الربيطانية تنظر إىل احلاسوب على أنه التزاما ماديا حقيقياً  باإلضافة إىل لواحقه من  الظاهرة يف ا

نت  اخل، إذ يعترب الطفل بالنسبة لألسرة هو الدافع األول القتناء...طابعة وماسحات ضوئية  ّ أية أجهزة تكنولوجية منزلية، حيث بي
ا أطفال تستخدم االنرتنت بينما ترتاجع النسبة إىل  %50دراسة فرنسية أنه  ا  %25من البيوت اليت  يف البيوت اليت يقيم 

  )438، ص2016بايوسف مسعودة. (يف البيوت اليت يقطنها أشخاص مبفردهم %16زوجني فقط دون أطفال وترتاجع إىل 
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هنا أنه الطفل هو الدافع األساسي يف اقتناء التكنولوجيا لألسرة وهذا ال يعين بالضرورة التملك الفردي هلذه التكنولوجيا بل نرى 
ا جملس األحباث االقتصادية  تصر العائلة على وضع هذه التكنولوجيا يف سياق منزيل أسري وهذا ما ذهبت إليه الدراسة اليت قام 

 4(مدارس  8يف ) سنوات 8و  5(طفل ترتاوح أعمارهم بني  855ور عن استفتاء مفصل حول تد) ESRC(واالجتماعية 
نت ، )38، ص2005اخلطيب:هاتشباي وإاليس، تر(يف جنوب غرب بريطانيا وويلز ) مدارس متوسط 4مدارس ابتدائية و ّ بي

أغلب العائالت على اختيار األماكن األكثر ذات الدراسة أنه حتديد مكان احلاسوب يف املنزل أمر يف غاية األمهية حيث اعتمدت 
لدى  جتمعا للعائلة حىت تسهل مراقبة استخدامات األطفال هلذا اجلهاز خاصة بعد ربط االنرتنت به والذي بات من الضروريات

االتصال عائالت ذات الدخل احملدود إىل البحث عن الالدخل املرتفع بينما يتجه األطفال من  اتالعائلة الربيطانية خاصة ذ
وبسبب االنرتنت اجتهت العائالت إىل ترشيد استخدامات . بشبكة االنرتنت خارج منازهلم رغم توفر احلاسوب املنزيل لديهم

ازة مثل موقع املعلم االفرتاضي  والذي يشبه نوعا ما نادي ما  (Virtual teacher)األطفال حنو املواقع االلكرتونية اآلمنة وا
  )50، ص2005اخلطيب،:ي وإليس، ترهاتشبا.(بعد املدرسة

  : الطفل والهواتف الذكية 3_2

من الواضح هنا أننا عندما نتحدث عن أي أداة تكنولوجية فنحن نتحدث تلقائيا عن ارتباطها بشبكة االنرتنت وبالتايل ركزنا على 
ا هي اليت تتغّري وتعوض بأخرى بينما تبقى الشبكة االتصال ا ويتطور احملتوى حسب تطور ذكر األداة التكنولوجية أل ية ذا

وكذا حسب تطور اجلانب االبداعي واالبتكاري عند الطفل ونقصد باجلانب االبداعي هنا هو ما يبتكره الطفل  بهاهتمامات الفرد 
نة ممارساتمن  ّ   .عند تعامله مع تكنولوجيات معي

تمعي واملهين اليوم من حضور اهلواتف الذكية بالعودة إىل موضوع اهلواتف الذكية ال ميكن أن خيلو املشهد األسري و  اا  حيث أ
ضت واختصرت عدد كبرية من الوسائل مثل آالت التصوير، واحلاسوب يف  ا عوّ زة يف حياتنا خاصة وأ ّ أصبحت حتتل مكانة ممي

ذا النوع من التقنيات اخل فتزايدت اهتمامات...بعض تطبيقاته  ل لتكنولوجيا اهلواتف الذكية ، ورغم صعوبة امتالك الطفالبشرية 
تمعات إال أنه مل يكن من الصعب أبدا متلك هذه التكنولوجيات من طرف الطفل ) نتيجة لبعض القواعد األسرية(يف بعض ا

واإلدماج االبتكاري لتكنولوجيا ما يف احلياة ) التقني واإلدراكي المعرفي(التحكم  سيرج برولكسونقصد هنا بالتملك حسب 
  . للمستخدمنياليومية 

لألطفال يف االستعمال الشبه يومي للهواتف الذكية إىل أكثر فمقابل االنبهار العائلي بتملك الطفل للهواتف الذكية أعطى احلق 
غاية تبنيها ومتلكها كليا، وبعيدا عن جمموعة ألعاب الفيديو اليت تتوفر عليها اهلواتف الذكية خيرج إلينا تطبيق جديد من تطبيقات 

يوتيوب والذي أصبح يعترب مبثابة التلفزيون اجلديد للطفل فانتقل الطفل من شاشة  Youtube تطبيقكة امللفات أال وهو مشار 
  .فما هي تبعات هذا االستخدام؟...فون- التلفزيون إىل شاشة السمارت

  :التلفزيون الجديد للطفل... اليوتيوب 4_2

ث يتيح هذا التطبيق لكل فرد انشاء قناته اخلاصة لتنزيل  ملفات الفيديو اخلاصة يشبه موقع يوتيوب يف تطبيقه مفهوم التلفزيون حبي
به حسب اهتماماته فانتشرت على اليوتيوب قنوات متنوعة منها العامة ومنها املتخصصة يف موضوع معني كاملتخصصة يف اجلانب 

مل يقصي وجود ملفات فيديو موجه لألطفال  التقين أو العلمي  أو الثقايف وغريها أي حسب اهتمامات صاحب القناة، وهذا
م الطفل بالدرجة األوىل باستخدام جمموعة من  غات ودروس أخرى  القنوات التعليمية واليت تقدم مضامني لألطفال عن تعلم الّل
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واجلديدة واملبتكرة  الصور واأللوان لتبسيط املعلومة من أجل جذب الطفل باإلضافة ايل تنزيل عدد كبري من الرسوم املتحركة القدمية
  .واليت أصبحت متثل االجتاه االول للطفل يف استخدامه لليوتيوب

أصبح اليوتيوب ميثل أساسيات الرتفيه الرقمي عند الطفل حيث أصبحت عدد مشاهدات فيديوهات األطفال على اليوتيوب 
بالضرورة ليوجه إىل الطفل مثل فيديوهات تتجاوز املاليني وعندما نتحدث عن فيديوهات األطفال فنحن  نقصد أي فيديو وجد 

األفالم املتحركة املستخلصة من قنوات االعالم التقليدي باإلضافة إىل فيديوهات تعليمية خاصة فيديوهات تعلم /الرسوم املتحركة
غات لألطفال حيث تشري االحصائيات إىل أنه أول  يون بل 5.2قناة يوتيوب موجهة لألطفال حتصل على أكثر من  20الّل

  .فقط 2015مشاهدة يف شهر أكتوبر 
)https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/youtube-is-the-new-

childrens-tv-heres-why-that-matters, 01/11/2017, 11.02H. (  

اإلعالنات والتعليقات اليت ) رقميا عن طريق اخلوارزميات(يف مقابل هذا العدد الضخم من املشاهدات توجه اليوتيوب إىل توجيه 
شكاوي اليت تصلها عن هذا إال أنه مل تتمكن إدارة اليوتيوب من التعامل مع جمموعة ال.ميكن أن تشكل خطر على الطفل

 2015فرباير ) Youtube_Kids(يوتيوب األطفال ومن أجل محاية أفضل للطفل قامت الشركة بإطالق تطبيق  ،ضوعاملو 
وهو تطبيق تابع موجه خصيصا لألطفال وينتمي لنفس الشركة أين ميكن للطفل استخدامه بعيدا عن خماطر اإلعالنات ومقرتحات 

  . الفيديوهات األخرى

  : خاتمة

غري املنزلية يف حياتنا اليومية إال أنه ال ميكننا أن مننحها و لذي أصبحته متثله التكنولوجيات احلديثة املنزلية رغم احلضور الالّفت ا
األولوية يف تنشئة الطفل وتربيته فما هو الطفل حباجته اليوم ليس تلقي الرتبية من خالل هذه الوسائط التكنولوجية وإمنا الرتبية 

وأوقات استخدامها مع حتديد املدة الزمنية لذلك مع مراعاة املضامني ايل سيتم استخدامها وهذا هو عليها بتعلم كيفية استخدامها 
األهم يف عالقة الطفل بالتكنولوجيا، وال يكتمل هذا إال باإلحاطة األسرية لتعامل الطفل مع التكنولوجيا ومراعاة االستخدام 

 . االجتماعي والتقين وترشيده لألطفال
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  :ــــــــة المراجــــــــــــعقائمـ_

تأثير الوسائل التكنولوجية على الحياة : االطفال  والتكنولوجيا والثقافةدعاء حممد صالح الدين اخلطيب، : موران إليس، تر.إيان هاتشباي وجو _
لس األعلى للثقافة، اليومية لألطفال   .1، ط2005،  القاهرة، ا

، 27جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد ـ"مجاالت االستخدام واالشباعات المحققة"ت المنزلي الطفل واالنترن"بايوسف، مسعودة، _
  .2016ديسمرب 

   .2007، تونس، 2، جملة احتاد اذاعات الدول العربية،  عاألطفال والثورة المعلوماتية التمثل واالستخداماتبوخنوفة، عبد الوهاب ، _

_Le Coadic, Yves F., Usages et usagers de l’information, Paris, Nathan, 1997. 

_Millerand, Florence, Usages des NTIC : les approches de la diffusion, de l’innovation et 
de l’appropriation, Composite, (V98,1), 2008, 
http://commposite.org/v1/98.1/articles/ntic_1.htm, p4, Vu le : 01/06/2012, 18 :43h.  

_Millerand, Florence, l’appropriation du courrier électronique en tant que technologie 
cognitive chez les enseignants chercheurs universitaires vers l’émergence d’une 
culture numérique ?, Thèse présentée à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention 
du grade de Ph.D en communication, Département de communication, faculté des arts et des 
sciences, Université de Montréal, Montréal, 2003 . 

_Prouxl, Serge, Penser les usages des TIC aujourd’hui : (enjeux, modèles, tendances), en 
Lise Vieira et Nathalie Pinède, éd, Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels, T1, 
Bordeaux, Presses universitaires  de Bordeaux, 2005. 

:المواقـــع االلــــكترونية_  

1 _http://audience-studies.over-blog.com/page-1822732.html ،06/11/2017K 20.16 سا 
2_YouTube is the new children television,  

https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/youtube-is-the-new-childrens-tv-
heres-why-that-matters, 01/11/2017, 11.02H. 
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  مدخل نظـري: رلطفل والتسرب المدرسي في الجزائا
  سـالف ربيـــعي                                                                                                     

 المسيلة  –جامعة محمد بوضياف 
linabachir@yahoo.fr 

     :الملخــص
تمع سيؤثر، ألن األطفال هم لبنات البناء الذي مسؤولية احلاضر لقيادة املستقبل الطفولة ر فهي من أهم مراحل عم. على غد ا
ا وتكتسب فيها القيم  ، حيث تتضح فيها املواهب والقدرات،تهإذ تشكل األساس يف بناء شخصي ،اإلنسان واالجتاهات، إال أ

ويف هذا املقال، سيسلط الضوء على إحدى املشكالت اخلطرية، واليت متس هذه الشرحية . تواجه الكثري من التحديات والصعوبات
تمع يف اجلانب ال ا اهلامة من ا م، إ ا،: ، وذلك من خالل تبيانمشكلة التسرب املدرسيتعليمي حليا  ،هاأنواع أهم مسببا

  .، وصوال إىل طرق الوقاية منها ومعاجلتهااانعكاسا
 .  طفل، التسرب املدرسيال: الكلمات المفتاحية

Résumé : 
L’enfance est une étape très importante dans l’âge de l’homme, durant laquelle se manifestent les 
talents et les capacités, aussi l’acquisition des valeurs et des orientations. Cependant, elle 
confronte plusieurs défis. Dans cet article, on va jeter la lumière sur  l’un de ses problèmes qui 
touche cette catégorie de la société, dans le coté pédagogique. Il s’agit de la déperdition scolaire, 
en montrant ses causes, ses types, ses reflets, en arrivant aux méthodes de prévention et de 
traitement. 
Mots-clés: L’enfant, déperdition scolaire. 

  
  :مقدمـــــة

من مراحل منو اإلنسان، تتميز بالنمو اجلسمي السريع، واحملاوالت األوىل للتعلم وأداء األدوار رحلة مبكرة م"الطفولة هي 
أن هذه  يرى معظم الباحثني إذ )320، ص2010، أبو مصلح( ".التعليم الرمسيوذلك من خالل اللعب و  ،ومسؤوليات البالغني

 ".)عاما تقريبا 14-12شهر وحىت  24-18أي من عمر (ر وتستمر حىت مرحلة البلوغ املبك، تبدأ بعد سن الرضاعة"املرحلة 
   )123، ص2008، حممد عبد احلميد(
ا تعاين من حتو  ا وتدنس طهر قداستها، وتعصف  يات كبرية تعكردعلى الرغم من األمهية البالغة هلذه املرحلة، إال أ صفو براء

التلك املتعلقة بلعل أبرزها على اإلطالق  ،بالكثري املتأمل منها من  حياة ومستقبل الطفل وبصورة مباشرة سميي ذال ،التعليمي ا
فالتعليم هو أساس تقدم  .يف خمتلف اجلوانب، ليصبح قادرا على حل املشكالت اليت قد تواجهه يف املستقبل إعداده وتنميته خالل

تمع، إذ يسهم  فقد سئل  ،إسهاما واضحا يف التنمية الشاملةاألمم ومعيار تفوقها، وهو استثمار بشري يعود بالنفع على الفرد وا
   )01ص،2014،سهو الناصر(".مبستقبلها كمأنبئيف الدراسة  ضعوا أمامي منهجها:"فقال ،أحد الساسة عن رأيه يف مستقبل أمة

تمع مسار تقدمإسهام التعليم يف تعوق ومع ذلك جند أن هناك عدة عوائق  حد أ"التسرب املدرسي الذي يعد كوتطوره،   ا
تمع للتعليم، من حيث مسؤوليته عن توفري تقدير مدى كفاءة النظاماملؤشرات األساسية اليت تساعد يف  ، وتعكس مدى مؤازرة ا

 :أنه أكدت إحصاءات عاملية على فقد )02ص ، 2014، سهو الناصر. ("فيه واالستمراربه  االلتحاقعلى  مناخ صحي حيفز
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 "تلميذ 3000ذين يستكملون التعليم ، فإن التلميذ 5000 املدارسذ امللتحقني بإذا كان عدد التالمي"
)www.aljazeera.net،02/11/2017  ،21 :41(،  ملا يفرزه ى شيء فإمنا يدل على خطورة األمرهذا إن دل علو ،

ت معقدةمن تأثريات إجتماعية  يارهتؤدي إىل ضعف ا   .مع وا
ربامج إلصالح من الفرغم إقرارها مجلة . فولة فيها من شبح التسرب املدرسيمل تسلم الطإذ زائر ليست مبعزل عن كل هذا، واجل

ا مل تنجح يف وضع حد هلذه منظومتها الرتبوية إذ تشري إحصائيات املرصد الوطين ، للغايةاليت أخذت أبعادا مقلقة  املشكلة، إال أ
صف مليون طفل أكثر من نمدرسي، يف حني يوجد  ألف حالة تسرب 200ئر تسجل سنويا أزيد من أن اجلزا" :الطفولةحلماية 

 200ى ، يف حني يبقألف من هؤالء 300هين تستوعب حنو التكوين امل كما يشري املرصد إىل أن مراكز. خارج مقاعد الدراسة
ية تشري أيضا إحصائيات رمسو " ).www.aljazeera.net،02/11/2017  ،21 :41( "معلوم ألف منهم دون مستقبل

ا ميذ خمتلف بالنسبة لتال % 8، و%7.73بالنسبة للسنة اخلامسة إبتدائي تصل سنويا إىل حنو : متعلقة بالتسرب املدرسي أ
   ."بالنسبة للتعليم الثانوي % 23، فيما تبلغ حدود أقسام التعليم املتوسط

)https://www.ouarsenis.com ،02/11/2017  ،22.12.(   
تمعجاءت هذه الورقة البحثيةنا من ه    .ويهدد كيانه بأكمله ، لتسلط الضوء على التسرب املدرسي كمشكل حقيقي يتحدى ا

    :تحديد المفاهيم .1
    :الطفل.1.1

  :ةـلغ. 1.1.1
  .بني الطفل والطفالة والطفولة والطفولية...  كل شيء، أو املولودالصغري من  : الطفل -

   )1009ص ، 2008 ،الفريوز أبادي( .زء من كل شيء، عينا كان أو حدثاكل جو ... أطفال: ج       
  ).16ص، 2015/2016 ،بن عيسى(. هو الصغري من أوالد الناس، وهو املولود إىل أن حيتلم أو حىت مييز.. :الطفل -

  :إصطالحا. 2.1.1
كل إنسان مل جياوز الثامنة عشر من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل : "عرفت إتفاقية حقوق الطفل الدولية الطفل على أنه -

   ).17ص، 2015/2016 ،بن عيسى(" .ذلك مبوجب القانون املتفق عليه
ا اخلاصة فعال، ولكنها شديدة ا" :أنهبكما عرف  -   لتفاعل مع كل من حتتك به، فهو إجتماعي منظمة حيوية خام، هلا صفا

    ). 269ص ، 2008، بوصايف( ".من صنع بيئته، ولكنه تكويين من خالل وراثته
  :التسرب المدرسي.2.1

  :لغة. 1.2.1
 :جاءت كلمة التسرب مبعاين عديدة، فمثال تقول العرب -

      .سرب اإلناء، أي سال ما فيه من ماء - .ها خفيةوتسرب يف البالد، تعين دخل - .تسرب الرجل أي ذهب على وجهه -       
  )31ص  س،.، داجلوهري( .وتسربت اإلبل، أي أرسلها صاحبها مجاعة تلو مجاعة -        

   )133، ص 2007، الشيخ( ."التواري عن األنظار، ويطلق على ذهاب الشيء" :هووالتسرب أيضا  -
    :إصطالحا. 2.2.1

ربين على اإلنقطاع عن دراستهم " :نهعرف التسرب املدرسي على أ - ، وأولئك الذين يتخلون عنها )حالة املطرودين(التالميذ ا
م    ) 05، ص2000، وزارة الرتبية الوطنية( ."مبحض إراد
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    ."اء املرحلة التعليمية اإللزاميةانقطاع التلميذ عن الدراسة قبل إ" :كما يعرف بأنه -
 )https://www.ouarsenis.com ،02/11/2017  ،22:12.(  

 :جند منها :المدرسة من التسرب مؤشرات .1
  ضعف العالمات املدرسية،  - قلة املشاركة يف النشاطات املدرسية،  -السلوك الفوضوي،  -الغياب املتكرر عن املدرسة،  -
 )10.09، ص2014، سهو الناصر. (لذي تقدمه ألبنائهاتركيبة األسرة ومستوى الدعم ا -الرسوب املدرسي،  -
 ) 76.77، ص2006، اجلغيمان و املعايطة(  .للدراسة الدافعية ضعف -، املدرسة يف الزائد العنف -

 :هناك نوعني من العوامل، هي :سيدر مال للتسرب المؤدية العوامل .2
   :وهي ،لتلميذا بشخصية املرتبطة العواملتلك  ا قصديو  :الشخصية العوامل. 1.3

هي  النجاح على الطالب تعيق اليت املشكالت بني من" :أنه على 'العيسوي الرمحان عبد' أكد حيث :النفسية العوامل. 1.1.3
 االهتمام عدم -  ...التعلم وصعوبات الدراسي التحصيل تدين -: مثل .)410 ص ،س.د العيسوي، ("ةالنفسي املشكالت

  )131.132، ص2015/2016بن عيسى، .. (.التعليم قيمة واخنفاض بالدراسة
 ،اللغوية القدرة يف الضعف،  النسيان العقلي، التخلف االنتباه، نقص العقلي، الضعف: من بينها: العقلية العوامل.2.1.3
)                  26، ص2014، سهو الناصر( .ي للتلميذاملدرس لتحصيلا يؤثر بالسلب على هذاكل ... الذكاء وضعف
 يؤدي ضراباألمته إصابف ،التلميذ لدى العلمي التحصيل مستوى يف الكبري أثرها هلا اجلسمية الصحة :الجسدية العوامل.3.1.3

  )25، ص 2014، سهو الناصر. (واالستيعاب الفهم على قدرته على ينعكس مما املدرسة، تغيبه عن تكرار إىل
  :تتضمنو ، هي العوامل احمليطة بالتلميذ :الخارجية العوامل. 2.3

 :واليت من بينها: المدرسة إلى عوامل تعود. 1.2.3
   )124.123، ص2015/2016بن عيسى، .(املعلمني قبل مناملمارس  والبدين املعنوي لعقابا -، املدرسة من النفور -
   )53ص ،2000عدس، ( .الصف طالب عدد -،املهين الرضا عدم بسبب املعلمني تغيب - ، تعليمها وطريقة الدراسية املادة -
   )126، ص2015/2016بن عيسى، (. الرتبويني املرشدين وجود عدم -

    ).55 ص، 2006، اجلغيمان و املعايطة(. للمتعلم املتكرر الرسوب -

، الثقافة وضعف األمية، لألسرة السيئة االقتصادية الظروف، األسري التفكك :ومن أمهها: األسرة إلى عوامل تعود. 2.2.3
  ) 28.29، ص2014، سهو الناصر( .األسرة استقرار، والتقاليد العادات، والعقاب القسوة، السكن طبيعة ،األسرية املتابعة

 دراسياً  متأخرا نفسه التلميذ فيجد الالزم، التشجيع الدراسة، افتقاد حنو السوء، الالمباالة كرفاق: جتماعيةإ عوامل .3.2.3
  )25، ص 2014، سهو الناصر( .املدرسة من والتسرب لتغيبا إىل هيضطر  مما املواد، بعض فهم على قدرته  لعدم

 يدفع مما التعليمية، ممستويا يف سلبية تأثريات التالميذ أسر لدى املتدنية املعيشية املستويات تؤثر :قتصاديةإ عوامل. 4.2.3
 األحيان من كثري يف األولوية عطيت الفقرية فاألسر. أسرهم إلعالة منخفضة أعمال بأجور عن حبثاً  املدرسة ترك إىل منهم البعض
 التسرب يف كبرية بدرجة تسهم األمور وهذه ...عنها االقتصادية األعباء ختفيف أجل نم، تعليمهم حساب على أطفاهلا لعمل

   )21، ص2014، سهو الناصر( .املدرسي
 :للتسرب عدة أنواع :التسرب المدرسي أنواع .3

  :إىل وينقسم الدراسة، حسب التسرب. 1.4
  .قاطع بشكل باملدرسة االلتحاق أو عدم الذهابيف  ويتمثل :بالمدرسة االلتحاق من تسربال. 1.1.4
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اء قبل ملدرسةا ترك يف ويتمثل الرسوب،بمباشر  ارتباط على يكون :المرحلة نهاية قبل التسرب. 2.1.4  .التعليمية املرحلة إ
اء تعليمية، مرحلة يَّ أ اية النوع هذا ويشمل: المرحلة نهاية في التسرب. 3.1.4  وعدم معينة تعليمية مرحلة ويعين إ
   .األخرى الدراسية املراحل من بعدها مبا اإللتحاق

  :كال من  الكمِّي التسرب ويضم :الكمي التسرب.  2.4
 هذا يرتبطو  .ةاألمي إىل يرتد املتسرب قد النوع هذا ويف ،ةدراسال مواصلة عن كاملال نقطاعاال وهو :الكلي التسرب. 1.2.4

عدُّ  فال ةثانويوال املتوسطة املرحلتني أما ،)االبتدائية( فقط األوىل باملرحلة التسرب من النوع ُ ، امفيه التسرب ي  املتسرب ألن كليًا
  )19، ص2014، سهو الناصر( .خمتلفة أعمالب للقيام تؤهله وقدرات مهارات سبتيك منهما

عرف :الجزئي التسرب. 2.2.4 ُ  إما وذلك دراسته، إلمتام املتسرب ةعود إحتمال أي ،وقتياً  التسرب يكون أن إمكانية بأنه وي
  )   19، ص2014، سهو الناصر( .يليه الدراسي الذي بالعام بالتحاقه أو الصف بنفس بالتحاقه

 :يف شكلني ويكون: النوعي التسرب. 3.4
 تسعى وأولوية كافة، التعليمية األنظمة بني شرتكةم مسة للطالب واملتوازن الشامل النمو حتقيق يعدُّ  :معنوي تسرب .1.3.4
 واجلذب التشويق عوامل تتضمن بصورة وتنفيذها التعليمية األنشطة وختطيط املناهج تطوير خالل من حتقيقها إىل الرتبوية اجلهود
م التالميذ لقدرات الالصفيةو  الصفية التعليمية األنشطة مراعاة لعدم ونظرا فيها، واملشاركة للتفاعلالتلميذ  وحتفيز  واحتياجا
 شعور :ذلك مظاهر ومن ،للتسرب النفسي االستعداد خالل من والظهور التجسُّد يف تبدأ النوعي التسرب معامل فإنَّ  ،النمائية
  .ذلك يستدعي عذر وجود دون املدرسة عن والتغيب ،األنشطة يف املشاركة عن والعزوف ،واحلزن بالضيق التلميذ

عدُّ  ):التحصيل وضعف الذهني االنسحاب( ديما تسرب .2.3.4  ُ  بوصفه مستدامة وغاية أساسياً  هدفاً  املعريف النمو حتقيق ي
 ولعل التعليمية، واألنشطة املناهج خالل من حتقيقه إىل التعليمية األنظمة تسعى ولذلك املتوازن، النمو منظومة يف أساسياً  حمورا
ام وعدم واجلذب التشويق عنصر إىلها افتقار   وضعف الذهين واالنسحاب الشرود سبب يف، تعلمال وأمناط الفردية للفروق راعا
  .)20، ص2014، سهو الناصر( .املادي التسرب مرحلة بذلك لتبدأ التحصيل، مستوى تدينكذا و  التعليمي، األداء

 :المدرسي التسرب لمشكلة السلبية االنعكاساتاآلثار و  .4
    :و تتمثل أساسا يف: ذاته المتسرب على التسرب آثار .1.5

  .درسة ال بد من العمل يف سن مبكرة، ألنه عند ترك املاحلرمان من حقوق الطفولة -
  .درته على اإللتحاق بفرص عمل جيدة، لعدم قانة اإلجتماعية املتميزة مستقبالاحلرمان من املك -
   ) 30، ص2014 ،سهو الناصر( .ملعاناة من عدم اإلستقرار النفسي، وانعدام الثقة بالنفسا -
   )143، ص2015/2016، بن عيسى(. األساسية هل على توفري إحتياجاتاعتماده على غريه يف العمزيادة إتكالية الفرد، و  -

  :ومن أمهها :المتسرب أسرة على التسرب آثار .2.5
اعدم القدرة على النهو  -           إلنضمام امليل إىل ا -، يهاالتخلف يف البيئة اليت يعيش فتغذية ركب  -، ض مبستوى أسرته وطموحا
     صعوبة التكيف  - .عدم القدرة على اإلستقرار -،حلصول على فرص عمل ذو دخل حمدودا -، اجلماعات غري السوية إىل

  ) 31.30، ص2014، سهو الناصر( .احلياة مع متطلبات
  :يف تتمثل :المجتمع المدرسي في  التسرب آثار.  3.5

  . ) www.aljazeera.net ،02/11/2017  ،21 :41(. نسبة األمية من عام آلخراإلسهام يف رفع  -

  . إجتماعية من مشكالت االشوارع وما ينجر عنه أطفال ظاهرة زيادة -
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 .امهدر  إنفاقها بعد العائد يصبح للتسرب ونتيجة، على التعليم طائلة أمواالً  تنفق حيث الدولة، على املالية األعباء زيادة -
 ذي كبري اقتصادي فقد إىل يؤدي ،لإلنتاج الضرورية مؤهلة للشروط غري كبرية بشرية طاقات فوجود لألمة، البشرية املوارد هدر -

  )32.  31، ص2015/2016سهو الناصر، ( .سليب عايل تأثري
  :ياإلجراءات الوقائية والعالجية للحد من ظاهرة التسرب المدرس .5

  :يلي ما على احلرص يف التسرب مشكلة عالجل األسرة دور ويتجلى: اإلجراءات األسرية .1.6
  .اآلخرين وسط وتأكيدها الذات إثبات يف الطفل رغبة تعزيز -
  .لفالط أمام واملعلم املدرسة عن املدروسة وغري العاجلة األحكام إصدار جتنب -
  .لذلك الالزمة واملعدات الوسائل بتوفري والكتابة القراءة يف الرغبة تشجيع -
الت الكتب يف املطالعات تنويع -   .املدرسة بداية من فرتة قبل الفضول وإشباع وا
   )150 .149، ص2015/2016رابح بن عيسى، ( .واملدرسة البيت بني الصلة توثيق -

ة .2.6   :تتمثل يفو  :اإلجراءات المدرسيّ
       ، وتفعيل دوره وي لكل مدرسةب، والعمل على توفري مرشد تربالرتكيز على دور املرشد الّرتبوي يف معاجلة حاالت التسر  -

تمع  على التالميذيف مساعدة  م الرتبوية وغري الرتبوية، بالتعاون مع اجلهاز التعليمي يف املدرسة وا   .احملليحل مشكال
  ..بالدوام املدرسيهم منبشكل مستمر، ومعرفة األسباب ومعاجلتها، وتعزيز امللتزمني  التالميذمتابعة غياب  -
م والتعليم ل،إعداد ورشات عمل لأله -   .لتوضيح أمهية التعّل
م، حىت جيد الوقت الكايف ملعرفة أسباب تسرّب التّال - م على حلّ املشاكلختفيض عدد احلصص للمعّل اليت  ميذ، ومساعد

ة عن التّالميذ، وإشعار أولي ّ اتواجههم والتّغلب عليها، وكتابة تقارير دوري   .اء األمور 
ة يف تعديل سلوك  ستخداما - ّ   .للتعامل مع املشكالت السلوكية،وتدريب املعلمني واملرشدين عليها التالميذاملبادئ الرتبوي
  .هاوتنويع التالميذ،الرتكيز على النشاطات املدرسية اليت حيبذها  -
م للتّالميذ يف أنشطتهم الالصفية كي يتعرف عليهم عن -   .قرب مشاركة املعّل
الة لتعزيز العالقة بني التالميذاستخدام العدالة يف التّعامل مع  - ّ ، وعدم التّمييز بينهم داخل املدرسة، واستخدام أساليب فع

ة ،التالميذاملعلمني و  ّ   .مع مراعاة الفروق الفردي
ّ والنفسيّ (منع العقاب بكل أنواعه يف املدرسة  -   ).البدين
  .الذي ينادي بطلب العلمالعمل على نشر الوعي الديين  -
  .ذوي صعوبات التّعلم للتالميذتوفري تعليم متكيين عالجي  -
نفيذ على مستوى املدرسة - ات للمتابعة والتّ ّ ة، ووضع آلي ّ ة التعليم يف املرحلة األساسي ّ   .تفعيل قانون إلزامي
ة يف كل مدرسة، ملواكبة التكنولو  - ّ   .ارة الدافعيةجيا وإثالعمل على توفري مراكز مصادر تعلمي
ة مرحية ومناسبة  - ّ ة مدرسي ّ   .للتالميذتوفري بيئة صفي
ة للتلميذ، حّىت يستطيع أن يربطها مبشاهداته وبواقعه - ّ ة بالبيئة احمللي ّ   .ربط املناهج الدراسي
ة ،تبسيط املناهج مبا يتناسب مع قدرات التالميذ وأعمارهم - ّ   .على أن تراعى الفروق الفردي
ةإلغاء ما هو م - ّ ر يف بعض املناهج مع الّرتكيز على النّوعية وليس على الكمي   .التالميذا يعود بالنّفع على مجيع مم ،قرّ
 )http://tofoula-mourahaka.blogspot.com/2012/09/blog-post_5587.html،03/11/2017، 18 :28  (  
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  :التسرب المدرسي معالجة في ) الجزائري التربوي النظام(  الوطنية التربية وزارةإجراءات .  3.6
 العمل،  التعليم إلزامية تطبيق، التعليم دميقراطية حتقيق :، متثلت يفاألهداف من جمموعة على اجلزائرية الرتبوية السياسة ركزتلقد 
).    152، ص2015/2016بن عيسى، (  .ةلالشام بالتنمية الرتبية ربط، كفايتها وحتسني لرتبيةا مضمون تطوير، األمية حمو على
 :منها  يف ذلك نذكر اخلطوات من العديد والتعليم الرتبية وزارة اختذت كما

 .سابواحل والكتابة القراءة فيها ليتعلموا ا أوالدهم التحاق وضرورة املدرسة أمهية إىل األهل وتنبيه التوعية -
 .املناسب بالشكلتها ومعاجل املدارس إىل أوالدهم إرسال عن ختلفهم باسبأ ملعرفة ولياءاألب االتصال ... -
 األمور أولياء من لكثري تشجيع عامل وتعد ،املدارس إىل األوالد جذب يف تساعد اليت املادية اآلثار ذات اإلجراءات بعض اختاذ -

 املدرسية، الرعاية التالميذ، التغذية من احلاجة لذوي املساعدات بعض املدرسية، تقدمي الكتب توفري :مثل ا، أوالدهم إحلاق على
   ).154 .153ص ، 2015/2016بن عيسى، .. (.املدرسي للتالميذ، النقل الصحية

      
 :المدرسي التسرب دراسات عن واقعقراءة لبعض ال .6

ا التدليل والربهان اجلزائرية والعربية تجارب امليدانيةمن خالل هذا العنصر، سوف يتم عرض بعض الدراسات وال ، اليت من شأ
 :  وسيكون ذلك كما يلي. على ما ورد يف هذا التناول النظري ملوضوع التسرب املدرسي

 :الدراسات الجزائرية .1.7
 األولى الدراسة: 
      باجلزائر اإللزامي التعليم يف املدرسي ربالتس موضوع تناولت أكادميية ميدانية دراسة، وهي بغداد وخلضر حممود بوسنة دراسة

 .2011سنة الثاين، العدد يف ،2 اجلزائر جامعة عن تصدر اليت فاقوآ أفكار جملة يف نشرت ،)واملتوسط االبتدائي التعليم مرحلة(
 :كما يلي  الدراسة نتائجوكانت 

 ونسب، سنة)24-15( من الشباب فئة عند األمية شارانت مدى بني العالقة عن بالكشف واملتعلقة األوىل الفرضية خيص فيما -
 املستقبل يف عالية ستبقى الشباب من الفئة هذه عند األمية نسبة أن إىلتشري  ابتدائي، اخلامسة مستوى قبل املدرسي التسرب
 .ابتدائي  امسةاخل مستوى قبل املتسربني من العالية النسب بفضل مضمونا يعترب ازاخ تغذية ألن وذلك واملتوسط، القريب

 األساسية ألسبابا أنفتشري النتائج إىل  ،همن العالجو  ةلوقايا كيفيةو  التسرب بأسباب واملتعلقة الثانية الفرضية خيص فيماو  -
 والعائلة بالتلميذ املتصلة العوامل أن املعلمون واعترب والعائلة، واملدرسة التالميذ من كل وراءها يكون املدرسي التسرب ظاهرةل
 .)2011  بغداد،و  بوسنة( .باملدرسة املتصلة العوامل أقل درجة يف وتأيت املدرسي، التسرب حدوث يف كبرية بصورة ساهمت

 الثانية الدراسة: 
 العاملني األطفال من لعينة ميدانية دراسة ،املدرسي بالتسرب وعالقتها األطفال عمالة: املعنونةعيسى  بن دراسة رابح وهي

 االجتماع، علم الدكتوراه يف درجة على احلصول ملتطلبات استكماال مقدمة أطروحة ، وهي- بسكرة- الوادي ريبةز  مبدينة املتسربني
 :كاآليت جاءت النتائج وقد . 2015/2016 للموسم ،بسكرة ،خيضر حممد جامعة يف أجريت

  .والعقلية اجلسدية بنيت املتسر قدرا مع تناسبكذا مو  ،ومتعدد متنوعبشكل  العمل سوق يف هاوتوفر  املهن رةكث -
   .املدرسة وترك للعمل همخروج يف ساهم ،العمل يف آلبائهم األطفال مساعدة أن  -
 .م اخلاصة االحتياجات بعض وتلبية الفراغ ملأل ،العمل حنو همتوجه يف سببا يكون املدرسة عن املبحوثني تغيب إن -
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 واستيعاب فهم صعوبة و املدرسة، يف التلميذ يتلقاها اليت بيداغوجيةال غري أو السيئة املعاملة و السيء املدرسي املناخ إن -
  .)2015/2016 بن عيسى،( .العمل سوق حنو والتوجه املدرسة جرإىل ه به ديؤ ت ،الوالدية املتابعة وعدم الدروس،

 
 :العربية الدراسات  .2.7
 الدراسة األولى: 

ا تمع عن ميدانية دراسة،وهي  الشخييب حممد السيد علي دراسة إ  التسرب يف للبحث كمحاولةجاءت   ، 2011املصري ا
 :ت كالتايلوالنتائج كان؛ املدرسة تركه قبل املتسرب ألسرة واالجتماعية االقتصادية اخللفية حيث من ،اجتماعية كمشكلة املدرسي
 .تسربامل ألسرة واالجتماعية االقتصادية اخللفية واملتعلقة  :األوىل الفرضية نتائج +          

  .األسرة دراأف أعداد وزيادة التسرب بني طردي تناسب هناك-. للوظائف الدنيا املستويات يف يعملون كانوا املتسربني آباء مجيع -
 أفرادها غالبية أسرة إىل ينتمون ما غالبا املتسربني أن -. واألم، والتسرب األبكل من  تعليم مستوى بني سلبية عالقة توجد -

م بني ترتيبهم كان املتسربني أغلب أن- ضعيف، لتعليميا مستواهم يكون   غالبا األول الطفل أن إىل ذلك ويرجع األول، إخو
 أعلى ميثل االبتدائية، املرحلة يف النهائي الصف - .األسرة تطرأ على اليت واالجتماعية للتغريات االقتصادية تعرضا أكثر يكون ما

 .االبتدائية الشهادة امتحان يف الرسوب إىل ذلك ويرجع رب،التس احتمالية فيها تزداد اليت الصفوف
تمعية والشخصية واملدرسية األسرية باألسباب واملتعلقة :الثانية الفرضية نتائج +           .املدرسي للتسرب وا

 األسرة اقتناع عدم ملعا ويليه املدرسة، من املبحوث تسربإىل  أدت اليت العوامل أقوى الفقر عامل ميثل :ةياألسر  العوامل -
  ...،الوالدين بني كثرة املشاحنات عامل يأيت مث اخلارج، إىل سفر الوالدين عامل مث األسرة، أفراد عدد كثرة ويليه التعليم، بأمهية

 وإضاءة أماكن وجود وعدم بالتالميذ الفصول ازدحام املعلمني، بعض جانب من السيئة املعاملة تضمنت :املدرسية العوامل -
 .االمتحانات ونظام املدرسي، بالنظام املتعلقة واللوائح القوانني بعض تنفيذ قوة واملدرسة، املنزل بني املسافة وبعد افية،ك
 يف الرسوب أو معني، حادثة إىل التعرض أو جسمية بعاهة اإلصابة أو املتسرب مرض أن الدراسة بينت: الشخصية العوامل -

 .املدرسة من التسرب إىل به يؤدي ية،العقل قدراته لضعف نتيجة املدرسة
تمعية العوامل -  العام شبه السليب واالجتاه الشارع، يف أو املدرسة يف سواء السوء مجاعات إىل الفرد انضمام أن الدراسة بينت :ا

تمع، الفرد من لكل بالنسبة التعليم أمهية عدم حنو  ).2015/2016، بن عيسى( .املدرسة من التسرب إىل به يؤدي وا
 الثانية الدراسة: 

 دراسة _   الدراسي باملتسرب وعالقتها دراسيا للمتسربني االجتماعية اخلصائص :املوسومة اهلميم علي حممد بن سعد وهي دراسة
 درجة على احلصول ملتطلبات استكماال مقدمة أطروحة وهي ،- متيم بين حوطة حمافظة يف الثانوية املرحلة لطالب اجتماعية

 :، أمههاالنتائج من جمموعة إىل صتخلوقد . 2010  سنة الرياض يف الدراسة هذه أجريت االجتماعية، العلوم يف راهالدكتو 
 .الدراسي التسرب إىل األبناء دفع يف تأثريا العوامل أكثر من األقران مجاعة تشكل  -
 .الدراسي التسرب عملية يف تأثريها درجة يف األمهية حيث من الثاين املوقع يف: املدرسية البيئة جاءت -
  .الدراسية املتابعة على أبناءها تشجع اليت األسر مع مقارنة التسرب إىل أبناءها تدفع كانت اليت األسر بني التسرب نسبة تزيد -
  .االلتزام أو التسرب إىل الطلبة دفع يف تسهم اليت األساسية العوامل من واحدة هي واملرشدين واملعلمني ديرامل مع العالقة نوع -
  .)2010 اهلميم،( .الدراسي االنتظام أو التسرب عوامل من أساسيا عامال األسرة مع الروابط تشكل -
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  :     خالصــــة
دد كيانه و  اليوم تمعنامما تقدم ميكن القول بأن جم  ، مما يستوجب إطالق صفارة اخلطر، واختاذ التدابري مستقبلهيواجه معضلة 

ا التخفيف من شدة استفحال  إستعجاليةيلة ووضع خطط بد ،الالزمة ، حىت نتمكن التسرب املدرسي يف مدارسنامشكلة من شأ
مما يودي  ،اجلرميةو  االحنرافوحة على عامل الذي يعترب بوابة مفتلسرطان الذي ينخر مستقبل أبنائنا، و من الصمود أمام هذا ا

تمع إىل التفكك و    . ال حمالة االحناللبا
  

  :اجـــعقائمة المر 
 المعاجـــــــــمو  لقواميـــسا:  

  .دار أسامة و دار املشرق الثقايف :األردن-عمان .معجم علم اإلجتماع ).2010. (عدنان ،أبو مصلح .1
 .دار املعرفة :بريوت .2ط  .معجم الصحاح ).س.د. (اإلمام إمساعيل بن محاد ،اجلوهري .2
  .دار احلديث :القاهرة .قاموس احمليطال ).2008. (جمد الدين حممد بن يعقوب ،الفريوز أبادي .3
  .دار البداية :عمان .1ط .معجم مصطلحات الرتبية و علم النفس). 2008. (هبة ،حممد عبد احلميد .4
 الكتــــــــب  : 

املكتبة : األردن-عمان .الطريق املفتوح حنو عمالة األطفال–التسرب من التعليم  ).2014. (عبد اهللا ،الناصر سهو .5
  .الوطنية

  .دار الفكر العريب :القاهرة. مشكالت تربوية معاصرة ).2007. (حممود يوسف ،الشيخ .6
  .للطباعة الفكر دار :األردن -عمان .الفعال والتدريس الفاعل املعلم ).2000. (الرمحان عبد ،عدس .7
 .العربية النهضة دار: بريوت .الرتبوي النفس علم يف والتجريب القياس ).س.د.(الرمحان عبد ،العيسوي .8
  .الثقافة دار :األردن -عمان. معاصرة تربوية مشكالت ).2006. (حممد ،اجلغيمانو  العزيز عبد ،عايطةامل .9
 الدوريات العلمية:  

 االبتدائي التعليم مرحلة (باجلزائر اإللزامي التعليم يف املدرسي التسرب ).2011. (خلضر ،وبغداد حممود، بوسنة .10
 .2 اجلزائر جامعة :اجلزائر. ينالثا العدد فاق،وآأفكار  جملة).  واملتوسط

. 14العدد  .واالجتماعيةجملة العلوم اإلنسانية  .تربية الطفل ومضامينها ).2008نوفمرب . (سعاد، بوصايف .11
    .جامعة بوبكر بلقايد :تلمسان

 المذكــــــرات:  
عينة من األطفال دراسة ميدانية ل –عمالة األطفال وعالقتها بالتسرب املدرسي ). 2015/2016. (رابح ،بن عيسى .12

منشورة، جامعة حممد  –أطروحة دكتوراه علوم يف علم اإلجتماع . بسكرة-العاملني املتسربني مبدينة زريبة الوادي
  . بسكرة، اجلزائر–خيضر 

 -  الدراسي بالتسرب وعالقتها دراسيا للمتسربني االجتماعية اخلصائص ).2010. (علي حممد بن سعد ،اهلميم .13
 .االجتماعية، الرياض العلوم يف دكتوراه أطروحة .متيم بين حوطة حمافظة يف الثانوية املرحلة بلطال اجتماعية دراسة
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وبناء الطفل الجزائري تنشئة في المسؤولية االجتماعية للفضائيات اإلعالمية الخاصة  

  بوخالفة رفيقة .د                                            سمير أبيش             .د
  جامعة جـــــــيجل                                                                       ـــــيجل    جامعة جــ

Samiroubbiche88@Gmil.com                                            rafika8625@yahoo.com      

  

  :ملخص

إن الطفل اجلزائري الذي كان يف السابق مضطرا إىل أن ينتظر برناجمه اخلـاص ضـمن بـرامج التلفزيـون العمـومي أو أن يشـاهد 
الواقــع  نفـس الــربامج مــع أســرته، جيــد اليــوم نفســه أمــام فــرص كبـرية الختيــار الــربامج الــيت يريــدها دون أن يتقيــد بالزمــان واملكــان، وهــو

الــذي أتاحــه التنــوع والتعــدد احلاصــل يف الفضــاء اإلعالمــي اجلزائــري مــن خــالل ظهــور العديــد مــن القنــوات والفضــائيات التلفزيونيــة 
غـــري أن هـــذا االنفتـــاح علـــى الفضـــاء اإلعالمـــي اخلـــاص وظهـــور هـــذا الكـــم مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة اخلاصـــة يضـــعها أمـــام ، اخلاصـــة

اجتــاه التنشــئة االجتماعيــة للطفــل اجلزائــري والعمــل علــى تعزيزهــا وخدمــة أهــدافها حــىت ال يــنعكس ذلــك  مســؤوليات اجتماعيــة كبــرية
  .سلبا على هذه التنشئة

ولـذلك أردنـا مـن خـالل هـذه املداخلـة أن حنـاول إبـراز أهـم املسـؤوليات االجتماعيـة للفضـائيات اإلعالميـة اخلاصـة يف تنشـئة 
  . ة املسؤولية االجتماعية يف اإلعالموبناء الطفل اجلزائري من خالل نظري

تمع اجلزائري، الطفل اجلزائري: الكلمات المفتاحية   .التنشئة االجتماعية، نظرية املسؤولية االجتماعية، اإلعالم اخلاص، ا

Résumé:  
L’un du plus importante opération de base pour l’avenir de la personne durant sa vie , 

selon les résultats, il peut réagir dans les meilleurs conditions avec l’ensemble des personnes de la 
société qui vivent et partagent les mêmes conditions patrimoine et sociologique, et c’est 
l’opération auquelle était faite par des déférentes sociétés dont l’importance, la famille, l’école et 
les médias, mais le développement de médias vu par l’Algérie ces derniers ans met l’élevèment 
sociologie de l’enfant Algérien confrante un grand éffort pour assurer l’élévement sociologie 
correcte pour l’enfant Algérien.   
Mots-clés: socialisation, théorie de la responsabilité sociale, médias privés, société algérienne, 
enfant algérien. 
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  :المسؤولية االجتماعية -أوال 
سؤاال سأله عن كذا وبكذا : لقد أرجع املعجم الوسيط كلمة املسؤولية إىل مادة سأل فيقول: مفهوم املسؤولية االجتماعية لغة -1

وتساءال ومسألة أي استخرب عنه، واملسؤول هو الشخص املنوط به عمل تقع تبعته عليه، واملسؤولية بوجه عام حال أو صفة من 
يسأل عن أمر تقع عليه تبعته وتدل على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوال أو عمل وتطلق كذلك على إصالح اخلطأ الواقع على 

ودّل احلديث الشريف على أن املقصود باملسؤولية ) 411، ص2004، جممع اللغة العربية .(ا للقانوناخلطأ الواقع على الغري طبق
فعل االلتزام الواجب على الفرد القيام به حنو األفراد الذين يكونون حتت كفالته أو وصايته، وتكون هذه الكفالة أو الوصاية حقيقية 

 ، رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم أال :(صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا أن رسول عنهما اهللا رضي ابن عمر أو معنوية فعن
 أهل على راعية واملرأة رعيته، عن مسؤول وهو بيته أهل على راع والرجل عن رعيته، وهو مسؤول راع الناس على فاإلمام الذي

ا هو إرشادهم) مسؤولة عنهم وهي وولده زوجها بيت وتنويرهم إىل املنهج الصحيح، وأما كفالة  فكفالة اإلمام معنوية املقصود 
ا القيام بأسرته بتوفري الطعام واملأوى  ااألب فاملقصود  وتشري الكلمة داخل املعاجم األجنبية إىل الواجب املعني ، وخمتلف حاجيا

حممد ).(ب عن ابنهكمسؤولية األ(أو شخصا جيب أن يكون أحدهم مسؤوال عنه ) كمسؤولية املدير عن منصبه(على الفرد أداءه
  )  40، ص2003حسام الدين، 

يعرف سيد أمحد عثمان أحد أكثر املهتمني واملنظرين لنظرية املسؤولية االجتماعية : مفهوم املسؤولية االجتماعية اصطالحا -2
ا مسألة الّذات للّذات عن حق اجلماعة على الفرد، فهما واهتماما ومشاركة ويف موضع ) 27، ص1996سيد أمحد عثمان، .(بأ

أن املسؤولية االجتماعية هي املسؤولية الفردية عن اجلماعة، هي مسؤولية الفرد أمام ذاته وعن اجلماعة اليت ينتمي : آخر له يقول
ا مسؤولية ذاتية وأخالقية ا).43، ص1983سيد أمحد عثمان، .(إليها، أي أ وعي اإلنسان البالغ أن عليه (ويعرفها وارين بأ

ملعايري اجتماعية وأنه معرّض للعقاب إذ انتهك حمظورات التوجيه االجتماعي، أو هي االجتاه األساسي لالذعان العام التصرف تبعا 
وداخل الدراسات االقتصادية أين أخذ موضوع املسؤولية ) 44، ص2003حممد حسام الدين، )(للتوجيهات واملوانع االجتماعية

 ضمان االجتماعية املسؤولية يني مل خيرج مفهوم املسؤولية عن معىن االلتزام، حيث تعيناالجتماعية اهتماما كبريا من قبل االقتصاد
وعلى البيئة  العاملني واملستهلكني، على األعمال قطاع نشاط تأثري حيث من األخالقية، واملعايري األعمال بالقوانني قطاع التزام

 عمل اكو  أكثر من تمعيف ا استثمار اأ على الجتماعيةا املسؤولية تفهم أن وجيب ككل تمعوا احمللية معاتوا
هذا وتشري بعض الدراسات إىل أنه يوجد على األقل تسع مفاهيم للمسؤولية االجتماعية  )4، ص2011خضور، (.خريي

  :تشتمل على خصائص املسؤولية واليت ميكن تصنيفها إىل

  .االلتزام وفق حدود ما يفرضه القانون وما هو مطلوب منه وتتضمن: املسؤولية االجتماعية كااللتزام اجتماعي -)1
باعتبارها رد فعل لألعراف والقيم وتوقعات األداء االجتماعي، حبيث : املسؤولية االجتماعية كرد فعل اجتماعي -)2

تمع مىت استدعى األمر  يتصف الفرد حبس اجتماعي توقعي واستجابته بشكل طوعي للمشاركة ضمن فعاليات ا
 )114، ص2015بوهريرة، .(كذل
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  :المسؤولية االجتماعية اإلعالمية -ثانيا

ا: مفهوم املسؤولية االجتماعية يف اإلعالم -1 جمموعة : "تعرف نظرية املسؤولية االجتماعية يف جمال الصحافة واإلعالم بأ
تمع يف خمتلف جماالته السياس ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، حبيث الوظائف اليت جيب أن تلتزم الصحافة بتأديتها أمام ا

ا وموادها القيم املهنية كالدقة واملوضوعية والتوازن والشمول، شريطة أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية جتعلها  يتوفر يف معاجلا
تمع االهتمام بالصاحل : "وتعين املسؤولية االجتماعية للصحافة أيضاً  )17، 2003حسام الدين، ". (مسؤولة أمام القانون وا

تمع والعمل على سعادته عرب اتصاف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومر  اعاة النواحي العام أو االهتمام حباجات ا
حيث أنه  ،وتنطلق هذه النظرية من حماولة إجياد توازن بني مفهومي احلرية واملسئولية )488، 2004حجاب، (".األخالقية والقيم

يد النقد ضد الصحافة مع مطلع القرن العشرين وخالل العقود األوىل منه نتيجة اعتماده على اإلثارة واملنطق التجاري، نظرا لتزا
ونتيجة االحتكارات واإلحنيازات السياسية هلذه املؤسسات يف الواليات املتحدة، تكونت جلنة خاصة للنظر يف هذه األمور بشكل 

رئيس جامعة شيكاغو، وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها مهمة   Huchinsم حتت رئاسة هتشنز  1942عام ،عام 
التحقيق يف هل أخفقت أو جنحت الصحافة األمريكية يف أداء دورها االجتماعي، وحتديد أين مواقع احلرية اليت ينبغي على 

ل الصحايف، وقد أعدت اللجنة الصحافة أن تتوقف عندها، وما تأثري الضغوط احلكومية أو اإلعالن التجاري على حرية العم
يئة الفرصة ألصوات أخرى غري تلك املؤثرة واملرتبطة بالقوى 1947تقريرها عام  م، وفيه عكست نقدا ألداء الصحافة يف عدم 

تمع، ويف هذا التقرير مت استخدام مصطلح  ألول مرة وانعكس يف حتديد مسئوليات واضحة " املسئولية االجتماعية"الفاعلة يف ا
ا  ال أمام خمتلف الطبقات والفئات االجتماعية للتعبري عن رأيها واجتاها ينبغي أن تعمل عليها الصحافة، مبا يف ذلك إتاحة ا

تمع   .حول القضايا العامة يف ا

 العصر هذا اإلعالمية هي النظرية اليت تناسب يرى العديد من الباحثني أن هذه النظرية: أهمية نظرية المسؤولية االجتماعية -2
  :هو هذه النظرية به جاءت ما احلديثة، وأهم االتصال تقنيات إعالمية أتاحتها حبرية يتميز الذي

  .جيل إىل جيل من هلا ناقلة وتكون متعلمجا على قيم وحتافظ اجلمهور، إىل رسالتها يف املوضوعية اإلعالم وسائل تتحرى أن -

  .متعلمجا توجهات عن املعربة الصحيحة لوماتباملع الناس بتزويد اإلعالم وسائل تقوم أن -

 التنشئة وسائل من تعليمية ووسيلة أداة اإلعالم اعتبار أي وتوضيحها، متعلمجا قيم نشر يف وظيفتها اإلعالم وسائل تؤدي أن -
 .االجتماعية

 بتطبيقها نادى طاملا يتال املبادئ وهي اإلعالم، يف االجتماعية املسؤولية نظرية عليها ارتكزت اليت املبادئ وهي أهم
 أن شك وال أفراده، بني واالجتماعي والسياسي الفكري األمن وبث متعلمجا استقرار الذين يرومون وغريهم واالجتماعيون الساسة
 مطلقة تكون أن اإلعالم لوسائل ميكن ال إذ االجتماعية، املسؤولية نظرية مببادئ احلياة جماالت ألصق هو جوانبه بتعدد األمن

 وكسب اإلثارة باب من إضعافه يف سبباً  تكون أو متع،لمجا أمن مع تتعارض مضامني من تشاء ما وبث تريد ما نشر يف ريةاحل
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 نظرية تطبيق معوقات أسباب من متع، وإنلمجا أمن حساب على املالية واألرباح اإليرادات وزيادة املعلنني كسب مث ومن اجلماهري
 طلباً  اإلعالم وسائل يف استثمروا الذين األعمال رجال عند الرحبية النزعة هو فيها ظهرت اليت عاتمتلمجا يف االجتماعية املسؤولية

 القنوات وخباصة – اإلعالم وسائل أن جمتمعنا يف اآلن نشاهده وما قيمه على واحملافظة متعلمجا أمن حساب على املادي للربح
 ختصصات يف كثرياً  يفهمون ال الذين األعمال رجال إليها واجته ار،واالستثم للربح وناجحا رحبا جماالً  أصبحت – الفضائية
 من عدد أكرب تكسب أن األول املقام يف مهها استثمار ضخمة شركات إىل الوسائل هذه وحولوا املهنة، أخالقيات يف وال اإلعالم

ا تغرس لمتع بلمجقيم ا مع منها كثري تتفق ال متنوعة برامج خالل من غرائزهم بإثارة اجلماهري  على التمرد نزعة نفوسهم يف إ
 املسؤولية نظرية مبادئ تفعيل إىل حباجة اليوم متعلمجا فإن ولذلك واالجتماعي والفكري أمنهم السياسي ألفراده حتقق  اليت القيم

 ) 5، ص2014البشري،. (مبادئها بتحقيق واملطالبة االجتماعية

  :  االجتماعية تكتسب أمهيتها يف الوقت الراهن ألسباب متعددة أبرزها أن نظرية املسؤولية) الغاليب والغامدي(وحسب 

ا تعتين بالسياق أو بالبيئة االجتماعية احمليطة وتأخذها بعني االعتبار أثناء ممارسة العمل اإلعالمي -   .أ

ا تنادي بأال يقتصر عمل اإلعالم أو العالقات العامة بل وحىت الشركات اخلاصة على هدف حت - قيق الربح للمالكني أ
  .واملسامهني بل تشدد على اجلوانب األخالقية يف ممارسة العمل

تمع عمومًا من خالل اإلقرار بأن استمرار عمل املؤسسة بغض النظر عن ختصصها يشرتط عملها  - ا تعتين بعملية تنمية ا أ
ا تمعات احمليطة    .على تنمية ا

ا تشدد على التزام العاملني يف - ال الصحفي بقيم عديدة أمههاأ تمع:  ا . الدقة، املوضوعية، العدل، واحلفاظ على ثقافة ا
  )97، ص2010الغاليب والعامري، (

  وسائل اإلعالم -ثالثا

ا مجيع الوسائل  :تعريف وسائل اإلعالم -1 يعرف أمحد مدكور وزمالءه يف معجم العلوم االجتماعية وسائل اإلعالم بأ
  )64، ص1985مدكور وآخرون، .(  تنقل إىل اجلماهري املتلقية ما جيري حوهلا عن طريق السمع والبصرواألدوات اليت

ل دليو فريى أن وسائل اإلعالم هي ما تؤّدى به الرسالة اإلعالمية أو القناة اليت حتمل الرموز اليت حتتويه الرسالة  أما فضي
  )49، ص1998فضيل دليو، .( من املرسل إىل املستقبل

اجلزائرية اخلاصة باألساس إىل التجربة اإلعالمية  يشري مفهوم الفضائيات اإلعالمية :الفضائيات اإلعالمية الجزائرية الخاصة -3
ا اجلزائر عقب صدور قانون  املتعلق بنشاط السمعي البصري، عندما مت إطالق  2014فيفري  24املؤرخ يف  01-14اليت شهد

ا ومتوينها للدولة، وإمنا لرجال أعمال ومؤسسات خاصة، والكن حتت دفرت قنوات فضائية تلفزيونية غري تاب عة يف تسيريها وإدار
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شروط جزائري كمؤسسة الشروق ومؤسسة اخلرب وغريها، وإطالق لفظ اجلزائرية عليها يعود إىل اجلمهور الذي ختاطبه وإن كان 
  .أغلبها ال يبث من اجلزائر

 التنشئة االجتماعية للطفل -رابعا

يف الفرنسية واالجنليزية، كما أن  socializationالتنشئة االجتماعية ترمجة ملصطلح  :مفهوم التنشئة االجتماعية لغة -1
االصطالح العريب يتضمن التنشئة اليت تعين أقام، وهذا اإلنشاء له صفة اجتماعية، وقد ظهرت كلمة تنشئة اجتماعية ألول مرة يف 

لتنشئة يف اللغة من نشأ ونشوءا نشأة يقال نشأ الطفل شب وقرب من اإلدراك، يقال نشأت يف وا، 1988األدب االجنليزي سنة 
 )10، ص2007زعيمي، (نشأ أنشأه ورباه : بين فالن أي ربيت فيهم وشببت فيهم ويقال

، 1992طفة، و (يعد دوركامي أول من استخدم مفهوم التنشئة مبعناها الرتبوي :مفهوم التنشئة االجتماعية في االصطالح -2
ا السريورة اليت يتعلم الفرد من خالهلا ويستنبط العناصر االجتماعية والثقافية لوسطه )39ص  ، واليت يعرفها غريوشي بكو

االجتماعي، كما يقوم باستدماج هذه العناصر يف بناء شخصيته حتت تأثري التجارب والفاعلني االجتماعيني من تكيفه مع احمليط 
تمع يف نقل ثقافته مبا االجتماعي الذي يع ا منظومة العمليات اليت يعتمدها ا يش فيه، ويعرفها وطفة وزميله جاسم الشهاب بكو

تنطوي عليه هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد إىل أفراده وهي بعبارة أخرى العملية اليت فيها دمج الفرد يف ثقافة الفرد 
تمع يف أعماق الف   )235، ص 2004وطفة والشهاب، (ردودمج ثقافة ا

كما تعرف التنشئة أيضا بأن يتعلم الطفل كيف يصبح عضوا يف أسرته ومجاعته احمللية ومجاعته القومية مند الطفولة املبكرة 
ا الفرد ويفكر ويشعر ويقيم األمور بطرق تشبه ما يفعله كل فرد آخ ر يف وتتقدم مع تقدم النمو والتعلم إىل الدرجة اليت يسلك 

تمع   )27، ص1993والمربت وال مربت، (. ا

  المسؤولية االجتماعية للفضائيات الخاصة في التنشئة االجتماعية للطفل الجزائري -خامسا

إن االزدياد املطرد يف عدد الفضائيات اخلاصة داخل الفضاء اجلزائري رفع من حجم التحديات اليت تواجهها هذه      
ة االجتماعية للفرد بوجه عام وللطفل على وجه اخلصوص، ألنه العنصر االجتماعي املستهدف املؤسسات يف عملية التنشئ

باألساس من عملية التنشئة، ويرجع التحدي إىل االنعكاسات اليت أنتجتها ظاهرة التعدد واالنفتاح اإلعالمي، ففي السابق كان 
يعرتيهم خطر تأثري برامج التلفزيون على تنشئتهم االجتماعية األطفال اجلزائريون ضمن شبكة التلفزيون الرمسي أو العمومي ال 

م األسرية، ألن التلفزيون العمومي أُعد خصيصا كما أشرنا سابقا ليعكس خصائص وثقافة وفلسفة  ومسارهم الدراسي وحيا
تمع اجلزائري، كما أنه كان يراعي األوقات املناسبة لربامج األطفال ويف أغلبه كان يشكل دورا تمع  ا مكمال لباقي مؤسسات ا

  .األخرى كاألسرة واملدرسة واملسجد
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يف حني أن االنفتاح على التلفزيون اخلاص وما شهدته الساحة اإلعالمية من ظهور لعديد القنوات اخلاصة يف اجلزائر 
حتويات ثقافية واجتماعية وتسابقها من أجل ضمان استقطاب أكرب قدر ممكن من اجلمهور املشاهد وتقدميها لربامج تلفزيونية مب

خمتلفة وعرب فرتات زمنية متعددة، شكل حتديا كبريا أمام هذه القنوات يف القيام بدورها الريادي يف عملية التنشئة االجتماعية 
ما  للطفل اجلزائري، فبعدما كان الطفل ينتظر برناجمه اخلاص على شبكة برامج التلفزيون الرمسي يف وقت حمدد أصبح له أن خيتار

يشاء من الربامج ويف خمتلف األوقات وأن يقضي وقتا أطول أمام شاشات التلفاز أكرب من أي وقت مضى ومن هنا تظهر 
  :التحديات اليت تواجهها القنوات اخلاصة يف التعامل مع هذا الطفل

سان الروحية والفنية واملادية وما إن الثقافة ذات مدلول شامل يغطي اجلوانب املختلفة حلياة اإلن: ثقافة المجتمع الجزائري - )1
ذا  ينشأ عنها من تفاعل، كل ذلك يف بيئة معينة من ضروب املعيشة وأساليب التعامل وأمناط السلوك والتصرف، فالثقافة الوطنية 

ولذلك فإننا جند جزءا املفهوم إمنا هي نظرتنا إىل احلياة وتفسرينا للوجود ونضالنا عرب التاريخ وتصورنا للقيم والعالقة االجتماعية، 
من ثقافتنا الوطنية كل ما أنتجناه عرب العصور من فكر وفن وما أجنزناه من عمران وما صنعناه من أدوات وما استعملناه من أزياء 

االت، إن دعائم ثقافتنا الوطنية هي نفس الدعائم اليت تنهض عليها شخصيت نا املالبس وما تور تناه من عادات وتقاليد يف شىت ا
   )1981اللجنة املركزية، .(الوطنية أي ديننا اإلسالمي ولغتنا العربية وتارخينا بكل مراحله

مات األساسية الّيت     ة والّدولة يكادون جيمعون على أّن املقوّ ء االجتماع والباحثني والفالسفة املنّظرين لفكر األمّ وإن علما
ة والقومية  ّ تمعات ومتثل معيار االنتماء االجتماعي هلذه األمم ال تكاد أن خترج تعّرب عن الّشخصيات والثقافات الوطني لألمم وا

ال اجلغرايف، وهي املقومات اليت تعرب بوضوح عن الوجود  غة والّدين وا ا يف ثالثية الّل على ثالثة مقومات أو عناصر أساسية جيمعو
تمعات ويشّكل أفر  ده عن غريه من ا ة اجلزائرية كغريها من النّوعي ألي جمتمع وتفرّ تمع من خالهلا ماهيتهم االجتماعية، واألمّ اد ا

ارخيية وامللحمية حّىت وصلت إىل الشكل الذي  تها وثقافتها عرب سلسلة من األحداث التّ ّ أمم هذا العامل الذي صاغت شخصي
تمعات واألمم وأصبح أفرادها يعّربون عن وجودهم م ن خالل هذه العناصر الثقافية وذلك يف أصبحت تعرف به دون غريها من ا

ّت بوضوح أن العناصر األساسية اليت تعّرب عن  مواثيقهم وعهودهم الرمسية اليت اقتضتها التنظيمات املعاصرة للّدول احلديثة، اليت بي
غة والوطن عناصر لشيء واحد هو الشخصية الوطنية، ومن( الثقافة الوطنية اجلزائرية تتمثل يف مثّ فالفصل بني عناصر  الّدين والّل

الشخصية الوطنية هو نوع من الفصل املصطنع بني مكونات الشيء الواحد الذي إذا سقط منه عنصر ذهبت حقيقته وتالشت 
، وهي العناصر )55، ص1988فضيل ورمضان ،)( ماهيته، فاالنتماء للجزائر ال يتمّ إالّ باالنتماء إىل هذه العناصر كلها

ا تتحدد يف عنصر األساسية اليت بنت عل ّ يها مجعية العلماء مثال مشروعها الرتبوي اإلصالحي يف اجلزائر من أجل ووّضحت أ
غة العربية وال أّن هذه األخرية مفصولة عن القرآن واإلسالم، كما ال يتصور اجلزائر  اإلسالم الذي ال يتصور انفصاله عن الّل

: نصرين، وعّرب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي عن عناصر الثقافة اجلزائرية بقولهباعتبارها وطنا إسالميا عربيا مفصوال عن هذين الع
غة الّيت هي ( أن موعة العربية من حيث الّل ة من ا موعة اإلسالمية العظمي من جهة الّدين وهي ثّل ة اجلزائرية هي قطعة من ا األمّ

اجلزائر وطن بربري قبل اإلسالم ( خ يف موضع آخر بأن، ليضيف الشي)51، ص1997، 1اإلبراهيمي، ج)( لسان ذلك الّدين
سان العريب )( يضم مجاهري القبائل الرببرية وأصوهلا األوىل، ووطن عريب إسالمي مند دخله اإلسالم يصحب ترمجانه األصيل وهو الّل

الجتماعي والتّفرد النّوعي ، هذه هيّ عناصر الثقافة اجلزائرية الّيت مثّلت معيار االنتماء ا)378، ص1997، 4اإلبراهيمي،ج
ا أدبيات احلركة اإلصالحية وناضلت من أجل متكينها داخل الضمري اجلمعي اجلزائري،  للمجتمع اجلزائري كما صاغتها وحّدد
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ماته الذاتية ه وفيه ّمت منوه وحتددت مساته الشخصية ومقوّ ، ، 2002الصّديق، (ضمن اإلسالم الذي عاش الشعب اجلزائري يف ظّل
ارخيي وشرط أساسي لوجودنا القومي وشهادة قاطعة بصّحة نسبنا الّديين )14ص غة العربية الّيت متثّل قطعة من كياننا التّ ، إىل الّل

وعنصر أساسي يف هويتنا وشخصيتنا وطريقة تفكرينا ومن هنا نشأ ذلك ) 286، ص1997، 1اإلبراهيمي، ج(ونسبنا اجلنسي
ارخيي بني العر  ارخيية املتالحقة، ممّا ...بية والوطنيةالتالزم املنطقي والتّ غة تصاحب سلوكنا يف كل حلظة وترافقنا يف أطوارنا التّ فالّل

تمع اجلزائري هذه الثقافة اليت متكن الفرد من خالل  ) 95-94( ، ص2009صحراوي، (جيعلها أداة صادقة للتعبري عن حياة ا
ا والتنشئة على خصائصها من التفاعل االجيايب  تمع، وهو الدور الذي يقع على عاتق وسائل اإلعالم اكتسا مع باقي أفراد ا

  .اخلاصة ويرتتب عليها مراعاته يف تنشئة الطفل اجلزائري، حىت ال ينشأ مبتور عن جمتمعه أو ينشأ حامال لثقافة تناقض ثقافة جمتمعه
لذي متارسه الربامج التلفزيونية على التحصيل مل يعد خيفى على أحد حجم التأثري ا: التحصيل الدراسي لألطفال الجزائريين )1

الدراسي لألطفال الصغار، خاصة مع تراكم األدلة والدراسات اليت تؤكد على وجود عالقة بني املشاهد التلفزيونية والتحصيل 
اليت أدت إىل الدراسي وأنه كلما زادت مشاهدة األطفال للتلفزيون اخنفض حتصيلهم الدراسي، وهو رمبا ما ميثل أحد العوامل 

اخنفاض املستوى الدراسي يف السنوات األخرية مقارنة مع السنوات السابقة اليت مل تكن تشهد ذلك االنتشار الكبري للقنوات 
تمع الكندي واليت مت فيها املقارنة بني  والفضائيات التلفزيونية، وميكن االستشهاد على ذلك  بالدراسة اليت أجريت داخل ا

ا قناة واحدة فقط بينما ميلك أطفال املدينة درجات القراءة  ا قنوات تلفزيونية والثانية  لدى األطفال بني ثالث مدن األوىل ليس 
الثالثة العديد من احملطات التلفزيونية، فكانت نتائج الدراسة أن حقق أطفال املدينة اليت ختلوا من القنوات التلفزيونية درجات أعلى 

تني، وعالوة على ذلك حصل أطفال املدينة اليت يقل فيها توافر التلفزيون على درجات أعلى من نظرائهم مقابل املدينتني الباقي
باملدينة اليت تتوفر على عدد أكرب من قنوات التلفزيون، وللوقوف على مدى صدق النتائج احملصل عليها بأن املشاهد التلفزيونية 

ستوى الدراسي ال عوامل أخرى، أعاد الباحثون االختبار بعد دخول التلفاز إىل هي اليت كانت مسؤولة عن التأثري على اخنفاض امل
ا هذا اجلهاز كانت درجات األطفال قد اخنفضت  ويف دراسة أخرى لتالميذ ، إىل مستوى املدينتني األخريتنياملدينة اليت مل يكن 

م بصورة أقل، الصف السادس جاءوا من بيوت يظل فيها جهاز التلفاز مدارا باستمرار وب ني زمالئهم يتم تشغيل التلفاز يف بيو
وحني قورنت درجات القراءة للمجموعتني ظهرت نتائج جديرة باالهتمام، ثلثي تالميذ البيوت املستمرة حتت الصف بينما ثلثي 

موعة غري املستورة مساوية أو فوق الصف شاهدة التلفاز لساعات ويف دراسة أخرى أيضا تبني أن األطفال الذين مسح هلم مب ،ا
م أقل اية الصف أقل من نظرائهم الذين كانت مشاهد ماري (.طويلة يوميا حصلوا دراجات يف اللغة والقراءة واحلساب عند 

  )91، ص1999وين، 
ي ويرجع العديد من العلماء والباحثني هذا التأثري الذي متارسه وسائل اإلعالم على التحصيل الدراسي للوقت الطويل الذ

م إىل اإلرهاق والتعب وعدم الوفاء بالواجبات املدرسية املنزلية والتخلف يف  يقضيه األطفال أمام شاشات التلفاز مما يؤدي 
قدرات التصور والتخيل واإلبداع واالبتكار وهو ما يتناقض مع عادات املطالعة اليت تكسب األطفال النظر إىل الصور املقروءة اليت 

ا الفردية واجلماعية، كما أن االكتفاء باالستماع إىل الكالم يؤدي باألطفال متثلها احلروف مما  يؤدي إىل استبعادها وفهم مدلوال
م منها إال بالقليل، كما أن االستغناء عن حتريك جهاز النطق واحلوار الكالمي يؤدي إىل  إىل فهم نسب ضئيلة ال حيتفظ يف ذاكر

يعين حدوث اضطراب يف عملية النطق وميكن أن تتأخر عن احلد الطبيعي الذي يفرتض ضعف يف مركز استقبال الكالم وهو ما 
  .أن يكون يف مرحلة معينة من مراحل الطفولة
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الواقع الذي يفرض على وسائل اإلعالم اخلاصة يف اجلزائر مراعاته أثناء تقدميها للربامج املوجهة حنو الطفل من خالل  وهو
ا أن تساهم يف تدعيم دور املدرسة يف التأهيل والتحصيل  االختيار األمثل ألوقات عرضها والرتكيز على األبعاد الرتبوية اليت من شأ

 . العلمي للطفل واالبتعاد عن الرتكيز على الربامج اليت ال ختدم مدارك الطفل العقلية
ريا وانتشارا واسعا يف اجلزائر تشهد ظاهرة العنف املدرسي خالل السنوات األخرية منوا خط: تنامي ظاهرة العنف المدرسي )2

د برنامج  ُ ع َ ا التكوينية، واليت تتوقف عليها باقي املراحل األخرى، ويـ مهددة بذلك الطفولة اجلزائرية من التمتع بأخصب مراحل حيا
وهو ما يضع األمم املتحدة حول الطفولة أن احلق يف التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية من أوكد حقوق الطفولة يف عامل اليوم، 

املؤسسات اإلعالمية اخلاصة يف حتد كبري بني ضرورة مراعاة متطلبات وخصائص الطفولة اجلزائرية من جهة وبني ضمان استقطاب 
املشاهد اجلزائري من خالل برامج اإلثارة واحلرب اليت تستهوي الشباب، وذلك كله نتيجة للدراسات الكثرية اليت ربطت بني تنامي 

درسي أو بني صفوف التالميذ وبني تأثريات الربامج التلفزيونية يف ذلك وخاصة الربامج ذات احملتوى العنيف ظاهرة العنف امل
والعدواين، ففي دراستها عن تأثري الفضائيات على العنف عند الطفل أكدت نايف الشبول على وجود تأثريات كبرية حتدثها 

عدها على النواحي السلوكية املختلفة للطفل، وهو نفس ما توصلت إليه مشاهد أفالم ومسلسالت العنف يف أثناء املشاهدة وب
طفال وطفلة  60، ويف دراسة لعينة من %85دراسة اخلطاب بأن التلفزيون يساعد على اجلرمية والعنف بني األطفال بنسبة 

موعتني أحدمها تراوحت أعمارهم بني أربعة وست سنوات اعتمدت على املنهج التجرييب واستخدمت أسلوب املالحظ ة املنظمة 
موعة اليت شاهدت مشاهد  تشاهد مشاهد اجيابية واألخرى مشاهد سلبية، جاءت نتائجها باخنفاض نسبة التعارف بني أطفال ا
موعة الثانية اليت مل تشاهد مشاهد العنف  العدوان والعنف وارتفاع السلوك العدواين لديها بدرجات دالة جدا، يف حني أن ا

فضت عندهم نسب العدوانية، ولقد أكدت دراسة الوهيب حول اآلثار النفسية والرتبوية للتلفاز والفيديو على األطفال أن اخن
ا تسبب هلم أحالما مزعجة  برامج العنف اليت يعرضها التلفاز ويشاهدها األطفال ختيفهم وتبقى يف خميلتهم لوقت طويل، كما أ

م إىل عدم الشعور باأل  )37، ص 2010الشبول، .( مان والتوتر ويدفعهم الختاذ مواقف عدوانية للدفاع عن أنفسهممما يؤدي 
تمع اجلزائري بأن حتاول تقدمي خط إعالمي يراعي      وهو ما حيتم على هذه الفضائيات اخلاصة اليت ظهرت داخل ا

بتعاد عن الدعوات واخلطابات العدائية اليت خصوصيات الطفل اجلزائري ويضمن له تنشئة إعالمية اجتماعية سليمة من خالل اال
ا األطفال الصغار حىت ال ينعكس  حتض على العنف والعدوان والكراهية وكافة مظاهر التعصب خاصة يف براجمها اليت تستهدف 

 .ذلك سلبا على هذه الناشئة
ملختلف احتياجاته، وإن أي خلل يصيب  متثل األسرة الدعامة الرئيسية للطفل واملالذ اآلمن : الحفاظ على التضامن األسري )3

ا الداخلي أو يهدد نظامها االجتماعي أو يفتت العالقة اليت تربط أفرادها ينعكس ال حمالة على أفرادها وخاصة منهم  كيا
سات األطفال الصغار الذين هم يف أمس احلاجة إىل رعايتها وتنشئتها االجتماعية، ومن هذا املنطلق وعلى هذا األساس جتد مؤس

اإلعالم اخلاصة نفسها جمربة على ضرورة مراعاة وضعية األسرة اجلزائرية وأمهية وجودها لطفلها وذلك من خالل مراعاة حسن 
اختيار الربامج اليت تراعي التضامن االجتماعي لألسر اجلزائرية عن طريق تقريب حمتويات الربامج من كافة أفراد األسرة مما يرتك 

ن التجمع حول برامج القنوات دون تصادم وتنافر وكذلك قصد مراقبة املواد اإلعالمية اليت يتلقاها األبناء هؤالء األفراد يواصلو 
الذين هم يف إطار التنشئة االجتماعية، حيث تشري بعض الدراسات إىل أن تعارض رغبات األطفال يف اختيار الربامج املتعددة 

م إىل التنافر والتشاجر وهو ما ينعكس س ، يف حني )2013دراجي، (لبا على حجم التضامن االجتماعي داخل األسرةيؤدي 
تؤكد دراسات أخرى على أن الفضائيات التلفزيونية تلعب دورا مهما يف التفكك الذي تعيشه األسر من خالل تأثريها يف 
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طفاهلم ويف حلوله حمل الطقوس العالقات األسرية وتسهيلها النسحاب األبوين من القيام بدور فعال يف التنشئة االجتماعية أل
 ).91، ص1999ماري وين، ( األسرية واملناسبات اخلاصة

كما أنه يستوجب على املؤسسات اإلعالمية اخلاصة أن ال تقدم حمتوى إعالميا يناقض حمتويات التنشئة االجتماعية اليت     
ا ألطفاهلا الصغار مما يضعف هذا الدور  احملوري الذي تقوم به األسرة، ويف ذلك يرى بعض متارسها األسرة وتعمل على إكسا

علماء النفس واالجتماع أن الربامج التلفزيونية ساعدت على إضعاف التنشئة األسرية لألطفال نتيجة النماذج اخلاطئة والسلبية اليت 
ا مناذج لالحتذاء   )156، ص 2012/2013بن عمر، .(تقدمها هذه الربامج على أ

  خاتمة

ة املسؤولية االجتماعية من أجل إجياد موقف إجيايب بني احلرية اليت أفرزها االنفتاح على الفضاء اإلعالمي إن اعتماد نظري
وما يتطلبه هذا االنفتاح من منافسة على املوارد املالية واستقطاب أكرب عدد ممكن من مجهور املشاهدين، وبني املسؤولية الواجبة 

م حباجة إىل احلصول على العناصر االجتماعية اليت تسمح اجتاه التنشئة االجتماعية لألفراد اجل زائريني وخاصة األطفال منهم، لكو
هلم باالندماج األمثل داخل جمتمعهم من جهة، والتحصني من خمتلف التأثريات والعوارض اخلارجية اليت سيتعرضون هلا من جهة 

تمع اجلزائريأخرى، هو احلل األمثل واألجنع لبناء وتنشئة طفولة قادرة على    .التوافق مع خمتلف خصائص ا

كما أن اعتماد نظرية املسؤولية االجتماعية مببادئها اليت ترتكز عليها سيخفف من حّدة التنافس بني خمتلف الفضائيات 
تنشئة اإلعالمية، وجيعل هذه الوسائل ال تركز فقط على مسائل الربح والفائدة والعائدات التجارية إىل وسائل تساهم يف ال

  .االجتماعية للطفل اجلزائري

  

  :مراجع الدراسة

 .، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرةمعجم العلوم االجتماعية، )1985(أمحد مدكور وآخرون .1
، رسالة دكتورة غري قيم المواطنة وعالقتها بتعزيز المسؤولية االجتماعية لدى الطالب الجامعي).2014/2015(بوهريرة أبو الفتوح .2

  .شورة، قسم العلوم االجتماعية، جامعة بسكرةمن
  .دار الفجر للنشر والتوزيع: ، القاهرةالمعجم اإلعالمي): 2004(حجاب، حممد منري  .3
 - 25/01/2011، ندوة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سوريا، المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال، )2011.(خضور رسالن .4

  .االقتصادية السورية، دمشق، مجعية العلوم 27/01/2011
، أطروحة دكتورة غري تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على التنشئة األسرية في المجتمع). 2012/2013(سامية بن عمر .5

  منشورة، قسم العلوم االجتماعية، جامعة بسكرة
  .بة، جامعة عنا36، جملة التواصل، عددالتلفزيون واألطفال). 2013(السعيد دراجي .6
  .، مكتبة األجنلومصرية، القاهرةللمسؤولية االجتماعية دراسة نفسية اجتماعية ).1983(سيد أمحد عثمان .7
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  .، مكتبة األجنلومصرية، القاهرةالتحليل األخالقي للمسؤولية االجتماعية).1996(سيد أمحد عثمان .8
 .، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةعلم اجتماع المعرفة). 1996(طه جنم .9

ة، اجلزائرإمام الجزائر عبد الحميد بن باديس). 1988(بد القادر فضيل وحممد الصاحل رمضانع .10   .، دار األمّ
اريخ والهوية: الّلغة العربية في الجزائر). 2009جوان (عز الدين صحراوي .11 ، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةّ، العدد التّ

  واالجتماعيةّ، جامعة بسكرة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية5
 .، منشورات جامعة دمشقعلم االجتماع التربوي). 1992(على أسعد وطفة .12
  .، املؤسسة اجلامعي للدراسات والنشر والتوزيع، بريوتعلم االجتماع المدرسي). 2004(علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب .13
، دار وائل للنشر  2، طجتماعية وأخالقيات األعمال والمجتمعالمسؤولية اال). 2010(الغالب طاهر حمسن، والعامري صاحل مهدي  .14

  .والطباعة ، عمان
 .، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية، اجلزائرمقدمة في وسائل االتصال الجماهيري). 1998(فضيل دليو .15
لس الوطين للاألطفال واإلدمان التلفزيوني). 1999(ماري وين .16   .ثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ترمجة عبد الفتاح الصحيب، ا
  .2004، القاهرة،4، ط1، مكتبة الشروق الدولية، جالمعجم الوسيط). 2004(جممع اللغة العربية .17
 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت4،ج1اآلثار، ج). 1997(حممد البشري اإلبراهيمي .18
ه املوافق 1431شعبان/ ، رجب1لة الوعي، العدد، جماإلمام عبد الحميد ابن باديس جهاد ومواقف). 2002(حممد الصاحل الصّديق .19

  .، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر 2002جويلية 1
، قسم الربامج التدريبية، كلية التدريب، اإلعالم األمني المفاهيم النظريات األساليب والتقنيات الحديثة). 2014(حممد بن سعود البشري .20

 .جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض
  ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، المسؤولية االجتماعية للصحافة).2003(د حسام الدينحمم .21
  .، دار قرطبة، اجلزائرالتنشئة االجتماعية مؤسسة ).2007(مراد زعيمي .22
  .ائر، منشورات حزب جبهة التحرير الوطين، اجلز 1981، جوان 5مقرارات اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين، الدورة  .23
لة األردنية للفنون، جملدأثر الدراما الفضائية في ظاهرة العنف عند األطفال ).2010(نايف الشبول .24   .1، عدد 3، ا
  .، ترمجة سلوى املال، دار الشروق، القاهرة2، طعلم النفس االجتماعي). 1993(وليم والمربت ووالس ال مربت .25
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  التلميذ المستخدم لألنترنيتمستوى الدافعية لإلنجاز الدراسي عند 
  )دراسة ميدانية على عينة من التالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة بوالية الشلف( 

  
  "الشلف" جامعة حسيبة بن بوعلي/خيرة حضرية .أ/ سهام بن مهدية. أ

   sihameben73@yahoo.fr: البريد اإللكتروني

  

  :ص الدراسةملخ -1

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي لدى تلميذ السنة ثانية متوسط املستخدم لألنرتنيت    
ترجع إىل اجلنس وإىل اهلدف من استخدامهم لألنرتنيت، التالميذ بني مستواها وكذلك على مدى وجود فروق دالة إحصائيا يف 

تلميذ بينت النتائج أن مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي منخفض لدى تلميذ السنة ثانية متوسط  88ة على وبعد إجراء الدراس
اجلنس  ترجع إىليف مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي املستخدم لألنرتنيت وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني التالميذ 

  .ن استخدامهم لألنرتنيتوجود فروق دالة إحصائيا بينهم ترجع إىل اهلدف مو 

  الدافعية لإلجناز الدراسي، تلميذ السنة ثانية متوسط، األنرتنيت: الكلمات المفتاحية

Résumé:  
   L’ètude visait à identifier au niveau de la motivation pour la réussite scolaire chez l’èlève de 
deuxième annèe moyenne ainsi que sur l’éxistence des différences statistiquement significatives 
dans leur niveau en raison de la variable de sexe ou de l’objectif d’utilisation d’internet. les 
rèsultats ont montrè qu’il ya une baisse du niveau de la motivation chez l’èlève de deuxième 
annèe moyenne qui utilise l’internet et il n’ya pas des différences entre les filles et les garçons au 
niveau de la motivation, aussi il ya des différences parmi les  élèves fait référence à l’utilisation 

d’internet.                                                                                                             
mots clés :La motivation pour la rèussite scolaire, l’èlève de deuxième annèe moyenne, 
l’internet.  

 
     :مقدمة

م الذايت ويف تنمية مهارات اليت استفاد منها الطفل يف تلبية حاجته إىل التعل االتصالعد األنرتنت إحدى تقنيات تكنولوجيا ت   
ا ساعدته على تعلم اللغات األجنبية وسهلت عليه عملية ختزين املعلومات  االستطالع واكتشاف العامل لديه إضافة إىل أ

م من خالل الدردشة واحلوار عرب مواقع  م وجتار واسرتجاعها،كذلك مكنته من تلبية حاجته إىل مشاركة أقرانه يف آرائهم واجتاها
،أيضا أشبعت حاجته إىل اللعب عن طريق برامج التسلية واأللعاب اإللكرتونية اليت تقدمها هذه الشبكة، رغم االجتماعيلتواصل ا

  .السيئ هلذه الشبكة إىل ظهور جمموعة من املشكالت عند الطفل أثرت سلبا على دافعيته لإلجناز الدراسي االستخدامذلك أدى 
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  :إشكالية الدراسة -1

للطفل وأوجدت جيال أكثر إبداعا مبا  االجتماعيأن شبكة األنرتنيت سامهت يف توفري بيئة تعلم حمفزة مستمدة من الواقع رغم    
فخدمات إرشاد كثرية،السيئ هلا واستعماهلا دون توعية و  االستخدامأتاحته من إمكانيات إال أن اآلثار السلبية الناجتة عن 

املتمدرس ميكن أن تزيد من رغبته يف التفوق والتميز عن اآلخرين وترفع من مثابرته ومن اجلهد األنرتنيت اليت يستفيد منها الطفل 
الذي يبذله يف سبيل حتقيق أهدافه وحل مشكالته، وبذلك تكون عامال يف إثارة دافعيته لإلجناز الدراسي،هذا من جهة ومن جهة 

بال الطفل على األنشطة املدرسية وعدم بذله اجلهد املناسب أخرى ميكن أن تؤدي سهولة احلصول على املعلومات إىل عدم إق
ومن مث ،بذلك تكون عامال يف مخوله وتراجعه والمباالتهكذلك إىل إعاقة قدراته وتالشي ملكاته العقلية و لتحقيق النجاح فيها و 

  .سيؤثر استخدامه هلا على دافعيته لإلجناز وحتصيله األكادميي

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الدافعية لإلجناز والتحصيل  )2005(ومحمد سحلول) 2002( محمد عطيةدراسة  فقد أثبت
  )15، ص 2011فريد تركي و آخرون،.( الدراسي

ا الثانية متوسط من بني السنوات الالوتعد     من  انتقالحيث تصاحبها فرتة  املدرسية يف حياته تلميذدراسية احلرجة اليت مير 
قة، هذه املرحلة تشكل موقفا ضاغطا ترافقه العديد من التوترات والصراعات،و بذلك فهي حتتاج إىل توفر الطفولة إىل املراه

السيئ لألنرتنيت  همستوى مرتفع من الدافعية لإلجناز لدى التلميذ حىت حيقق التحصيل األكادميي املرغوب،وقد يؤثر استخدام
  .املستخدم لألنرتنيتتلميذ هذا الراسة مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي لدى من هذا املنطلق قمنا بد، إلجنازل تهفعيسلبا على دا

  :سةتساؤالت الدرا -2

هل ؟ و لإلجناز الدراسي لدى تلميذ السنة ثانية متوسط املستخدم لألنرتنيتمتثلت تساؤالت الدراسة يف ما مستوى الدافعية    
تالميذ السنة ثانية متوسط املستخدمني تلميذات و بني  لدراسيى الدافعية لإلجناز ايف مستو توجد فروق دالة إحصائيا 

  لألنرتنيت؟ترجع إىل اهلدف من إستخدامهم  اها بني تالميذ السنة ثانية متوسطيف مستو هل توجد فروق ؟و لألنرتنيت

  :فرضيات الدراسة -3

ال ة ثانية متوسط املستخدم لألنرتنيت و مرتفع لدى تلميذ السن الدافعية لإلجناز الدراسيمستوى  متثلت فرضيات الدراسة يف أن
   بني تلميذات و تالميذ السنة ثانية متوسط املستخدمني لألنرتنيتى الدافعية لإلجناز الدراسي مستو  توجد فروق دالة إحصائيا يف

 .ألنرتنيتل استخدامهمرجع إىل اهلدف من ت السنة ثانية متوسط تالميذبني يف مستواها وجد فروق وكذلك ت
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  :أهداف الدراسة -4

ت وكذلك يدف الدراسة إىل التعرف على مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي لدى تلميذ السنة ثانية متوسط املستخدم لألنرتن   
  .هلا استخدامهمبني التالميذ ترجع إىل اجلنس وإىل اهلدف من مستواها إىل الكشف عن مدى وجود فروق دالة إحصائيا يف 

  :أهمية الدراسة -5

ا تلميذأمهية هذه الدراسة نبع ت    ، فهي مرحلة انتقال من الطفولة إىل السنة ثانية متوسط من أمهية املرحلة العمرية اليت مير 
تمع، كذلك من أمهية و  املراهقة يتميز فيها الطفل برغبته يف اكتشاف كل ما هو جديد ويف التحرر من قيود األسرة وضوابط ا

وبالتايل قد يؤثر  متحان شهادة التعليم املتوسط بعد عامني،امتوسط مقبلون على فتالميذ السنة ثانية  االشرحية اليت تتناوهل
  .ستخدامهم السيء لألنرتنيت على دافعيتهم لإلجناز وحتصيلهم الدراسي يف السنتني الالحقتنيا

  :التحديد اإلجرائي لمتغيرات البحث -6

اليت يستخدمها الطفل يف تلبية حاجته إىل املعرفة واحلصول على املعلومات   لاالتصاهي إحدى تكنولوجيات :األنترنيت -أ
  .يف التسلية والرتفيهو تلبية حاجته إىل التفاعل والتواصل مع اآلخرين وكذلك يف  ع على األحداث والوقائع اجلديدةاإلطالو 

  . لى مقياس الدافعية لإلجناز الدراسيهي الدرجة اليت حيصل عليها تلميذ السنة ثانية متوسط ع:الدافعية لإلنجاز -ب

بإكمالييت حممد بن هين وكبييت  2018-2017هو كل تلميذ مسجل يف قوائم السنة ثانية متوسط للسنة الدراسية :الطفل - ج
  ".بالشلف" العريب ببين راشد

   :حدود الدراسة  -7

عريب بوالية الشلف، أما حدودها الزمانية فقد متثلت يف إكمالييت حممد بن هين و كبييت اللدراسة يف متثلت احلدود املكانية ل   
  .ثانية متوسط حدودها البشرية يف تالميذ السنة متثلت خالل شهر أكتوبر و 2018-2017الفصل األول من املوسم الدراسي 

  :منهج الدراسة -9

على املنهج  اعتمدنات يدم لألنرتندف دراسة مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي لدى تلميذ السنة ثانية متوسط املستخ   
  .الوصفي الذي يقوم بدراسة متغريات البحث كما هي دون تدخل الباحث يف ضبطها

  :أدوات الدراسة - 10

من صدقه )2012(الذي تأكد خليفة قدوري للكتاين ومقياس الدافعية لإلجناز الدراسي بيانات شخصية استمارة استخدمنا   
  يف حني بلغ معامل الثبات  0,89كرونباخ وبلغ معامل الثبات ألفا   0,94،حيث بلغ الصدق الذايت لهوثباته يف البيئة اجلزائرية

  .، وتشري هاتني القيمتني إىل درجة عالية من الثبات0,54بطريقة التجزئة النصفية 
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  : عينة الدراسة - 11

  .إناث 42منهم ذكور و 46،تيمون األنرتنسنة يستخد 12و 11أعمارهم بني بالسنة ثانية متوسط تلميذ 88مشلت الدراسة   

  :عرض وتفسير نتائج الدراسة - 12

  :عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى -أ

 ،مرتفع لدى تلميذ السنة ثانية متوسط املستخدم لألنرتنيت مستوى الدافعية لإلجناز الدراسيعلى أن  تنص الفرضية األوىل   
  :اليب اإلحصائية التاليةوالختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام األس

  .ألنترنيتلن يستخدمماليمثل مستوى دافعية االنجاز الدراسي لدى تالميذ السنة ثانية متوسط ):2(جدول

  االنحراف المعياري  المتوسط النظري  المتوسط الحسابي حجم العينة  المتغير
  51,88    138  102,86 88  الدافعية لإلنجاز الدراسي

تلميذ مسجل بالسنة ثانية متوسط يستخدم األنرتنيت بلغ  88ول أعاله أن عينة الدراسة قدرت بـ يتضح من خالل اجلد      
م على املقياس وهو أكرب من  138وقد بلغ املتوسط النظري  51,88باحنراف معياري قدره  102,86 املتوسط احلسايب لدرجا

لإلجناز الدراسي منخفض لدى تالميذ السنة ثانية متوسط  املتوسط احلسايب،وبذلك تشري هذه النتائج إىل أن مستوى الدافعية
واجباته املدرسية نتيجة إدراكه يف أداء تلميذ الإىل ضعف اجلهد املبذول من طرف  االخنفاضقد يرجع هذا و .تاملستخدمني لألنرتني

والالمباالة ومن مث عدم  االهتمامبأنه يستطيع حل أي واجب مدرسي عن طريق خدمات األنرتنيت،هذا ما قد يدفعه إىل عدم 
بأن سهولة احلصول على املعلومات متوفرة أمام معظم ه إىل إدراك االخنفاضهذا  اإلقبال على املوقف التعليمي، أيضا قد يرجع

على طرق أو  اء إن اعتمد على خدمات األنرتنيتزمالئه وهذا قد يؤدي إىل عدم وضوح اجلهد املبذول من طرفه يف إجنازها سو 
  .وضعف ثقته بنفسهاألمر الذي يؤدي إىل تراجع محاسه  التايل تغيب فرصة متيزه وتفوقه عليهم،وب أخرى،

فقد ثبت أن األشخاص الذين لديهم مستوى مرتفع من الدافعية لإلجناز يتميزون بالثقة بالنفس وتفضيل املسؤولية الفردية    
  )63، ص 1988أحمد سالمة،.( وكذلك بتفضيل املعرفة املفصلة بنتائج أعماهلم

والنفسية اليت قـد جتعـل الطفـل اجلسدية  متثل السنة ثانية متوسط فرتة انتقال من الطفولة إىل املراهقة تصاحبها الكثري من التغريات   
مـا يفرضـان عليـه نوعـا مـن الرقابة،وبـذلك قـد  تمـع الـذي يشـعر بأ يلجأ إىل استخدام األنرتنيت ليتحرر مـن قيـود األسـرة وضـوابط ا

تمع ؤدي الصراع النفسي الذي يعيشه الطفل نتيجة رغبته يف اإلمتثال لقوانني األسرةي من جهة ويف تلبية رغباتـه النفسـية  وضوابط ا
وتعمـيم نظرتـه السـلبية إىل معظـم مواقـف  االجتماعيـةالعاطفية من جهة أخـرى إىل تغـري مزاجـه وتضـارب مشـاعره واضـطراب عالقاتـه 

نعيمــة ا املواقــف الرتبوية،هـذا مــا جيعـل تفاؤلـه يــنخفض ومـن مث تــنخفض دافعيتـه لإلجنــاز الدراسـي، فقـد أكــدت احليـاة اليوميـة مبــا فيهـ
 .زوجود عالقة موجبة بني التفاؤل والدافعية لإلجنا)2008(غزال
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  :عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية -ب

ة لإلجناز الدراسي بني تلميذات وتالميذ السنة ثانية تنص هذه الفرضية على وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الدافعي   
   :وكانت النتائج كما يلي متوسط املستخدمني لألنرتنيت، والختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام اختبار ت لعينتني مستقلتني

  . لألنترنيت المستخدمينتلميذات السنة ثانية متوسط تالميذ و  اتائج إختبار ت للمقارنة بين متوسطنت):3( جدول رقم

  حجم العينة  املتغري
  

املتوسط 
  احلسايب

اإلحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  النظري

مستوى   درجة احلرية  قيمة ت
  الداللة

الدافعية 
  لإلجناز 

  0,01  86  0,94-  138  51,36  87,87  46  ذكور
  52,52  108,3  42  إناث

 46ميذ مسجل يف السنة ثانية متوسط يستخدم األنرتنيت،تل 88من خالل اجلدول أعاله يتضح أن عينة الدراسة قدرت بـ   
م على  أنثى بلغ املتوسط احلسايب  42و 51,36باحنراف معياري قدره 87,87قياساملمنهم ذكور بلغ املتوسط احلسايب لدرجا

ن على املقياس هذا وقد .الذكوروهو يقرتب كثريا من االحنراف املعياري اخلاص ب 52,52باحنراف معياري قدره  108,3لدرجا
إحصائيا عند مستوى داللة ة دالوهي غري  0,94 -جاءت قيمة اختبار ت احملسوبة لعينتني مستقلتني متجانستني مساوية لـ 

وبناءاً على هذه القيم ميكننا القول بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي بني تالميذ .0,01
اليت  )2012( خليفة قدوريدراسة  بذلك تتفق هذه النتائج معو ، تبعا ملتغري اجلنس نرتنيتلأل ط املستخدمنيالسنة ثانية متوس

  .بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور و اإلناث يف مستوى الدافعية لإلجناز

مهــا إىل أن كـال  املسـتخدمني لألنرتنيــت  دالـة إحصــائيا بـني تلميــذات وتالميـذ الســنة ثانيـة متوســط فــروقورمبـا يرجـع عــدم و جـود    
  .اليت عادة ما ترافقها حاجة الطفل إىل إشباع الكثري من احلاجات ن الطفولة إىل املراهقةبنفس املرحلة العمرية أي اإلنتقال م مير

  )144،ص2005،حامدزهران(.تإىل مجاعا واالنتماءواحلصول على األصدقاء  االجتماعياحلاجة إىل احلب والتقبل  هاأمه ومن

داخـل  لالنـدماجقد يلجأ الطفـل سـواء كـان ذكـر أو أنثـى إىل األنرتنيـت ال كوسـيلة للحصـول علـى املعلومـات بـل كأفضـل طريـق و    
   .حتويه وتتفق مع خصائصهإىل مجاعات  واالنتماءالذي ميكنه من إشباع حاجته إىل الشعور باحلب والتقبل  االفرتاضيالعامل 

  عن أجهزة الكمبيوتر االبتعادبعض األفراد ال يستطيعون حيث أن  ردشة عرب األنرتنيت إىل اإلدماندفقد تؤدي خطوط ال   

  حىت الذهاب إىل احلمام حىت ال يواصل اجللوس على اخلط دون طعام أوساعة متواصلة والبعض منهم  12ضي حىت بعد م

   )  41ص ،2000شريف اللبان،( .خياطر بفقدان بعض الدردشات

إىل جلوس الطفل أمـام شـبكة األنرتنيـت لوقـت طويـل،األمر الـذي  االجتماعيد تؤدي الدردشة الطويلة عرب مواقع التواصل إذن ق   
يـؤدي إىل قلـة نومـه وأرقـه ومعاناتـه مـن الكسـل واخلمول،كمـا قـد يــؤدي إىل سـوء إدارتـه لوقتـه ومنـه عـدم أدائـه لواجباتـه وعـدم جديتــه 

أيضـا  لظهور والتميز داخل الصف الدراسـي،هذا مـا يفسـر اخنفـاض مسـتوى دافعيتـه لإلجنـاز الدراسـي،وال مباالته وفقدانه الرغبة يف ا
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 انتمــائهم لــنفس البيئــة ميكنــا أن نفســر عــدم وجــود فــروق دالــة بــني هــذه الفئــة مــن التالميــذ يف مســتوى الدافعيــة لإلجنــاز الدراســي إىل
علـى األنرتنيـت هـم الصف الدراسـي نتيجـة اعتمـاد معظم هور والتميز داخلوبالتايل فكالمها يدرك احتمال غياب فرصة الظ املدرسية

م دون ســعي مــنهم  م ونشــاطا م املدرســية وبالتــايل فكــل مــن الــذكور واإلنــاث يلجــؤون إىل األنرتنيــت إلجنــاز واجبــا يف إجنـاز واجبــا
ا   .لفهمها واستيعا

  :عرض وتفسير نتائج الفرضية الثالثة - ج

 السنة ثانية متوسط يف مستوى الدافعية لإلجناز الدراسي بني تالميذوجود فروق دالة إحصائيا على  تنص هذه الفرضية   
ا    .اختبار ف ها استخدمناالختبار حصول على املعلومات املتعلقة بالدراسة و للاملستخدمني لألنرتنيت لصاحل الذين يستخدمو

  من استخدامهم لألنترنيتبين التالميذ حسب الهدف ي يمثل الفروق في مستوى الدافعية لالنجاز الدراس):4(جدول

  مستوى   "ف"  المربعات متوسط  الحرية د  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
الدافعية لالجناز 

  الدراسي
   8836.2  3 26508.6  بين المجموعات

3.57  
دالة عند 
  2473.06  84  207737.7  داخل المجموعات  0.05

، هذا يعين 0,05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  3,75دول أعاله أن قيمة ف قد بلغتنالحظ من خالل اجل   
وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الدافعية لالجناز الدراسي بني تالميذ السنة ثانية متوسط املستخدمني لألنرتنيت ترجع إىل 

  .LSDاختبار ملعرفة اجتاه الفروق مت استخدام و اهلدف من استخدامهم هلا،

  .لألنترنيتن يستخدميمثل اتجاه الفروق في مستوى الدافعية لالنجاز بين تالميذ السنة ثانية متوسط الم):5(رقم جدول 

  قيم الفروق بين المتوسطات  مجموعات المقارنة  المتغير

  الدردشة    ما هو جديد االطالع على  معلوماتع الجم  التسلية 

الدافعية 
  لالنجاز 

  

  4,15-  14,87-  * -57,70  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   التسلية

  *53,54  42,82  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     دراسةالجمع معلومات 

  10,72  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الجديداالطالع على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        الدردشة 

يف مستوى الدافعية لالجناز الدراسي بني التالميذ الذين  0.05الحظ من خالل اجلدول وجود فروق دالة عند مستوى الداللة ن   
ا  دف التسلية والرتفيه والذين يستخدمو موعة الثانية،مع املعلومات املتعلقة بجليستخدمون االنرتنيت  كما الدراسة لصاحل ا

الحظ وجود فروق دالة يف مستوى الدافعية لالجناز الدراسي بني التالميذ الذين يستخدمون االنرتنيت جلمع املعلومات املتعلقة ن
موعة األوىل ا للدردشة عرب مواقع التواصل اإلجتماعي لصاحل ا ويرجع وجود الفروق الدالة إحصائيا .بالدراسة والذين يستخدمو

ا  بني تالميذ السنة ثانية حصول على املعلومات املتعلقة بالدراسة إىل  للمتوسط املستخدمني لألنرتنيت لصاحل الذين يستخدمو
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م يستطيعون أن  م بطريقة جيدة و كو حيافظوا على نومهم وراحتهم الكافية ويستغلون املعلومات احملصل عليها يف إثراء يديروا أوقا
اليت حتصلوا عليها من األنرتنيت واليت حتصلوا عليها بالطرق األخرى كالكتب جهودهم حيث يقومون بالتنسيق بني املعلومات 

مواملعارف الشخصية، األمر الذي يؤدي إىل بروز جهدهم داخل الصف الدراسي ومن مث ال   .شعور بالتفوق والتميز عن أقرا

حقيــق أهـداف معينــة وكــذلك املثـابرة للتغلــب علــى فالدافعيـة لإلجنــاز تعـين اســتعداد الفــرد لتحمـل املســؤولية والســعي حنـو التفــوق لت   
 .العقبات واملشـكالت الـيت تواجهـه والشـعور بأمهيـة الـزمن والتخطـيط للمسـتقبل بغيـة الوصـول إىل النجـاح والتفـوق ومنافسـة اآلخـرين

                                                                                               )64، ص 2012خليفة قدوري،(

  :خالصة

فقــد بينــت نتــائج هــذه الدراســة بــأن مســتوى الدافعيــة ، اجليــد هلــا االســتخداميعتمــد التــأثري اإلجيــايب لألنرتنيــت علــى الطفــل علــى    
رين لإلجناز الدراسي منخفض لدى الطفل املستخدم لألنرتنيت،ويرجع ذلك إىل إدراكه باحتمال غياب فرصـة متيـزه وتفوقـه عـن اآلخـ

األمــر الــذي يــؤدي إىل تراجــع محاســـه  يف ظــل تــوفر فرصــة احلصــول علــى املعلومــات وإجنــاز الواجبــات املدرســـية أمــام معظــم زمالئــه،
  .دافعيته لإلجناز الدراسي وبالتايل اخنفاض جديته والمباالتهوضعف ثقته بنفسه ومن مث عدم 

السـيئ لألنرتنيـت إىل ضـعف الرتكيـز  االسـتخدامعـن  القلـق النـاتجو كذلك تؤدي اضطرابات النوم وسـوء إدارة الوقـت وكـذلك التـوتر 
املواقـف الرتبويـة ومنـه ضـعف الدافعيـة معظم مواقف احلياة اليومية مبا فيها وتقلب املزاج واضطراب املشاعر وتعميم النظرة السلبية إىل 

  .لإلجناز الدراسي

يـــذات وتالميـــذ الســـنة ثانيـــة متوســـط املســـتخدمني لألنرتنيـــت يف أيضــا أكـــدت الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــني تلم   
ما ميران بنفس املرحلة العمرية أي فرتة  مـن الطفولـة إىل املراهقـة الـيت  االنتقـالمستوى الدافعية لإلجناز الدراسي،و يرجع ذلك إىل كو

لكـــن قـــد يـــؤدي  ت،ق اســـتخدامه لألنرتنيـــترافقهـــا حاجـــة الطفـــل إىل إشـــباع العديـــد مـــن احلاجـــات الـــيت يلجـــأ إىل تلبيتهـــا عـــن طريـــ
استخدامه الطويل للشبكة إىل عدم أخذه القسط الكايف من النوم والراحة وكذلك إىل ضعف الرتكيز واخلمول والكسـل ومنـه ضـعف 

  .الدافعية لإلجناز الدراسي

ـــدف دالـــة إحصـــائيا بـــني التالميـــذ ترجـــع إىل اهلـــدف مـــن اســـتخدامهم لألنرتنيـــت لصـــافـــروق  أمـــا وجـــود    ا  حل الـــذين يســـتخدمو
ا ملـدة زمنيـة مناسـبة و  فتفسـر باسـتخدامهم اإلجيــايب هلـا، فهـم املتعلقـة بالدراسـة احلصـول علـى املعلومـات ة يف أوقـات حمــدديسـتخدمو

ي األمـر الـذي يـؤد معلومـات األنرتنيـت،ضا ميزجـون بـني معـارفهم الشخصـية و تركيزهم، أيدون أن تؤثر على أوقات نومهم وراحتهم و 
املزيــد مــن اجلهــد  هــذا مــا جيعلهــم يبــذلون بــأن جهــدهم مل يضــع،بــذلك فهــم يؤمنــون و  هم ومتيــزهم داخــل الفصــل الدراســيإىل ظهــور 

  . بالتايل يرتفع مستوى دافعيتهم لإلجناز الدراسية يف املزيد من النجاح و لتفوق،و يولد لديهم الرغبو 

  :توصيات

 االسـتخدامنوصـي بضـرورة تفعيـل دور وسـائل اإلعـالم يف التوعيـة مبخـاطر  يف هـذه الدراسـة بناء على النتائج اليت مت التوصـل إليهـا   
السيئ لألنرتنيت من طرف الطفل وكذلك بضرورة توعية اآلبـاء بأمهيـة املراقبـة املسـتمرة ألبنـائهم  وحتديـد أوقـات معينـة السـتخدامهم 

واملـراهقني الـذين يسـتخدمون األنرتنيـت، أيضـا نوصـي  األطفـالات كما نوصـي بتصـميم بـرامج إرشـادية لفائـدة آبـاء وأمهـ  ،لألنرتنيت
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الـــيت يعـــاين منهـــا الطفـــل جـــراء اســـتخدامه الســـيئ لألنرتنيـــت   االجتماعيـــةو علـــى املشـــكالت النفســـية بضـــرورة القيـــام بدراســـات تركـــز 
قــة اســتخدام األنرتنيــت بظهــور كدراســة أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة علــى منــو العنــف والســلوك العــدواين عنــد الطفــل وكــذلك دراســة عال

والوحدة النفسية عند الطفل واملراهق وأيضـا دور شـبكة األنرتنيـت يف منـو السـلوك اإلجرامـي عنـد هـذه الفئـة إضـافة  االجتماعيةالعزلة 
  . إىل إدمان األنرتنيت عند املراهق وأثره على التحصيل الدراسي

  :قائمة المراجع

  .، الطبعة األوىل، دار الشروقالدافعية واإلنفعال، )1988(العزيز سالمة إدوارد موراي، ترمجة أمحد عبد  -1
  . ،الطبعة الرابعة،عامل الكتب،القاهرةالصحة النفسية والعالج النفسي،)2005(امد عبد السالم زهرانح -2
، رسالة ماجستري يف علم النفس ثانوي نيةالرضا عن التوجيه الدراسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة ثا، )2012(خليفة قدوري -3

  ).تيزي وزو(  املدرسي، جامعة مولود معمري
                            .جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،)نشأتها و تطورها(  مدخل إلى وسائل اإلعالم واإلتصال ،)2014(رضوان بلخريي  -4

                             
  .، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرةالدافعية والتعلم، )2003(زايد نبيل حممد -5
  .الطبعة األوىل،الدار املصرية اللبنانية،مصر، )المخاطر والتحديات والتأثيرات اإلجتماعية( تكنولوجيا اإلتصال ،)2000(شريف درويش اللبان -6
العالقة بين الدافعية وتعلم القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس ،)2001(فريد تركي جديتاوي وحممد أدري نوح وقمر الزمان عبد الغين -7

    .journal of islamic and arabic education, 3(1)اإلبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية،
 . ائررسالة دكتوراه يف علوم الرتبية، جامعة اجلز  ،)مقاربة نسقية( الدافعية الدراسية ، )2008(حممد عبورة  -8
، رسالة ماجستري يف علم النفس الرتبوي، جامعة عالقة التفاؤل بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي، )2008(نعيمة غزال  -9

  ).ورقلة( قاصدي مرباح 
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  .سنة) 11_9(اإلدمان على األنترنت واالنسحاب االجتماعي لدى األطفال من 
 .دراسة ميدانية على تالميذ المرحلة االبتدائية بوالية مستغانم

  
  كرمعس جامعة مصطفى اسطمبولي/قدي سومية . د                                                                                         

                            Soumia.keddi@yahoo.com                              
  جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر/ شعنبي نور الدين. أ

                                                             chaanebi_psy@yahoo.fr        
  

  
        

 :الملخص_ 

) 11_9(دف هذه الدراسة للتعرف على العالقة بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى األطفال من سن   
ت لقدي، ومقياس االنسحاب دمان على األنرتنتلميذا، وطبق عليهم استبيان اإل) 60( عينة الدراسةسنة، حيث بلغت 

  :االجتماعي لعادل عبد اهللا، وتوصلت الدراسة إىل
  .وجود عالقة دالة إحصائيا بني اإلدمان على االنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى التالميذ املرحلة االبتدائية _1
  .املرحلة االبتدائية يعزى ملتغري اجلنسوجود فروق دالة إحصائيا يف اإلدمان على األنرتنت لدى التالميذ املتمدرسني يف ال ت _2
  

 .االنسحاب االجتماعي_اإلدمان على االنرتنت : الكلمات المفتاحية_
  

_ Abstract:    
   This study aims to identify the Relationship between Internet addiction and social withdrawal in 
children (9-11) years. The sample consisted of 60 students. They were followed by Internet addiction 
questionnaire prepared by Keddi, And the scale of social withdrawal of  Adel Abdullah, The study shows 
That: 
 1_ There Is a statistically significant Relationship between Internet addiction and social withdrawal 
among students enrolled in primary school. 
 2_ There Is Not a statistically significant différence in Internet addiction among pupils enrolled in 
primary school depending on the variable sex.  
 
_Key words: Internet Addiction _ Social withdrawal. 

  
  :مقدمة_ 

الت تقدما يف العصر احلديث، حيث أن عدد       ال من أكثر ا يشهد العامل اليوم ثورة يف جمال شبكة االنرتنت، ويعد هذا ا
) 2002(مستخدمي الشبكة املعلوماتية يف تزايد مستمر يف كل دول العامل وحىت يف الدول العربية، ففي شهر ديسمرب من سنة 

، وتزايد هذا الرقم بازدياد السنوات، ومع )369: 2014العمراين،(مليون من سكان العامل ) 665(ستخدمني كان عدد امل
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ازدياد عدد املستخدمني ازداد عدد املدمنني على األنرتنت من خمتلف الفئات خاصة فئة الشباب واألطفال؛ حيث يقضي أكثر 
تقرير السالمة على (ساعة يوميا على شبكة األنرتنت ) 16(ن سنة بأمريكا أكثر م) 18_8(من األفراد بعمر ) 20%(من 

  ).5: 2015االنرتنت،
ا وسيلة      م جييدون التعامل معها بسهولة كبرية، وكو وتعترب فئة األطفال من الفئات املعرضة لإلدمان على شبكة األنرتنت كو

م هلم، واإلدمان على األنرتنت يؤثر تشبع فضوهلم، ومن أهم األسباب اليت جتعلهم مدمنني على شبكة األنرت  نت هو إمهال أسر
على جانبهم السلوكي؛ حيث يظهر األطفال أنواع  خمتلفة من السلوكيات غري املرغوب فيها منها االنسحاب االجتماعي الذي 

حاب دون تفاعلهم يعترب من نتائج إدمان األطفال على األنرتنت، ويعرقل تكيفهم النفسي واالجتماعي، حيث حيول هذا االنس
م  .مع األهل واملدرسة واألقران، وحيول دون تعلمهم املعارف الالزمة حليا

  :إشكالية الدراسة_ 1

تعاين األسر اليوم من مشكلة إدمان أطفاهلا لشبكة األنرتنت، حيث يقضي الطفل ساعات طويلة أمام جهاز الكومبيوتر، وقد     
حياته الشخصية والدراسية، وهذا دفع العديد من الباحثني الغربني بإجراء دراسات  يتسبب له يف اضطرابات نفسية  تؤثر على

، اليت أكدت فعال حدوث قطيعة كبرية )2009( Petersen، ودراسة بيرتسن )Young  )1998حوهلا من بينها دراسة يونغ
رغبتهم يف التواصل معه، وخرجت هذه بني األطفال املستخدمني للشبكة األنرتنت واحمليط االجتماعي الذي يعشون فيه وعدم 

الدراسات بتوصيات حتمل املؤسسات املوزعة لألنرتنت يف هذه الدول والشركات املنتجة للربجميات مسؤولية إدمان األطفال 
  .لألنرتنت داعني أولياء األطفال بضرورة مراقبة أبنائهم ملا يقمون به على شبكات األنرتنت

نبه التفاعل االجتماعي مع اآلخرين واإلخفاق يف املشاركة باملواقف االجتماعية بشكل مناسب، جيإن إدمان الطفل لألنرتنت     
يعكس آثاره السلبية طويلة املدى على  وهذا ما يسمى باالنسحاب االجتماعي الذي  واالفتقار إىل أساليب التواصل االجتماعي،

ة احمليطة به، وتفقده احلصول على فرص عديدة يف احلياة، ولقد شخصية الطفل مستقبال، وحتد من تواصله االجتماعي مع البيئ
، التأثري )2006(، ودراسة أمحد )2002(، ودراسة النفيعي )2001(أثبت جمموعة من الدراسات من بينها دراسة عزب 

 : اليني، من خالل ما مت تناوله نطرح التساؤلني الت)369: 2014العمراين، (السليب لشبكة االنرتنت على األطفال 

  عالقة بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى التالميذ املرحلة االبتدائية؟  ـوجدهل ت_1_1
  هل يوجد فرق يف اإلدمان على األنرتنت  لدى التالميذ املتمدرسني يف املرحلة االبتدائية يعزى ملتغري اجلنس؟_2_1
  :لدراسة من خالل الفرضيات التاليةسيتم اإلجابة على تساؤالت ا: فرضيات الدراسة_2
 .توجد عالقة دالة احصائيا بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى التالميذ املرحلة االبتدائية_1_2
يوجد فرق دال احصائيا يف اإلدمان على األنرتنت لدى التالميذ املتمدرسني يف املرحلة االبتدائية يعزى ملتغري اجلنس، _ 2_2
  .صاحل الذكورول
  

  :دف هذه الدراسة إىل ما يلي: أهداف الدراسة_3
  .التعرف على العالقة بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى التالميذ املرحلة االبتدائية_
 .ري اجلنسالتعرف على الفرق يف اإلدمان على األنرتنت  لدى التالميذ املتمدرسني يف املرحلة االبتدائية يعزى ملتغ_
    :أهمية الدراسة_4
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ترجع أمهية هذه الدراسة إىل حماولة معرفة مدى تأثري استخدام شبكة األنرتنت بالنسبة لألطفال على سلوكهم، حيث أصبح    
  .هذا االستخدام السيء سبيال يقودهم  إىل االنسحاب اجتماعيا

  :التعاريف اإلجرائية_5
ام املفرط لشبكة األنرتنت، واليت تنجم عنه جمموعة من االضطرابات النفسية هو االستخد: اإلدمان على االنترنت_1_5

والتلميذ املدمن على االنرتنت هو الذي درجته تساوي أو والسلوكية واالجتماعية، وهذا ما يقيسه االستبيان املطبق يف دراستنا، 
  .درجة) 10(تفوق 

وانغالقه على ذاته، وعدم رغبته يف اقامة صداقات أو عالقات هو انعزال الطفل عن اآلخرين  :االنسحاب االجتماعي_ 2_5
مع اآلخرين ، وهذا ما يقيسه مقياس االنسحاب االجتماعي املطبق يف دراستنا، والتلميذ املنسحب اجتماعيا هو الذي درجته 

  .درجة) 27(تساوي أو تفوق 
  :حدود الدراسة_6
  .جويلية بوالية مستغامن) 05(موسى قدور ومدرسة حي مت اجراء الدراسة مبدرسة بن : الحدود المكانية_1_6
  .08/12/2016إىل 13/11/2016مت اجراء الدراسة من : الحدود الزمانية_2_6
تلميذا من تالميذ السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي، تراوح سنهم ما بني ) 60(مت اجراء الدراسة على : الحدود البشرية_3_6
  .سنة) 11_9(

  :ةالخلفية النظري_7
أن إدمان األنرتنت يتميز بالبقاء على شبكة األنرتنت فرتة ترتاوح ما بني   Youngتعرفه يونغ  :مفهوم إدمان األنترنت_1_7
  ).21: 2010العصيمي، (ساعة يف األسبوع من أجل املتعة ) 38_36(
السامة، ولكنه يتشابه إىل حد كبري  اضطراب التحكم يف الدوافع، رغم أنه ال يشبه استخدام املخدرات) 2014(ويعرفه الراشد   

  ).3: 2014الراشد،(مع املقامرة املرضية 
  :من بني أعراض اإلدمان على األنرتنت نذكر ما يلي :أعراض اإلدمان على األنترنت_2_7

يج نفسي حركي، أو أفكار _  ظهور بعض االضطرابات السلوكية كاالنسحاب االجتماعي الذي يظهر من خالل حالة 
  ).218: 2015محودة،(ذية وسوداوية، أو أحالم اليقظة، وحالة من التأزم االجتماعي والدراسي استحوا

  ).275: 2016قدوري، ( يج عند حماولة ختفيض أو يقاف استعمال األنرتنت _
  :المشاكل الناجمة عن االستخدام المفرط لشبكة األنترنت_3_7
نت يف اضطراب نوم صاحبه؛ بسبب حاجته املستمرة إىل تزايد وقت يتسبب اإلدمان على األنرت : المشاكل الصحية_ 1_3_7

استخدامه لإلنرتنت؛ ويتسبب ذلك يف إرهاق بالغ للمدمن، مما يؤثر على أدائه يف عمله، أو دراسته، كما يؤثر ذلك على مناعته؛ 
  ).04:القاعي، بدون تاريخ(وجيعله أكثر قابلية لإلصابة باألمراض 

إن بقاء الطفل لفرتة طويلة أمام شبكة األنرتنت يؤدي إىل اضطراب حياته األسرية، وعن مدى : يةالمشاكل األسر _ 2_3_7
من أولياء أمورهم يف غفلة من مراقبة أبنائهم، ويعود ذلك النشغاهلم أو جلهلهم مبضار ) 93(%مراقبة األهل ألطفاهلم وجد أن 

  ).128:محد، بدون تاريخ(األنرتنت 
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من طالب املدارس املستخدمني لإلنرتنت، اعرتفوا %) 58(كشفت دراسة يونج أن : يميةالمشاكل األكاد_ 3_3_7
م عن حصصهم املقررة باملدرسة  م وغيا   ).4: القاعي، بدون تاريخ(باخنفاض مستوى درجا

  :  الدراسة الميدانية_8
  :الدراسة االستطالعية_ أوال
   .25/10/2016إىل  2/10/2016براهيمي مبدينة مستغامن، من مت اجراء مبدرسة البشري اإل :مكان ومدة الدراسة_ 1_8
تلميذا من تالميذ املرحلة االبتدائية، تراوح سنهم ما بني ) 53(تكونت عينة الدراسة االستطالعية من  :عينة الدراسة_2_8
  ."2016/2017"سنة للسنة الدراسية ) 11_9(
  : أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية_3_8
  :تبيان اإلدمان على األنترنت لألطفال من إعداد قدي وخصائصه السيكومتريةاس_ 1_3_8
اإلدمان على األنرتنت لألطفال، ومن بني بعد االطالع على اجلانب النظري، وعلى بعض املقاييس  املقننة مت اعداد استبيان    

مت إعداد استبيان اإلدمان على ). 2002(رتسن ، ومقياس بي)1998(هذه املقاييس مقياس إدمان األنرتنت للقرين، ومقياس يونغ 
فقرة موزعة على بعدين البعد ) 18(سنة، ويتكون هذا االستبيان من ) 12_ 9(األنرتنت لألطفال الذين يرتاوح سنهم ما بني 

إلجابة عليه فقرات، يتم ا) 09(األول هو البعد النفسي السلوكي، والبعد الثاين هو البعد االجتماعي، حيث كل بعد حيتوي على 
  .درجة) 0(يأخذ " ال"درجة، ) 01(يأخذ " نعم: "عن طريق بديلني

حمكمني خمتصني يف علم النفس ) 05(لقد مت حساب صدق االستبيان عن طريق صدق احملكمني، حيث مت عرضه على      
كما مت حساب صدق  ،)75%(املدرسي من جامعة مستغامن، ولقد حتصلت كل عبارة من عبارة املقياس على نسبة اتفاق فاقت 

صدق االتساق الداخلي؛ حيث حسب معامل االرتباط بني كل بعد من هذين البعدين و  عن طريق صدق املقارنة الطرفية،
، وحتصل البعد االجتماعي على معامل )0.685(والدرجة الكلية لالستبيان، وحتصل البعد النفسي السلوكي على معامل ارتباط 

ومت حساب معامل االرتباط بني كل فقرة واملقياس الكلي، ووجد معامالت االرتباط عالية، وكانت ، )0.713(ارتباط يساوي 
 ، أما عن الثبات فقد مت حسابه عن طريقة التجزئة النصفية وبلغت قيمة معامل الثبات]0.771و 0.541[حمصورة بني 

، مما يعىن أن االستبيان يتمتع )0.771(االرتباط ،كما مت حسابه عن طريق  إعادة االختبار، حيث بلغت قيمة معامل )0.698(
  .بدرجة عالية من الثبات

فقرة، ) 20(هو مقياس  يتكون من : مقياس االنسحاب االجتماعي لعادل عبد اهللا وخصائصه السيكومترية_ 2_3_8
د االنسحاب من االنسحاب من اللعب واألنشطة، وبع: بعد االنسحاب من املواقف االجتماعية ويضم: موزعة على بعدين

_ نعم : يتم اإلجابة على املقياس عن طريق ثالثة بدائل وهي. املستوى اللفظي أو االميائي: التفاعالت بصورها املختلفة ويضم
  ).0_1_2(مطلقا، حبيث تصحح على التوايل _ أحيانا

ة الطرفية، وصدق االتساق مت إعادة حساب اخلصائص السيكومرتية للمقياس، وذلك حبساب صدقه عن طريق صدق املقارن   
أما بالنسبة للثبات فتم  ،)0.805(و) 0.623(الداخلي بني فقراته واملقياس ككل، ووجدت معامالت االرتباط حمصورة بني 

، وكذلك مت حسابه عن طريق معادلة ألفا لكرومباخ )0.844(حسابه عن طريق التجزئة النصفية ووجد معامل الثبات يساوي 
  .وهذه النتائج تدل على أن املقياس صاحل للتطبيق يف الدراسة ،)0.898( يساوي ووجد معامل الثبات

  :الدراسة األساسية_ ثانيا
  .مت استخدام املنهج الوصفي :منهج الدراسة_1_8
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مبدينة مستغامن، " مدرسة بن موسى قدور"، و"جويلية) 05(حي "مت اجراء الدراسة امليدانية مبدرسة : مكان ومدة الدراسة_2_8
  .08/12/2016إىل  13/11/2016ن م
  :عينة الدراسة_3_8
، ومت "2016/2017"تلميذا من تالميذ السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي للسنة الدراسية ) 60(تكونت عينة الدراسة من    

) 35(ينهم سنة من ب) 11_9(اختيارهم بالطريقة املقصودة ممن يستعملون شبكة األنرتنت بشكل مفرط، وتراوح سنهم ما بني 
  .أنثى) 25(ذكرا و

  :استخدمنا األداتني التاليتني :أدوات الدراسة_4_8
  .استبيان اإلدمان على األنرتنت_1
  .مقياس االنسحاب االجتماعي_2
ا عن طريق برنامج : األسلوب اإلحصائي المستعمل في الدراسة_ 5_8 استعملنا جمموعة من األساليب اإلحصائية، ومت حسا

  .لعينتني مستقلتني) ت(، واختبار )ر( معامل ارتباط بريسون :وهي ،spss20.0ية احلزم االحصائ
  :عرض وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة_6_8
بني اإلدمان على اإلنرتنت بوجود عالقة دالة احصائيا  اليت تنص: عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى_1_  1_6_8

   .رحلة االبتدائيةواالنسحاب االجتماعي لدى التالميذ امل
  ).ر(يبين نتائج الفرضية األولى المعالجة بمعامل االرتباط بيرسون ): 01(الجدول رقم _               

  

    

، وعليه )0.01(أصغر من مستوى الداللة ) 0.000(واليت تساوي  sigيتبني من خالل اجلدول أعاله أن القيمة االحتمالية   
  .توجد عالقة طردية بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى_2_1_6_8
ا توافق نتائج عدة در       ودراسة  ،Ebersoleدراسة ابريسول : اسات نذكر منهامن خالل النتيجة املتوصل إليها يتضح لنا  أ
أن ونفسر هذه النتائج إىل ، )369: 2014العمراين، (، )2009(، ودراسة كردي )2008(ودراسة حسن  ،)2003(علي 

االستخدام السيئ لألنرتنت على األطفال له تأثري كبري على سلوكهم، فقد يقود إىل االنسحاب االجتماعي، كما يصاب بعض 
ألطفال بنوبات غضب عند حماولة وضع حدود وضوابط الستخدام الشبكة من قبل الوالدين، أو يتحايل بعضهم للدخول إىل ا

  .الشبكة من دون علم الوالدين أو حتديا هلم
عوامل حول تفسري العالقة بني استخدام األطفال للوسائل التكنولوجية احلديثة وال )Hein )2007 هني  وهذا ما أثبتته دراسة   

: إىل أن إدمان اإلنرتنت يرتبط بكثري من اآلثار السلبية، مثل) Young )1996توصلت دراسة يونج النفسية واالجتماعية، و 
االنسحاب االجتماعي والتقوقع حول الذات، وقطع اتصاله مبجتمعه حىت أسرته، مع بالدة املشاعر، ويؤدي إىل االغرتاب والعزلة 

حول أثر استخدامات األنرتنت على التفاعل االجتماعي والصحة  )Kraut  )1998وتاسة كر درااالجتماعية، كما توصلت 
أن استخدام األترنت املتزايد، يؤثر وبشكل كبري على مستوى االتصال واملشاركة مع أفراد األسرة داخل املنزل، إىل النفسية للفرد 

ايل،(ويقلل من مقدار التواصل االجتماعي يف احمليط الذي ينتمون له    ).170_2007:169ا

  Sig    )ر(  )ن(  العالقة بين اإلدمان على األنترنت

  0.000  **0.811  60  .االجتماعيواالنسحاب 
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فرق دال احصائيا يف اإلدمان على األنرتنت  اليت تنص بوجود :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية_1_2_6_8
 . لدى التالميذ املتمدرسني يف املرحلة االبتدائية يعزى ملتغري اجلنس ولصاحل الذكور

  
  ).ت(تائج الفرضية الثانية المعالجة باختبار يبين ن): 2(الجدول رقم_                        

 
   

  
  
  

  

نرفض وعليه ، )0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.513(واليت تساوي  ،)sig(يتبني من اجلدول أعاله أن القيمة االحتمالية   
دمان على األنرتنت لدى التالميذ املتمدرسني يوجد فرق دال احصائيا يف اإل ال:فرض البحث ونقبل بالفرض الصفري الذي يقول 

  .يف املرحلة االبتدائية يعزى ملتغري اجلنس
  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية_2_2_6_8
ا ختالف نتائج     ، ودراسة )2006(الحوسني دراسة  :عدة دراسات من بينهامن خالل النتيجة املتوصل إليها يتضح لنا أ

ذه )2011(بركات  ، ودراسة الشماس، ونرى عدم وجود اختالف بني اجلنسني يف اإلدمان على األنرتنت أن كل منهم يتأثر 
ي الوقت احلايل الشبكة بنفس الطريقة، وهذا قد يرجع إىل نفس نوعية طبيعة الرتبية اليت يتلقها كل من الذكور واإلناث، فف

ن يقضني وقتا أطول داخل البيت، باملقابل  أصحبت احلرية لدى كل من اجلنسني، وقد تكون األنرتنت املتنفس الوحيد لإلناث كو
  .يقضي معظم الذكور وقتهم باخلارج، وقد يستغلون ذلك الوقت يف تصفح شبكة املعلوماتية أو يف مقاهي األنرتنت

م يقطنون يف نفس املنطقة العمرانية، فهم متقاربون يف العادات  وقد يعود سبب عدم وجود     فرق بني كل من اجلنسني إىل أ
والتقاليد ويف استخدام املفرط للشبكة املعلوماتية، ومن جهة أخرى يالحظ أن أغلب األطفال ينتمون إىل طبقة اقتصادية متوسطة، 

عالقة استخدام شكة "حول ) 2001(ما بينته دراسة الكندري والقشعان  ورمبا هذا العامل يسهم يف تقليص الفروق بينهما، وهذا
ارتفاع متوسط عدد ساعات : ، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها"اإلنرتنت بالعزلة االجتماعية لدى طالب جامعة الكويت

الفرد يف جممل عالقاته االجتماعية استخدام اإلنرتنت يف األيام العادية بالنسبة للذكور واإلناث؛ مما أوجد سلوكا سلبيا على 
ايل،(   ).176: 2007ا
 :على ضوء نتائج هذه الدراسة نقرتح ما يلي: االقتراحات_9
  .دراسة  إدمان األنرتنت وعالقته ببعض املتغريات السلوكية واالنفعالية_
  .عياالقيام بربنامج معريف سلوكي للتغلب على مشكلة اإلدمان لدى االطفال املنسحبني اجتما_
  .توعية األولياء خبطورة شبكة اإلنرتنت على أطفاهلم_
 
 

  :الخاتمة_

  
  الجنس

  ن
 

درجة   ع  م
  الحرية

  Sig  "ت"

  2.64  13.20  25  اإلناث
58 0.658 0.513  

  2.93  12.71  35  الذكور
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بينت نتائج الدراسة احلالية  وجود عالقة بني اإلدمان على األنرتنت واالنسحاب االجتماعي لدى فئة األطفال املتمدرسني يف     
اعل مع األخرين اجتماعيا، وقد تتدىن دافعيته للتعلم املرحلة االبتدائية؛ حيث أن اإلدمان على األنرتنت ال يتيح للطفل فرصة التف

مما يؤدي به إىل إخنفاض يف مستوى حتصيله الدراسي، كما تقل مهارات التواصل لديه، وتوصلت الدراسة أيضا إىل أنه ال يوجد 
ذه الشبكة املعلوماتية، ويف األخري  ال بد عيلنا كمختصني فرق بني اجلنسني يف اإلدمان على األنرتنت ألن كل منهم  يثأتر 

  .نفسانني القيام بدراسات حول هذه الظاهرة مع ضرورة اجياد احلل املناسب هلا لكي ال تتفاقم
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)قراءة في ضوء نظرية التثقيف(تأثيرات التلفزيون واستخدامات االنترنيت لدى الطفل   
  "مستغانم "جامعة عبد الحميد ابن باديس  /صفاح أمال فاطمة الزهراء. د

  Pouvoir2008@hotmail.fr 
  

  :ملخص
ـــدف إىل تعــد تــأثريات وســائل اإلعــالم علــى األفـــراد مــن أهــم اهتمامــات حبــوث علــوم اإلعـــالم و اال ــا الــيت  تصــال ، و كــذا نظريا

إشـكالية تـأثري التلفزيـون علـى : تفسـري العالقـة مـا بـني هـذين املتغـريين ، عـرب خمتلـف املراحـل ، و مـن أبـرز اإلشـكاليات الـيت طرحـت 
مــن خــالل  الطفــل و ووظيفتــه التثقيفيــة لــذلك حنــاول مــن خــالل هــذا املقــال تســليط الضــوء علــى أهــم مــا جــاءت بــه نظريــة التثقيــف

ا و إسقاطها على تأثريات التلفزيون و االنرتنيت على الطفل و عالقتها بالوظيفة الرتبوية والتثقيفية   .عرض أهم مفاهيمها وافرتاضا

  :الكلمات المفتاحية 
  .التثقيف ، التنشئة االجتماعية ، الغرس الثقايف ، التعليم ، الرتبية 

Résumé: 

la science de le communication et de l’information, s’occupe depuis longtemps sur les effets des 
masses media et leurs impacts sur les individus, ainsi que ses théories qui a pour but d’analyser la 
relation entre ces deux variables ,et parmi ses problématiques majeurs : l’impact de la télévision 
sur l’enfant et sa fonction culturelle ,pour cela on va exposer les important axes de la théorie 
d’acculturation avec une projection sur les effets de la télévision et de l’internet sur l’enfant.     

  :تمهيد

أثبتت البحوث و الدراسات امليدانية يف جمال اإلعالم و االتصال، التأثريات القوية لوسائل اإلعالم على مجهـور املتلقـني عـرب خمتلـف 
مرحلـة التـأثري املباشـر و القـوي ، مرحلـة التـأثري احملـدود أو عـرب مـرحلتني ، و املرحلـة الثالثـة : املراحل و اليت قسـمت إىل ثـالث مراحـل

ادت النظر يف التأثريات القوية لوسائل اإلعالم خاصة من خالل ظهور التلفزيون و البث الفضائي و اجتـاه القنـوات الفضـائية حنـو أع
م ، والحـظ البـاحثون أن  م و رغبـا التخصص حيث ظهر إعالم متخصص لفئات اجتماعية حمددة ، و مضامني تتوافق مع حاجـا

  .هذه التأثريات بعيدة املدى 

ني الفئات اليت تتلقى مضامني التلفزيون ، و القنوات الفضائية املتخصصة فئة األطفـال الـيت تتميـز مبواصـفات خاصـة  و لـديهم من ب
جمموعــة مــن احلاجــات و الرغبــات الــيت يســعون إىل حتقيقهــا مــن خــالل تلقــيهم ملضــامني الوســائل اإلعالميــة ، مــن خــالل التلفزيــون 

ــا احلديثــة و ســوف حنــاول مــن خــالل مــداخلتنا أن نقــدم قــراءة تفصــيلية لنظريــة وحــىت مــن خــالل اســتخدامات االنرتن يــت و تطبيقا
ا ومفاهيمها و من مث نعرج على تأثريات التلفزيون و االنرتنيـت علـى فئـة األطفـال و الـدور الـذي تلعبـه هـذه  التثقيف و أهم افرتاضا

لــدور التعليمــي الــذي تقدمــه حــول املواضــيع الرتبويــة و التعليميــة لــذلك الوســائل يف نقــل قــيم ثقافيــة و اجتماعيــة لألطفــال ، و كــذا ل
  :نطرح التساؤالت التالية 
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  ما هي أهم مسلمات نظرية التثقيف فيما يتعلق بتأثريات وسائل اإلعالم على الطفل؟ 
  ما هي أهم افرتاضات نظرية التثقيف ؟

  كيف تطرقت إىل تأثريات التلفزيون على الطفل ؟
  النظرية يف تفسري استخدامات الطفل لالنرتنيت ؟ما هي حدود 

  هل للتلفزيون و االنرتنيت دور يف عملية تعليم الطفل و تربيته ؟ 
  ما هي أهم إشكاليات اإلعالم الرتبوي يف هذا السياق ؟

  : عرض نظرية التثقيف -1

السـبعينيات مـن خـالل  "قـا مـن السـتينيات إىلظهرت نظرية التثقيـف خـالل املرحلـة الثالثـة لدراسـات و حبـوث التـأثري، و ذلـك انطال
" النظريــة قــدمها   جمموعـة مــن البحــوث امليدانيــة الــيت اسـتهدفت حتليــل مضــامني التلفزيــون ، و تأثرياتــه القويــة علـى املتلقــي ، وهــذه 

الــيت  و شـركاؤه يف فرقــة البحـث ، و متحــورت أهـداف الدراســة حـول حتليــل ظـاهرة العنــف  Goerge Gebner"جـورج قــابنر 
تمع األمريكي آنذاك و دور التلفزيون يف معاجلة هـذه الظـاهرة و عالقتـه جبمهـور األطفـال ، حيـث قـدم الباحـث  كانت سائدة يف ا

أن : أرقــام عـــن أشــكال العنـــف املعروضــة و توصـــل إىل نتيجــة مفادهـــا : نتــائج حتليــل حمتـــوى الــربامج التلفزيونيـــة املعروضــة يف شـــكل 
ائال مــن مضــامني و صــور و أشــكال العنــف ، وصــلوا مــن خــالل جمموعــة مــن الدراســات املقدمــة يف شــكل التلفزيــون يعــرض كمــا هــ

  :تقارير سنوية ، إىل نتائج مهمة 

م ، و أطلقوا على ذلـك مفهـوم االجتـاه السـائد الـذي يوحـد مـا بـني  ما ميثله التلفزيون من أشكال يؤثر يف سلوكات األفراد و معتقدا
 .اجلماهري 

تلفزيون يف نسبة تضخيم خماوف الناس اجتـاه العنـف السـائد يف الشـوارع و األحيـاء الـيت يعيشـون فيهـا ، و ذلـك مـن خـالل يساهم ال
  .من خالل طرح أسئلة على اجلماهري حول نسبة التأثر بصور اجلرمية املعروضة على التلفزيون " التباين الثقايف " استخدام مقاييس 

ملشـاهدين ، يـتم تثقيفهــا مـن خـالل مضــامني و صـور التلفزيـون ، و ذلــك نتيجـة ألن معظـم إجابــات و تتنبـأ النظريـة بـأن معتقــدات ا
روكيــتش ســاندرا .ديفلــر ملفــني .( املبحــوثني ، كانــت إجابــات مســتوحاة مــن املشــاهد التلفزيونيــة و لــيس مــن الواقــع املعــاش يف حــد ذاتــه

  ).265. 264ص ص  ،)1993.(بول

  :الغرس الثقايف و الذي يقصد من خالله : مصطلح  و لدى بعض الباحثني مت إضافة

نـــوع مـــن الـــتعلم العرضـــي النـــاتج عـــن التعـــرض الرتاكمـــي لوســـائل اإلعـــالم ، خاصـــة مـــن خـــالل التلفزيـــون ، الـــذي يقـــوم بنقـــل صـــور 
بها اجلمهـور ومشاهد عـن حقـائق اجتماعيـة وفـق أسـاليبه اخلاصـة ، لتصـبح بصـفة تدرجييـة أساسـا للصـور الذهنيـة و القـيم الـيت يكتسـ

عـن العـامل احلقيقــي ، و هـي عمليـة ديناميكيــة مسـتمرة مــن خـالل التفاعـل مــا بـني الرســائل و السـياقات ، و يكـون التــأثري قويـا علــى 
  : فئة األطفال الذين يكونون يف املراحل العمرية األوىل، و تعود جذورها إىل دراسات 

  :أهم املفاهيم اليت تطرحها النظرية  حول مواضيع العنف و التلفزيون ، من" جورج قابنر " 
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التجــانس مــا بـــني األفــراد يف اكتســاب اخلصــائص الثقافيــة املشــرتكة للمجتمـــع ، مــن خــالل مــا يعرضــه التلفزيـــون :  االتجــاه الســائد
  .وذلك نتيجة سيطرة هذه الوسيلة من خالل قوة الصور املعروضة 

فزيون ، إىل جانب املرجعيات الثقافية املكتسبة لدى اجلماهري حيث ميكـن أن التأثريات املضافة على تأثريات التل : مفهوم الصدى 
تتأكد التجارب السابقة إىل جانب ما يقدمه التلفزيون ، و هذا مـا أكدتـه الدراسـات النفسـية مـن خـالل أن التلفزيـون يـؤثر يف جمـال 

   )26.25ص ص ، )1433.( الصلوي عبد احلافظ عواجي.( العدوانية لدى من لديهم ميول عدوانية مبكرة 

متكنت هذه الدراسات امليدانية ، الكشف عـن تـأثريات التلفزيـون ،البعيـدة املـدى و الـيت ال تظهـر مـن خـالل التعـرض لربنـامج واحـد 
و إمنا إىل سلسلة من الربامج اليت تعرض يوميا ، من خالل شاشات التلفزيون وتأسر انتباهه و تركيزه من خالل مـا تعرضـه مـن صـور 

الية و ديكورات تقرتب من الواقع الذي يعيشه األفراد و بذلك حيقق التلفزيـون وظيفـة حماكـاة الواقـع و االقـرتاب منـه ، إىل جانـب مج
الوظيفة اهلروبية اليت تنقـل املتلقـي مـن واقعـه ، إىل واقـع خيـايل تنتجـه الصـورة التلفزيونيـة ، و يـأيت يف شـكل صـور مجاليـة منطيـة يتكـرر 

  .دى البعيد عرضها على امل

و توصــلت نظريــة التثقيــف إىل جمموعــة مــن التــأثريات الــيت ينتجهــا التلفزيــون يف أوســاط العــائالت و الــيت تــؤثر علــى الطفــل أكثــر مــن 
  :الفئات األخرى و املتمثلة فيما يلي 

ا اليوميــة وفــق مواقيــت الــربامج التلفز : تــأثريات علــى الوقــت -أ يونيــة ،حيــث أثبتــت دراســة الكثــري مــن العــائالت غــريت مــن نشــاطا
باملائـة مـن العـائالت غـريت مـن  55باملائة من العائالت األمريكية غريت مواعيـد نومهـا وفـق بـرامج التلفزيـون ، و  60أمريكية ، أن 

  .عادات تناول الطعام بسبب براجمه أيضا 

، و كـذا ابتعـاده عـن نشـاط اللعـب و مجاعـة حيـث متكـن التلفزيـون مـن إبقـاء الطفـل يف املنـزل: تـأثريات علـى النشـاطات الرتبويـة-ب
ــا، حيــث أثبتــت الدراســات أن نســبة  باملائــة مــن األطفــال 52الرفــاق و املطالعــة و بعــض األشــغال الــيت تعــود األطفــال علــى القيــام 

  .انعزلوا عن مجاعة الرفاق، و زيادة تعرضهم للربامج الرتبوية و التعليمية من خالل احلصص التلفزيونية

تعتــرب مرحلــة الطفولــة مــن أهــم مراحــل اكتســاب العــارف و املعلومــات لــذلك فــيمكن أن يــؤدي :  علــى التحصــيل العلمــي التــأثري-ج
التلفزيون هذه الوظيفة ، و ميكن أيضـا أن يكـون سـببا يف االبتعـاد عـن التعلـيم والتحصـيل املعـريف مـن خـالل االنصـراف إىل مضـامني 

 ).28.27ص ص .املرجع السابق( .أخرى و هذا ما يتطلب وجود رقابة أسرية 

التعرض الرتاكمي الذي يقصد بـه أن التـأثري حيـدث علـى املـدى املتوسـط أو املـدى البعيـد نتيجـة : و من بني أهم افرتاضات النظرية  
م عوامــل التعــرض املتكــرر و املســتمر لوســائل اإلعــالم ممــا حيــدث تغيــريا يف املوقــف أو الــوعي أو الســلوك ، و ميثــل التلفزيــون أحــد أهــ

التنشـئة االجتماعيـة ، خاصـة لـدى األطفـال و املـراهقني و الشـباب ، و ذلـك يتجلـى مـن خـالل صـراع القنـوات الفضـائية التلفزيونيــة 
  ).120ص، )2014( البشر بن سعود حممد .( اليت تسعى إىل فرض مناذجها احلضارية و الثقافية على اجلماهري 

االجتماعيـــة لـــدى الطفـــل ، و كيـــف يلعـــب التلفزيـــون دورا يف هـــذه العمليـــة مـــن الناحيـــة  و هنـــا جيـــب أن نتطـــرق إىل عمليـــة التنشـــئة
الرتبويـــة و التعليميـــة ، و مـــا هـــو دور الوالـــدين و مجاعـــات الرفـــاق يف دعـــم هـــذه العمليـــة لـــذلك ســـوف نعـــرج أوال إىل مفهـــوم عمليـــة 

ت الســلوكية يف علـم الــنفس الـيت تســعى إىل حتليـل عمليــة التنشـئة االجتماعيـة ، الــذي يعـد مــن بـني مفــاهيم علـم االجتمــاع و النظريـا
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اكتساب الطفل لنماذج سلوكية و قيم معينة من مصادر خمتلفة من بني هذه املصادر وسـائل اإلعـالم ، خاصـة التلفزيـون و الوسـائط 
  .  اإلعالمية اجلديدة اليت ظهرت من خالل التطبيقات احلديثة لشبكة االنرتنيت 

يف علـــم االجتمـــاع و علمـــاء الرتبيـــة علـــى أن هنـــاك مؤسســـات معينـــة ، تقـــوم يف كـــل جمتمـــع بتنشـــئة األفــــراد  حيـــث يتفـــق البـــاحثون
وتثقــيفهم و تعلــيمهم الســـلوك املقبــول اجتماعيــا ، إضـــافة إىل تشــكيل هــويتهم الثقافيـــة و هــذا مــا أصـــبحت متارســه وســائل اإلعـــالم 

خــرى حيــث سـلم األفــراد ، أطفــاهلم إىل هــذا املــريب االلكــرتوين ، الــذي ،خاصـة التلفزيــون و تضــاءل دور املؤسســات و اجلماعــات األ
 احلظيـــف حممــــد بـــن عبــــد.(أصـــبح يقــــوم بـــدور األب و األم و املدرســــة و يف بعـــض األحيــــان الشـــيخ الكبــــري الـــذي تؤخــــذ منـــه الفتــــاوى

  ). 33ص، )1998.(الرمحان

الجتماعية ، حيث يسمع يف البيت شـيئا و يتلقـى شـيئا أخـر مـن و يف هذا السياق يعترب الطفل الضحية األوىل ، يف مسار التنشئة ا
وسـائل اإلعـالم ، و يف املدرسـة شـيئا خمتلفـا ، و هـذا شـكل مـن الفصـام الـذي يعيشـه األطفـال مـا بـني العـامل الطوبـاوي املثـايل الــذي 

نـاقض الـذي يالحظـه مـن خـالل سـلوك يتلقاه يف املدرسة و مـا يسـمعه يف املسـجد و مـا يتلقـاه مـن خـالل مضـامني التلفزيـون ، و الت
أفراد عائلته ، و هذا ما يولد و ينتج شخصيات غري سوية ، منفصلة اجتماعيـا يف أحيـان كثـرية عـن النسـق ألقيمـي للمجتمـع ،وهـذا 

  ). 36ص. املرجع نفسه.( يعود لطبيعة التنشئة الغري سوية 

ــا ،  مل تتوقــف عنــد درجــة التنشــئة االجتماعيــة و تربيــة األبنــاء و تلقيــنهم كمــا أظهــر الواقــع أن وســائل اإلعــالم مــن خــالل قــوة تأثريا
ا رافقت مجيع املؤسسات لتكمل أو تأخذ دورها نذكر مـن هـذه املؤسسـات  املؤسسـة الدينيـة و املؤسسـة : جمموعة من القيم ، إال أ

و القنوات الفضائية مجيع احلـدود و مثلـت مجيـع  الرتبوية التعليمية و املؤسسات الثقافية و حىت السياسية ، تعدت مضامني التلفزيون
املظاهر االجتماعية و الثقافية و براجمه مل تتوقف عند هذا احلد ، بل تطورت لرتافق مجيع رغبات و تطلعات مجـاهريه حـىت تصـل إىل 

توصــلوا للــدور الكبــري الــذي درجــة االعتمــاد الكامــل عليهــا و هــذا مــا توصــل إىل إثباتــه البــاحثون يف جمــال الرتبيــة و التعلــيم ، حيــث 
أصــبحت تلعبــه الوســائل الســمعية البصــرية يف عمليــة تعلــيم الطفــل و تلقينــه الــدروس و اللغــات و تســاعده يف حــل التمــارين و إجيــاد 

  .حلول للعديد من إشكاليات التعلم 

رامج التلفزيـــون العربيـــة مـــن خـــالل حيـــث بـــدأ االســـتخدام الفعلـــي للتلفزيـــون يف جمـــال الرتبيـــة و التعلـــيم يف الســـبعينيات مـــن خـــالل بـــ
القنـوات الفضــائية املصـرية ، و بــدأ العمـل علــى املشـاريع الرتبويــة مـن خــالل التلفزيـون كمدرســة تكنولوجيـة حديثــة مـن الســبعينيات ،  

إىل جانــب وزارة كوسـيلة للتنميـة الرتبويـة و التعليميـة ، و مسـي مبشـروع التلفزيــون املدرسـي ، و عمـل التلفزيـون مبوجـب هـذا التلفزيـون 
  ).34ص ، )2009.(اخلميسي أمحد حسن .( الرتبية و التعليم ، و كان يبث يف الفرتات الصباحية ليتماشى مع احلصص التعليمية 

لكي تنتقل فيما بعد القنوات الفضائية التلفزيونية العربية ، للتخصص يف جماالت الرتبية و التعليم من خالل استحداث عـدة قنـوات 
ســي ، و طيـــور اجلنــة الــيت عرفــت صـــدى كبــري يف أوســاط العــائالت العربيـــة .يب .مثــل قنــوات النيـــل املصــرية ،و قنــوات األم تلفزيونيــة

  .ولدى الطفل العريب 

  :تعرض الربامج التعليمية من خالل التلفزيون وفق أربع طرق 
طــــرق التمثيليــــة مــــن صــــور و خــــرائط يلقــــي املعلــــم الــــدرس مــــن خــــالل شاشــــة التلفزيــــون ، باســــتخدام أحــــث ال: طريقــــة الشــــرح -1

  .وجمسمات
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مـــن خـــالل األســـاليب احلواريـــة مـــا بـــني املعلمـــني و التالميـــذ و تبـــادل األســـئلة و األجوبـــة و اســـتخدام الصـــور : طريقـــة املشـــاركة -2
  .املتحركة و أساليب مجالية يف العرض 

خصـيات معروفـة أو شخصـيات مضـحكة تضـفي نوعـا مـن توزيع أدوار ما بني التالميذ ، و متثـيلهم لش: منوذج التمثيل و اللعب -3
  .الديناميكية و النشاط لدى مجهور املتلقني و خترج من دائرة الروتني و حتبب املشهد التعليمي بالنسبة للطفل 

مــــن خــــالل االعتمــــاد علــــى تصــــوير املــــواد التعليميــــة كمــــا هــــي يف احلقيقــــة و تقــــدميها : طريقــــة عــــرض الصــــور و التعليــــق عليهــــا -4
  ).36.37 ص ص.نفس املرجع السابق .(شاهدين بأساليب مرحة و شيقة تزيد من رغبتهم حنو التعليم و اكتساب مهارات جديدةللم

تمـــــع ، و حاولـــــت أن تواصـــــل دور مؤسســـــات التنشـــــئة   اســـــتطاعت القنـــــوات الفضـــــائية التلفزيونيـــــة ، أن تتماشـــــى و متطلبـــــات ا
اعــة الرفــاق لتعــرض بــرامج متكاملـة جتمــع مــا بــني كــل الفــاعلني االجتمــاعيني يف هــذا االجتماعيـة كاألســرة و املدرســة و املســجد و مج

ــــال لتقــــوم بالوظيفــــة الرتبويــــة و التعليميــــة و تقــــوم بكســـــب الطفــــل كجمهــــور ويف و تســــتثمر فيــــه منــــذ الســــنوات األوىل للتنشـــــئة  ا
  .االجتماعية 

كوســيلة تــدعم التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال ، و يقــدم جمموعــة   ، إىل أمهيــة التلفزيــون1961ســنة " ولربشــرام "حيــث أشــارت دراســة 
  : من التأثريات اليت حيدثها اإلعالم التلفزيوين يف هذا السياق 

بالنسبة للقدرات العليا العقلية و الذكاء ، التلفزيون ال حيبط هذه القدرات لدى الطفل بل ينميهـا ،و حيفـز الطفـل علـى التحصـيل -
  .الدراسي

  .)338ص ، )2008.(املختار وفيق صفوت .( ج اجيابية كالنجاح و التضامن و التبادل و العطاء و قيمة العلم و املعرفة تقدمي مناذ -
غــري أن هنــاك جــدال قائمــا حــول اجيابيــات تلقــي األطفــال للمضــامني التلفزيونيــة ، و ســلبيات التلقــي ، حيــث قــد تنحــرف املضــامني 

تمع وثقافته ،   .و تنحرف عن دورها الرتبوي و التعليمي لتقدم مناذج سلوكية غريبة عن ثقافتنا  التلفزيونية عن قيم ا
حيــث تقـــوم بعـــض القنـــوات الفضـــائية بنقـــل ، منـــاذج ســـلوكية مـــن بيئـــات اجتماعيـــة شـــاذة و منحرفـــة ، بعيـــدة عـــن ســـلوكيات و قـــيم 

تمعات العربية ، و اإلسالمية خاصة من طرف تلك القنوات التجارية الوافدة م ن الغرب  الـيت تعتمـد علـى أسـاليب اإلثـارة وتنقـل ا
  .مضامني العنف و اجلنس و الشذوذ 

ــــل، و اإلعالنــــــات التجاريــــــة و األلعــــــاب االلكرتونيــــــة ، و األفــــــالم الكرتونيــــــة  ــــــد  . (و مــــــن خــــــالل بــــــرامج الطفــ الطــــــائي مصــــــطفى محي
  ).76ص ، )2003.(كاظم

ر العمليــة الرتبويــة و التعليميــة انطالقــا مــن نظريــة التثقيــف الــيت فســرت و باحلــديث عــن تــأثريات التلفزيــون علــى الطفــل و علــى مســا
ممارســات التلفزيــون و عالقتــه بالتنشــئة االجتماعيــة و تشــكيل االجتاهــات الســائدة و الصــور الذهنيــة املشــرتكة ، ننتقــل للحــديث عــن 

ا ع   .لى سلوكاته و ثقافته و اجلانب الرتبوي  و التعليمي الشطر الثاين من املداخلة و التطرق إىل عالقة االنرتنيت بالطفل و تأثريا
ا من خالل  الربيد االلكرتوين ، خدمة الويـب ،جمموعـات األخبـار ، التخاطـب : تعترب االنرتنيت شبكة اتصال عاملية ، تقدم خدما

دى إىل ارتفــــــاع عــــــدد و الدردشــــــة ، و بروتوكــــــوالت نقــــــل امللفــــــات و تلنــــــت ، و لقــــــد القــــــت شــــــبكة االنرتنيــــــت إقبــــــاال واســــــعا ، أ
  )165ص ، دليو فضيل .( املستخدمني

ا من خالل تطبيقات    تمـع 0.2مث تطبيقـات  0.1كما تطورت خدما ، و تنوعـت االسـتخدامات و انتشـرت لـدى مجيـع فئـات ا
قالــة و اللوحــات مبـا فــيهم األطفـال يف مراحــل متقدمـة مــن العمـر ، خاصــة بعــد انتقـال اســتخدامات شـبكة االنرتنيــت إىل اهلواتـف الن

الذكية و الكمبيوتر الشخصي ، و من خالل اخلدمات الـيت تقـدمها مقـاهي االنرتنيـت ، ظهـر الـدور التعليمـي لالنرتنيـت مـن خـالل 
تقــدمي البحـــوث و املعـــارف للتالميـــذ و فــتح بـــاب التبـــادل و مشـــاريع التعلــيم عـــن بعـــد ، و ســـوف حنــاول مـــن خـــالل هـــذه املداخلـــة 
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الســـليب لالنرتنيـــت مـــن خـــالل االســـتخدامات الســـلبية مـــن طـــرف األطفـــال و غيـــاب الرقابـــة األســـرية ، حيـــث اإلشـــارة إىل اجلانـــب 
أصبحت هذه الشبكة تنقل ثقافات غريبة عن جمتمعتنا و كذا تؤثر على التحصيل الدراسي للطفل مـن خـالل زيـادة عـرض األلعـاب 

قـدي هلــذه املضـامني هـذا مــا قـد يــؤثر سـلبا علــى عمليـة التحصــيل االلكرتونيـة ، و تقـدمي املعــارف جـاهزة دون بــذل جهـد فكــري أو ن
ــا نظريــة التثقيــف و الغــرس الثقــايف حــول تــأثريات التلفزيــون  الدراســي  ، و علــى التعلــيم عامــة و هــذا مــا يكــرس املفــاهيم الــيت أتــت 

الطفل و هذا مـا يـدفع بنـا للتأكيـد علـى دور  سابق و تأثريات االنرتنيت على التنشئة االجتماعية و التنشئة الرتبوية و التعليمية لدى
ا  الرقابـة االجتماعيـة املمــارس مـن طــرف الوالـدين و مـن طــرف املؤسسـات الرتبويــة و ضـرورة التوعيـة مبخــاطر االنرتنيـت و اســتخداما

  .املفرطة يف جمال البحث و اعتبارها مصدرا للرتبية و التعليم 

  :خاتمة

طـرق إىل تـأثريات التلفزيـون و االنرتنيـت علـى الطفـل ، خاصـة مـن الناحيـة الرتبويـة والتعليميـة وحتليـل عالقتهمـا بالتنشـئة حاولنا من خالل هذه املداخلة الت 
يشــابه  االجتماعيــة مــن خــالل عــرض مســلمات نظريــة التثقيــف الــيت قامــت أساســا علــى حتليــل أثــار املضــامني التلفزيونيــة يف فــرتات ماضــية ، إال أن الطــرح

ــاالت و أصــبحت متثــل امتــدادات االسـتخدامات ا ــا الــيت انتشــرت يف كـل ا جلديــدة لوســائل االتصــال احلديثـة مــن بينهــا شــبكة االنرتنيــت وخمتلـف تطبيقا
حضـاريا يف  للوسائل التقليدية خاصة لوسيلة التلفزيون وذلك من خالل التفاعلية اليت متنحها للجمهـور ، وفيمـا يتعلـق بالطفـل فهـي تشـكل خطـرا قيميـا و

تفعيلهـا يف املنظومـة حالة غياب األطر املرجعية وزيـادة تفعيـل الرقابـة مـن طـرف األسـرة و املدرسـة بالدرجـة األوىل و الرتكيـز علـى تطـوير الرتبيـة اإلعالميـة و 
  .الرتبوية
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  Hassan03ha03@gmail.com: البريد اإللكتروني 

  
  :ملخص

تمع وبعض أفراده تعليمات االتصال باألطفال حبيث تؤدي أهدافا رئيسية يتحقق من خالهلا إحاطة  قد عنيت بعض أركان ا
ويح،فيتعرض األطفال لنشاط إعالمي نوعي موجه للطفولة،هو إعالم األطفال إذ األطفال باملعلومات واألخبار والثقافة وفرص الرت 

حتيط باألطفال يف الوطن العريب مصادر متعددة تبعث برسائلها إىل األطفال،ومن بني هذه املصادر،التلفاز الذي نعرفه اليوم والذي 
والعنف ىل اآلثار املرتتبة عن مشاهدة الربامج التلفزيونيةله عدة آثار على الطفل يف مراحله األوىل،حيث سنتطرق يف دراستنا هذه إ

  .لدى األطفال وأخريا أهداف الربامج التلفزيونية و أخريا صناعة التسلية وتأثريها على الطفل
 

Summary: 
Society individuals have established instructions of communication for children where they play major 
roles that take place through providing children with information, news, culture and entertainment 
opportunities. The children, thereby, will have a qualitative media activity children activity. Children in 
the Arab world are surrounded with various sources that send messages to children daily. Among these 
sources we have TV which has enormous impacts on child in the first stages. We will tackle in this study 
the impacts and repercussions of watching TV shows, violence within children, the objectives of TV 
programmes and finally the creation. 

 
  :مقدمة

إن يف أي بيئة يولد الطفل ومن حوله مصادر تطلق رسائل اتصالية،ويستطيع الطفل بعد والدته بأشهر قليلة استقبال بعض تلك 
بدايات العمر الرسائل واالستجابة هلا أو التغاضي عنها أو التمرد عليها،ويكون استقبال الطفل للرسائل بصورة مباشرة خالل 

  .األوىل،مث ميكن له بعد ذلك استقبال الرسائل بصورة غري مباشرة أي عرب وسيلة اتصالية
فهذا يعين أن الطفل حييا يف بيئة اتصالية، منذ وقت مبكر من عمره وقوام تلك البيئة رسائل اتصالية متعددة وخمتلفة املصادر ومن 

ها حتقيق هدف معني،ومنها ما هي عارضة،كما أن منها ما هو مرغوب فيها هذه الرسائل منها ما هي مقصودة يستهدف مرسلو 
  .ومنها ما هو غري مرغوب فيها

وحني يتخطى الطفل السنوات األوىل من عمره يكون قد جتاوز استقبال الرسائل املباشرة وبدأ يف استقبال رسائل غري مباشرة عرب 
يعين أن مع والدة الطفل تبدأ عمليات اتصالية تظل يف تطور مستمر حيث  التلفزيون والسينما وغريها من وسائل اإلعالم،وهذا

تمع على صوغ رسائل ذات مضامني حمددة تسمى  وهذا املستوى اإلعالمي يؤلف جزء مما يستقبله  "إعالم األطفال"حيرص ا
  . األطفال
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تمع وبعض أفراده تعليمات االتصال باألطفال حبيث تؤد ي أهدافا رئيسية يتحقق من خالهلا إحاطة وقد عنيت بعض،أركان ا
األطفال باملعلومات واألخبار والثقافة وفرص الرتويح،فيتعرض األطفال لنشاط إعالمي نوعي موجه للطفولة،هو إعالم األطفال إذ 

  :حتيط باألطفال يف الوطن العريب مصادر متعددة تبعث برسائلها إىل األطفال وتتوزع على
  .تمثل بإعالم الراشدينـ اإلعالم العريب امل 1
  .ـ إعالم األطفال الذي يتوجه باألساس إىل األطفال 2
  )175،ص2008هادي نعمان الهيتي،( 1.ـ االتصاالت املوجهة يف األسرة ومجاعات الرفاق واملدرسة 3

  
  :اآلثار المترتبة عن مشاهدة البرامج التلفزيونية: أوال

ة حول التأثريات،طويلة األمد لوسائل االتصال اجلماهريي يف الطفل والكيفية اليت يؤثر إن هناك كثريا من األسئلة ما تزال دون إجاب
مبقتضاها تكرار أفكار ما عرب عنه التلفزيون،وعلى هذا فإن للتلفزيون آثارا يف الطفل خاصة وأن القيم،اآلراء،ووجهات النظر تتواىل 

أفعال عاطفية وهي ترتبط حباجات الطفل واهتماماته العاجلة،إذ ال مييل من برنامج إىل آخر وتقدم يف صورة دراماتيكية تثري ردود 
د عادة مبستوى يفسر يف صوته وجهة  الطفل قد شكل فعال جمموعة من القيم عن طريق والديه،وأصدقائه،أوالبيئة احمليطة اليت تُزوَ

  :فزيون على الطفل وهي كالتايلومنه مت استخالص التأثريات احملتملة لربامج التل،النظر الظاهرة يف التلفزيون
 
  :التأثيرات االجتماعية المحتملة/ أ
  وغريها... األلوان  ،األلفاظ( شيوع إيقاع التلفزيون بني األطفال.(  
 تبلور انطباعات عن أفكار وأشخاص وأحداث.  
 دخول األطفال إىل عامل الكبار قبل األوان.  
 تمع   .اتساع اهلوة بني ثقافة األطفال وثقافة ا
 قلص العالقات االجتماعية لألطفالت.  
 االنشغال عن اللعب.  
  :التأثيرات النفسية والمعرفية/ ب
 حدوث إثارة العمليات العقلية واملعرفية.  
 التوحد مع مناذج من خارج الثقافة.  
 إثارة الشعور باحلرمان وشيوع االسرتخاء.  
 إثارة آمال بعيدة املنال وشبه مستحيلة.  
 صورة ذهنية منقوصة عن اآلخرين إثارة االنفعاالت،وتكوين.  
 عرض برنامج خاص باملغامرات هنا يرى الطفل نفسه أنه حمروم : يتبلور نوع من األلفة بني أطفالنا وبني ما هو أجنيب،فمثال

 )184، 178هادي نعمان الهيتي، مرجع سبق ذكره،  ص، ص، ( 2.من متعة هذه املغامرة  على غرار األطفال املوجودين يف الربنامج
  
  
  



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
331  

 

  :األسرة والتلفزيون:  ثانيا
بدأ دور األسرة يف االحنسار يف ظروف العمل العصرية،حيث خرجت األمهات إىل ساحة العمل وأصبح األطفال يستوعبون القيم 

نية من خالل وسائل اإلعالم،السيما التليفزيون،وقد أخذت قيم األسرة اليت تبثها يف األطفال يف الضمور لتحل حملها قيم تليفزيو 
مشتقة من مسلسالت العنف،وقيم التلفزيون ركام هائل من القيم اليت هي بدون مغزى، إذ تتواىل اإلعالنات 

وغريها،وقد ثبت أن األطفال حيفظون أغاين اإلعالنات ويرددون ... املوسيقى،األغاين،التمثيليات،واخلطب السياسية
ا،وبذلك ترسخ يف نفوسهم قيم الباعة وشعارات الت جار واملشاهري من النجوم،الراقصات،وجنوم كرة القدم،واملمثالت أكثر شعارا

  .بكثري من العلماء واملعلمني  واألطباء
فاإلسراف يف مشاهدة الربامج التليفزيونية يؤدي إىل القلق،وامليل إىل االنتقام والتشبع بالقيم املنحرفة،ومن أخطر ما اكتشفه الطبيب 

فال يف سنة احلادية عشر يتأثرون بالعنف واجلنس،وحيبون حياة أشبه بأحالم اليقظة ويربطون بني أن األط "فردريك ورتام"النفسي 
إبراهيم ياسين (3.القسوة والعنف واجلنس،ومشاهدة األطفال هلذه املسلسالت جتعلهم يبتعدون عن القيم العربية اإلسالمية شيئا فشيئا

  )50،ص2001الخطيب،
  : لدى األطفالبرامج التلفزيون والعنف : ثالثا

يتأثر األطفال باملسلسالت اليت تعرض،وحياولون تقليد ما يشاهدونه، فقد حاول بعض األطفال تقليد ما مت مشاهدته من بعض  
املسلسالت اليت عرضت على التلفزيون،فقاموا بالسرقة بنفس أسلوب التلفزيون،كما فقد املدرس قيمته بعد أن مترد عليه الطالب 

  .الذي عرض يف حمطات التلفزيون يف بلدان الوطن العريب" مدرسة املشاغبني" تقليدا لتمثيلية
وكذلك عرضت إحدى الشبكات التلفزيونية األمريكية متثيلية عنيفة،فإذا بصبية منحرفني يهامجون شخصا من الشرطة يف أحد 

  )52، 51ياسين الخطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، ص، إبراهيم (4.قطارات األنفاق،ويقتلونه بنفس الطريقة اليت شوهدت على شاشة التلفزيون
يمن  عند حماولة فهم العالقة بني املشاهدة التلفزيونية والسلوك العنيف ينبغي أن يواجه املرء أوال احلقيقة وهي أن برامج العنف 

راقب بصورة فعالة ما تقدمه على التلفزيون يف الوقت احلاضر غري أن احلال مل يكن هكذا دائما فنظام تصنيف الربامج ال ُ ذي ي
شاشة التلفزيون القومي، يبني أن اجلمهور السيما األطفال يفضلون بانتظام اختيار الربامج العنيفة على الربامج األكثر هدوءا ومن 

ر باحلركة مع كل الواضح أن اختيار املشاهدين أكثر الربامج احملتوية على احلركة واإلثارة جيعلهم قادرين على االقرتاب من الشعو 
عبد الفتاح : هاري ولين، ترجمة(5.أحاسيس املشاركة يف الوقت الذي سيستمتعون فيه بالسالمة واألمن اللذين تتيحها هلم السلبية الشاملة

  )115،ص1999الصبحي،
م اليوميةويورث كما أن من آثار الربامج التلفزيونية على الطفل،واإلسراف يف التعرض للمادة اهلروبية يلهي الناس عن مشك ال

الفرد واجلماعة مجودا من احلس،مما يرتتب عليه إعاقة التقدم االجتماعي،كما أن طول اجللوس أمام التلفزيون يعطل فرص احلوار 
واملناقشة، إضافة إىل أن هناك دراسات تشريإىل أن برامج التلفزيون غري املوجهة تسمم أفكار األطفال، وتلوث بيئتهم واحنرافهم يف 

  )52إبراهيم ياسين الخطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، (6.سن مبكرة،والسيما الربامج اليت تعرض يف التلفزيونات غري الرمسية والربامج اإلباحية

  

  :أهداف البرامج التلفزيونية: رابعا
  :هناك جمموعة أهداف للربامج التلفزيونية من صحية وترفيهية واجتماعية تتمثل فيما يلي

  .ختضع الربامج التلفزيونية خلطة شاملة تضع اإلطار العام واملبادئ الرئيسية واألهداف ـ أن 1
  .ـ أن تنطق الربامج التلفزيونية من فلسفة واضحة حتدد أهداف العملية اإلعالمية 2
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  .ـ أن حتدد الربامج األولويات وتقرتح احللول والبدائل 3
  . العام للجميعـ تدعيم قيمة العمل اخلالق الذي حيقق الصاحل 4
تمع 5   .ـ االبتعاد عن احلديث عن القلة املميزة يف ا
  .ـ ضرورة عدم تبديد اجلهود واألموال يف سبيل الرتويج ملبدأ أو فكرة قد تكون مضللة للجماهري 6
  .طالعةـ أن تشجع الربامج التلفزيونية الشباب واألطفال يف مراحل العمر املختلفة على االهتمام بالقراءة وامل 7
تمع وكيفية تنميتها لدى الطفل 8   )55، 54إبراهيم ياسين الخطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، ص، ( 7.ـ أن تشمل الربامج فلسفة ا

لذا فقبل وضع برامج األطفال فيجب معرفة العوامل اليت تؤثر يف تكوين شخصية الطفل،مدى تفاعله معها واألفكار اليت تدور يف 
اليت تتحكم يف سلوكه ومدى جتاوبه مع الظروف احمليطة وما حيس به من حاجات ومكانه يف عملية التكيف  عقله والعادات

  )43،ص2006حامد عبد العزيز الفقي،(8. االجتماعي

 
  :أنواع البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال: خامسـا
 ليمهختصيص برامج خاصة للقرآن من ناحية علومه وآدابه،وتفسريه وإعجازه،وتع. 
  ختصيص برامج للعلوم اإلسالمية لتعليم الدين اإلسالمي كقصص القرآن مثال واحلديث والسرية النبوية،واللغة

 .وغريها....العربية
 برامج عن اخرتاعات ومواهب الصغار. 
 56رجع سبق ذكره، ص، إبراهيم ياسين الخطيب، وآخرون، م(9. تنظيم برامج مكتبية خاصة باألطفال لتعليمهم كيفية استخدام املكتبات.  

  :إضافة إىل تنوع الربامج التلفزيونية العامة واختالف حجمها ومدة عرضها فنجد
  .حتوي على األفالم الطويلة،األفالم القصرية،املسلسالت،املسرحيات :األفالم الخيالية/ 1
الت واحلصص الثقافية امل: تتضمن :األفالم الوثائقية التربوية/ 2   . )أدب،شعر،علم احليوانات( ختلفة احلصص العلمية،ا
الت واحلصص اإلخبارية والسياسية واالجتماعية احمللية: وتتمثل يف: الحصص اإلخبارية/ 3   .اجلرائد املصورة،ا
  ).الفردية،واجلماعية، األلعاب املختلفة( األغاين : وتتضمن: الحصص الترفيهية/ 4
  .قل املقابالت املباشرة،واملسجلةجملة رياضية،ن: وحتتوي على :الحصص الرياضية/ 5
  ).رسوم متحركة،ألعاب،أغاين( برامج األطفال : وتتضمن: حصص األطفال/ 6
  )75،76،ص،ص1985عبد الحميد حيفري،(10.حتوي األحاديث الدينية: حصص دينية/ 7

  

  .صناعة التسلية وتأثيرها على الطفل: سادسا
تزايد الرتكيز على التسلية يف هذه الوسائل منذ بداية السبعينات،وقد ارتبط ذلك  نتيجة تزايد الطابع التجاري لوسائل االتصال فقد

بتزايد سيطرة الشركات على وسائل االتصال يف الدول الغربية،إذ أن صناعة التسلية تقوم على التبسيط،التسطيح والتقليل من قدرة 
تسلية وأدى،التسطيح،والتقليل من قدرة البشر على البشر على التفكري،ولقد أغرقت وسائل االتصال الغربية الناس يف ال

التفكري،ولقد أغرقت وسائل االتصال الغربية الناس يف التسلية وأدى ذلك إىل أن يصبح اإلنسان ساذجا بشكل ال يقل عن 
  .فقد أصبح يصدق كل ما يتلقاه دون تفكري "نيل بوستمان"سذاجة اإلنسان يف العصور الوسطى كما يقول 
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النمطية بطبيعتها تقوم على التبسيط والتسطيح،فقد ارتبطت بصناعة التسلية حيث يتم رسم الشخصيات بسرعة  وألن الصور
ا بطريقة مسلية،وهذه الشخصيات ذات الصور املنمطة اليت تظهر يف التلفزيون والسينما ترتدي مالبس وتتصرف  وتتشكل مسا

م  ا عن اجلماعات بطريقة جيدها املشاهدون مألوفة بالنسبة هلم وكأ رأوها من قبل،وذلك من خالل الصور النمطية اليت حيملو
والشعوب األخرى،كما تزايد استخدام الصور النمطية يف املواد التلفزيونية املقدمة لألطفال،حيث متيل هذه املواد لتدعيم الصور 

 )185،ص2005سليمان صالح،(11.شخصيات املسليةالنمطية خاصةيف أفالم الكارتون عن طريق املبالغة والتبسيط يف رسم السمات ال

 
  :التلفزيون وحاجات الطفل /أ

يأيت االرتباط الوثيق بني الطفل والتلفاز،لكونه يشبع حاجات الطفل اليت تساعده على النمو،وأهم هذه احلاجات اليت يشبعها 
  :التلفزيون هي

الوسط الذي يعيش فيه،وبالذي هو جديد بالنسبة إليه،ابتداءا فالطفل حبكم الفطرة حباجة إىل اكتشاف  :ـ االطالع على العالم1
م،  من أدق التفاصيل اليت يراها الكبار بديهية، فكان قبل ظهور التلفاز يشبع هذه احلاجة عن طريق مالحظة عمل الكبار وحتركا

لع الطفل على كل جديد يف أو االستماع إىل كالمهم وقصصهم، أما التلفاز فإنه خيتصر املسافات، وخيرتق احلواجز، ليط
فأغلب البالغني، "العامل،سواء كان ذا نفع أو ضرر، دون أن ينتظر من الكبري أن جييب على أسئلته الكثرية، أو ميتنع أو يراوغ  

م  م يشاهدونه أل م جيدون التلفزيون مسليا،فإ يسعون وباعرتافهم يشاهدون التلفاز بغرض الرتفيه والتسلية،أما األطفال فرغم أ
  .إىل فهم العامل

هي األم مث األب،ومع مرور السنني،وعند عدم إشباع حاجاته النفسية من القدوة اليت : فالقدوة األوىل للطفل :ـ إيجاد القدوة 2
ن ،فإن الطفل سيسعى إىل إجياد قدوة له يتميز بالذكاء اخلارق والقوى العجيبة وحسن التخلص م)األب أو املعلم(اختذها من املريب 

كيف تريد أن تصبح يف : املشاكل، ولن جيد أرحب وأوسع من التلفاز ليختار بطال يتميز بكل األوصاف،فإذا قيل لطفل
ا يف خمتلف : املستقبل؟ أجاب بسرعة مثل فالن البطل،أو فالن املغين،وكم من األبطال يف عامل اخليال،واليت يتم إدراج شخصيا

  .لربامج التلفزيونية املوجهة لألطفاال
الطفل ال يعرتف بالواقع وال يريد أن يبقى حبيسه، فهو يسبح دائما يف أحالم اليقظة واملنام،وهو دائما كبري   :ـ الخيال الواسع 3

الطموح،مع أنه يعيش يف وسط مليء باملمنوعات والتحذيرات،يف نوعية الطعام واللباس،ويف متابعة الدروس واالنضباط بسائر 
اعله مع التلفزيون فإنه سيجده قادرا على جعل كل هذه املمنوعات إمكانات حمققة يف أروع صورها أمام الواجبات،أما أثناء تف

ال "الطفل، وقد ال يكون الطفل هو حمققها، ولكن احللم جيعله جزءا مما جيري على الشاشة الصغرية،إنه املخدر الذي عنوانه األول،
  ".ممنوعات

ن حوارات التلفزيون،فإن القاموس اللغوي لألطفال يزداد ثراءا وهو بذلك يشعر بسعادة تغمره حني االستماع إىل كثري م :ـ اللغة 4
فيلهج لسانه بذكر الكلمات السحرية اليت تفتح للبطل اآلفاق أو حتل له  حني يتعرف على كلمات جديدة مل يكن يعرفها،

ات،فهو يسمع كلمات تطرق أذنه ألول مرة، وترانيم املشاكل،وميكن له بسرعة فائقة أن حيفظ مقاطع من اإلشهارات واإلعالن
  .تشبع حاجاته اللغوية،وهو ما مل جيده يف أرض الواقع

والتلفزيون مل تعد ظاهرة عفوية جمانية،بل أصبحت ظاهرة صاحلة لالستغالل يف مجيع االجتاهات  فالعملية التناغمية بني الطفل
هد أمام الشاشة،فيمكن القول إذن إن التلفزيون مدرسة أخرى يضيفها إىل فيهتم القائمون على التلفزيون جبذب الطفل املشا
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بكير بن (12.مدرسة البيت ومدرسة املدرسة،ورمبا يف حال التفضيل يعتربها األغىن معلومات واألكثر حيوية وترفيها،واألقرب إىل القلب

 )157- 156،ص،ص،2011حمودة حاج سعيد،

 
  :ضوابط مشاهدة التلفزيون  /ب

  نا يف حل وسط وهو السماح ألطفالنا باملشاهدة مع وضع بعض الضوابط،فما الذي جيب علينا مراعاته؟لو فكر 
عدم استخدام التلفزيون كأسلوب عقاب أو مكافأة،ألنك إذا فعلت ذلك أصبحْت مشاهدة التلفزيون بغض النظر عن  -1

  .ون عنده،ويعطيه أمهية تفوق قدرهاملضمون والربنامج الذي يبثه شيئًا مهمًا للطفل،فتزيد قيمة التلفزي
ا كارثة أن تضع جهاز تلفزيون خاص لألطفال يف  -2 عدم السماح لألطفال مطلقًا مبشاهدة التلفزيون مبفردهم،ولذلك فإ

م حبيث يشاهدون ما يريدون دون رقابة،واحلرُص على مشاركةِ األطفاِل املشاهدَة له فوائد متعددة  بون أوهلا أن األطفال حي: حجر
األنشطة اجلماعية،ومن هذه الفوائد أيضًا التعرف على ما خيتزنه عقلهم من معلومات وقيم تصلهم عن طريق هذه الربامج،ومنها 

  .فيه وما ضايقهم مناقشتهم ملعرفة ما يعجبهم فيه،وسبب حرصهم على رؤيته،
، وال يبدأ تشغيل التلفزيون قبل موعد الربنامج اجللوس مع األطفال قبل بدء املشاهدة، وحتديد ما يريدون مشاهدته بالضبط -3

املتفق عليه، وال يبقى حلظة واحدة بعد انتهاء هذا الربنامج، بشرط أن يكون األهل هم أيضًا قدوة، فال يرتكون التلفزيون قبل 
يف االلتزام بتنفيذ برناجمهم املفضل وبعده دون داع، بل وال حىت يف وجود داع لذلك، مثل خرب عاجل، أي ال بد من الصرامة 

  .اخلطة املوضوعة للمشاهدة
مع العلم بأن هناك العديد من الدراسات العلمية احلديثة توصلت إىل أن احلد األقصى للفرتات املناسبة ملشاهدة التلفزيون يوميًا 

  :بالنسبة ألعمار األطفال كالتايل 
  دقيقة 20 4-2من سن 
  دقيقة  30 5-3من سن 
  دقيقة  60 9-6من سن 
  دقيقة  90 13- 10من سن 

مع التنبيه إىل أن جتاوز هذه الفرتات يتسبب يف عدم توازن مشاعر األطفال،واخنفاض مستواهم العلمي،وعجزهم عن إقامة 
م للتلفزيون مدة ثالث ساعات، يعتادون رؤية  عالقات إنسانية مع زمالئهم،خصوصًا أن األطفال الذين تتجاوز مدة مشاهد

  ))87(العدد ) االطفال والتلفزيون صديق أم عدو؟: (مجلة المعرفة(13.توىبرامج منخفضة املس
  :خاتمة

وإىل هنا ينتهي بنا املطاف يف هذا البحث،فهل أدركنا  قيمة هذا اجلهاز  وما له من أثر يف تنشئة أطفالنا،حيث عرفنا املخاطر 
ح ذوحدين،فهل حنسن استخدامه ونوظفه التوظيف اإلجيايب احملدقة فيه واليت تؤثر سلبا على هذه التنشئة،وكما يقال التلفاز سال

 الذي يتناسب مع مبادئ ديننا احلنيف؟ 
ال،كما ونرجو اهللا أن يوفق القائمني على الرتبية من أهل  إننا نرجو اهللا تعال أن يهيئ لنا من املسؤولني من يقوم بواجبه يف هذا ا

ماديا ومعنويا وعدم إغفال هذا اجلانب املهم يف الرتبية،وفق اهللا اجلميع ملا  ومدرسني،وأن يهيئ لألطفال من يقوم على رعايتهم
 .حيب ويرضى

 :توصيات
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زة ومنافسة تقدم برامج  األطفال بإشراف تربويني  -1 ّ دعوة اجلهات الرتبوية واإلعالمية واملالية إىل إنشاء مؤسسات إنتاج متمي
  .مؤهلني

ثر وسائل اإلعالم يف الرتبية،واقرتاح مشاريع رائدة للمعاجلة،وتدريب الكوادر توجيه طالب الكليات اإلعالمية إىل دراسة أ -2
  .الرتبوية للتعامل مع وسائل اإلعالم

 .تكثيف الدورات لعامة الناس حول الطفولة وخصائصها النفسية،والعناية بالرتبية الوقائية -3
اإلنرتنت والفضائيات العربية،وخماطبتها لزيادة الربامج : دعوة الكليات الرتبوية إىل التواصل مع وسائل اإلعالم احلديثة،مثل  -4

 .اهلادفة وحجب ما يسيء تربويًا للمشاهد
  

  :قائمة المراجع
  .األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع .اإلعالم والطفل).2008(هادي نعمان اهلييت، -1
  .مرجع سبق ذكره) 2008(هادي نعمان اهلييت،-2
  . األردن:مكتبة دار الثقافة. أثر وسائل اإلعالم على الطفل). 2001(ن،إبراهيم ياسني اخلطيب، وآخرو -3
  .إبراهيم ياسني اخلطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره-4
  .الكويت: عامل املعرفة .األطفال واإلدمان التلفزيوني). 1999(عبد الفتاح الصبحي،: هاري ولني، ترمجة -5
  .هإبراهيم ياسني اخلطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكر  -6
  .إبراهيم ياسني اخلطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره -7
  .الكويت: دار العلم. دراسات في سيكولوجية النمو). 2006(حامد عبد العزيز الفقي، -8
  .إبراهيم ياسني اخلطيب، وآخرون، مرجع سبق ذكره -9

  . اجلزائر: كتاباملؤسسة الوطنية لل. التلفزيون الجزائري واقع وآفاق). 1985(عبد احلميد حيفري، -10
  .األردن:مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية) 2005(سليمان صاحل، -11
  .اجلزائر: دار اخللدونية. األطفال والعنف). 2011(بكري بن محودة حاج سعيد، -12
  ) .87(العدد  )االطفال والتلفزيون صديق أم عدو؟) (2012(جملة املعرفة،-13
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  أفالم الكارتون، برامج ترفيهية بأبعاد سياسية، نفسية إجتماعية وعقائدية

  
   02كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علي لونيسي، البليدة/ عامر عامر مصطفى. أ

a19m23d24@gmail.com :  البريد االليكتروني  
  

             :                                          صـــالملخ
َسمـح بـهـا الـــواقع،فكــان بـديـال لالنتقــــال خبيــال أفالم الكارتون أو الرسوم املتحركة  مسحت للطفـل من جتـــاوز آفـــاق كثيــرة ال ي

ــرد  الطفـل، وإخصــابه، كمــا كـان مـجاالً لالنتقال به من النظــري إىل املــادي، فاختذ منه بريـــــدا يستطيــع من قـرَِّب ا ُ خاللـه أن ي
ا، حتـول الكارتون إىل مريب، ومعلـم، وملــقن مثــايل، حــول الطفل إىل وعاء لصب أفكاره،  البعـيــد، وأمــام ولـع الطــفل وشـدة تعلقــه 

  .دتــه، أمـام غياب البديــل احملليبعدما وجد البيئة خصبة لطمــس قيــم الطــفل، وتشويه أخالقه، وتزييف هويتــه، والتشكيــك يف عقي
  .األطفال، أفالم الكارتون ، الرسوم املتحركة، ، األخالق، اهلوية، العقيدة :كلمات مفتاحيه

   
Résumé : Les dessins animés ou animation a permis à l'enfant de surmonter de nombreuses 
perspectives ne sont pas autorisés par le fait, était une alternative à la transmission de 
l'imagination de l'enfant, et fécondé, tout comme chambre à elle passer de la théorie à la 
physique, emmenez-NAC à travers lequel il peut presque courir l'abstrait, et devant penchant 
pour l'enfant et la gravité de l'attachement out, dessins animés transformés en confiture, et un 
enseignant, l'Cued parfait, autour de l'enfant dans le pot de verser ses pensées, ayant trouvé un 
environnement propice à brouiller les valeurs de l'enfant, la morale et la déformation et la 
falsification d'identité, remettant en question la foi, devant l'absence d'alternative locale. 

  
  :مــقدمــــــــــــــــــة

ــــــــة فـــــــــإن التلفـــــــــاز هـــــــــو املدرســـــــــة اإلعداديـــــــــة الحنـــــــــراف "يقـــــــــول الطبيـــــــــب ســـــــــتيفن بانـــــــــا  إذا كـــــــــان الســـــــــجن هـــــــــو جامعـــــــــة اجلرميـ
ــــــوات الفضــــــائية، تنتشــــــر أفــــــالم الكرتــــــون الــــــيت تلعــــــب دورا كبــــــري يف  ومــــــع منــــــو وســــــائل اإلعــــــالم،"األحــــــداث وازديــــــاد أعــــــداد القن

م، فهــــــم يــــــرون يف التلفــــــاز مصــــــدرا للتثقيــــــف يــــــزودهم باملعرفــــــة يف  جــــــذب األطفــــــال، وبالتــــــايل التــــــأثري علــــــى أخالقهــــــم وســــــلوكيا
مـــــن وقتــــه أمـــــام شاشــــة التلفزيـــــون  ألــــف ســــاعة 22وعنـــــدما يكمــــل الطفـــــل دراســــته الثانويــــة يكـــــون قــــد قضـــــى ،  )1(ميــــادين شــــىت

، لقــــــــد أصـــــــبح التلفزيـــــــون ينــــــــافس اآلبـــــــاء يف تربيـــــــة أبنــــــــائهم ويســـــــاهم يف بنــــــــاء )2(ألـــــــف ســـــــاعة فقــــــــط يف غـــــــرف الدراســـــــة 11و
ــــــيت تصــــــبغ شخصــــــيتهم، وهلــــــ ــــــة ذتفكــــــريهم، وحيــــــدد هلــــــم أمنــــــاط الســــــلوك االجتمــــــاعي ال ا اعتــــــرب علمــــــاء االجتمــــــاع جتــــــارب الطفول

الســـــــلوك البشـــــــري، فـــــــالتلفزيون يـــــــؤثر يف ثـــــــالث اجتاهـــــــات، إمـــــــا أن ينشـــــــط القـــــــيم واالجتاهـــــــات حمـــــــدداً أساســـــــيًا مـــــــن حمـــــــددات 
ـــــــا يف الســــــلوك االجتمـــــــاعي، أو تـــــــدعيمها وإضــــــافة اجلديـــــــد إليهـــــــا، أو  الســــــائدة مـــــــن خــــــالل التشـــــــجيع واحلـــــــث علــــــى االلتـــــــزام 

لـــــــى األطفـــــــال وزيــــــادة التـــــــأثري االجيـــــــايب،  ، ولتقليـــــــل التـــــــأثري الســــــليب ع)3("يقــــــوم التلفزيـــــــون بتحويلهــــــا إىل قـــــــيم واجتاهـــــــات جديــــــدة
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تمعيــــــة لألطفـــــــال وإرشــــــاد الرتبـــــــويني  م يف اختيــــــار الـــــــربامج الــــــيت تتناســـــــب مــــــع القـــــــيم ا كــــــان لزامــــــا توجيـــــــه األوليــــــاء ومســـــــاعد
مــــا مــــدى تــــأثير أفــــالم الكــــارتون المســــتوردة علــــى الطفــــل؟ : واألخصــــائيني املهتمــــني مــــن خــــالل اإلجابــــة علــــى الســــؤال التــــايل

  :سنتعرض له بالدراسة يف حبثنا هذا وهو ما

ســـــنأيت علـــــى حتديــــــد بعـــــض املفـــــاهيم الــــــيت :المفـــــاهيم األساســــــية بـــــين االســــــتعمال اللغـــــوي واالصــــــطالحي: المبحـــــث األول
  .تعمل جمتمعة على تبيان الدوافع وراء املخاطر اليت تشكلها أفالم الكارتون يف مضامينها

  ):أفالم الكارتون ( كة مفهومي الطفل والرسوم المتحر : المطلب األول
  :خبالف الرسوم املتحركة، خيتلف مفهوم الطفل من اختصاص آلخر حبسب اجلانب املراد تناوله بالدراسة

  :مفهوم الطفل لغة واصطالحا: الفرع األول-
  :و الفقهية، وعليهوحتديد مرحلة الطفولة يكتسي أمهية كبرية تتعدى جمرد املدلوالت اللفظية أ" الطفل"إن حتديد املقصود مبصطلح 

الطفل بكسر الطاء مع تشديدها يعين الصغري من كل شيء، عينا كان أو حدثا، وأصل لفظة طفل مـن الطفالـة  :الطفل لغة -1-
  .                                                                           )5(، والطفل انسان يف سن الطفولة)4(والنعومة

  :فالطفل ودون اخلوض يف تعداد التعاريف اليت ختتلف باختالف الثقافات والتخصصات فيمكن تعريفه: صطالحاالطفل ا -2
ونقــر يف األرحــام مــا :" أمجــع الفقــه علــى أن مرحلــة الطفولــة تبــدأ مــن حلظــة تكــوين اجلنــني لقولــه تعــاىل:مــن الوجهــة اإلســالمية -أ -

وإذا بلــــــغ األطفــــــال مــــــنكم احللــــــم، :" ببلــــــوغ احللــــــم مصــــــداقا لقولــــــه تعــــــاىل، وتنتهي)6("نشــــــاء إىل أجــــــل مســــــمى مث خنــــــرجكم طفــــــال
  .)8(، أي اإلحتالم عند الذكور ، واحمليض عند اإلناث)7(..."فليستأذنوا

بســط علمـــاء الــنفس مرحلــة الطفولــة إىل مرحلـــة اجلنــني ألن مرحلــة التكـــوين أخطــر مرحلــة يف عمـــر :مــن وجهــة علـــم الــنفس -)ب
  .)9(اجلنسي، واليت تبدأ عند الذكور باإلستمناء وعند اإلنات باحليض مع ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية الطفولة وتنتهي بالبلوغ

ــا تبــدأ مــن :مــن وجهــة علمــاء االجتمــاع -)ج يـرى الــبعض بــأن الطفولــة تبــدأ مـن مرحلــة املــيالد إىل الرشــد، ويــرى الـبعض اآلخــر بأ
ا تبدأ بامليالد وتنتهي عند سن البلوغامليالد حىت بلوغ الثانية عشر عاما، بينما يرى    .)10(آخرون بأ

الوثيقــة الدوليــة األوىل الــيت تعــرف الطفــل علــى أنــه الــذي مل يبلــغ )11(تعــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل :مــن وجهــة القــانون الــدولي -)ب
  .واعتمدت مجيع الدول األعضاء نفس التعريف يف قوانينها الوطنية. )12(الثامنة عشر

يبقـى التعريـف اللغـوي قاصـرا علـى توضـيح املعـىن املـراد :لغـة واصـطالحا)الرسـوم المتحركـة(مفهوم أفـالم الكـارتون: يالثان الفرع -
  انه من استعمال هذا املصطلحيتب
، مفردهــا فــيلم وتعــين )إســم يف اجلمــع(أفــالم : أفــالم الكــارتون، مصــطلح مركــب مــن كلمتــني وهــي: أفــالم الكــارتون لغــــــــــــــة -1-

، ويعـين أيضـا نـوع مـن األفـالم خياطـب األطفـال، ...الورق املقوى الـذي يسـتعمل يف التعليـب: تصويري أو تسجيلي، وكارتونشريط 
  .)13(ميتاز باخلفة والذكاء وتنمية الروح اإلبتكارية لدى الطفل، وجيد فيها املتعة

ً  : أفـــالم الكـــارتون اصـــطالحا– 2  أو  -كمـــا كـــان مـــن قبـــل  –كـــان الرســـم يـــدويًا هـــي أفـــالم تعتمـــد علـــى الصـــورة املرســـومة، ســـواء
وتتحــــــول مــــــن الصــــــورة اجلامــــــدة إىل املتحركــــــة عــــــرب آليــــــة خاصــــــة تســــــمح بــــــأن ميــــــر أمــــــام العــــــني يف الثانيــــــة الواحــــــدة . باحلاســــــوب

ـتهم مـن جتـاوز آفـا..صورة، عندها تبـدو الرسـوم متحركـة، فنرتفـع اليـد أو يسـري الشـخص مـثال)24(إىل)16(من نَ كَّ ق  ، هـذه الرسـوم مَ
ا الواقع، فالشخص ال يستطيع أن يطري، وال تستطيع التفاحة أن تتكلم، لكن يف أفالم الكرتـون تسـتطيع التفاحـة  َسمح  كثرية ال ي

، فكــان الكرتــون فضــاء واســعًا لالنتقــال خبيــال الطفــل، وإخصــابه، كمــا كــان جمــاالً واســعًا جــداً لتجســيد القضــايا ..واملــوزة أن تتكلمــا
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ِكــرٌ النظريــة للطفــل؛ أل ــد حــىت اهللا وميكــن القــول بــأن الفكــر املــادي ف ن تفكــريه مــادي، فضــعف التفكــري التجريــدي لديــه جيعلــه ُجيَسِّ
ٌ مــن أوليــات الثقافــة البشــرية ــرد الــذي ال ميكــن أن يتصــوره إال عــْرب الكرتــون، فقــد أعطتنــا ..! بــدائيٌ أويل قــرَِّب للطفــل ا ُ فــالكرتون ي

  .)14(مائي وما جاء بعده من أجيال آالت التصويرفسحة أكثر سعة من التصوير السين
، عنـدما بـدأت شـركات قدميـة ترسـم : نشأة أفالم الكارتون - تعود صناعة أفالم الكرتون إىل العقد الثالث مـن القـرن العشـرين تقريبـًا

أخـــــذت تنشـــــر وتـــــروّج شخصـــــيات معينـــــة عـــــْرب أحـــــداث دراميـــــة، كشخصـــــية   ولـــــدت الـــــيت)تـــــوم وجـــــريي(بطريقـــــة أوليـــــة وجمهـــــدة، و
، ومــازال كــذلك إىل . وعمرهــا اآلن أكثــر مــن ســتني ســنة1946عــام ومل يكــن الكرتــون للصــغار فقــط، بــل كــان للصــغار والكبــار معــًا

  .)15(وعلى كل حال هذه بعض آثار أفالم الكرتون يف الصغار! أما يف ثقافتنا فهي لألطفال دون الكبار. اآلن يف كثري من الدول
  .هناك تكامل بني املعنيني وترابط بني مفهوم األخالق ومفهوم اهلوية:وية واألخالقمفهوم اله: المطلب الثاني

  .مل خيتلف كثريا مفهوم األخالق يف اللغة عنه يف االصطالح: مفهوم األخالق: الفرع األول
اخلــاء والــالم :" رس، وقيــل املــروءة والــدين، قــال العالمــة ابــن فــا)16(اخللــق يف لغــة العــرب هــو الطبــع والســجية: األخــالق لغــة -1

خلقــت األدمي للســقاء، إذا قدرتــه، وقــال : أحــدمها تقــدير الشــيء، واآلخــر مالمســة الشــيء، فأمــا األول، فقــوهلم: والقــاف، أصــالن
  .)17("وإنك لعلى خلق عظيم:" الطبعة، ويف التنزيل قال اهللا تعاىل: اخلليقة، أعين: اخللق: ابن منظور

، مل خيتلـف كثـريا عـن الوضـع "اخللـق«نصـوص الشـارع، جنـد أن االسـتخدام الشـرعي للفـظ عنـد اسـتقراء :األخالق اصـطالحا -2
" ، ويــرد كــذلك مبعـــىن )18("إن هــذا إال خلــق األولــني : " مثــل مـــا هــو وارد يف اآليــة" عــادة " اللغــوي هلــذه الكلمــة، فتأخــذ معــىن 

  ".وإنك لعلى خلق عظيم :" ، كما هو يف اآلية"األدب 
اخللق عبارة عن هيئـة يف الـنفس راسـخة، عنهـا تصـدر األفعـال بسـهولة ويسـر مـن غـري حاجـة إىل :" ف اخللق بقولهالغزايل فيعر  وأما

، فاألخالق هيئة ثابتة راسخة مستقرة يف نفس اإلنسـان غـري عارضـة طارئـة، فهـي متثـل عـادة لصـاحبها تتكـرر كلمـا )19("فكر وروية
  . )20(بأن تسمى خلقا حانت فرصتها فإن كانت الصفة عارضة فليست جديرة

ــرق، :مفهـوم الهويـــــــــة: الفـرع الثـاني السـمة العامـة لألمـة، وال نقصــد السـمة السياسـية، أو االجتماعيـة، أو مســة فئـة معينـة، أو مسـة عِ
موعات كافة.. أو مذهب عربِّ عن هذه ا ُ أن يوسـم ، فال ميكـن أن يوسـم بيتـا مـن جمتمعنـا بصـفة بقـدر مـا ميكـن ..وإمنا نتكلم عما ي

ا ا وحضار   .باإلسالم ففي خمزونه الثقايف يكتنـز مفردات الثقافة اإلسالمية، بتارخيها وأد
ـــة -1 ، ومعناهــا، صــفات اإلنســان وحقيقتــه، وأيضــا تســتخدم لإلشــارة إىل املعــامل واخلصــائص "هــو" مشــتقة مــن الضــمري:الهويــة لغـــــ

ا الشخصية الفردية   .)21(اليت تتميز 
هــي جمموعــة مــن املميــزات الــيت ميتلكهــا األفــراد، جتعلهــم حيققــون صــفة التفــرد عــن غــريهم، وقــد تكــون هــذه : اصــطالحاالهويــة  -2

تمــع أو الدولـة، فهــي كـل شــيء مشــرتك بـني أفــراد جمموعـة واحــدة تســاهم يف  املميـزات مشــرتكة بـني مجاعــة مـن النــاس ســواء ضـمن ا
م، وتتنوع اهلوية بنيبناء حميط عام لدولة ما، ويتم التعامل معهم و    .)22(الوطنية، والثقافية، والعمرية: فقا للهوية اخلاصة 

  :آثار أفالم الكرتون في أطفالنا: المبحث الثاني
ا سيئة أو جيدة، وهو ما سنحرص على تبيانه   :ليس من اإلنصاف أن نعطيَ حكمًا واحداً ألفالم الكرتون بأ

  :الكرتون على الطفل اآلثار السلبية ألفالم: المطلب األول -
مــا كــان متجهــًا إىل .*مــا كــان متجهــًا إىل األخــالق مباشــرة:*تعــددت ســلبيات أفــالم الكرتــون وميكــن أن جنمعهــا يف اجلوانــب اآلتيــة

 :وأسباب، ذلك لعدة مرتكزات .ما كان متجهًا حنو الفطرة. *ما كان متجهًا إىل العقيدة. *اهلوية
 :في أفالم الكرتون مرتكزات وأسباب الخلل: الفرع األول
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  :من خالل  أمرين يتجلى اخللل؟، ..لماذا جاء هذا الخلل في أفالم الكرتون :أود أن أضيف شيئًا يف غاية األمهية، وهو
إن هــذه األفـالم قــد ُصــنِعت يف غــري بيئتنــا، ولثقافــةٍ غـري ثقافتنــا، ويف جمتمعــات ختتلــف عــن جمتمعاتنــا،  :اإلنتــاججغرافيــة  -األول   

ا، فهـي حلاجـات الطفـل  شـركات يابانيـة، وأمريكيـة، وأوربيـة،فكلها شـركاتصنعتها  غـري عربيـة، وأفـالم الكرتـون ُحتـاكي ثقافـة أصـحا
، والســيما يف كــون الــوحي أحــد ..الغــريب، حلاجــات البيئــة الغربيــة، حلاجــات الثقافــة الغربيــة ، وال خيفــى أن بيننــا وبيــنهم خالفــًا ثقافيــًا

ال جنــد للغيــب مكانــة يف بنــائهم املعــريف، وأعــين بالغيــب غيــب األديــان، وقــد اكتفــوا بالتجربــة واحلــس مصــدراً  مصــادرنا املعرفيــة، بينمــا
ـــا ختلصـــهم مــن اســـتبداد فكـــر غيــيب مغلـــوط لمانيــة كمرجعيـــة لثقافيـــة أجيــاهلم، لكو َ ، وأمـــا جمتمعاتنـــا )23(وحيــداً للمعرفـــة، فـــابتكروا الع

كـن تعـاين مـن إنكـار ملـنهج احلـس والتجـرييب، ومل تكـن تعـاين مـن تسـلط مفـاهيم الغيـب ، اإلسالمية فبالرغم من ختلـف معظمهـا مل ت
ا الثقـــايف قـــد تغـــرَّب بســـبب بعـــدنا عـــن املفـــاهيم املعرفيـــة اإلســـالمية، األمـــر الـــذي  لمانيـــة، مـــع أن بنياننـــ َ لـــذا مل تظهـــر حاجتهـــا إىل الع

): الترجمـة (  اإلنتـاجبيئـة  -الثـاني.على جوانب حياتنا باجلملـةيستدعي تصحيح فكري يف عقل األمة وبنائها املعريف، مما انعكس 
إن الكثــري مـــن املؤسســـات الـــيت اهتمـــت بدبلجـــة الكرتـــون، وتعريبـــه، مل تُعــرِِّب األخـــالق، إذ يـــأيت الفـــيلم كمـــا هـــو يف بيئتـــه، ويوضـــع 

ـــم عربــوا الصـــوت ومل يعربــوا األخــالق وال الفكـــرة املنشـــأ : ، فاخللــل جــاء مـــن نــاحيتني..الصــوت العــريب بـــدل الصــوت الغــريب، أي أ
  . ، كانت مشوهة يف الغالب..)24(بداية، مث من عملية الدبلجة والتعريب اليت كانت قاصرة

  .معامل السلبية املعنية بالدراسة من خالل املؤشرات السالفة الذكر تتضح: تجليات السلبية في أفالم الكرتون: الفرع الثاني-
  :يتضح ذلك من خالل : ن على أخالق الطفلأثر أفالم الكارتو  –أوال 

مبا أن أفالم الكرتون متثل بيئة غـري بيئتنـا، وحتـاكي الظـروف االجتماعيـة لتلـك البيئـة، وحالـة التعـري املنتشـرة :اإلباحية في التعري -أ
  : ، مثل)25(يف الغرب صارت عرفًا لديهم، هذه احلالة ال جتد هلا أصوالً يف منطقتنا

لمانية لنقل حياة احلمامات كما هي )كيساسو (املسلسل .1 َ   .الذي محل الكثري من مشاهد التعري، اليت تعكس ثقافتهم الع
  .الذي عرض مشاهد فاضحة من اإلثارة، فقد جتاوز حدود املقبول اجتماعيًا حىت يف بلد منشئه)موكا موكا(املسلسل .2

  ؟! د على أسلوب الرسوم الكرتونية، وله شركات متخصصة ترعاهواجلدير بالذكر أن إنتاج األفالم اجلنسية اإلباحية أصبح يعتم
مــراهقني واملراهقــات قــد انتقــل إىل كثــري مــن  أو مــا يســمى عالقــات احلــب، وهــذا النــوع مــن العالقــات بــني:عالقــات الصــداقة -ب

تمــع، ولــو حتــت أمســاء  تمعــات العربيــة واإلســالمية، ورمبــا صــار ظــاهرة اجتماعيــة يف بعــض شــرائح ا والرتبويــون يف املــدارس . أخــرىا
  .)26(نتيجة الغزو األخالقي.. حيسون بآثار ذلك السلبية على التالميذ السيما يف املدارس املختلطة

، حبكــم منظومتــه األخالقيــة الــيت تصــدر عــن رؤيتــه وتصــوره، متامــًا مثــل مــا هــو احلــال  إنَّ تركيبتنــا االجتماعيــة ختتلــف عــن الغــرب متامــًا
  .)27(ضبط سلوك وعالقة اإلنسان مع اإلنسان، و مع اهللا، ومع الكون، ومع احلياةعندنا، فديننا ي

ومـنهج الغيـب، بينمـا ال يؤمنـون هـم إال ) احملسـوس، املـادي(وأساس اخلالف بني الرؤيتني أننا بوصفنا مسلمني نؤمن مبـنهج الشـهادة 
نِْظم العالقة باملادة، وال يستقيم ذ َ لـك أن يكـون مرتكـزاً للرؤيـة األخالقيـة؛ ألن األخـالق قضـايا نفسـية مبنهج الشهادة، وهذا املنهج يـ

ـوا تصـورهم ملفهـوم ..وجدانية نَ َ ـم بـ ، الميكن ضبطها باملنهج التجرييب، إمنا ينظمها منهج الوحي، ومن هنا أصـبح البـون يف الـرؤى، أل
  :ن خالل األعمال اآلتيةويتضح ذلك م.الرتبية األخالقيةواجلنسية على أساس املبادئ واملنطلقات املادية

ــــــكل قصــــــــــــة رديفـــــــــــــة لقصــــــــــــص التحقيـــــــــــــق املشـــــــــــــوقة: كونــــــــــــان -1    .احملققالشهريأيضـــــــــــــًا يقــــــــــــوم علـــــــــــــى عالقـــــــــــــة غراميــــــــــــة تشـــــــ
ـا  )وحـش: منسـرت(، ) جيـب: بوكيـت: (تعين وحش اجليب، وهـي مشـتقة مـن) بكيمون(كلمة : البكيمون -2 ، خـالف مـا شـاع أ

الشـركة الـيت صـنعته وجنحــت ) سـوني بـالي ستيشــن(منافسـة جتاريـة بــني شـركة  كلمـات لسـب الـذات اإلهليـة،حيث أثــار هـذا العمـل
، وشركة    . اليت تعود لليهودي ، الذي كان وراء تلك الشائعات) والت ديزني(اقتصاديًا
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تمـــع اليابــاين بعــد احلـــرب العامليــة الثانيـــة والــيت خرجـــت اليابــان منهـــا  إن البكيمــون هــو تعبـــري عــن  رفـــض حلالــة اجتماعيـــة ســادت ا
تمــع  مهزومــة حيــث منعــت مــن العنايــة بــاجليش واجلوانــب العســكرية، وخشــية افتقــاد اجلــيش للــروح القتاليــة وروح املواطنــة، ويــرتك ا

م . )28(على اخلدمات اإلنسانية فقـط، ويضـعف بـذلك الـوالء للـوطن، مـن هنـا جـاءت فكـرة البكيمـون االنكفاءبدون محاية و  وكـأ
يكا من األسلحة فنستطيع بقدراتنا العلمية واهتمامنـا باهلندسـة الوراثيـة أن نصـنع أسـلحة مـن الَريقـات املوجـودة إذا منعتنا أمر : يقولون

والعجــــب أن تصــــدر الفتــــاوى، ويتــــورط مشــــايخ وعلمــــاء األمــــة . الفكــــرة ختــــدم عمليــــة الرتبيــــة الوطنيــــة يف اليابــــان هــــذه.. يف الطبيعـــة
ية؟أما احلـديث عـن الفسـاد األخالقـي فيـه يتجلـى يف كثـرة العالقـات الغراميـة الـيت حيتويهـا، بتحرميهم له، ألنه حيوي ثقافة يهودية وبوذ

م كيفمـا  ـا الـذكور يف اليابـان مقارنـة بالنسـاء، إذا هـم حيلـون مشـكال واليت يسعي منتجه من خالهلا لكسـر شـدة احليـاء الـيت يتسـم 
  .املنشـــــأ، دون متحــــــيص أو مراجعـــــة وال حـــــىت مالئمــــــة تكمــــــن يف عرضـــــه علـــــى حالــــــه كمـــــا جـــــاء مــــــن بلـــــد يتصـــــورون، ومشـــــكلتنا

  :تكمن أهم آثارها فيما يلي:أثر أفالم الكرتون على الهوية: ثانيا -
يف صناعة الكرتون، فالتحرر والتمرد علـى القـيم ميثـل قمـة سـلم  انعكستُميثل جزءاً من الثقافة الغربية، واليت  :التمرد على القيم -أ

ـة ال  األجيـال للحرية، خبالف بيئتنا، اليت تقـوم علـى تنشـئة د املالزمةالفضائل، للتخلص من القيو  علـى الفضـائل، منطلقـني مـن الغْرييَّ
، فجــاءت أفــالم الكرتــون )29(، فالرتبيــة اإلســالمية املهــم فيهــا أن حتــس بغــريك)أنــا أوالً : (الذاتيــة، بينمــا هــم ينطلقــون مــن الذاتيــة، أي

بتحطيمــه للقـيم، الــذي  ريــــمي الغـزو الثقـايف والفكــري واالجتمـاعي، وهــو مـا جيسـده مسلســلوأقامـت لنـا شــروخا يف الرتبيـة؛ بســبب 
  ومــــا الــــذي يبحــــث عنــــه إذاً؟ ! فــــأين قيمــــة األســــرة؟.. يبحــــث عــــن أمــــه وعنــــدما جيــــدها يعــــرض عنهــــا ويبحــــث عــــن شــــيء جديــــد

، الـــذي )تـــوم وجيــري(علــى إنتــاج صــدرت مقالــة يف أمريكـــا مبناســبة مــرور مخســـني ســنة1996أفريــل  يف :ترســيخ حــق اليهـــود -ب
نا تـوم وجـريي؛ سـعيا: وقال كاتب املقالة اليهـودي. اليهودية) تيرنر(أنتجته شركة  عْ لتكـريس حـق اليهـود يف فلسـطني، مـن خـالل  َصـنـَ

فضــلون صــاحب البيــت علــى الوافــد، إال أننــا أرادنــا ُ د ويقدمــه أن يتقبــل املشــاهد الالواعــي الوافــ التــأثري علــى الالشــعور؛ فكــل النــاس ي
ـــب بصـــاحب  علـــى صـــاحب البيـــت، كمـــا أن القـــط أوىل بالرتبيـــة داخـــل البيـــت، وبتقـــدمي ِ الفـــأر بصـــورة املـــاكر، الـــذكي، يصـــنع املقال

  !.يكرس أحقية الوافد على صاحب الدار، أي دهاء وأي خبث؟ ، وهو ما!األرض، ا جعل أصحاب البيت يطردون القط
كــم األرض: "جـوهر العقائـد اليهوديـة الــيت جنـدها يف كتـبهم الدينيـة هــذه الفكـرة:البحـث عـن األرض بصـيغة األم -ج أي .." إن أمّ

بيــــل ، وزينــــة ونحــــول: الولــــد هــــو األرض، ونفــــس الشــــيء بالنســــبة ل ريمــــي، لــــذلك كــــان الــــذي يبحــــث عنــــه !األرض المقدســــة
األم؟، سـعيا مـنهم لنشـر الصـهيونية، يعـرض عنهـا؟ إذاً األرض هـي  البيولوجيـة ، الكل يبحث عن أمـه وعنـد اللقـاء بـاألموسيباستيان

  .وما احملافظون اجلدد إال دليال قاطعا على ذلك
ــا صــدرت عــن قــوم :أثــر أفــالم الكرتــون علــى العقيــدة -ثالثــا- مــن املنطقــي أال تنســجم أفــالم الكرتــون مــع العقيــدة اإلســالمية؛ أل

م وهــم مــا بــني يهــودي ونصــراين وبــوذي، فمعظــم الشــ ركات املتخصصــة يف الكرتــون شــركات ميلكهــا يهــود حيــاكون عقائــدهم وأديــا
  .)30(كلها متصهينة تكاد تكون إسرائيلية) Fox(و) Cnn(وحىت حمطتا) والت ديزني: (والسيما املشهورة منها

هــو رب اليهــود كمـا يزعمـون، ف التـوراةمـثالً، الــذي جـاء يف ) يهـوا(هـذا مـا يفسـر ظهــور أثـر العهـد القــدمي يف أفـالم الكرتـون، كاإللــه 
، فلـيس احلـديث عـن دور اليهـود !، الـذي ميثـل التصـور العقائـدي عنـد اليهـود)سـوبرمان(شاب وسـيم، خـارق القـدرات، يعـربِّ عنـه بــ 

  :يف اإلعالم دربًا من دروب املؤامرة بل حقيقة يعرفها كل من عمل يف حقل اإلعالم، ومن أهم آثار أفالم الكرتون على العقيدة
ـا اإلسـالم ويظهـر يف بعـض أعمـال مـن األ: تعدد اآللهة  -أ مـور العقائديـة الوحدانيـة هللا، أمـا تعـدد اآلهلـة فهـو مـن الوثنيـة الـيت حار

ـــا تغـــرس يف نفـــس  ،إذ تصـــدر هـــذه الوثنيـــة عـــن ثقافـــة إغريقيـــة،ختالف عقيـــدتنا)بوكاهـــانتس:*(الكرتـــون مثـــل وتصـــورنا اإلســـالمي أل
م اإلميانيةاألطفال والناشئة تصرف األبطال وامللوك والعباقر    .ة يف الكون، غري اهللا عز وجل، فضالً عن العبث بفطر
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غاية الرتبية اإلسالمية ترسيخ أركان اإلميان ومنها اإلميان بالقـدر، لكـن جـل مسلسـالت الكرتـون جتسـد أن القـدر :تشويه الَقدر-ب
، ولنـايف مسلسـل !اده سـبحانه وتعـاىل، وهذا جيعل الطفل يشكك يف عدل اهللا ، وصـواب أحكامـه علـى عبـ!ضد الضعفاء من البشر

مازالـت األقـدار تتـابع رميـي، وكـأن اهللا ضــاقت : خـري دليـل، الـذي تـأيت األقـدار وتبعــده عـن أمـه، وزاد املـدبلج الطـني بلـة بقولــه يمـير
ُ على اهللا  ال ، فسيحقدريمي،وأمام حب الطفل الشديد لشخصية ريمي رمحته بـ   .)31(..!حمال الطفل

ـا الـيت وهبهـا اهللا لإلنسـان، ومـن َمثّ فـإن أفـالم :الم الكرتون على الفطرةأثر أف -رابعا- نعين بالفطرة اإلمكانات والقدرات املسلم 
الكرتـون قـد أحـدثْت شـرخا يف فطــرة األطفـال، فكلنـا حنـب اخلــري، حنـب الفضـائل، والفطـرة  تشــكل ميـوالً حنـو اإلميـان، إال أن عبــث 

 -أ:دورهـا السـليب يف يف صراع مع نفسه وغريه من قـوى الطبيعـة الـيت خلقـت لـه وخلدمتـه، ويتجلـى أفالم الكرتون بالفطرة وقع الطفل
ـــا تطمـــح ألن تكــــون:العنـــف  ينمـــي يف اإلنســــان غرائـــز العدوانيـــة، فالواليــــات املتحـــدة أكـــرب مســــوِّق للعنـــف يف أعماهلـــا الفنيــــة؛ أل

ُـرىبَّ الشــعب ت) فيتنــام(عسـكرية، وقــد علمتهــا  ربيــة حيتمــل العنــف الشـديد، فاصــطبغ ذلــك يف معظــم أفالمهــا، واملتــابع أنــه ينبغــي أن ي
 :للـدراما األمريكيـة جيــدها درامـا عنـف، بينمــا الـدراما الفرنسـية تغلــب عليهـا النزعـة اإلنســانية، ومـن األعمـال الــيت قامـت علـى العنــف

ديد، وهـو أمـر خطـري جـداً علـى األطفـال، ، الـيت تشـجع علـى العنـف والـبطش الشـ)باتمـان)*(النمـر المقنـع)*(أبطال الـديجيتال*(
يف الواليـات 1993والسيما إذا قُدم هلـم علـى أنـه سـلوك الكبـار، فالطفـل مولـع مبحاكـاة الكبـار يف سـلوكهم، ويؤسـف أن يسـقط عـام

بتدائيــة طفــل يوميــًا طفــل باملرحلــة اال20مبعــدل: املتحــدة األمريكيــة وحــدها ســبعة آالف طفــل يقــتلهم أصــدقاؤهم بعيــارات ناريــة؛ أي
  )32(!سرق مسدس أبيه، وجاء إىل املدرسة، وقتل أحد زمالئه

تشــويه الفطــرة الســليمة الــيت خلــق اهللا اإلنســان عليهــا، ووجــود الفطــرة مــن أهــم عوامــل اجتمــاع البشــر،  أي :العبــث الفطــري -ب
ســه مــن امــتالك بعــض النــاس فالبشــرية اآلن حبكــم الضــغط العــاملي املصــحوب بالســعي وراء التسلح،أضــحى اإلنســان خيشــى علــى نف

لألســلحة الــيت تــرهن مصــري البشــر، نـــتج عــن ذلــك نــوع مــن التــآلف اإلنســـاين، واملســرية الــيت نــاهزت املليــونني والنصــف يف بريطانيـــا 
  .التقارب اإلنساين رغم الصراع التارخيي بني املسلمني والغرب ضد احلرب على العراق هي دليل على2003 وأمريكا عام

،فلنــا أن !بــدأ ذلــك بتشــويه املخلوقــات، فحينمــا يصــور حتــول األرجوحــة اىل وحــش يضــم الطفــل وخينقــه:الفطــري جوانــب العبــث* 
، املتمثـل يف الكـوابيس والتبـول الليلـي الـالإرادي، وانفصـام الشخصـية ورمبـا اهللوسـة، فعنـدما !نتصور األثر السليب على توازنـه النفسـي

ُ بسريره ، ..يتم العبث بالفطرة، لن يثق الطفل ،وعندما تتحول الَريقات الصغرية إىل كائنـات هالميـة تريـد أن تقضـي علـى البشـر مجيعـًا
 طــارق بــن زيــاد، أو فخالــد بــن الوليــدالعبــث الفطــري صــورة األبطــال يف الــذهن ،  ســيكره الطفــل الفراشــات، وال ميكــن أن يشــوه

ين واألبطــــــال بصــــــورة ) والســــــيما األطفــــــال(، فمــــــن طبيعــــــة البشــــــر!غــــــري ســــــوية ؟ تصــــــورمها شخصــــــية يســــــتحيل أن يتصــــــوروا اخلــــــريِّ
إجيابية،والشخصية السيئة ال ميكن تصورها إال بشعة، تلكم هي الفطرة تقِرَن اجلمال بـاخلْري والقـبح بالشـر فتـأيت أفـالم الكرتـون وتغـري 

  .من الصورة النمطية السائدة لدى الطفل
  :أما اجلوانب اإلجيابية فهي كثرية، نلخصها فيما يأيت:طفلالجوانب اإليجابية ألفالم الكرتون على ال: المطلب الثاني -
  :يتجلى ذلك يف:األثر اإليجابي ألفالم الكرتون على اللغة و تنمية الحس الجمالي: الفرع األول -

إذ كشـفت  الواسـع ألفـالم الكرتـون، االنتشـارالدبلجة أو الرتمجة إىل اللغة العربية الفصحى، واليت صاحبت : تقويم لغة الطفل: أوال
تمــع اجلزائــري عامــة،واألطفال خاصــة لــدىإحــدى الدراســات أن أفــالم الكــارتون ســامهت يف ترســيخ اللغــة العربيــة  فــالنطق . أفــراد ا

عنــد الكبــار، وقــد أحســن صــنعًا عنــدما مت اختيــار اللغــة العربيــة الفصــحى لعمليــة الدبلجــة،كما أن  لــدى الناشــئ الصــغري أصــحَّ منــه
ـــتم بتنقيــة أفــالم الكرتــون اهتمـــت باللغــة العربيــة الفصــحى، كشــركةبعــض الشــركات اللبنا ـــر الشــرق األوســط(نيــة الــيت مل  ْ الـــيت ) عب
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ـا مل تركـز علـى تنقيـة العمـل أخالقيـا، ويف هـذا السـياق ال بـد مـن اإلشـارة )ساسوكي(دبلجت ـزت علـى اللغـة العربيـة رغـم أ ، واليت رَكَّ
  .ونشرها يف وسط األطفال يف تعزيز اللغة العربية القومية )رة أطفالالجزي(وقناة)  Space toon(إىل دور قناة 

ـــا ـــر اإليجـــابي ألفـــالم الكرتـــون فـــي تنميـــة الحـــس الجمـــالي: ثاني ألفـــالم الكرتـــون دور مهـــم يف تنميـــة احلـــس اجلمـــايل لـــدى :األث
  :الطفل،من خالل اللون والكلمة

اهيـة املنتقـاة ملالبـس الشخصـيات، وعناصـر الصـورة اخلارجيـة مـن مـن خـالل األلـوان الز :تنمية الحس الجمالي عـن طريـق اللـون -أ
  .أشجار ومنازل املدينة وشوارعها، أو عناصرها الداخلية من أثاث منزيل وحنو ذلك،واليت تعطي نوعًا خاصًا من احلس اجلمايل

ــــز املدرســــة اليابانيــــة يف الرســــم بــــدقتها يف اختيــــار األلــــوان، ومــــن يتــــابع أفــــالم الكرتــــون   .اليابانيــــة يلمــــس هــــذا املعــــىن بوضــــوح وتتميَّ
وأمهيــة اإلثــراء اللــوين للطفــل ال حتتــاج ملزيــد الشــرح ، ملــا هــو معلــوم مــن حاجــة الطفــل إىل إغنــاء حاســة البصــر؛ إذ لــيس عنــده خــْربة 

لـون األصـفر والربتقـايل بصرية كافية، فيحتاج إىل إثراء اخلْربة البصرية، بسبب ضعف التمايز اللوين لديه يف أول عمـره، فـال مييـز بـني ال
تنميــة الحــس  -ب. مــثالً يف ســنته الثانيــة، فيحتــاج إىل نــوع مــن النصــاعة اللونيــة، وأفــالم الكرتــون قــدمت لــه يف ذلــك شــيئًا مهمــاً 

واألغنيـة، والسـيما يف الشــارات، فكلمـات األغنيــة  ومــن القضـايا اجلماليــة يف أفـالم الكرتـون األنشــودة :الجمـالي عـن طريــق الكلمـة
ــل ذلــك بــاألداء الفــين اجليــد، فمــثالً جنــد مجــال كلمــات .تميــزة يف األغنيــة تثــري الــذوق اجلمــايل للطفــل، وجتعــل لــه أذنــًا مسَّاعــةامل ويكمُ

  . ، كانت يف غاية التميز)صراع الجبابرة(أغنية الشارة وحسن األداء يف مسلسل 
إن ألفـالم الكرتـون دوراً كبـرياً :الع وتعزيـز القـيم اإليجابيـةاألثر اإليجابي ألفالم الكرتون على تنمية حب االطـ: الفرع الثاني -

  :يف تنمية حب االطالع، وتعزيز القيم اإلجيابية للطفل
حيتاج الطفل إىل التعرف على ما يف هذا الكون ألن خْربات الطفل حمـدودة، وهـو حيتـاج :تنمية حب االطالع لدى الطفل: أوال –

: حنوها من أعمال األطفال ختصصت مبنح الطفل أفقًا معرفيًا يلـيب حـب االسـتطالع لديـه مثـلإىل خْربات جديدة، فأفالم الكرتون و 
ـرت معلومـات الطفـل، وفتحـت إسألوا لبيبة*،باص المدرسة العجيبة*،مدينة المعرفة* ، وأعمال كثرية ختصصت يف هذا املساق، أَْث

، وهــو برنــامج وثــائقي أمريكــي معــرَّب، ومسلســل )جغرافيــا الوطنيــةال: (ومثــة أعمــال غــري كرتونيــة مثــل.. لــه أفقــًا علميــًا واســعًا جــداً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا سمســــــــــــــــــــــــــــــــم( ــــــــــــــــــــــــــــــــدى الطفــــــــــــــــــــــــــــــــل).. افــــــــــــــــــــــــــــــــتح ي ـــــــــــــــــــــــــالع ل ــــــــــــــت بتلبيــــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــب االطـــــــ   .)33(قامــــــــــــــــــ

ـــا تعتـــرب منهجـــًا )Spacetoon(والننســـى الفواصـــل املتميـــزة الـــيت تقـــدمها قنـــاة  ، فقـــد كانـــت غنيـــة جـــداً باملعلومـــات، إىل درجـــة أ
ــرت إىل حــد كبــري اجلوانــب املعرفيــة لــدى الطفــل، وكانــت ســببًا مهمــًا يف تثقيــف الــنشءتعليميــا بامتيــاز،ألن أفــالم الكر  فعلــى . تــون أَْث

املختصــني يف شــؤون تربيــة الطفــل تصــميم منــاهج متكاملــة توضـــع إىل جانــب املنــاهج املدرســية التقليديــة؛ ألن أفــق الرســم الكرتـــوين 
  . )34(ضيف إىل ذلك ما حتمله آلية الرسوم املتحركة من التشويقأوسع؛ مما يسمح بتطبيقات معرفية متعددة،فما بالك إذا أ

  :األثر اإليجابي ألفالم الكرتون في تعزيز القيم لدى الطفل: ثانيا -
ال ميكن غض الطرف عما قامت به أفالم الرسوم املتحركة من دور إجيايب يف تعزيز القيم الصـاحلة، قـيم ميكـن لإلنسـان أن يرتقـي مـن 

صــراع اجلبابرة،كــل هــذه األعمــال عــززت *فــادي،:*العالقــات والــروابط االجتماعيــة، والــدعوة إىل حــب الــوطن، مثــل خالهلــا، كتعزيــز
تشـري أن إنتـاج اليابـان مـن أفـالم الكرتـون 2000، إال أن إحصـاءات عـام..اإلنسـان مـن خالهلـا ارتقـاءنوعًا من القـيم، الـيت تسـهم يف 

، والرقم السنوي لليابا22بلغ  ، خبـالف الـدول مجيـع العربيـة الـيت يف أحسـن األحـوال، ..!ساعة تقريبـاً 1166ن مبفردها هوساعةأسبوعيًا
، ناهيك عن فرق النوعية واجلودة املتميزة اليت تفتقد إىل الدقة12ال تقدم إال   ).35(ساعة سنويًا
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  :ر حيتـاج إىل حلـول موضـوعية مدروسـة مثـلاملسافة يف اإلنتاج بيننا وبـني الغـرب كبـرية، واألمـ:)توصيات واقتراحات(  الخاتمــــــــة -
ألن احلاجـة كبـرية جـداً، ولـذلك تضـطر شـركات :تطوير صناعة الكرتون وهو أمر مهم وضروري مـع محاكـات الواقـع المعـاش.1

  .لعربيةاإلنتاج الفين إىل عملية الدبلجة، فتأيت باألعمال الغربية مبا فيها من سلبيات سبق ذكرها، مث تقوم بدبلجتها إىل اللغة ا
م وعقــوهلم يف مكــان آخـــر، إن :توســيع دائــرة إعــالم الطفـــل.2 حــىت نتــدارك ثقافـــة أجيــال املســتقبل؛ فأطفالنــا يف أحضـــاننا، وقلــو

  . النشء الواعد على خطر عظيم ما مل تتنبه مؤسسات الرتبية والتعليم واإلعالم
ويبقــى دور اآلبــاء يتمثــل يف تقنــني مشــاهدة . ات نفســهاهــذا األمــر يقــوم بــه املــربني واحملطــ:ترشــيد فتــرات بــث بــرامج األطفــال.3

م يف اختيار ما يناسب أعمارهم   .و ينفعهم، واختيار ما يناسب البيئة وثقافتها من األعمال الفنية التلفزيون ألبنائهم ومساعد
، واجتماعيـــــ:إحـــــداث مراكـــــز دراســـــات لتنميـــــة الطفـــــل.4 ،يشـــــرف عليهـــــا خمتصـــــون، وتعـــــىن بتنميـــــة الطفـــــل تربويـــــًا   .وإعالميـــــاً  ًا
  .تناسب الطفل العريب عموما، واجلزائري خصوصا، وتتناول تراثه وتارخيه و أخالق جمتمعه :تصميم برامج أطفال -5
  .اليت ال تتناسب مع قيم جمتمعنا العريب، خصوصا يف حال تضمنها قيم سلبية :منع استيراد برامج الرسوم المتحركة -6
 .يشاهدونه، وحتديد الربامج وساعات املشاهدة اليت تفيد أطفاهلمفيما : ألبنائهم مناقشة الوالدين -7

  
 الهوامش

  .205، ص1997اخلوري نزها، أثر التليفزيون يف تربيةاملراهقني، دار الفكر اللبناين، لبنان، -1
  .16ص ،1996عبد اخلالق سهام، الرسوم املتحركة يف التليفزيون املصري، رسالة ماجستري، قسم اإلعالم والصحافة، -2
  .08ص، 2011 الكناين حسن، اإلعالم الفضائي واجلنس، دار أسامة للنشر والتوزيع،-3
  .560، املعجم الوسيط اجلزء الثاين، ص13ابن منظور، لسان العرب، الطفل، اجلزء  -4

5- Enfant être humain dans l’Age de enfance, cf. petit rebert1, dictionnaire, édit. Société de nouveau Littré, 
paris, 1978, P .15  

   05: سورة احلج اآلية-6
  09 :سورة النور، اآلية -7
  24ص، 2007، منتصر سعيد محودة، محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالمي، دار اجلامعة اجلديدة-8
ـــري، رســـالة ماجســـ-9 ـــانون األســـرة اجلزائ ـــاس، مصـــلحة الطفـــل يف ق ـــد، : تري، قـــانون األســـرة املقـــارن، جامعـــةبـــن عصـــمان نســـرين إين أيب بكـــر بالقاي

  11ص، 2009 تلمسان،
  18منتصر سعيد محودة، مرجع سابق، ص-10
  1997اتفاقية حقوق الطفل، ملنظمة األمم املتحدة، عام-11
  "د قبل ذلك، بموجب القانون المطبق عليهكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرش:" من اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل)01(املادة-12
  22/10/2017:متصفح بتاريخ https://www.almaany.com:معجم املعاين اجلامع، األنرتنت، املوقع-13
  21/10/2017:متصفح بتاريخ، rbia/248.htmhttps://saaid.net/ta: عماد الدين الرشيد، آثار أفالم الكارتون على الطفولة، املوقع-14
  نفس املرجع السابق-15
  84ابن منظور، مرجع سابق، ص-16
  04 :سورة القلم، اآلية-17
  137 :سورة الشعراء، اآلية-18
  47ص ،2004، دار األفاق العربية، مدينة النصر، مصر، 1، ط3حممد ثامر، ج: أبو حامد الغزايل إحياء علوم الدين، احملقق-19
  https://www.aluka.net/saria/0169571:شبكة األلوكة، اخللق، املوقع-20
  معجم املعين اجلامع، املرجع السابق-21



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
344  

 

 .2009املؤمتر الوطين لألمن الفكري، الرياض، السعودية، : حممد بن مجاعة، التعددية الثقافية ومفهوم اهلوية املتعددة األبعاد، مداخلة يف-22
  .23، ص2010، بريوت احملروسة للطباعة والنشر، 4، ط"قراءة يف اإلعالم املعاصر واإلسالمي" ن، اإلعالمحممد منري سعد الدي-23
  .عماد الدين الرشيد،مرجع سابق، نفس املوقع-24
  .16 ص، 2004عليان عبداهللا اجلوين، القيم املنظمة يف أفالم الرسوم املتحركة، مداخلة يف املؤمتر الرتبوي األول،فلسطني ، نوفمرب عام -25
  .75حممد منري سعد الدين، مرجع سابق، ص-26
  .07دمية عمر خليل احلاج يوسف، مرجع سابق،ص-27
  .عماد الدين الرشيد، املرجع السابق، نفس املوقع-28
  https://anthrolamontada.Net/t-551:إبراهيم الساعدي، ما هي القيم،األنرتنيت، املوقع-29
  .09، املرجع السابق، صدمية عمر خليل احلاج يوسف-30
  .عماد الدين الرشيد،مرجع سابق، نفس املوقع-31
  .18عليان عبداهللا احلويل، مرجع سابق، ص-32
  18نفس املرجع السابق، ص-33
  .عماد الدين الرشيد، مرجع سابق، نفس املوقع-34
  .09دمية عمر خليل احلاج يوسف، مرجع سابق، ص-35

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
345  

 

  .ات التواصل االجتماعي وتأثيرها على أنماط االتصال األسري لألبناءشبك      
  "سطيف"دراسة ميدانية على عينة من تالميذ ثانوية مالك بن أنس 

  . 03جامعة الجزائر  :عبد الحكيم عمارية 
      hakimammaria@gmail.com: البريد االلكتروني    

  . 03جامعة الجزائر : كامل نجيب  
         nadjibkamel3@gmail.com: البريد االلكتروني    

  :الملخص

، جاءت العديد من التطورات وظهرت معها 2.0مع التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصال وبروز االنرتنيت والويب      
لتواصل االجتماعي اليت تتسم بالتفاعل والتواصل الالحمدود، وأيضا بالعديد من السلبيات اليت ختص التنشئة االجتماعية شبكات ا

الذي " الفيسبوك"والتواصل األسري للعائلة اجلزائرية، خاصة بالنسبة للطفل الذي نشأ يف ظل هذه الشبكات االجتماعية وحتديدا 
كل هذا حناول تقييمه . فل، وغيب النمط االتصايل لألسرة القائم على التواصل واحلوار املستمرينخلق منطا انعزاليا ووحدانيا للط

  .والبحث فيه من خالل دراستنا هذه، اليت تتعلق بتأثريات شبكات التواصل على أمناط االتصال لدى األبناء يف االسرة اجلزائرية
 .  وك، األسرة، أمناط االتصال األسريشبكات التواصل االجتماعي، الفيسب :الكلمات المفتاحية

Résumé :  
Avec l'évolution des techniques d'information et de communication et l'apparition de l'internet et du 
web 2.0, plusieurs développements sont apparus accompagnés des réseaux sociaux qui se caractérisent par 
l'interaction et la communication illimitées ainsi que les inconvénients qui touchent à la constitution 
sociale et la communication inter-familiale dans la société algérienne, en particulier chez l'enfant qui s'est 
agrandi sous l'effet de ces réseaux sociaux notamment le Facebook qui a instituté sa désocialisation et a 
écarté le rôle de la famille. C'est tout ce qu'on essaierons d'évaluer et de chercher à travers notre étude 
qui vise les impacts des réseaux sociaux sur les modes communicationnels chez les enfants dans la société 
algérienne 
 Mots clés: réseaux sociaux, Facebook, société, modes communicationnels inter-famillales. 

  
  :مقدمة
تعترب مرحلة الطفولة من اهم املراحل العمرية يف حياة الفرد، حيث تبدأ مرحلة نشأة الطفل وفق القيم اليت يتعايش معها،      

هذه املرحلة العمرية يف هذا القرن تأثرت كثريا بعديد . ى هذه املرحلة أساسي لبناء الشخصية والقاعدة املتينة للمجتمعوالرتكيز عل
املتداخالت اليت غريت من منط احلياة لدى األسر عامة واألطفال على وجه اخلصوص، وهذه التأثريات جاءت ممثلة يف مواقع 

لذي اقتطع جزءا كبريا من حياة الطفل داخل األسرة، فانعدم االتصال والتواصل والتفاعل ا" الفيسبوك"التواصل االجتماعي خاصة 
داخل االسرة، حيث جتد الطفل يف عزلة اجتماعية أو باألحرى يف عامل اجتماعي افرتاضي يؤثر سلبا أكثر من اإلجياب على حياة 

مل أمهية االتصال االسري الذي حيدد بناءات. الطفل الشخصية واهلوية لدى الطفل، واليت اتسمت بطابع  وهذا دون أن 
هذه املؤثرات غريت ومسحت االتصال بني األبناء واآلباء . االفرتاضي يف عصرنا هذا أكثر من االتصال والتعايش يف العامل احلقيقي
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اضي ال ندري حجم والذي نتج عنه تباعد وإن أمكن أن نقول أنه تباعد ذهين فالطفل حاضر جسديا ولكن ذهنه يف عامل افرت 
ا خاصة مواقع التواصل  اخليبة اليت جينيها من وراء هذا االستعمال، فتشري الكثري من الدراسات أن ما جاءت به االنرتنيت وتطبيقا

قطعت أواصر العالقات داخل االسرة وغابت فيها ادوار العاطفة خاصة مع األبناء الذين اجته الكثري ) الفيسبوك ( االجتماعي 
هذا األمر ألزم . يف ربط عالقات مع الواقع االفرتاضي الذي غيب أدوارهم يف الواقع احلقيقي وطرح مشكل العزلة واالنفرادية منهم

  .والح خبطاب اعالمي ينوه إىل النظر يف اخللل الذي بات يعطل دور االسرة كأول مؤسسة يف التنشئة االجتماعية
  

  : إشكالية الدراسة
ق أو مؤسسة اجتماعية تساهم بشكل كبري يف طبع وبناء شخصية الفرد خاصة منهم األطفال، فالتنشئة إن األسرة عبارة عن نس

تمع وهذا كله مرتبط أساسا بعملية االتصال بني الطفل واحمليط  يئته لالندماج يف ا االجتماعية تعتمد أساسا على الطفل و
الذي يلعب دورا حامسا يف التفاعل والتواصل املستمرين لتنشئة اجتماعية  املوجود فيه وأكثر تركيزا مرتبط بالطفل وحميطه األسري،

لكن هذا قابله ظهور شبكات التواصل االجتماعي اليت شكلت فضاء يليب حاجات الطفل وغرائزه يف حب االكتشاف . سليمة
كينونة تليب حاجياته النفسية    واإلحساس بالتملك ونظرة حب الذات وهو ما توفره هذه الشبكات للطفل، الذي بدوره جعل منها

ال الزمين الذي كان خمصصا أو ميأله اللقاء  واالجتماعية واملعرفية بدرجة أقل، من خالل جذب األطفال وحجز وقت مثني من ا
  .والتواصل بني أفراد األسرة، وهو ما انعكس يف ظاهرة االنعزالية والفردانية والتهرب من الواقع والتواصل األسري

  :  ة هذا اإلشكال ارتأينا معاجلته من خالل طرح اإلشكالية التاليةلدراس
  ؟ األسرةداخل  األبناءعلى أنماط اتصال " فيسبوك"كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي

  :لإلجابة على اإلشكالية نطرح  التساؤالت الفرعية التالية
  ؟"فيسبوك"ي ما هي عادات وأمناط استخدام األبناء ملوقع التواصل االجتماع -
  ما نوعية العالقة التواصلية بني األبناء و أفراد األسرة أثناء استخدام الفيسبوك  ؟ -
  كيف أثر الفيسبوك على أمناط اتصال األبناء مع أفراد األسرة ؟  -
  

  :الخلفية النظرية
االت يف العالقات األسرية اليت تربط بني أفراد ا: مجاالت االتصال األسري ألسرة، وتساهم يف استمرارها وخلق تتمثل هذه ا

تمع وتتمثل يف  : جو يساعد على إعداد أفراد فاعلني يف ا
ما جتاه تنشئة أطفاهلما و اختاذ  .العالقة بين الزوجين - تقوم هذه العالقة على أساس احلقوق الزوجية لكل منهما ، ومسؤوليا

  ).  169،  2006فاتن شريف ، ( ماعية و االقتصادية لألسرةالقرارات األسرية ، و دور كل منهما يف املسؤولية االجت
هذه العالقة تقوم على تعليم األبناء القيم املستوحاة من الشرائع السماوية و املعايري االجتماعية،  .عالقة اآلباء باألبناء -

م عن كل ما هو غري فالوالدان يعلمان أبناءمها القيم و احلقائق و املفاهيم واألمناط السلوكية و كل ما هو م رغوب و يبعدو
مرغوب مثل طريقة األكل و امللبس و طريقة التعامل، و اليت تكتسب عن طريق التكرار أو التقليد أو املمارسة أو السلطة الوالدية 

  ).32، ص 2003سلوى عثمان صديقي، ( 
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االبن األكرب مبكانة أكرب من إخوته ألنه ميثل  وجد أنه العالقة بني اإلخوة تتسم بالقوة و التضامن، و حيظى .عالقة األخوة -
أبيه فيعطي األوامر إلخوته و أخواته األصغر منه أو على األقل بتهديدهم بالعقاب و عليهم إبداء الطاعة و االحرتام، أما العالقة 

و الشقيقات مبسؤولية اإلخوة عن بني األخوات فهي عالقة تقوم على املودة و التعاون املشرتك بينهن، و تتسم العالقة بني األشقاء 
م ورعايتهم   ) .  206فاتن شريف ، مرجع سابق ، ص( أخوا

  :أنماط االتصال األسري
جند أن حتقيق احلاجات املتبادلة لألسرة شيء مرغوب وحمبب، ومن مث فإن االتصال بني الزوجني : نمط االتصال المفتوح-

 .االحرتام واألمانة والصدق واإلحساس مبشاعر الطرف اآلخرواألبناء يكون حبرية ومباشر ويتسم باالنسجام و 
يالحظ يف هذا النوع أن أمناط االتصال والتفاعل بني الزوجني واألبناء حتكمها جمموعة من القواعد  :نمط االتصال المغلق-

ا حتدد ما الذي ميكن التعبري عنه حبرية، و  ما ليس من الضروري التعبري عنه الشديدة، تلك القواعد سواء كانت ظاهرة أو ضمنية فإ
على اإلطالق، فقد تظهر عدم القدرة على مناقشة املوضوعات احلساسة خشية التصادم أو حدوث ردود فعل انفعالية غري مقبولة، 

  ). 34-32، ص ص  2004حسن مصطفى ، .( و قد تزداد هذه املوضوعات لدرجة أن الفرد يرغب يف التجنب واإلحجام
  :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

تربز األمهية يف إلقاء نظرة واقعية على العالقة االتصالية لألبناء بباقي أفراد األسرة يف ظل سيطرة شبكات التواصل  :أهمية الدراسة
وغياب  إليهااالجتماعي على كامل االهتمام والوقت للطفل يف اجلزائر، العتبارات تتمثل يف توفر هذه الشبكات وسهولة الوصول 

  .احللول وإجيادبة يف االستعمال، وبالتايل وجب معاجلة هذه اإلختالالت من خالل إعطاء نظرة واقعية كمنطلق للدراسة الرقا
دف الدراسة إىل حتديد العالقة االتصالية بني اآلباء واألبناء يف ظل العالقة االفرتاضية والالحمدودة لألبناء مع  :أهداف الدراسة

  .، واخلروج جبملة من التوصيات اليت تعاجل املوضوعاألسرة، ومنها فهم نسق التفاعل لألبناء داخل شبكات التواصل االجتماعية
  :  تحديد المفاهيم

هي جمموعة من املواقع املتواجدة على شبكة االنرتنيت تعتمد على املستخدمني بالدرجة األوىل يف  :شبكات التواصل االجتماعي
ماهر عودة الشمايلة، . ( داخل جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات االهتمام واالنتماء عملها فتتيح فرصة التواصل والتفاعل

  ).209، ص 2015
  .وهو عبارة عن شبكة اجتماعية ميكن الدخول اليه جمانا وتديره شركة فيسبوك حمدودة املسؤولية كملكية خاصة هلا: الفيسبوك

  )205،ص  2015مروى عصام صالح ،( 
وهو يتبع شركة حتتل نفس االسم، ويسمح ملستخدميه  2004يف شهر فرباير  إطالقهموقع اجتماعي مت كما انه عبارة عن 

  )350،ص 2013عامر إبراهيم قنديلجي ،. (بتكوين عدة شبكات فرعية واالنضمام إليها من نفس الفرع
خالهلا يتم تعليم وتدريب الفرد ألداء هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الفرد ويتفاعل مع أعضائها ومن : األسرة

تمع ...األدوار املنوطة به اجتماعيا واقتصاديا    )24، ص 2015إبراهيم جابر السيد ،.(اخل على مستوى األسرة وا
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االتصال األسري هو تلك العالقة اليت تقوم بني أدوار الزوج و الزوجة و األبناء مبا حتدده األسرة، : األسريأنماط االتصال 
ويقصد به أيضا طبيعة االتصاالت و التفاعالت اليت تقع بني أعضاء األسرة و من تلك العالقة اليت تقع بني الزوجة و الزوج و بني 

  )218، ص 2004صاحل حممد علي،( األبناء و اآلباء و بني األبناء أنفسهم 
وهذا االختيار تفرضه طبيعة املوضوع وطبيعة ان اختيار املنهج هو أساس سري عملية البحث العلمي احملكم،  :منهج الدراسة

جمموعة من اإلجراءات والطرق "هو " موريس أنجرس"و املنهج حسب . املعاجلة العلمية له للوصول إىل أفضل وأدق النتائج
  ).36، ص 2006موريس أجنرس ، ." (الدقيقة املتبناة من أجل الوصول إىل نتيجة

حتديد  أساسدراسات اإلمربيقية، فيقتضي األمر االعتماد على املنهج الوصفي الذي يقوم على تنتمي إىل ال أيديناالدراسة اليت بني 
ا، والتعرف على حقيقتها يف أرض الواقع   . خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني متغريا

على مجع  األخرييعمل هذا  األسرةومبا ان هذه الدراسة حتاول عرض صورة واضحة ملالمح الظاهرة االتصالية لألبناء داخل 
أسلوب يف مجع البيانات واملعلومات "معلومات وبيانات وإعطاء أوصاف للظاهرة املدروسة ، وكما أشار رحبي مصطفى على أنه 

رحبي مصطفى ". ( من متغريات قليلة لعدد كبري من األفراد كما يطبق من أجل وصف الوضع القائم للظاهرة بشكل تفصيلي
  ) 44، ص2000عثمان، 

ا منوذج يضم جمموعة من " رشيدة سبيت"املستخدمة يف مجع البيانات هي االستمارة واليت تعرفها األستاذة  األداة: أداة الدراسة بأ
وهي جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تعد بقصد احلصول على . األسئلة اليت توجه لألفراد بغية احلصول على بيانات معينة

  : وجاءت االستمارة حتت أربع حماور) 83، ص 2014رشيدة سبيت، . ( راء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معنيمعلومات أو آ
  حمور البيانات الشخصية  -
  حمور عادات وأمناط استخدام األبناء للفيسبوك -
  .حمور نوعية عالقة اتصال االبناء مع افراد األسرة أثناء استخدام الفيسبوك   -
  .يسبوك على أمناط اتصال االبناء مع افراد االسرةحمور اثر الف -

  :مجتمع البحث وعينة الدراسة
كون هؤالء التالميذ ميثلون جمتمع البحث املتمحور حول " سطيف"مت حتديد جمتمع البحث ممثال يف تالميذ ثانوية مالك بن أنس 

  .الجتماعياألطفال، والستخدامهم وإقباهلم املستمر على األنرتنيت وشبكات التواصل ا
فتم أخذ عينة باعتبارها جمموعة جزئية من جمتمع البحث وإجراء الدراسة عليها ومن مث اخلروج بنتائج وتعميمها على كامل جمتمع 
الدراسة األصلي، ومت اختيار العينة القصدية من تالميذ الثانوية لتسهيل العملية والوصول إىل نتائج علمية ميكن تعميمها على 

  .احلاجة لألخذ مبجتمع الدراسة ككل مدام له نفس اخلصائص ومن مث اختصار الوقت التالميذ دون
  
  
  



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
349  

 

  :عرض وتفسير نتائج الدراسة الميدانية
  :محور عادات وأنماط استخدام الفيسبوك حسب متغير الجنس والسن

ر أن هلم هامش حرية باعتبا% 51.5وهي نسبة كانت للذكور % 87.8بلغت نسبة املبحوثني الذين لديهم حساب فيسبوك  -
  %. 25اما اللوايت ليس هلن حساب % 75اكرب، تليها نسبة االناث اللوايت هلن حساب 

تمع وهم الذين % 82.3بلغت نسبة الذكور الذين لديهم حساب منذ اربع سنوات فأكثر  - م أكثر إحتكاك با باعتبار أ
يليه الذين % 11.7فكان بنسبة ) سنة15-14(نهم ما بني أما الذين س% 47أي بنسبة ) سنة17-16(سنهم يرتاوح ما بني 

، اما االناث اللوايت كان هلن %17.6، يليه الذين كان هلم منذ ثالث سنوات بنسبة %5.8بنسبة ) سنة19-18( سنهم ما بني
سنهن  اللوايت كان% 25تليها نسبة % 15.15بنسبة ) سنة17-16( اللوايت كان سنهن بني % 75منذ اربع سنوات فأكثر 

  ).سنة15-14(اللوايت كان سنهن %  8.3لتكون نسبة ) 19سنة-18(بني 
ذكور اما نسبة اإلناث % 44.8% (82.7بالنسبة لفرتات استخدام أفراد العينة للفيسبوك فكانت فرتات غري منتظمة بنسبة  -

% ) 3.4ت نسبة االناث للذكور يف حني بلغ 13.79أي ما نسبته % (17.24تليها فرتة الليل بنسبة %) 37.9فكانت 
  .صباحا للذكور فقط% 3.4واخريا ) اناث % 3.4ذكور ، % 6.8(مساء % 10.3تليها نسبة 

% 10.34ذكور و% 24.13فيها % 34.4بلغ عدد املبحوثني الذين يستخدمون الفيسبوك أكثر من ثالث ساعات فاكثر  -
وهن االناث ) سنة19-18( يليها الذين يرتاوح سنهم بني ، )سنة17 -16( اناث وهم املبحوثني الذين يرتاوح سنهم ما بني 

يليها املبحوثني الذين يستخدمون الفيسبوك مبعدل %. 3.4فبلغت النسبة ) 15-14(، اما اللوايت سنهن بني %6.8بنسبة 
ا وآخره) سنة15-14(الذين يرتاوح سنهم % 10.3لتكون نسبة ) سنة17-16(الذين يرتاوح سنهم ما بني % 24.13 ساعة
% 13.7بلغت نسبة  اما املبحوثني الذين يستخدمون الفيسبوك مبعدل ساعتني). سنة19-18(الذين سنهم % 6.8نسبة 

  ).سنة15-14(الذين سنهم بني %  6.8، آخرها نسبة )سنة17-16( الذين سنهم ما بني 
، يليه الذين % 37.9عات فأكثر بلغ عدد املبحوثني الذين يستخدمون الفيسبوك يف أي مكان داخل البيت مبعدل ثالث سا -

، اما املبحوثني الذين يستخدمون الفيسبوك يف أي %13.7يستخدمون الفيسبوك يف الغرف اخلاصة بذات املعدل فكان بنسبة 
تليها الذين يستخدمون الفيسبوك يف الغرف اخلاصة وبذات املعدل بنسبة .% 27مكان داخل البيت ومبعدل ساعة بلغت نسبة 

يف غرف االستقبال، أما الذين يستخدمون الفيسبوك % 10.3لتكون اخر نسبة ) ذكور%  3.4اناث و% %6.8 (10.34
  .يف غرف خاصة% 3.4لتكون اخر نسبة % 10.3ساعتني يف اي مكان فبنسبة  مبعدل

  :نتائج محور نوعية عالقة األبناء بأفراد األسرة أثناء استخدام الفيسبوك مع متغير الجنس والسن
م يف الفيسبوك بنسبة جاب املأ - ، %37.9خاصة مستوى الثالثة ثانوي% (96.5بحوثني على أن افراد االسرة على علم حبسا

  %.79.3اي بنسبة ) سنة17-16(كانت فيها اكرب نسبة للذكور الذين سنهم يرتاوح ما بني %) 34.4والثانية ثانوي 
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% 48.2فيها الذكور بنسبة % 82.7 الفيسبوك بنعم بنسبة أجاب املبحوثني على أن احد أفراد األسرة ضمن أصدقائهم يف -
فيها اكرب نسبة % 13.7فبلغت" ال"، أما الذين أجابوا ب %27.5واإلناث بنسبة ) سنة17-16(خاصة الذين سنهم ما بني 

  %.10.3للذكور 
م يسئلون على منشورات ما بنسبة  أجاب املبحوثني  -  ال اما الذين أجابوا%. 20.6فيها اكرب نسبة لإلناث % 34.4بنعم ا

% 31.03كانت فيها اعلى نسبة للذكور % ) 17.2واالوىل ثانوي % 20.6خاصة ذوي املستوى الثانية% (44.8بنسبة 
  %.27.5بنسبة ) سنة17-16( خاصة الذين سنهم بني 

م يتفاعلون مع أفراد األسرة فيسبوكيا بنسبة  - ا اعلى نسبة لإلناث بنسبة كانت فيه% 62.06اجاب املبحوثني بنعم على ا
  %.27.5كانت فيها اكرب نسبة للذكور % 37.9بنسبة  ال، اما املبحوثني الذين أجابوا 34.4%

م ينتبهون للصالة أثناء استخدامهم الفيسبوك بنسبة  - ذكور نسبة % ( 96.5جاءت نتائج الدراسة للمبحوثني الذين اجابوا ا
ا %. 6.8كانوا بنسبة "ال " ب أما الذين أجابوا % )44.8اناث % 51.7 اما املبحوثني الذين يلبون االعمال اليت تكلفهم 

خاصة ) سنة17-16(الذين يرتاوح سنهم ما بني % ) 37.9اناث بنسبة % 44.8ذكور بنسبة % (82.7افراد االسرة بنسبة 
  %.24.1ذوي املستوى الثالثة % 24.1، اما الذين يؤجلون %34.4ذوي املستوى الثانية ثانوي 

كانت فيها اكرب نسبة لإلناث % 48.2اجاب املبحوثني الذين يناقشون معلومات الفيسبوك مع أفراد األسرة بنعم بنسبة  -
  %. 41.3كانت فيها اكرب نسبة للذكور % 55.1" ال"، اما الذين اجابوا %34.4بنسبة 

م جيتمعون مع افراد االسرة بنسبة  - اما % 37.9لالجتماعات بنسبة ( اناث % 55.1فيها % 86.2اجاب املبحوثني ا
، مشاهدة التلفزيون %48.2طاولة االكل % (51.7اما نسبة الذكور % ) 31اما مشاهدة التلفاز% 34.4طاولة االكل 

  % ).13.7، اجتماعات بنسبة %27.5بنسبة 
  

  :نس والسننتائج محور اثر استخدام الفيسبوك على أنماط اتصال االبناء داخل االسرة مع متغير الج
م  أجاب - خاصة ذوي املستوى %) 31اناث% 34.4ذكور % ( 65.5املبحوثني على أن الفيسبوك أصبح جزء من حيا

  % .37.9بنسبة " ال"الثالثة ثانوي، أما الذين أجابوا 
ماملبحوثني بنعم  أجاب - م يشاركون أما الذين أ% 62يف احلديث ويتفاعلون فيسبوكيا بنسبة  األسرة أفراديشاركون  أ جابوا أ

  .االستخدام أثناءلإلناث اللوايت يفضلن الصمت % 10.3تليها نسبة % 41.3يف احلديث فقط بنسبة 
م مع  أجاب - خاصة ذوي املستوى %) 31، اناث%48.2ذكور%(79.3مل تتغري بنسبة  األسرة أفراداملبحوثني ان عالقا

م مت فيها اعلى نسبة لإلناث % 24وازنة بني أفراد األسرة وأصدقاء الفيسبوك بنسبة الثالثة ثانوي، اما الذين أجابوا بأن عالقا
  ).خاصة ذوي املستوى الثالثة ثانوي% (13.7
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بالنسبة % ) 27.5اناث % 44.8ذكور % (72.4املبحوثني أن استخدام الفيسبوك للفراغ الكبري يف البيت بنسبة  أجاب -
للفيسبوك للهروب من  يلجئون، أما الذين )سنة 17-16ثني الذين سنهم يرتاوح بنياملبحو (لآلباء عندما يكون كالمها يعمالن 

  . .لإلناث فقط% 3.4لإلناث فقط، يف حني كانت نسبة غياب احلوار % 10.3املشاكل فبنسبة 
م يعربون عن مشاعرهم يف الواقع الفعلي بنسبة  -   %.  17.24أما عن طريق الفيسبوك % 86.2أجاب املبحوثني أ
أما املبحوثني الذين قالوا بان % 34.4يف أعلى نسبة للذكور %  58.6أجاب املبحوثني أن الفيسبوك مل يؤثر على صحتهم  -

قلة االكل ) خاصة االناث%(24، تأخري النوم %27.5التعب واالرهاق % ( 34.4الفيسبوك اثر على صحتهم بنسبة 
  .)%10.3(مشاكل يف الرؤية % 17.2

  
  : سةمناقشة نتائج الدرا

إن غالبية املبحوثني لديه حساب الفيسبوك منذ أربع سنوات فأكثر، ويستعمل مبعدل ثالث ساعات يوميا عن طريق أجهزة  -
يف اي مكان داخل البيت وهذا راجع الستعمال شبكة االنرتنيت ) مهما كانت حاالت اآلباء إزاء العمل ( اهلواتف الذكية 

وهم املبحوثني الذين ترتاوح اعمارهم ما بني  خاصة يف الغرف اخلاصة لتفادي افراد العائلة، لسهولة التحرك) الويفي ( الالسلكية 
م اليومية  16-17 سنة وهي مرحلة بداية سن املراهقة يف ظل هذا االستعمال املكثف للفيسبوك، وبالتايل أصبح جزء من حيا

  .سرة الواحدة وهذا يطرح بصورة تلقائية مشكل االنعزالية والفردانية داخل اال

م يف الفيسبوك  - وضمن أصدقائهم يف الفيسبوك ) يف ظل تكتم العينة االخرى ( غالبية املبحوثني أفراد أسرهم على علم حبسا
وهذا راجع إىل املستوى التعليمي لألسرة بشكل عام،كون غالبية اآلباء مستواهم مابني ثانوي وجامعي مبا فيها حاالت دراسات 

ر تفاعل االبناء مع افراد األسرة عن طريق الفيسبوك كوسيط بدل وجها لوجه، لكن رغم هذا ال يسألون على أي عليا وهو ما فس
على هذه الشرحية وهذا راجع إىل غالبية اآلباء عاملون، وهنا مشكل  نقص الرقابة منشور يف الفيسبوك وبالتايل يطرح مشكل

واهتمامهم بنوعية املضامني اليت يتعرضون هلا، رغم أن املبحوثني يف مرحلة تستدعي  الوقت املمنوح لألبناء وكذا الالمباالة لألولياء
تكثيف الرقابة واالتصال املباشر ودون تنبيههم إىل حتديد وقت معني لتصفح الفيسبوك داخل البيت، لكن توجه نصائح ملراجعة 

  .قبلني على اجتياز شهادة البكالورياالدروس بدل استخدام الفيسبوك للمبحوثني ذوي املستوى الثالثة وهم امل
م اليومية داخل  - غالبية املبحوثني يشاركون أفراد األسرة يف احلديث، ويتفاعلون مع الفيسبوك وهو ما يؤكد على أنه جزء من حيا

م مع أفراد األسرة، لإلش ارة أن نسبة االناث االسرة أي فرض نفسه كفرد افرتاضي مع أفراد األسرة، لكن غالبيتهم مل تتأثر عالقا
م مع أفراد األسرة متوازنة مع أفراد الفيسبوك للثقة اليت مينحها ألصدقاء الفيسبوك   .أكدوا أن عالقا

غالبية أفراد األسرة يستخدمون الفيسبوك للفراغ الكبري داخل البيت وهنا يطرح عشوائية االستعمال يف أي وقت، زيادة على  -
  .احلوار داخل أفراد األسرة هذا للهروب من املشاكل وغياب
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وجد غالبية املبحوثني جمال النقد والتعليق يف الفيسبوك أكثر من جمال األسرة، زيادة على حرية التعبري عن أفكارهم وآرائهم  -
  .االخروالتنفيس العاطفي الذين هم يف املستوى الثالثة ثانوي وهي مرحلة حساسة يشعر فيها الفرد بضرورة إقامة عالقة مع اجلنس 

ن  - أشارت النتائج أن فيه من املبحوثني من أثر الفيسبوك على صحتهم وهي مشاكل يف النوم والتعب خاصة عند االناث وأ
  .ضايقات دون إخبار أفراد األسرةيتعرضن مل

  
  : خالصة وتوصيات الدراسة

صة من ناحية االسرة ممثلة بالدرجة األوىل يف ويف خالصة دراستنا هذه نصل اىل انه وجب االهتمام اكثر بالطفولة يف اجلزائر خا
ا ما يلي . االب واالم ومتابعة أبنائهم يف ظل هذا املواقع التواصلية   :ومن التوصيات اليت خنرج 

نشر الوعي بأمهية التماسك االسري واحلرص على اجللوس واحلوار مع االهل وفتح جمال اكثر لألبناء للتعبري وترشيد استخدام  -
  .وك حىت ال يؤثر على التواصل مع االسرةالفيسب

تقنني استخدام الفيسبوك مع األسرة فيما يتعلق باملدة الزمنية، و فرض مراعاة هذا التوقيت أو الزمن احملدود لالستعمال، مع  -
  .مراقبة دورية او دائمة حلساب الطفل على الفيسبوك وكل مواقع التواصل االجتماعي

ا على االبناء سلبا وإجيابا وهذا ما تنادي اليه عديد الدراسات حول مفهوم ضرورة استيعاب األسر لل - تكنولوجيات لفهم تأثريا
  . الرتبية اإلعالمية وبالتحديد اليت ختص حمتويات مواقع التواصل االجتماعي

  .االسرة ضرورة اجراء إتصال وحوار بني اآلباء واألبناء يف كل حني، وحماولة جذب الطفل اىل التواصل داخل -
  .توعية الطفل باستمرار حىت ترتسخ لديه صورة ذهنية حول خماطر االستعمال الالحمدود وغري املقنن ملواقع التواصل االجتماعي -
جيب ان تكون الدراسات اليت ختص االتصال االسري والطفولة ملمة بكامل النسق الذي يتواجد فيه الطفل وان تراعي طبيعة  -

  . شر والذي ال يعيه الطفلالتأثري الغري املبا
اجراء املزيد من الدراسات عن تأثري مواقع التواصل االجتماعي خاصة يف ابعادها االجتماعية املتعددة حىت حنصل على نتائج  -

تمع عموما   .قابلة للتعميم بشكل امثل، باعتباره اوىل لبنات التنشئة االجتماعية يف االسرة وا
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    Ibtissem.boutaghane@yahoo.fr 

 

  : الملخص

الناطقة باللغة العربية ورصد أثرها املستجد على الطفل " نتورك"تعد القيم األخالقية اليت تتضمنها برامج الرسوم املتحركة يف قناة     
ية تتطلب الدراسة العلمية واملعاجلة اإلحصائية اجلادة للكشف عن ما تتضمنه من اجلزائري حبكم استعداداته الطبيعية للتأثر، أولو 

السيما يف ظل غياب حمطات ختتص بالطفل اجلزائري الذي .قيم، وعلى مدى مطابقتها لقيم الواقع العريب واجلزائري بصفة خاصة
ا من قيم ومفاهي   ..م وثقافة وتصوراتتوجه إىل متابعة الفضائيات العربية بكل ما حتمله يف طيا

 . الرسوم املتحركة، األثر، القيم، الطفل اجلزائري: الكلمات المفتاحية

Le Résumé :  
    On considère Les valeurs éthiques contenues dans les dessins animés  à travers la chaîne 
télévisée « Network Arabic », et de Surveiller son impact sur l'enfant algérien, une priorité 
nécessite une étude scientifique sérieuse et un traitement statistique, afin de révéler et détecter le 
contenu des valeurs, et la mesure à lequel ils se conforment aux valeurs de la réalité arabe et 
l'Algérie en particulier, surtout en absence des chaines spécialisées destinés aux enfants algériens. 
la raison pour laquelle ils sont allés suivre d'autres chaines satellitaires dans toutes leurs valeurs 
ainsi que les concepts de la culture et des perceptions.  
Les mots clés : dessin animé, l’impact, les valeurs, l’enfant algérien. 

ــة   :مقدمـ

أّدى ازدحـــــــام اخلريطـــــــة التلفزيونيـــــــة بعـــــــدد  كبـــــــري مـــــــن القنـــــــوات الفضـــــــائية إىل فـــــــتح منافـــــــذ متعـــــــّددة أمـــــــام املشـــــــاهدين علـــــــى     
م االجتماعية،فأصــــــــبح جمــــــــال البــــــــث التلفزيـــــــــوين واســــــــعا بفضــــــــل األقمــــــــار الصــــــــن اعية ممــــــــا يعـــــــــين اخــــــــتالف أعمــــــــارهم و طبقــــــــا

  ) 1( .استقبال قنوات تلفزيونية متخّصصة أعطت للمشاهد كبريا كان أم صغريا فرصا كثرية للتنوع والتنقل بني احملطات
وقد قفز التلفزيون إىل مرتبة املؤثر األول يف حياة األطفال الثقافية واالجتماعية، حيث بدأت قدرة هذا اجلهاز على استحواذ     

املدرسة اليت "غار،أين أصبح التلفزيون يساهم يف التنشئة االجتماعية اىل جانب الوالدين بل اعتربه البعض مبثابة عقول وخيال الص
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ا  بقسط وافر من الدراسات والبحوث املتعددة االختصاصات اليت حاولت جلها  األطفاللذلك حظي مجهور ". أبداال تغلق أبوا
  ) 2(. ملثل هذه املواد على قيمهم طفالاألالبحث يف التأثريات احملتملة ملشاهدة 

  . وأمام هذا الوضع بات من الضروري البحث يف مدى مالئمة هذه الربامج مع تنشئة الطفل اجلزائري
  : اإلشكاليــة

" نتورك"تتمحور مشكلة الدراسة يف حماولة التعرف على األثر الذي حتدثه مشاهدة مضامني أفالم الرسوم املتحركة بقناة     
وجهة للمتلقي العريب الصغري على قيم الطفل اجلزائري، فضال عن حماولة التعرف على أمهية تراتبية القيم اليت تتضمنها هذه امل

ا ليست أفالما موجهة لألطفال قصد التسلية وإمنا عبارة عن وعاء ثقايف حيمل يف ثناياه قيما وجوانب تربوية  الرسوم على اعتبار أ
  .ثقافية عميقة

  :ا على ما تقدم ميكن طرح التساؤل اجلوهري اآليتوتأسيس
  على تراتبية القيم لدى الطفل الجزائري؟" نتورك العربية"فيم يتجّلى أثر مشاهدة الرسوم المتحركة بقناة 

  : تندرج حتته مجلة من التساؤالت الفرعية
ا؟و " نتورك العربية"ماهي أنواع وخصائص الربامج الكارتونية اليت تبثها قناة  -1   ما مدى إقبال الطفل اجلزائري على مشاهد
  ؟" نتورك العربية"ماهي القيم األكثر تواترا يف برامج الرسوم املتحركة بقناة  -2
  على قيم الطفل اجلزائري اليت يتعرض هلا؟" نتورك العربية"ماهي جوانب وآثار الرسوم املتحركة لقناة  -3
  ؟"نتورك العربية"اجلزائري بعد عملية التعرض هلذه الرسوم بقناة  هل تراتبية القيم بقيت نفسها عند الطفل -4

  : أهمية الدراسة وأهدافها
تستمد هذه الورقة البحثية أمهيتها من السعي حنو توسيع دائرة االهتمام بطبيعة املضامني اإلعالمية خاصة املوجهة لألطفال،     

  :وعلى العموم تتمثّل أهداف الدراسة فيما يلي. تربيته وتوجيههعلى اعتبار أن القيم أساس بناء الفكر وتنشئة اجليل و 
  نتورك العربية"إبراز القيم األكثر تواترا يف برامج الرسوم املتحركة بقناة. "  
  وكيفية تفاعله معها" نتورك العربية"التعرف على مدى إقبال الطفل اجلزائري على مشاهدة الرسوم املتحركة بقناة.  
 ا" نتورك"مج الرسوم املتحركة بقناة الكشف عن أثار برا   .على قيم الطفل اجلزائري وابراز سيما

  
  : تحديــد المفاهيم

 ويطلق لفظ : الرسوم المتحركةanimated cartoon باإلجنليزية أوmoving picture cartoon   نسبة إىل
ومن هذا املعىن اشتق املصطلح العريب  dessin animé  أما يف اللغة الفرنسية فتدعى ب. الورق الذي تصمم عليه الرسوم

وغالبا ما يرد تعريف الرسوم املتحركة يف املعاجم واملوسوعات يف إطار احلديث عن أشكال وأنواع فن ". رسوم متحركة"
التحريك السينمائي الذي يعتمد على مبدأ بث احلياة يف الرسوم واملنحوتات والصور والدمى بفضل تعاقب عدد من الصور 

معتمدة على مبدأ التسجيل صورة  ية لبعض األشكال، أو عن طريق عدد من الرسوم اليت متثل املراحل املتعاقبة للحركة،املتتال
 ) 3(. بصورة

 يف حني أن األثر هو العالمة وجيمع على األثار أي النتائج اليت )ترك فيه أثرا(لغويا مشتق من أثر، يؤّثر تأثريا يف الشيء :األثــر ،
 ) 4(. ات الوسائل اإلعالمية سواء كانت سلبية أم اجيابيةترتكها حمتوي
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 وقيمة املتاع مثنه ومن االنسان  قدره،:القيمة مثن الشيء بالتقومي، وقيمة الشيء:"مجع قيمة، وهي حسب ابن منظور :القيم
ا "الحا هي إصط )5(". ومل يثبت، ولذا يعرب باألرقام عن الدوام طوله،ويقال ماله قيمة اذا مل يدم على الشيء، فكرة يعتقد 

أما إجرائيا فهي جممل األحكام الضمنية ". االنسان ويعتنقها وجتعل منه إنسانا أو مواطنا صاحلا متكيفا مع بيئته ومجاعته
والصرحية اليت تصدرها العناصر الكاريكاتورية يف الرسوم املتحركة اجتاه بعض املواقف واألفعال، إىل جانب األحكام اليت 

 ) 6(. اجتاه هذه الرسوم) الطفل(املستقبل هلذه الرسائليصدرها 
 جاء يف منجد اللغة واإلعالم أن الطفل قد يكون واحدا أو مجعا ألنه إسم جنس ومجعه هو األطفال، وهو الصغري من  : الطفل

ولة اىل أربعة ويقسم الباحثون مرحلة الطف. )7(. أي يف ما صغر منها" هو يسعى يل يف أطفال احلاجات"كل شيء،حيث يقال
ومرحلة الطفولة املتوسطة متتد من سن  سنوات، 5-3ومرحلة الطفولة املبكرة من  مرحلة املهد من الوالدة حىت الفطام،: مراحل

  .سنة15-12سنة وهي مرحلة التمييز، ومرحلة الطفولة املتأخرة اليت متتد من سن 6-11
  باإلجنليزية ( "كارتون نتورك العربية"تعترب  ":نتورك العربية"قناة (Cartoon Network Arabic من بني أكثر

الطبعة (هي قناة فضائية جمانية موجهة لألطفال القنوات اليت ينكب الطفل اجلزائري بصفة خاصة على مشاهدة براجمها، و 
تعود . ساعة 24تُبث للجمهور العريب يف عموم منطقة الشرق األوسط وعلى مدار كرتون نتوركتابعة للشبكة ) العربية الرمسية

أطلقت القناة . وارنر تايميف أوروبا والشرق األوسط، التابعة للشركة األم  سيستم تيرنر برودكاستينجملكية هذه القناة لشركة 
صباحًا بتوقيت اململكة العربية  10:10يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف متام الساعة  2010تشرين األول  10يف 

   .للبث النظام اجلديد يف مدينة ديب لإلعالم تيرنرإطالقها مع افتتاح مكاتب  السعودية، إذ تزامن
اليت تتميز باجلودة  HDعلى بث سالسل الرسوم بتقنية ) 2012من شهر أكتوبر 16منذ (يعمل أصحاب القناة مؤخرا    

 عملية التلقي بكل متعة وهم يتابعون العالية والنقاء الصايف يف الصوت والصورة، مما جيعل حظوظ الطفل تتزايد أكثر وأكثر يف
ز ّ م املفضلة بتقنية الوضوح العايل، من خالل ما تقدمه من مضمون إعالمي متمي يعرب عن واقع الطفل العريب يف كل مكان  قنا

  . وخياطب أحالمه
" عامل غامبول العجيب"سالت مثل وتضم جمموعة واسعة من برامج األطفال الرتفيهية العاملية منها واحمللية، مع خنبة من أشهر املسل

  ) 8(". سكاتووين"و" وقت املغامرة"و" فريج"و" خمترب ديكسرت"و" فتيات القوة"و ″10بن "و" ليزي تاون"و "عامل السنافر"و
  

             >-----لوجو القناة 
 .  (h) 27500 11747 >--عرب سات/ (h) 27500  12226 >--على نايل سات: الرتدد

   :حدود البحث
ملعرفة كيفية تعاملهم مع أطفاهلم الذين يتعرضون ألفالم ) مفردة 100(من األمهات باجلزائر العاصمة عينة  مشلت الدراسة    

  .، وأثر هذه املسلسالت على عملية تغيري أو اكتساب قيم جديدة"نتورك العربية"الرسوم املتحركة على قناة 
  : منهجية الدراسة وإجراءاتها
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ذا البحث بإجراء دراسة ميدانية مسحية معتمدين على أسلوب العينة القصدية، وذلك باللجوء إىل أمهات األطفال قمنا يف ه    
نة حمل الدراسة . باجلزائر العاصمة" نتورك العربية"الذين يشاهدون باستمرار أفالم الكرتون على قناة  ّ وقد ُحّدد جمموع أفراد العي

  . مفردة 100ب
  :حث فتمثلت يف استمارة االستبيان اليت قّسمناها إىل حمورين أساسيني وفق التساؤالت املبين عليها البحثأما عن أدوات الب    
 .سؤال14ويضم " نتورك العربية"عادات وأمناط مشاهدة األطفال للرسوم املتحركة على قناة : المحور األول -
  . أسئلة10ويضم " نتورك العربية"تحركة بقناة أثر وجوانب مشاهدة الطفل اجلزائري للرسوم امل: المحور الثاني -

  .  سؤاال 24ليضم بذلك االستبيان ككل 
   : عرض وتفسير النتائج

،ما يعين إحتالل % 53بنسبة " نتورك العربية"أكرب نسبة من أفراد العينة يشاهدون ويتابعون يوميا الرسوم املتحركة بقناة  -1
من أفراد العينة يتابعون أكثر من ثالث  % 62بينما. انة هامة عند األطفالالرسوم املتحركة وخاصة التلفزيون على  مك

ا  مسلسالت يف اليوم، ويعود الدافع األكرب هلذا اإلقبال الكبري حسب إجابات أمهات العينة إىل إعجاب أطفاهلا بشخصيا
  .%64الكارتونية بنسبة عالية وصلت اىل 

ا جند النوع املغامرايت إحتل الصدارة بنسبة من حيث نوعية الرسوم املتحركة اليت يقب -2 ، وحاز %73ل الطفل على مشاهد
وهو ما حييل إىل أن دافع املشاهدة األكرب هو التسلية  % 61على أعلى نسبة مشاهدة قدرت ب " عالم السنافر"الكرتون 

  . ومتضية الوقت
حركة مقارنة بالذكور، ورمبا يرجع السبب يف ذلك من اإلناث تتابع أكثر من ثالث مسلسالت رسوم مت % 64.4يقارب  ما -3

إىل أن الطفل الذكر له وسائل أخرى للرتفيه يستطيع مثال اخلروج اىل الشارع ولعب كرة القدم مع األصدقاء على عكس الفتيات 
تمع الذي نعيش فيه. الاليت يقضني أوقات أكثر داخل البيت أمام شاشة التفزيون   .وهذا نظرا لثقافة ا

ماكثة يف البيت على كثافة مشاهدة الطفل للرسوم املتحركة، حيث أن  يؤثر متغري الوضعية املهنية لألم فيما إذا كانت عاملة أو -4
  ". نتورك العربية"من أطفال األمهات املاكثات يف البيت يتابعون يوميا الرسوم املتحركة بقناة  %59.7نسبة 

،أما املشاهدة اليت يرافقهم فيها األولياء سّجلت  %42ملتحركة املعروضة على إنفراد يتابع أغلبية األطفال أحداث الرسوم ا -5
وهي نسبة جد ضعيفة وال متّكن األولياء من االطالع على املضامني واحملتويات التلفزيونية اليت يتعرّض إليها أطفاهلم،  %11نسبة 

وهذا ما أعطى نتيجة ...سيء وتشجيعه على متابعة املفيد هو وبالتايل لن يكون بوسع األمهات حتذير الطفل من اجتناب ما
  .حتمية أن األمهات ال يناقشن دائما مضامني الرسوم املتحركة مع أطفاهلن

مث يقلدون أحيانا ما يتم متابعته سواء كان التقليد يف .يشاهدونه يف الرسوم املتحركة من األطفال ما %44يصدق دائما  -5
سنوات أكثر  8إىل  6حيث جاءت النتائج أن الفئة العمرية مابني ... تعامل مع اآلخرطريقة الكالم أو اللعب أو ال

يف حني تعترب فئة مابني  .مقارنة باإلناث %89تقليدا من الفئات العمرية األخرى، ومثّل الذكور نسبة أعلى يف التقليد 
  . سنة األكثر إستفادة معرفيا 12اىل  9

يت يف مقدمة األمور اإلجيابية اليت يستفيد منها الطفل ويتعلمها جراء تعرضه للمضامني بقناة أكدت الغالبية على أن اللغة تأ -7
  .%64بنسبة " نتورك العربية"
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، وتتمثّل هذه % 83ذكرت األغلبية من األمهات أن الطفل يكتسب قيما إجيابية من خالل مشاهدته ألفالم الكارتون بنسبة -8
ال مث الصدق،مث نظافة البيئة واإلميانيف ا) حسب ترتيب املبحوثني(القيم مبعىن أن أغلبية الرسوم املتحركة تعتمد يف بناءها . لصداقة أوّ

  . على هذا املربع القيمي
بنسبة " نتورك العربية"يكتسب األطفال سلوكات سلبية بعد تعرضهم ومتابعتهم ملسلسالت الرسوم املتحركة اليت تبثها قناة  -9

وهذا يرجع إىل أن نسبة عالية من أفالم الكارتون مبنية على . العنف،الالمباالة واخلوف:لسلوكات،ويتصدر قائمة هذه ا53%
العنف سواء كان لفظي أو يف طريقة اللعب وحماربة العدو، مث جند بعد ذلك سلوكات الكذب والتسلط،كما بينت النتائج أن فئة 

، ليأيت البطل ساموراي جاك، مث غامبولأكثر مع بطلهم املفّضل ويتفاعلون . %56.1الذكور األكثر تعرضا هلذه القيم بنسبة 
  . بلوسم، وموجوجو

من أفراد العينة أن هاته الرسوم املتحركة تؤدي بالطفل إىل االغرتاب واالبتعاد عن بيئته والثقافة احمللية  %54أكدت الغالبية  -10
ا قيما وعادا ا حتمل يف طيا ت وكذا سلوكات ال تنتمي إىل البيئة اليت يعيشها مجهور األطفال املعاشة يف واقعه،وهو مايعين أ

باجلرائر، خاصة وأن معظم هذه الربامج الكارتونية قادمة من بيئات أجنبية غربية متت دبلجتها إىل اللغة العربية الفصحى مع 
  .متّسكها دائما بقيم ذلك البلد املصنِّع هلا

ا لدى الطفل وسي" نتورك"نستنتج مما سبق أن قناة      لة ترفيهية وتثقيفية وتربوية من جهة، فقد حتقق الرسوم املتحركة املعروضة 
ي لديه القدرة على التصور ملا ستكون عليه األشياء واألحداث يف  ما ألولياء واملدرسة، فهي باعتمادها على اخليال تنمّ يفشل فيه ا

حىت أن العديد من . مبدعا يف تفكريه ويساهم يف حتسني الذاكرة لديه املستقبل أو ملا كانت عليه يف املاضي، وهذا جيعل الطفل
املختصني اعتربها فرصة للطفل لالستمتاع بطفولته وتفتّح مواهبه واكتساب القيم اإلجيابية كاآلداب العامة واألخالق الفاضلة 

  . (HD)خاصة يف ظل املشاهدة بتقنية الوضوح العايل 
ال اجلوانب السلبية املتعّددة هلذه املسلسالت الكارتونية، كاللجوء إىل تقليد بعض السلوكات لكن من جهة أخرى، ال ميكن إغف

ص دور الشخصيات اليت قد ال تصلح ألن تكون مثال حيتذى به مثل ما يعرض يف سلسلة  اليت تغرس قيم الكسل " غامبول"وتقمّ
احلياة الغربية يف امللبس والعادات واملعامالت، وتفكيك  وكذا تكريس. واخلمول وابتداع مواقف سيئة مع األولياء خاصة األم

 .العالقات االجتماعية للطفل يف وقت أصبح فيه الدور الرتبوي لألسرة ثانويا
 

  : خـــاتمة
نستخلص من نتائج الدراسة أن الرسوم املتحركة من أكثر الربامج اليت أصبحت ضمن أولويات حياة الطفل اليومية خاصة أمام     
فتاح الباهر والسيل الالمتناهي ملثل هذه القنوات املتخصصة للناشئة، ناهيك عن اإلغراءات واخليارات والتقنيات احلديثة اليت االن

  . تستعملها جلذب اجلمهور الصغري أمام شاشة التلفاز لساعات طويلة
ارا مبختلف اللغات هذه األفالم الكارتونية قد ألقت بقيمها على الطفل اجلزائري إجيابا وسلبا، حىت     ا حتاصره ليال   أ

والثقافات، حماولة أن ترسم له أسلوبا معاصرا لنشاطاته، ومنطا غري الذي اعتاد عليه سواء يف عالقاته وسلوكاته أو يف أفكاره وقيمه 
مية مث ثوابثه االجتماعية، لذلك البعيدة كل البعد عن منظومتنا القيمية اليت نشأ عليها الطفل اجلزائري احملكوم أوال بعقيدته اإلسال

مع أجيال املستقبل وتوجيههم إىل " نتورك العربية"من الضروري مناقشة ومراقبة مضامني وحمتويات الرسوم املتحركة اليت تبثها قناة 
  .ه األفالمالطريق الصحيح بتحديد حجم املدة الزمنية ونوع الرسوم املتحركة اليت يتعرضون هلا بدال من منعهم متابعة مثل هذ
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الفيديو العنيفة على السلوك العدواني لدى األطفال أثر ألعاب  
"نموذجا   GTA V   لعبة" 

 
عفيف مرنيز، عبد الرحمن بن صافي.د  

 جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
merniz06@yahoo.fr       

  
    :الملخص

-GTAلعبـة : ري ألعاب الفيديو العنيفة على السلوك العـدواين للشـبابهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى تأث
V يقــل عمــرهم  05(مــن رواد مقــاهي االنرتنــت وصــاالت األلعــاب، ينقســمون إىل جممــوعتني  حــاالت 10لــدى عينــة مــن  .منوذجــا

دراسـة إىل أن هنــاك توصـلت ال. ، مســتخدمني املـنهج الوصـفي التحليلـي واملقــابالت)سـنة18يزيـد عمــرهم عـن  05سـنة، و 18عـن 
 تفـرض اللعبـة فقواعـد. سـنة 18آثار سلبية أللعاب الفيديو العنيفـة علـى نفسـية وسـلوك الشـباب، خاصـة الـذين تقـل أعمـارهم عـن 

 اخليـال بـني تقريـب الالعـب يف أيضـا اخلطـورة تكمـن احلـرب، كمـا مـن واقـع يف وانغمـاس عليـه مفروضـة تقمـص أدوار الالعـب علـى
  .اليومية حياته يف األلعاب هذه مضامني تطبيق حياول نهأ درجة إىل والواقع

  .GTA V لعبةألعاب الفيديو، العنف، السلوك العدواين،  :الكلمات المفتاحية

 
Résumé: 

Cette étude vise à déterminer l'impact des jeux vidéo violents sur le comportement agressif chez 
les jeunes: le jeu GTA V comme modèle. l'échantillon est composée de 10 cas (jeunes gamers): (05 cas de 
moins de 18 ans, et 05 cas âgés de plus de 18 ans), Les chercheurs ont utilisé la méthode d'analyse 
descriptive, interviewés. L'étude a révélé qu'il existe des effets négatifs des jeux vidéo violents sur le 
comportement des cas, en particulier ceux de moins de 18 ans. Les règles du jeu imposent le gamer de 
l’identification, et tremper dans une réalité de la guerre, et également nous trouvons le  danger dans la 
convergence entre le fantasme et la réalité au point qu'il cherche à appliquer le contenu de ces jeux dans 
sa vie quotidienne. 
Mots-clés: jeux vidéo, la violence, le comportement agressif, le jeu GTA V. 

  
  :مقدمة وإشكالية الدراسة

 تضـرب اجتماعيـة وآفـات ظـواهر خالهلـا ولـدت مـن امليـادين، شـىت يف اتاضـطراب األلفيـة اجلديـدة يف العـامل دول معظـم تشـهد    
معظـم  يف بقـوة نفسـها تفـرض الـيت العنـف ظـاهرة وخطـورة ألمهيـة ونظـرا االسـتقرار، الرعب وعـدم من كابوس يف بأفراده وترمي متعلمجا
 منهـا املتقدمـة متعـاتلمجا لكـل ةمقلقـ أصـبحت ظـاهرة أن بعـد خاصـة أعماقهـا، يف للغـوص البـاحثني أثـارت انهفـإ متعـات،لمجا

علـى  األخـرية، وجـب السـنوات يف الظـاهرة هـذه تنـامي ومـع .ومسـتوياته أنواعـه العنـف بكـل بأحـداث ملـئ العـامل وأصـبح واملتخلفـة،
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 اهرةالظـ هلـذه احلقيقيـة والـدوافع على األسـباب، للوقوف وتشخيصها الظاهرة من خمتلف الزوايا، هذه وفهم لدراسة التدخل املختصني
 األخـرية اآلونـة يف نواجـه وأننـا هلـا، خصوصـا املناسـبة اقـرتاح احللـول مث ومـن جمتمع السياسية والثقافية ألي اإلجتماعية، لألبنية املهددة
 للوسـائل الواسـع ومـع االنتشـار. تنفيـذها يف الشـباب يسـتخدمها الـيت األسـاليب يف وإمنـا أعمـال العنـف، كميـة يف فقـط لـيس تطـورا

 آثارهـا حـول يثـريون اجلـدل االجتمـاع وعلمـاء الـنفس وعلمـاء خاصـة، بـدأ املـربني وألعـاب الفيـديو عامة والبصرية السمعية يةالتكنولوج
ا النفسـية ـا واالجتماعيـة، وحـول سـلبيا مثـل  أن يـرى فـاألول اإللكرتونيـة، األلعـاب أثـر حنـو بـارزين اجتـاهني رصـد أيـن ميكـن. وإجيابيا

 النمـو تـدمري يف وتتسـبب االجتماعيـة، النفسـي، والعزلـة كالعدوانيـة، الضـغط جديـة ألخطـار ب واألطفـالتعـرض الشـبا األلعـاب هـذه
 تطـوير علـى والتعلـيم وتسـاعد الـتعلم يف إجيابيـة بفعاليـة تـؤثر اإللكرتونيـة األلعـاب أن فـريى الثـاين النفسـي االنفعـايل والعقلـي، أمـا

الشـباب، هـذا مـا أثـار  سـلوك تفعيـل يف فعـال دور مـن هلـا وملـا املشـكالت، حـل ويف ومـاتمعاجلـة املعل يف والسـرعة االنتبـاه اسرتاجتيات
تمــع اجلزائــريألعــاب الفيــديو العنيفــة علــى الســلوك العــدواين لــدى  أثــر رغبـة البــاحثني للقيــام بدراســة حــول ، وعليــه تبلــورت أطفــال ا
  ؟األطفالنيفة على السلوك العدواين بنوعيه لدى هل تؤثر ألعاب الفيديو الع: إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل

  

  :مصطلحات الدراسة

" فيـديو"، فتعبـري "الفيـديو"و" األلعـاب"متالمحـني مهـا  شـقني مـن Video games الفيـديو ألعـاب يتشكل مفهوم: ألعاب الفيديو
Video ميلـك ال الـذي فالالعـب فيهـا، ئيسـيالر  مبعـىن يـرى أو يبصـر، فالنسـق البصـري أو املرئـي يف ألعـاب الفيـديو يعتـرب العنصـر 

ـا مـع التفاعـل ميكنـه ال اللعبـة رؤيـة علـى القـدرة مـن  جمموعـة علـى قائمـة إراديـة أفعـال هـي: Gamesاأللعـاب و . عناصـرها وحمتويا
ا، وحتمل حتكم قواعد ا، حد يف تكون غاية أبعادها يف سريور  الراحـةب اإلحسـاس تسـلية، هلـو، ممارسـيها ضـمن عـادة تنتج كما ذا

 العـب معهـا ويتفاعل يستخدمها لعبة: "لعبة الفيديوهي أن إىل نيومان جيمس يشري .(Sinclair, J. et.al, 2001:105)واملتعة 
قواعـد  مـن جمموعـة علـى ترتكـز أن هلـا ميكـن والـيت واإللكرتونيـة، البصـرية السـمعية واملعـدات واألدوات الربجميـات مـن جمموعـة بفضـل
اية املطا تشكل  آيل معلومـايت هـي برنـامج: االلكرتونيـة الفيـديو ، أما ألعاب(James Newman, 2002 :84) "ما قصة فيف 

 جنـد أيـن الواقـع أبعـاد حماكـاة مبـدأ علـى يقـوم ترفيهـي نشـاط وهـي بصـرية، مكتوبـة أنسـاق مسعيـة مـن تتشـكل األلعـاب موعـة مـن
 أو الغـري مـع يتفاعـل أن والـذي ميكـن احلاسـوب، نظـام يصـدرها الـيت ليةالتفاع البصرية باملنتجات هو الشعور فيها األساسي العنصر

  .واإلشارات البصرية والرموز املرئية العالمات

 خمتلـف الخـرتاع عـامل عمومـا تسـتخدم القـدرة هـذه ،3Dثالثـة  أبعـاد ذو عـامل اكتشـاف إمكانيـة تعطـي الفيـديو لعبـة
 يف جنـده مثلمـا لـه بـديل أو للواقـع احلقيقـي مـوازي افرتاضـي واقـع عـرض إمكانيـة أيضـا هلـم فـاملخرتعون هذه ومع لواقع،ل متاما ومغاير

 Aarseth)الواقـع حماكـاة حنـو تتجـه الفيـديو ألعاب أصبحت Science-Fictionاخليال  علم مع تطور لكن والتلفزيون، السينما،
Espen, 1997: 72) .5للسـيارات  الكبـرية مـن بـني هـذه األلعـاب لعبـة السـرقةGrand Theft Auto V (GTA V) هـي ،

وهــي مــن آخــر األلعــاب الضــخمة الــيت صـــدر . مغــامرات طــورت مــن قبــل روكســتار نــورث ومــن نشــر روكســتار جيمــز-لعبــة أكشــن
تلعب من منظور الشخص الثالث وجتمـع بـني قيـادة السـيارات واألكشـن يف عـامل . حصريًا ملنصات اجليل السابع من ألعاب الفيديو

 أن حـىت االنتقـادات مـن الكثـري الكبـري عنفهـا بسـبب اللعبـة أثـارت وقد. بالتفاعل مع العامل كيف ما شاءوا مفتوح، تسمح لالعبني
ا سحبها أجل من القضائية من املتابعات للكثري تعرضوا مصمميها  مشاهد جـنس وتتضمن العنصرية وعلى العنف على حتث لكو
  .الفيديو ألعاب يف للعنف رمزا بذلك وصارت
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 جرميـة، كونـه مـن أكثـر اجتماعيـاً  أو اضـطراباً  اجتماعيـا مرضـا احلديثـة النفسـية النظـر وجهـة مـن يعتـرب العنـف :عـدوانيالسـلوك ال 
 وحيتـوي التـوتر، بعالمـات مصـحوبا ويكـون إحبـاط، حالـة عـن ينـتج السـلوك أمنـاط منـط مـن :أنـه على النفس علماء من عدد فيعرفه

إىل أن املفهـوم الـذي " بشـري معمريـة" ويشـري . خـارجي ملثـري بـديل، اسـتجابة أو يحـ بكـائن معنـوي أو مـادي ضـرر إحلـاق علـى نيـة
العـدوان، وهنـاك ثـالث صـفات ملفهـوم العنـف؛ أنـه درجـة قصـوى : يستعمله علمـاء الـنفس، بدرجـة واسـعة، مقابـل كلمـة العنـف، هـو

حيـث منيـز نــوعني ). 2013شـري معمريــة، ب(مـن العـدوان، مجـاعي ولــيس فـردي، يسـتعمله علمــاء االجتمـاع أكثـر مـن علمــاء الـنفس 
معنـوي و . اجلـرح، أو القيـام بتكسـري األشـياء املـربح، كالضـرب اجلسـدية القـوة فيـه يسـتخدم )جسـدي(مـادي : العـدواين السـلوك مـن

  .الفرد نفسية على آثارا ويرتك جارحة ألفاظ بواسطة يتم أو التهديد به الشتم واإلهانة يقصد ):لفظي(

ا دواينالع ويعرف السلوك ً ـا الالعـب سـلوك يصـدره أي :بأنـه إجرائي ً ا، بقصـد أو لفظي ً  أو للـذات أو بشـخص آخـر األذى إيقـاع بـدني
  .بالغضب أو اإلحباط العامة، يصاحبه شعور أو اخلاصة املمتلكات

    :منهج الدراسة

مـن خـالل تقنيـة حتليـل احملتـوى للعبـة  ة وحتقيق أهدافها، أُعتمد على املنهج الكيفي الوصفي التحليلي،الدراس تتساؤاللإلجابة عن 
GTA V.  

  :أدوات الدراسة وعينتها

، وذلـك )مغـامرات(الـيت تعتـرب أشـهر لعبـة حركـة  GTA Vلتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحثـان بتحليـل حمتـوى لعبـة الفيـديو 
بيانــات حــول موضــوع الدراســة، لــدى العنيفــة ووصــفها وحتليلهــا، كمــا مت بنــاء دليــل مقابلــة بغــرض مجــع  هامــن خــالل عــرض مشــاهد

حـــاالت يزيـــد عمـــرهم عـــن  05ســـنة، و 18حـــاالت يقـــل عمـــرهم عـــن  05(أفـــراد مـــن رواد صـــاالت األلعـــاب، ينقســـمون إىل  10
  .، أجريت معهم مقابالت فردية ومجاعية)سنة18

 

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  :GTA Vتحليل مضمون لعبة 

، وهـم )مايكـل وتريفـور وفـرانكلني(تروى من خالل ثالث شخصيات قابلة للعـب  GTA V قصة الطور الفردي يف :طريقة اللعب
حيــث بإمكـان الالعــب التحـول بـني الشخصــيات الـثالث بينمــا يعملـون معــًا . جمرمـون تـرتابط قصصــهم بينمـا يكملــون املهمـات معـاً 

صـيات الـثالث واستكشـاف عـامل اللعبـة الـذي يشـمل بعيداً عن املهمات، الالعب له احلرية يف التحويـل بـني الشخ .إلجناز املطلوب
ــا يف لــوس ســانتوس. نظــام بيئــي متكامــل ــم، كــل شخصــية ستســتمر يف حيا وبإمكــان . حــىت عنــدما ال يكــون الالعــب متحكمــًا 

كـــل .. ..الالعـــب ســـرقة ماكينـــات الصـــرافة اآلليـــة واالشـــرتاك يف العديـــد مـــن األنشـــطة مثـــل اليوغـــا والتـــزجل والقفـــز والتـــنس والغولـــف
شخصـــية ســـتكون هلـــا هوايـــات خاصـــة، والـــيت ميكـــن إكماهلـــا مـــع أصـــدقائه، وبإمكـــان الالعـــب ختصـــيص مالبـــس كـــل شخصـــية مـــن 
الشخصــيات الــيت بإســتطاعتها توجيــه أصــبع الشــتم إىل النــاس، هــذا شــيء توصــي روكســتار بفعلــه يف ظــروف متنوعــة لــرتى ردود فعــل 

ضـخمة ومتنوعـة مـن السـيارات والشـاحنات والـدراجات واملروحيـات والطـائرات وهـي حتتـوي اللعبـة  علـى تشـكيلة  .خمتلفة من النـاس
م، وكذلك إضافة العديد من التحسينات على األسلحة ،األكرب من أي جزء مضى   .الالعبون سيكون مبقدورهم ختصيص سيارا
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ة رئيســـية هلـــا قـــدرة عـــن اللعبـــة للصـــحافة تظهـــر فيهـــا كـــل شخصـــي)دميـــو(نســـخة جتريبيـــة 2013اظهــرت روكســـتار يف مـــاي 
خاصــة ميكــن تفعيلهــا، مايكــل يســتطيع إبطــاء الوقــت خــالل االشــتباكات املســلحة، وفــرانكلني يســتطيع إبطــاء الوقــت أثنــاء القيــادة، 
وتريفـور يسـتطيع الـدخول يف نوـبة عنـف حيــث بأمكانـه أن يأخـذ ضـرراً أقـل، أو أن يلحــق ضـررا إضـافيا باألعـداء ويسـتطيع أن ينفــذ 

ـــص األدوار مثـــل القـــدرة علـــى اكتســـاب اخلـــربة يف . باليـــد والقـــدم عنـــد تفعيلـــههجمـــات فريـــدة  الـــدميو تضـــمن أيضـــًا عناصـــر لعبـــة تقمّ
أول عـــرض رمســـي 2013أوت  15كمـــا أصـــدرت روكســـتار يف . مهـــارات حمـــددة كـــالطريان أوالقيـــادة، والقـــدرة علـــى التحمـــل والقـــوة

يف السلسـلة، مثـل السـطو علـى البنـوك والسـرقات الصـغرية وأطـوار اللعبـة  يقـدم مفـاهيم جديـدة إىل هـذا الـنمط. لنمط تعدد الالعبني
  .والقدرة على شراء العقارات) Deathmatchمثل (اإلعتيادية 

  

تركــت إثنــان مــن شــركائه ميتــني " ينكتــون"، مشــال "ودنــدورف"ســنوات مــن عمليــة فاشــلة للســطو علــى بنــك يف  9بعــد : قصــة اللعبــة
الختبـاء، ســارق بنـوك ســابق يــدعى مايكـل تــاونلي يوضـع حتــت برنـامج محايــة الشـهود مــع عائلتــه يف وأجـربت الثالــث علـى اهلــروب وا

فـرانكلني كلينتـون الـذي يعمـل كرجـل إسـتعادة ملكيـة لصـاحل . لوس سـانتوس، سـان أنـدرياس، حتـت إسـم مسـتعار مايكـل دي سـانتا
. من أبن مايكل املراهـق جيمـي الـذي تـأخر يف دفـع قرضـهحمل شراء سيارات برفقة صديقه المار ديفيس، يطلب منه استعادة سيارة 

ديـد السـالح بـأن يقـود  يستنتج مايكل أن أبنه علـى وشـك أن يصـبح ضـحية إحتيـال ائتمـاين، لـذلك يواجـه فـرانكلني ويـأمره حتـت 
عنــدما . ملايكــليفعــل فــرانكلني ذلــك مث يطــرد مــن عملــه، لكنــه يصــبح صــديقًا . الســيارة إىل داخــل حمــل الســيارات لــيحطم واجهتــه

يكتشــف مايكــل أن زوجتــه أمانــدا ختونــه مــع مــدرب التــنس، هــو وفــرانكلني يقومــان مبطاردتــه إىل بيــت، الــذي حيطمــه مايكــل نتيجــة 
ثنـان يرضـخ اإل. على العموم، هذا البيـت تعـود ملكيتـه إىل تـاجر خمـدارات مكسـيكي مـارتن مـادرازو، ويطلـب منهمـا تعـويض. غضبه

تريفــور فيليــبس النــاجي الوحيــد مــن عمليــة الســطو علــى البنــك . ن بســرقة حمــل جمــوهرات مــن أجــل الــدفع لــهلطلبــه ويقومــان مــع آخــري
يـذهب تريفـور إىل لـوس سـانتوس للبحـث عنـه وجيـده؛ يف . يسمع عن السرقة ويـدرك أن الفاعـل ال ميكـن أن يكـون إال مايكـل نفسـه

ظهــور تريفــور غــري متوقــع يــؤدي إىل ســلوك . ة خارجــة عــن الســيطرةهــذه األثنــاء، تصــبح احليــاة اخلاصــة للشخصــيات الرئيســية الثالثــ
حيـاول مايكـل أن يصـنع شـيء مـن نفسـه ويصـبح شـخص نـاجح، لـذلك . متهور وغري منتظم من قبل مايكل، مما يـدفع عائلتـه لرتكـه

ادير رأمسـايل، الـذي يذهب للعمل كمسـاعد للمنـتج السـينمائي سـولومن ريتشـاردز، هـذا يـؤدي بـه إىل صـراع مـع ديفـني ويسـتون، مليـ
جوزيـف، رجــل " ســرتيتش"فــرنكلني يقلـق علــى صـديقه المـار الــذي أصـبح حتــت تـأثري هارولـد . يطـور ضـغينة ضــده ويتعهـد باالنتقـام

حيــاول تريفــور . عصــابات أنظــم إىل عصــابة منافســة عنــدما كــان يف الســجن وحيــاول مــراراً قتــل المــار ليثبــت نفســه لعصــابته اجلديــدة
رة ميثامفيتــامني يف مقاطعــة بلــني، وهــذا يدخلـــه يف حــرب مــع عصــابة الــدراجات وعصــابات شــوراع التينيــة وجتـــار الســيطرة علــى جتــا

  .بقيادة وي تشانغ" ترايد"خمدرات منافسني ومرتزقة مدعومني من احلكومة إضافة إىل أحد فروع املافيا الصينية 

ينــز علــى القيــام بسلسـلة مــن العمليــات مــع تريفــور ديــف نــورتن وسـتيف ه FBIعلـى مــدار القصــة، جيــرب مايكـل عمــيال الـــ 
يقــوم الثالثــة حتــت إدارة ســتيف هينــز بــاهلجوم علــى قافلــة مصــفحة حتمــل أمــوال . املنافســة CIAوفــرنكلني هــدفها تقــويض وكالــة الـــ 

فاســدين يف خمصصــة للوكالــة ويقومــون بالســطو علــى بنــك حيتــوي علــى جــدول رواتــب مجيــع عناصــر الشــرطة واملســؤولني احلكــوميني ال
لوس سناتوس، لكن مايكل وتريفور جيربان على االختباء مؤقتًا يف مقاطعة بلني بعد أن يقوما بعملية لصاحل مارتن مـادرازو ويطالبـان 

تــزداد الرقابــة علــى ســتيف هينــز نتيجــة ألســاليبه، فيجــرب الثالثــة علــى اخــرتاق . بتعــويض لكنــه يــرفض، فيقــوم ترفيــور باختطــاف زوجتــه
يسـتغل مايكـل الفرصـة وميسـح أيضـًا أي معلومـات عـن . ومسـح أي دليـل مـن خـوادمهم يـتم اسـتخدامه ضـده FBIيسي للـ املقر الرئ
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: بعـد إقنـاع تريفـور بإرجـاع زوجـة مـادرازو، يبـدءان بـالتخطيط ألكثـر العمليـات جـرأة. نشاطاته، مدمراً بذلك نفوذ ستيف هينـز عليـه
بعـد عودتـه إىل لـوس سـانتوس يصـاحل مايكـل زوجتـه أمانـدا وأوالده ويرجعـون . حتاديسرقة احتياطي سبائك الذهب من املستودع اال

يكتشــف تريفـور أن أحـد شــركائهم يف سـرقة البنــك قبـل تسـع ســنوات لـيس يف الســجن كمـا كـان يعتقــد، بـل مــدفون يف . للعـيش معـاً 
كــاك داخــل اجلماعــة ويهــدد بتقــويض عمليــة يشــعر تريفــور خبيانــة مايكــل لــه، ممــا يســبب احت. القــرب الــذي مــن املفــرتض أنــه ملايكــل

وشــركة أمــن خاصــة تــدعى مــريي ويــذر، يقــوم  CIAوالـــ  FBIعنــدما يقــع مايكــل وديــف نــورتن يف مواجهــة الـــ . املســتودع االحتــادي
ما علــى اهلــروب، مــدعيًا أنــه الوحيــد الــذي لديــه احلــق يف قتــل مايكــل فــور علــى الــرغم مــن عــدم مســاحمته، يقــرر تري. تريفــور مبســاعد

يقوم الثالثة بعملية املستودع االحتادي بنجاح، لكـن فـرانكلني . االفرتاق عن مايكل بعد القيام بسرقة سبائك الذهب كما هو خمطط
. ينتهي املطاف به مالحقًا من قبل ستيف هينز الذي يريد منه قتل تريفور وأيضًا من قبل ديفني ويستون الذي يريد منـه قتـل مايكـل

إذا قــام فــرانكلني بقتــل مايكــل أو تريفــور، . قتــل مايكــل أو تريفــور أو تــركهم ومواجهــة أعــدائهم معــاً : ثــة اختيــاراتفــرانكلني لديــه ثال
بدال من ذلك، إذا مل يقتـل أي منهمـا، الثالثـة جيتمعـون ويقومـون بصـد . فسيقطع عالقته بالشخص الناجي ويعود إىل حياته القدمية

. جوزيـف ووي تشــانغ وســتيف هينــز وديفــني ويســتون" ســرتيتش"الــذهاب وقتــل هارولــد  ومــريي ويـذر، قبــل FBIهجـوم كبــري مــن الـــ 
 .بعد القضاء على أعدائهم، يتفق الثالثة على عدم العمل معًا جمدداً، لكنهم يبقون أصدقاء

 حيتك بذلك وهو لنفسه امسا، يصنع أن إىل يسعى فار جمرم شخصية جيسد البطل فإن اللعبة قصة خالل من يتضح كما
 املـارين وقتـل السـيارات االغتيـال وسـرقة مثـل حمبـذة السـلبية األعمـال كـل و، خمتلف اجلنسـيات ومن املوجودة العصابات أنواع بكل
 منـه األسـلحة لتؤخـذ املستشـفى يف يسـتيقظ فإنـه عليـه قـبض أو البطـل قتـل مـا وإذا .الفعـل خطـورة حبسـب بـالفوز باملـال تسـمح بل

ـال يف بـذلك اللعبـة خطـورة وتكمـن .للهـروب كرشـوة أو عالجـه يـةعمل يف تسـتخدم أموالـه مـن وجـزء  جيسـد ألن لالعـب إتاحـة ا
  .للفوز حمبذا بل عاديا شيئا األعمال السلبية من جيعل الذي احلد إىل العقاب، من اخلوف دون إجرامية شخصية

  

 :تحليل نتائج المقابلة

  :من خالل حتليل وتفسري نتائج املقابالت تبني مايلي

ا يوميـــا تقريبـــا، مبعـــدل  6إىل  4ملـــدة تـــرتاوح مـــابني  GTAعبـــون متـــابعون لسلســـلة الال - ســـاعات للصـــغار،  3ســـنوات، ميارســـو
م هلا ا ومدى إدما  .وساعة واحدة للكبار وهذا يبني مدى شعبية هذه اللعبة واهتمامهم 

بيــوتر، مث التلفزيـــون واإلكــس بـــوكس، والقليـــل أغلبيــة الشـــباب يفضــلون ممارســـة اللعبــة علـــى الــبالي ستايشـــن، والبقيــة علـــى الكم -
 .يلعبها اون الين

 .بعض الالعبني يفضل اللعب فرديا، بينما هناك من يفضل لعبها مجاعيا مع أصدقائه أو زمالئه -
تباينت تفضيالت الالعبني خبصوص أماكن اللعب، فهناك من يفضل لعبها مبقاهي اإلنرتنت أو علـى حاسـوبه اخلـاص يف املنـزل  -
. ، بينما الصغار فيفضلون اللعب يف القاعـات املخصصـة لـذلك)ة الكبار حيث يزاوجون بني اللعب واإلحبار على اإلنرتنتخاص(

ـم ال جيــدون احلريــة الكاملـة للعــب، نظــرا للرقابـة املفروضــة علــيهم يف  ويرجـع ذلــك إىل أن الــبعض مـنهم ال ميلكــون حواســيب، أو أ
 .البيت
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م اليوميـــة ال يقـــوم الالعبـــني حســـب إجابـــات - وهـــذا ال يتفـــق مـــع الدراســـات األجنبيـــة . بتقليـــد أي مشـــاهد مـــن اللعبـــة يف حيـــا
األمريكيـة خاصــة، ويرجــع ذلـك الخــتالف الثقافــة الغربيـة األمريكيــة عــن الثقافـة العربيــة، ففــي أمريكـا مــثال، يوجــد يف كـل حــي مــن 

الشـباب علـى اخـتالف الفئـات العمريـة، أيـن يعتـرب حيـازة  ، منظم إليهـا العديـد مـن)Gangs(األحياء تقريبا عصابتني على األقل 
 .السالح األبيض وحىت السالح الناري أمرا عاديا

بعــض الالعبــني وبــاختالف أعمــارهم أجــابوا بأنــه تــرتاءى هلــم بعــض املشــاهد العنيفــة أثنــاء الليــل، وهــذا عنــد مــدمين اللعبــة الــذين  -
 . ساعات يوميا على األقل يف اللعب خاصة 3يقضون 

ـــا بســـرعة وخـــرق القـــوانني، بعضـــهم يفضـــل القيـــام باملهمـــات،  - معظـــم الالعبـــني يشـــعرون باملتعـــة عنـــد ســـرقتهم الســـيارات وقياد
 .وآخرون يشعرون باملتعة عند الشجار واالعتداء والضرب، وعند قتل أفراد الشرطة

م عند اخلسارة يف اللعبة، فإ - م يعيـدون اللعـب مـرة أخـرى بكـل حتفيـز، صرح أغلب احلاالت الذين أجريت معهم مقابالت، بأ
  .مع شعورهم بالغضب، أما البعض اآلخر فإما يتفوهون بكالم مشني أو بالصراخ

إىل تعزيـز السـلوك العـدواين اللفظـي لـدى أفـراد عينــة تـؤدي  GTAتوصـلت نتائجهـا إىل أن لعبــة : وكاإلجابـة عـن تسـاؤل الدراسـة
ويرجـــع الباحثـــان هـــذا االخـــتالف إىل أن . م مشـــني، أمـــا الصـــغار فيقومـــون بالصـــراخالدراســـة، حيـــث جنـــد أن الكبـــار يتفوهـــون بكـــال
أمـا . ، وتـربطهم عالقـات زمالـة أو صـداقة مـع الالعبـني الكبـار)خاصـة علـى الصـغار(مـالكي صـاالت اللعـب يفرضـون نظامـا داخليـا 

، لـذا جنـد أن العنـف اللفظـي عنـد الكبـار أشـد الذين يلعبون يف املنزل فهناك رقابة مفروضة من طـرف الوالـدين، خاصـة علـى الصـغار
إىل تعزيــز الســلوك العــدواين اجلســدي لــدى أفــراد عينــة الدراســة، ويظهــر ذلــك بوضــوح أثنــاء تــؤدي وإىل أن اللعبــة . منــه عنــد الصــغار

م هلــا بســرعة عاليــة، والقيــام بقتــل املــارة وأفــراد ال شــرطة، وإثــارة احلــوادث اللعــب حيــث يشــعرون باملتعــة عنــد ســرقة الســيارات مث قيــاد
  .واملشاكل، هذا من جهة، أما من جهة أخرى شعورهم بالغضب والنرفزة عند اخلسارة يف اللعبة

  

  خاتمة

مــن خــالل الدراســة نســتنتج أن هنــاك آثــار ســلبية أللعــاب الفيــديو العنيفــة علــى نفســية وســلوك الشــباب واألطفــال خاصــة 
 افرتاضـي مـن واقـع يف ويـنغمس عليـه مفروضـة تقمـص أدوار الالعـب علـى تفـرض اللعبـة فقواعـد. سـنة 18الذين تقل أعمـارهم عـن 

 األلعـاب هـذه مضـامني تطبيـق حيـاول أنـه درجـة إىل والواقـع اخليال بني تقريب الالعب يف أيضا اخلطورة تكمن العنف واحلرب، كما
 : بـ حثانالبا يوصي احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف. اليومية حياته يف
 .القيم وتدعيم تقومي السلوك ومعلومات الفائدة على احتوائها وضرورة األولياء بألعاب أبنائهم، اهتمام  -
م اإللكرتونيـة، وتشـجيعهم -  األلعـاب اإللكرتونيـة الـيت وجتنيـبهم األلعـاب املفيـدة، علـى متابعـة ومراقبـة األوالد يف ممارسـتهم أللعـا

 .لديهم صدامات حدوث إىل قد تؤدي اليتو  املشاهد العنيفة، على حتتوي
 وتوعية بتثقيف للقيام وتأهيلهم وتدريبهم املدارس داخل الرتبويني اجلمعيات واملنظمات واحلركات الشبابية واملرشدين دور تفعيل -

تمع  .اإلعالمي والعنف العدوان خماطر عن احمللي ا
 .وبني األنشطة الرتفيهية والفكرية األخرىتوعية الشباب بفوائد ممارسة الرياضة مع التوفيق بينها  -
 .تنظيم السلطات املعنية لقاعات ألعاب عمومية من حيث تسيريها ومراقبة األلعاب اليت تقدمها للشباب -
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 جرائم اختطاف األطفال وأثرها على األمن النفسي لألسرة الجزائرية
  -والية تيارت أنموذجا -دراسة ميدانية على عينة من أمهات األسر الجزائرية

  
  03جامعة الجزائر /عالق مفيدة .أ

  moufida.usful16@gmail.com: البريد االلكتروني
  

  : الملخص

هذه املعضلة آثاراً نفسية تركت  إذ، هاجس خوفوشكلت نا، جتمعمبأصبحت جرمية اختطاف األطفال ظاهرة سلبية متكررة 
األدهى أن و نسيني، من عصابات املتاجرة باألعضاء، والشواذ اجل نيمستهدفعلى أمن األسرة اجلزائرية وعلى أطفاهلا الذين أصبحوا 

خلق آثار نفسية ما  وهوبروز جمرمني قد يكونوا من األسرة، كذا ية حسابات يتحمل آثارها الصغار، و االختطاف غدى أداًة لتصف
  .، لذلك سنحاول يف هذه الورقة تقصي اآلثار هذه اجلرمية على األمن النفسي لألسر اجلزائريةلى الروابط األسريةواجتماعية ع

 .سري، األسرة اجلزائريةاختطاف األطفال، الطفل، األمن األ: الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Le crime d’enlèvement d’enfants est devenu un phénomène négatif dans notre société, Ce dilemme a des 
impact psychologiques sur la sécurité familiale et leurs petits, qui sont devenus cible de gangs et de 
homosexuels, et le pire  que l’enlèvement est devenu outil de régler les comptes, qui est supporté par les 
enfants, et l’émergence des criminels dans même famille  crie des impacts sur les liens familiaux. alors, 
nous serons étudier les effets de ce crime.  
Mots-clés: enlèvement d'enfant, enfant, sécurité familiale, famille algérienne. 

  
  :مقدمة 

تمع  تمع هو الكل الذي يتشكل  يتكون عبارة عن نسيجا من أفراد يسامهون يف بنيته االجتماعية، فمن منظور البنائية الوظيفية ا
تمعات وتتوزع األدواروبالتايل حيدث التطور وترتقي ؤدي أدوارها كما هو مطلوب منها، من أجزاء مرتابطة ت   .ا

حدوث اختالل يف دور اجلزء الذي يؤثر على الكل، فمثال عندما تتخلى األسرة عن دورها يف  لكن يف حاالت كثرية ما جند
سيؤدي فيما بعد إىل حتول املسار الرتبوي رتبية النشء، لرع الشا أو أخرى تتوىل مهامها كاإلعالم، التنشئة والرتبية، وترتك مؤسسات

تمعرتاجع دور كل جلمن اإلجياب إىل السلب وتنتشر اجلرمية    .زء يف ا

تمع اجلزائري هو اآلخر يعاين من انتشار اجلرمية بكل أنواعها تمع، إذ ظهرت  وا إدمان الشباب افات كعدة احنر بسبب هشاشة ا
ليت مل يعتد عليها جمتمعنا، واليت يتحسر القلب ومن بني اجلرائم ا..، السرقة، القتل، مشاهدة األفالم اإلباحية،تاملخدرا على
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، لليت ماهي جرمية اختطاف األطفال  ،لذكرها الظاهرة  راسة لتلقي الضوء على تداعياتجاءت الد ذاازالت تشهد انتشاراً واسعًا
  .على األسرة اجلزائرية

  :الخلفية النظرية للدراسة

ع ما من اشكالية ميكن تفسري هذه الدراسة من خالل النظريات االجتماعية الثقافية، اليت تفرتض وجود عالقة سببية بني تطور نو 
ما وظيفة األسرة والبيئة والثقافة والعوامل االجتماعية :وتطرح السؤال التايلالسوسيوثقايف الذي حتددت فيه  اإلطارما وبني 

واالقتصادية الكامنة يف تطور اخللل، ومنها نظرية األسرة اليت تفرتض أن آفة اإلجرام االجتماعي كاختطاف األطفال ليس مشكل 
كما ميكن تفسري ظاهرة اختطاف  حيدث نتيجة خلل وظيفي يف األسرة،مجاعي يتحمل أثاره كل أفراد األسرة، ألنه فردي، بل 

الذي قام بدراسات حول اجلرمية واالحنراف من منظور الضبط االجتماعي، F.YAN NYE األطفال من خالل نظرية ناي
حيدث نتيجة غياب و  معينة، وع السلوك املنحرف ناشئ عن دوافعأن ن: وافرتض أن هناك مدخلني لدراسة االحنراف واإلجرام مها

مصلح صاحل، (وحدد يف نظريته أربع ميكانيزمات للضبط االجتماعي إذا غابت أو ضعفت ينشأ السلوك املنحرف، الضوابط
  :وهي) 121ص: 2004

 .الضبط املباشر الذي يفرض من اخلارج بوسائل العقاب ووضع القيود والكوابح -1
 .ذايت، وهذا الضبط ميارس من خالل الوعيالضبط ال  -2
 .الضبط غري املباشر، وهذا الضبط يرتبط بالتوحيد العاطفي مع الوالدين أو أشخاص آخرين غري منحرفني  -3
  .الضبط من خالل توفر مسالك كثرية إىل اهلدف وإشباع حاجاته  -4

 تزايداً ملحوظًا مقارنة باجلرائم األخرى، من خاللانتشرت يف اآلونة األخرية جرمية اختطاف األطفال، وعرفت : اإلشكالية   
ين عليه يف التنقل حبرية كاملة،  اختطاف األبرياء واالعتداء على حريتهم الشخصية وحقهم يف التنقل، وتقع باالعتداء على حق ا

ين عليه ، )19ص: 2009ملعمري، عبد الوهاب عبد اهللا أمحد ا(وهي بذلك تشتبه مع جرائم أخرى تقع بالعدوان على حرية ا
لألسر اجلزائرية على أطفاهلا، وهو األمر الذي ترك أثراً واضحا على األمن  النفسي  اً هذا النوع من اجلرائم أضحى يشكل خطر 

ما اآلثار  :لألسرة اجلزائرية، لذا جاءت دراستنا لتبحث عن أهم اآلثار اليت خلفتها جرمية االختطاف، ومنه نطرح التساؤل اجلوهري
  لتي خلفتها ظاهرة اختطاف األطفال على أمن األسرة الجزائرية؟  ا

ا : ومنه تتفرع األسئلة التالية ماذا متثل ظاهرة اختطاف األطفال بالنسبة لألسرة اجلزائرية بوالية تيارت؟وما السبل اليت اختذ
  للتصدي هلا؟ 

ة لظاهر اختطاف األطفال باجلزائر من خالل رصد تتمثل أهداف هذه الدراسة أساسا يف إعطاء أمهية كبري : أهداف الدراسة
، وكذا حماولة جعل األطراف الفاعلة تتحرك اإليها الفرد اجلزائري للتصدي هلوجهات النظر عنها، وحماولة تقصي الطرق اليت يلجأ 

  .حلل جذري ضد جرمية اختطاف األطفال

تكرار حدوثها، وأثر ذلك على ل اف األطفال اليت أضحت ظاهرةختطتتمثل أمهية الدراسة يف لفت االنتباه جلرمية ا: أهمية الدراسة
إىل عمق األسر األمن النفسي لألسر اجلزائرية على فلذات أكبادها، وبالتايل تسليط الضوء على جرمية انتقلت من الشارع 

  .اجلزائرية
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  "ومن املفاهيم اليت تعرضنا هلا يف الدراسة هذه مايلي: مفاهيم الدراسة

أن صور جرمية االختطاف اليت قد تنطبق على وصف جرمية احلرابة، هي تلك اليت " بيار إميل"يرى  :اصطالحا: االختطاف -1
  ).  07ص: 2003بيار إميل طونيا، (.حتدث من أجل أخذ املال أو االغتصاب أو القتل

تمع اجلزائ اجلرميةتلك  ختطافنقصد باال:  إجرائيا   . ري واليت متارس يف حق الطفل اجلزائرياملنتشرة بكثرة يف اآلونة األخرية با

ترى الباحثة سهام مهدي جبار أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل التكوين ومنو الشخصية، وهي جمال : اصطالحا :الطفل  -2
  ).96ص: 1997سهام مهدي جبار، ( .إعداد وتدرب الطفل للقيام بالدور املطلوب منه يف احلياة

  .ه العنف املعنوي واجلسديضدلالختطاف، وميارس  يتعرضسن اخلامسة عشر، و  يتجاوزلذي مل هو الطفل اجلزائري ا:  إجرائيا

دف إىل احملافظة على النوع اإلنساين وتقوم   :اصطالحا: األسرة -3 يعرفها أمحد زكي بدوي بالوحدة االجتماعية األوىل اليت 
تمعات املختلفاليت تقررها على املقتضيات اليت يرتضيها العقل اجلماعي والقواعد    ).152ص: 1983أمحد زكي بدوي، (.ةا

  .اختطاف األطفال هايت خلفهي جمموع األسر اجلزائرية بوالية تيارت اليت لديها أطفال، وتعاين من اآلثار ال  :إجرائيا

هر عليها قلق يقصد به أن تكون النفوس آمنة مطمئنة عند وقوع البالء، حبيث ال يظ:  اصطالحا:  األمن النفسي واألسري- 5
  ، )09ص: 2003حممد موسى الشريف، (.جزع كثري، وال اضطراب يف األحوال، أو التهويل من شأن املصائبأو 

  .ختطافااليقصد باألمن النفسي واألسري يف دراستنا مدى اطمئنان أو خوف األسر اجلزائرية على أطفاهلا من جرمية :  إجرائيا

ا جمموعة من األمهات، والالئي مل يتجاوبن معنا يف املوضوع حبجة تتمثل يف صعوبة يف مقا: حدود الدراسة بلة العينة حبكم أ
عدم الثقة، كذلك صعوبة ضبط املواعيد معهن حبكم العمل أو لرفض أهل الزوج، كذلك ضيق الوقت الذي مل ميكننا من مقابلة 

  . أكرب عدد من العينة

  : منهج الدراسة

تبع للكشف عن الدراسة بواسطة استخدام جمموعة من القواعد اليت ترتبط أساسا جبمع البيانات املنهج يعرف على أنه الطريق امل
، واملنهج الذي اعتمد يف هذه الدراسة )287: 1995حممد اهلادي حممد، (وحتليلها حىت تساهم يف التوصل إىل نتائج ملموسة 

املتعلقة مبؤسسات إدارية أو علمية أو ثقافية  أو اجتماعية   على أنه جتميع منظم للبيانات  عريفي الذيهو منهج املسح الوصفي 
ميكن من خالله وصف النتائج  و ، )187: 2008عامر قندليجي،عامر السامرائي، (.كاملدارس واملؤسسات التعليمية األخرى

 .اليت سيتم الوصول إليها وتفسريها وفهمها، مث تعميمها على جمتمع البحث
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  :أدوات الدراسة

  :قابلةأداة الم

دف احلصول على أنواع من املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو " ا فرد مع أخر أو مع أفراد  هي حمادثة موجهة يقوم 
ا يف عمليات التوجيه والتشخيص والعالج وقد تنوعت أسئلة املقابلة يف دراستنا ، )86: 1999خري الدين عويس، (االستعانة 

  .ئلة املغلقةبني األسئلة املفتوحة واألس

  :مجتمع البحث

تمع أفراد أو كتابات، وثائق مسعية بصرية أو أشياء  إن مصطلح جمتمع البحث له معىن واسع، من املمكن أن تكون وحدات هذا ا
موع الكلي ألفراد جمتمع البحث األصلي الذي يتم منه اختيار عينة )173: 2004موريس أجنرس، (أخرى ، فهو يتمثل يف ا

االدراسة   .، وجمتمع البحث يف دراستنا هو جمموع األسر اجلزائرية اليت تقطن بوالية تيارت مبختلف دوائرها وبلديا

  : العينة

إن الباحث يف دراسته املختلفة للظواهر املتنوعة يواجه صعوبة ضخامة جمتمع البحث، لدرجة يصعب عليه القيام بدراسة كل 
ب العينة، حيث يقوم باختيار جزء صغري من وحدات جمتمع البحث اختيارا عشوائيا، أو الوحدات املكونة له، لذا يلجأ إىل أسلو 

: 2005أمحد بن مرسلي، (منظما، أو حتكميا قصديا، ليشكل هذا اجلزء من وحدات جمتمع البحث املادة األساسية للدراسة
  .اختيارها عمدا دون غريها عينة قصديه ألين قصدتها يف املوضوع حمل الدراسة ، والعينة اليت استخدمنا)99ص

  :الدراسة الميدانية
ا عن طريق أداة امل ( مبحوثات من والية تيارت يف عدة بلديات 08باستجواب  قابلةمن  خالل الدراسة امليدانية اليت مت القيام 

 .إجابتهم ، وذلك يف وسط عائلي حمظ، باإلضافة إىل أرآء حميط املبحوثني اليت كانت تدعم)تيارت، السوقر، مهدية
  .2017أكتوبر 17إىل   2017أكتوبر  03استمرت مدة الدراسة من  :اإلطار الزمني

  .جرت الدراسة على عينة بوالية تيارت بكل من بلدية تيارت، السوقر، مهدية :اإلطار المكاني
  : دليل المقابلة

 كيف ترين ظاهرة اختطاف األطفال؟ -1
 طاف أطفال ؟ما الموقف الذي تتخذيه عند سماعِك حاالت اخت -2
 برأيِك هل من الممكن أن الخالفات العائلية قد تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الطفل؟ -3
 هل حدثت حاالت اختطاف لدي عائلتكم أو لدى جيرانكم؟ -4
بعد سماعِك أو مشاهدتِك لحاالت االختطاف التي تحدث في محيطكم، هل يجعلِك ذلك تتوقعين أنه من الممكن  -5

 س الشيء ألبنائِِك؟أن يحدث نف
هل تورط الجيران في جرائم اختطاف األطفال في أحياء أخرى، والتي يتم تأكيدها من طرف المصالح األمنية، هل  -6

 تؤثر على ثقتِك بجيرانِك؟
 حاليا و بعد استفحال الظاهرة بالمجتمع، كيف أصبحت تتصرفين مع ابنائِِك؟ -7
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 ها للحد من هذه الظاهرة؟برأيك ماهي التدابير الوقائية التي يجب اتخاذ -8
 ماهي النصائح التي ترين أنها ضرورية للحفاظ على أمن األسرة واستقرارها؟ -9

  ماهي العقوبات التي ترين أنها مجدية للقضاء على هذه الظاهرة؟ - 10

  :تحليل المقابالت

وأغلبهن ماكثات بالبيت، وهذا   45إىل 30إن العينة البحثية اليت مت إجراء الدراسة عليها تتكون من نساء ترتاوح أعمارهن مابني 
  .كان عمدا لتنويع العينة، حىت تزيد للدراسة قيمة

أما فيما خيص السؤال األول فقد كانت األجوبة متقاربة تصب يف وعاء واحد هو أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل مصدر خوف 
  .بدرجة خطورة الظاهرة بالنسبة هلنوقلق لألمهات وكل العائلة، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على وعي املبحوثات 

أما يف السؤال الثاين الذي كان عن املوقف الذي تشكله املبحوثة عند السماع حباالت اختطاف، فكلهن أعربن عن موقفهن 
من بالرفض التام ملثل هذه اجلرائم اليت هي جديدة على جمتمعهن اجلزائري املسلم، فاملبحوثات غري راضيات مبا حيدث يف جمتمعنا 

  .احنرافات مل ترحم فئة الطفولة

أما فيما خيص السؤال الثالث عن إمكانية حدوث مثل هذه اجلرائم من جراء اخلالفات العائلية، فقد كانت اآلراء ختتلف بني 
حىت ولو الحظنا  اً لطبيعة كل جمتمع  وكل عائلة، إذ املبحوثات، فمنهمن من أجنب بإمكانية حدوث ذلك، أو أن هذا يرجع

ماخت ن ميلن إىل الرأي الغالب بإمكانية حدوث اإلجرام ولو بعيدا عن أسر   .الف يف أجوبة املبحوثات إال أ

وخبصوص السؤال الرابع عن وقوع حاالت اختطاف بالعائلة أو لدى اجلريان، فكانت معظمهن قد شاهدت أو مسعت عن حالة 
ة هلا   .من حاالت االختطاف أو حالة مشا

توقعات ملا ميكن أن حيدث مستقبال كاختطاف أبناءهن، فمعظمهن إن مل نقل كلهن الامس الذي يتساءل عن أما يف السؤال اخل
قد أبدين ختوفهن على أطفاهلن خشية أن يقعو يوما ما ضحايا جمرمي سرقة األطفال، وبالتايل فكل األسر تتأهب وجتند نفسها 

  .يط اجلزائريألمر قد حيدث يف أي حلظة، وهذا ما يهدد طمأنينة احمل

ن،  قةثالوبالوصول إىل السؤال السادس عن  باجلار، فكان كتدعيم للسؤال اخلامس، إذ أصبحت كل املبحوثات ال تثقن  جبريا
  .وبالتايل هذا يؤثر على الروابط االجتماعية بني مجاعة احلي وهو ماسيزيد من فجوة اخلالفات بني األفراد يف احمليط الواحد

تمع اجلزائري، فقد أجابت أما يف السؤال ال سابع والذي متحور حول كيفية التصرف مع األبناء بعد استفحال الظاهرة با
ن يستعملن كل الطرق لتجنب حصول م األسر اجلزائرية قد فقدت الثقة حىت يف املكان  ال حتمد عقباه، كما إنَّ ااملبحوثات أ

  .الذي يتعلم فيه النشء اآلداب وهو املدرسة

لتساؤل عن أهم التدابري الوقائية يف السؤال الثامن، فكانت معظم اإلجابات تؤكد على ضرورة وجود األمن يف األحياء أما عن ا
  .واألماكن العامة، خاصة أمام املؤسسات الرتبوية، وكذا ضرورة توفري حافالت خاصة لنقل األطفال للمدارس البعيدة
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تحافظ األسرة اجلزائرية  على فلدات أكبادها، فقد تنوعت حسب كل ل هاأخذجيب النصائح اليت  حولوانتقاال إىل السؤال التاسع 
مبحوثة، فمنهن من ترى أنه من األفضل أن ال خيرج إبنها للشارع ويبقى يف البيت، ومنهن من ألزمن بوجوب أخذ كل احليطة 

ن توصني أبناءها مر  اراً وتكراراً بعدم الثقة يف األشخاص خاصة الغرباء ومراقبة األوالد من بعيد، وما ملسناه من مقابلة االمهات أ
  .منهم

دية للتصدي هلذه الظاهرة، فكانت كل اإلجابات تؤكد على ضرورة القصاص  أما يف السؤال األخري املرتبط بالعقوبات ا
  .املعضلة قد عربت عن قلقها من هذا اجلرم واتفقن على عقوبة اإلعدام كأحسن حل ملواجهة هذه نهنفالقصاص، فكل م

  :تفسير النتائج 

  :مما سبق من عرض حتاليل املقابالت نستنتج مايلي

ا اليومية بشكل طبيعي، فهي هاجس خطري  - أن ظاهرة اختطاف األطفال تشكل عائق كبري لألسر اجلزائرية يف ممارسة حيا
 .يدمر و ينتهك فئة ال حول هلا وال قوة حىت يف الدفاع عن نفسها

هذه اجلرائم قد ترك آثارأ عميقة يف نفسية األسر اجلزائرية وعلى أمنها واستقرارها الداخلي وهو ما قد أن تكرار حدوث مثل  -
 .يدخل يف إطار العنف املعنوي أو حىت العنف الرمزي

تناقص نسبة الثقة بني أعضاء العائلة الواحدة يف كثري من احلاالت ، وكذا بني اجلريان وهذا ما أدى إىل تقلص العالقات  -
الجتماعية وانطواء األسر على نفسها بسبب تفاقم عنصر الشك يف ارتكاب اآلخر جلرمية اختطاف األطفال خاصة يف ظل ازدياد ا

تمع  .نسبة البطالة وانتشار املخدرات يف ا
دى إىل ازدياد قلق األسر على أبناءها أدى إىل خنق حريات األطفال وعدم ممارسة حقهم يف اللعب والتصرف بكل حرية مما أ -

 .ظهور نوع من التصادم بني اآلباء واألبناء
كذلك تأثر األطفال عند السماع حبدوث هذه اجلرمية واهتزاز أمنهم النفسي، وبالتايل عدم العيش يف طمأنينة وعدم ممارسة   -

م، وهكامل حقو   .ما يشكل هلم عقد نفسية قد تكون آثارها وخيمة يف الكرب وقهم يف جمال آمن على حيا
 .ي اخلوف لدى الطفل مما قد خيلق لديه حالة من الكوابيس واهللع واألرق خاصة بالليل تنام -
ا األسر اجلزائرية هي عقوبة اإلعدام والقصاص من اجلاين -   .أجنع عقوبة تطالب 
 

  :مناقشة النتائج

  :من خالل النتائج السابقة توصلنا إىل

ث جرم االختطاف يف حق أبنائها الصغار الذين مل يتجاوزوا سن اخلامسة أن األسرة اجلزائرية فعال لديها ختوف رهيب من حدو  -
  .عشر، أو يف بعض احلاالت الثامنة عشر

حجم الثقة بني أعضاء العائلة الواحدة يكون قويًا أو ضعيفًا حسب البيئة االجتماعية اليت تكتنفهم، وحسب طبيعة األسرة  -
  .ماعية اليت تربطهم واملواقف اليت يتعرضون هلا، وحسب طبيعة العالقات االجت)نووية، قبيلية(
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حدوث االختطاف بصفة مستمرة يف عدة مناطق وأماكن ولعدة حاالت إما يف الشارع اجلزائري، أو يف عمق األسرة اجلزائرية  -
ف املالئمة الكثري منهم يسعى جاهدا لتوفري كل الوسائل والظرو إطمئنان لألسر على أطفاهلا، فخلق حالة من الألمن  والال
م الطبيع   .، كل ذلك يف غرفته دون اللجوء إىل الشارع واخلروج إليه..ة من اللعب وممارسة الرياضة وألبنائهم ملمارسة حيا

إن ارتكاب جرائم اختطاف األطفال وممارسة العنف اجلسدي ضدهم، وحىت الوصول للمتاجرة بأعضاهم، وعلى حسب عدة  -
ى إىل اضطراب أمن األبرياء النفسي والعقلي مما قد يؤدي إىل خلل يف منو الطفل الطبيعي مثل دراسات يف جمال علم النفس، أد

  .حدوث اضطرابات عقلية
تمع اجلزائري للقضاء اجلزائري بعقوبة اإلعدام يف حق اجلناة يبقى مطلب ضعيف املنال، ألن القانون  - إن مطالبة األسرة وا

  .   لدستور تقضي بتنفيذ حكم اإلعدام يف حق القاتلاجلزائري ال زال مل يشرع مواد من ا

  :خالصة وتوصيات

يف األخري ميكن القول أن ظاهرة اختطاف األطفال هي فعالً قد طفت فوق كل اجلرائم، و أصبحت متثل معدالت جتاوزت كل 
ش يف الفضاء العام، خاصة بني األسر احلدود، مما حتم علينا ضرورة االلتفاف هلا  حملاولة معاجلة هذه الظاهرة اليت باتت حمل نقا

اليت حدثت معها مثل هذه اجلرائم واليت ناشدت كل السلطات لضرورة تكاثف كل اجلهود واألطراف الفاعلة للتصدي هلا وتطبيق 
و أقصى العقوبات الردعية اليت متنع كل من ختول له نفسه اخلوض يف مثل هاته اجلرائم، خاصة األشخاص ذوي النفوس السيئة أ

التكلم مع أي شخص خاصة  الشواذ اجلنسيني، كما جيب على األولياء مراقبة أبنائهم بكل السبل إن استطاعوا لذلك سبيال كعدم
أي ظرف طارئ للخروج للشارع هذا من جهة، ومن جهة أخرى وما مت  يفجمهويل اهلوية، وكذا تعليهم ثقافة االستئذان من األهل 

بداية مع الطفلة الربيئة  ،، إذ باتت تطاهلا أيدي األقاربفال قد ازدادت مقارنة بالسنوات املاضيةمالحظته أن جرمية اختطاف األط
ناطق حىت وصلت املسندس مبستغامن إىل غرداية وقضية الطفل الذي اختطفه والده وقتلة حبجة االنتقام، وحاالت أخرى من خمتلف 

ك تفكري مجيع طرف مع من باملدرسة ارسة االغتصاب على األطفالإىل مم لهم الشاذ واحلاالت كثرية، هذا مازاد الطني بلة وأ
  .وسام شرف ال يعطى ألحديف يف زمن أصبح فيه مصطلح الثقة األفراد يف اجياد احلل الوا

ها فهل سيتم فعال النظر يف ما أصبح يهدد أمننا النفسي وأمن أبنائنا، أم ستبقى كقضية معلقة مثل باقي القضايا اليت أكل علي
                      الدهر وشرب وغطاها غبار النسيان؟       
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  .قراءة تحليلية ونقدية "التأثير السلبي"حركة على الطفل تأثير الرسوم المت" 
  

  جامعة سطيف: أستاذة محاضرةأ:عواج سامية .د
aouadjsamia@gmail.com  

  2جامعة سطيف: طالبة دكتوراه وأستاذة مؤقتة:أم لرقاب سمية.أ
 .oumlergeubsoumia@gmail.com  

  
  :الملخص
الدراســة لتســليط الضــوء علــى موضــوع تــأثري الرســوم املتحركــة علــى الطفــل وقــد ركــزت هــذه الدراســة علــى التــأثري الســليب جــاءت هــذه 

ـا حتمـل قـيم وســلوكيات بعيـدة كـل البعـد عـن قــيم جمتمعنـا اجلزائـري، وذلـك مـن خــالل  هلـذه األخـرية علـى الطفـل اجلزائــري خاصـة وأ
  .ركة على الطفل مع ذكر أمثلة حية عن ذلكالتحليل الوصفي لبعض سلبيات الرسوم املتح

ــا أكثــر مــا يســتقطب اهتمــام األطفــال يف وســائل اإلعــالم نظــرا  وقــد اختــار الباحــث الرســوم املتحركــة بالــذات كموضــوع للدراســة أل
  ...لوكيةجلاذبيتها وكذلك لدرجة التأثري الكبري الذي حتدثه يف الطفل من مجيع النواحي نفسية اقتصادية اجتماعية صحية وس

  .اإلعالم، الطفولة، التأثري، القيم، الرسوم املتحركة :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Cette étude a pour but de mettre en évidence l'impact des dessins animés sur l'enfant, elle a visée 
sur l’impact négatif de cette dernière sur l'enfant algérien, notamment elle porte des valeurs et des 
comportements éloignés des valeurs de la société algérienne. Et cela grâce à une analyse descriptive de 
certains aspects négatifs sur l'enfant, en citant des exemples vivants. 

Le chercheur a choisi les dessins animés comme sujet d'étude car elles attirent une attention 
importante chez les enfants dans les médias, en raison de son attractivité et le degré important de l’impact 
sur l'enfant dans divers aspects, psychologiques, économiques, sociaux, sanitaires et comportementaux.  

  
  :مقدمة

يعترب التلفزيون أحد أهم وسـائل اإلعـالم الـيت تتميـز بالقـدرة علـى اإلقنـاع والسـيطرة وذلـك ملـا يتمتـع بـه مـن حضـور وجاذبيـة وإتقـان، 
وهــو لــه تــأثري مباشــر علــى ســلوك األفــراد مــن خــالل الــربامج الــيت يقــدمها، ومــن بــني هــذه الــربامج الرســوم املتحركــة الــيت جتــذب إليهــا 

  .كبريا من األطفال  مجهورا
ــا تــأثريا مزدوجــا بــني اإلجيابيــة  وأكثــر مــا يعجــب أو يلفــت انتبــاه الطفــل ويســتقطب تفكــريه هــو الرســوم املتحركــة والــيت حتمــل يف طيا
والسـلبية، ومـا يسـتحق املتابعــة والدراسـة هـو التـأثري الســليب هلـذه املـواد، خاصـة وحنــن نتحـدث هنـا علـى الطفــل الـذي لـيس لـه القــدرة 

لــى التمييــز بــني الصــحيح وبــني اخلطــأ وهــو مــا جيعلــه يعــيش يف عــامل خــاص بــه عــامل مــن اخليــال واألحــالم، وهــو عــامل تغذيــه وتثريــه ع
  .الرسوم املتحركة مبختلف السلوكيات والقيم اليت تتناىف يف الغالب مع جمتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا
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  :إشكالية الدراسة
ـا دون وعـي منـه تنبـع إشـكالية هـذه الدراسـة واملتمثلـة يف التسـاؤل نظرا لسـيطرة الرسـوم املتحركـة علـى  الطفـل اجلزائـري وتـأثره الكبـري 

  :الرئيسي التايل
  للرسوم املتحركة على الطفل اجلزائري؟ ما هو التأثري السليب 

  :أهداف الدراسة
  .املتحركة وذلك من مجيع اجلوانب التعرف على اآلثار السلبية لربامج األطفال واملتمثلة يف هذه الدراسة يف الرسوم-1
  .حماولة الوصول إىل األسباب املؤدية للظاهرة وحتديد سبل أو طرق للتغلب عليها أو التقليل منها-2
  

  :أهمية الدراسة
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أن مرحلــة الطفولــة تعــد حلقــة عمريــة جــد حساســة تتوقــف عليهــا بــاقي مراحــل النمــو األخــرى يف  

 .ن ما يتم تلقيه وتعلمه يف هذه املرحلة يصعب حموه أو تغيريه أو التخلي عنه يف الكرباملستقبل حيث أ
اعتبــار أن وســائل اإلعــالم بصــفة خاصــة واإلعــالم بصــفة عامــة أحــد أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة للطفــل يف وقتنــا  

 .الراهن إىل جانب األسرة
 

  :مفاهيم الدراسة
  :مفهوم اإلعالم/1

ـــانوت ويعرفـــه نشـــر الوقـــائع واآلراء يف صـــيغة مناســـبة كألفـــاظ أو أصـــوات أو صـــور بواســـطة مجيـــع العالمـــات الـــيت يعرفهـــا "بأنـــه  يرفارن
  ).37ص2017فضة عباس البصلي ،محدي حممد الفاتح".(ويفهمها اجلمهور

  :مفهوم الطفولة/2
ا ال"الصحة النفسية "يف كتابه  عبد العزيز القوصيعرفها  ا املرحلة اليت مير  تقريبـا وتتميـز  12كائن البشري من امليالد إىل سـن بأ

 هذه املرحلة باملرونة والقابلية، وهي مرحلة للرتبية والتعليم وفيها يكتسب الطفـل العـادات واملهـارات واالجتاهـات العقليـة واالجتماعيـة
  ).156ص1995أمل دكاك".(واحلسية

وقــد . الــوعي الكاملــة والقــدرة علــى اختــاذ القــرار والقيــام باملســؤوليات املرحلــة الــيت تعقــب الــوالدة مباشــرة وتســتمر حــىت مرحلــة" وهــي
ـــا املرحلــــة الـــيت يكـــون فيهـــا الصــــغري وهـــو الطـــرف املســــتجيب دومـــا لعمليـــات التفاعــــل  عـــرف علمـــاء االجتمـــاع مرحلــــة الطفولـــة بأ

  ).28،27ص2013سامية بن عمر ".(االجتماعي، يعتمد على والديه حىت النضج الفيزيولوجي واالقتصادي
  :مفهوم الرسوم المتحركة/3

فــيلم ســينمائي يتكــون مــن جمموعــة مــن الرســوم أو األجســام صــممه متخصصــون مــن الرســامني أو الفنــانني ويصــور بكــامريات  :هــي
  ).2011مهدية شعبان، أمال بن عيسى ".(خاصة وبطريقة خاصة وحيتاج إىل آالف الرسوم

  :مفهوم القيم/4
ا على عبد الرحيم أسامةيعرفها  احلكام واملبـادئ الـيت يتعلمهـا الفـرد مـن خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة السـليمة وتتبـع الـدين " أ

تمـع وتــؤدي بـه إىل الســلوك السـوي يف املواقــف املختلفـة، كمــا يسـتطيع التمييــز مـن خالهلــا بـني مــا هـو مقبــول أو  والعـرف وفلســفة ا
  ).21ص2005أسامة عبد الرحيم ".(غري مقبول اجتماعيا
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  :مفهوم التأثير/5
التغيـري الــذي يطـرأ علـى مســتقبل الرسـالة كفـرد فقــد تلفـت الرسـالة انتباهــه و يـدركها وقـد تضــيف "هـو  الموسـوعة اإلعالميــةحسـب 

إليـــه معلومـــات جديـــدة، أو يعـــدل اجتاهاتـــه القدميـــة وقـــد جتعلـــه يتصـــرف بطريقـــة جديـــدة او يعـــدل ســـلوكه الســـابق فهنـــاك مســـتويات 
ابتداء من االهتمام إىل حدوث تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغيريات علـى تلـك االجتاهـات ، مث إقـدام الفـرد عديدة للتأثري 

علــى ســلوك علــين و هــذا يعــين أن طبيعــة العالقــة بــني كــل مــن املرســل و املســتقبل تتضــمن حــدوث شــيء مــا يطلــق عليــه اصــطالحا 
يرتكهــا علــى املســتقبل وهــذا األثــر ينحصــر يف ثــالث نــواحي هــي الناحيــة الذهنيــة  بــاألثر أو التــأثري أي النتيجــة الــيت يريــد املرســل أن

  ).42ص2010مسرية سطوطاح ".(الوجدانية والناحية السلوكية
  

  :منهجية الدراسة
ى اعتمــدت الدراســة علــى القــراءة النقديــة والتحليليــة للرســوم املتحركــة حيــث ســيتم ذكــر بعــض التــأثريات الســلبية للرســوم املتحركــة علــ

  .الطفل مع ذكر أمثلة حية عن ذلك عن بعض املسلسالت الكرتونية
  

 :التأثيرات السلبية للرسوم المتحركة على الطفل

فنجـد مـن . أكد معظم الباحثني أن وسائل اإلعالم وعلى اخلصوص الرسوم املتحركة عموما تؤثر على األطفال سـلبا أكثـر منـه إجيابـا
ا ما يلي   :سلبيا
 اة البيئـــات األخــرى إىل جمتمعنـــا، ونقـــل قــيم جديـــدة وتقاليــد غريبـــة تـــؤدي إىل التصــادم بـــني القـــدمي نقــل أخـــالق ومنــط حيـــ

 .واحلديث، وخلخلة نسق القيم يف عقول األطفال من خالل املفاهيم األجنبية اليت يشاهدها الطفل
 شـــاهد يـــؤدي إىل تبلــــد مشـــاهدة العنـــف يف أفـــالم األطفــــال والـــذي بـــدوره يثــــري العنـــف يف ســـلوكيات بعضـــهم، وتكــــرار امل

اإلحساس باخلطر وإىل قبول العنف كوسيلة استجابة تلقائية ملواجهة بعض مواقـف الصـراعات، وممارسـة السـلوك العنيـف، 
ويـؤدي ذلـك إىل اكتسـاب األطفــال سـلوكيات عدوانيـة خميفــة، إذ أن تكـرار أعمـال العنــف اجلسـمانية واألدوار الـيت تتصــل 

 .نون يؤدي إىل احنراف األطفالباجلرمية، واألفعال ضد القا
 كثـريا مـن األحيـان تثـري يف الـنفس الغرائـز . تصوير العالقة بني املـرأة والرجـل علـى خـالف قيمنـا اإلسـالمية والعربيـة األصـيلة

 .البهيمية يف وقت مبكر
 وأمهيتــه لــه أثــره  الســهر وعــدم النــوم مبكــرا واجللــوس طــويال أمــام وســائل اإلعــالم دون الشــعور بالوقــت" مثــل أضــرار تربويــة

 .السليب على التحصيل الدراسي وأداء الواجبات املدرسية
 اجللوس الطويل أمام وسائل اإلعالم يسبب العديد من األضرار اجلسـمية والعقليـة كاخلمولوالكسـل،والتأثري " أضرار صحية

 .األكل امام هذه الوسائل على النظر واألعصاب وعالقة ذلك بالسمنة والبدانة اليت تصيب البعض من األطفال لكثرة
 منها إثارة الفزع والشعور باخلوف عند األطفال عرب شخصية البطل واملواقف اليت تعرضه للخطر" أضرار نفسية. 

وتتجلى اإلشكالية من خالل أن برامج األطفال خاصة الرسوم املتحركة ال تدخل مبجرد وصـفها رسـوما ملونـة، بـل مبـا حتويـه مـن قـيم 
إذ جلــس الطفــل أمــام شاشــة التلفــاز فإنــه يعــيش . دراميــة اختزنتهــا املسلســالت الكرتونيــة ويتقبلهــا الطفــل كمــا هــيومفــاهيم وأدوات 

حلظات ممتعـة بالنسـبة لـه وأقـوى تعلـيم ورسـوخا يف ذهـن الطفـل هـو التعلـيم عـرب الرتفيـه والشاشـة الصـغرية الـيت أجـادت ذلـك وتفننـت 
  .)94،93ص2012عبد الرزاق حممد الدليمي .(فيه
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للرسوم املتحركة أثـر كبـري يف شخصـية الطفـل باعتبارهـا مـن أهـم العناصـر البيئيـة املنظمـة الـيت تنقـل املعلومـات واملفـاهيم والقـيم بصـورة 
متسلسلة وقصصية، حيث تشري الدراسات العلمية أن ما بني كل عشرة آالف طفـل هنـاك مخـس حـاالت ألطفـال يقومـون بـتقمص 

ــــتم بأبنائهـــــا وال حتـــــرص علــــى متـــــابعتهم حـــــول مـــــا شخصــــيات الكرتـــــون ومـــــا يشــــاهدون ه، ويكـــــون هـــــؤالء األطفــــال مـــــن أســـــر ال 
  ).2003فاطمة النعيمي .(يشاهدونه

مسلســل البوكيمــون وهــو أحــد أفــالم الرســوم " فكثــري مــن البــاحثني يشــريون إىل اآلثــار الســلبية للرســوم املتحركــة علــى األطفــال، مثــل 
لعنف بدرجة كبرية، مما انعكس على سلوكيات بعض التالميذ، كما لعـب املسلسـل دورا بـارزا املتحركة قد سيطر على بعض حلقاته ا

ــــــرتويج اخلفــــــي لقــــــيم تنــــــايف القــــــيم الدينيــــــة واالجتماعيــــــة، كمــــــا أنــــــه أثــــــر ســــــلبا علــــــى ميزانيــــــة األســــــر وأرقهــــــا راشــــــد . (يف عمليــــــة ال
  ).149ص2002لولوة

  :كذلك من بني تأثريات الرسوم املتحركة السلبية جند
مـــن خـــالل مـــا تقـــدمي مفـــاهيم عقديـــة وفكريـــة خمالفةلإلســـالم، ومـــن ذلـــك زعزعـــة عقيـــدة الطفـــل يف اهللا : التـــأثير العقـــدي 

سبحانه وتعاىل واشتماهلا على بعض العبارات القادحة يف العقيدة كالتذمر مـن القـدر، التمجيـد للسـحر مثـل رسـوم بيـاض 
 .الثلج

أو مالحقـــة فتيـــات أو الصـــداقة بـــني فـــىت وفتـــاة، مثـــل رســـوم املقاتـــل النبيـــل،  املتمثـــل يف العـــري والغـــزل: التـــأثير األخالقـــي 
ذا يعيش الطفل حالة تنـاقض بـني مـا يـراه ويتمتـع مبشـاهدته يف هـذه املسلسـالت الكرتونيـة وبـني مـا ...اجلاسوساتوغريها و

 .يعيشه يف جمتمعه، وما يتلقاه من تعليمات وتربية من أسرته أو مدرسته
 :ويتجلى يف صورتني :يالتأثير األمن 
ما تبثه هذه الربامج من سلوك يدعو للعنف واجلرمية وإراقة الدماء ومن أمثلة ذلك رسـوم سـيف النارحيـث احتـوت هـذه -أ

  .الرسوم على مشاهد كثرية للعنف واجلرمية
هـذه الـربامج مـن قـيم زعزعة روح انتماء ووالء الطفـل ألمتـه حبيـث يـرتبط تفكـريه وسـلوكه وحبـه ووالئـه ونصـرته ملـا تبثـه -ب

كمــا تعمــل . والرســوم املتحركــة يف غالــب األحيــان تؤكــد مقولــة الغايــة تــربر الوســيلة. وعـادات وثقافــات مناقضــة لثقافــة امتــه
على حتريف القدوة وذلك بـإحالل األبطـال األسـطوريني واخلـرافيني بـدل القـادة الفـاحتني أو العلمـاء البـاحثني وكمثـال علـى 

  ...".مان، سوبرمانبامتان، سبيدر " ذلك
وذلــك مبــا تعرضــه قنـــوات التلفزيــون أثنــاء تقــدميها لرباجمهــا مــن الــدعايات واإلعالنـــات : التــأثير االقتصــادي االســتهالكي 

ــا وحيفظــوا أغانيهــا وألفاظهــا، وتكــون لــديهم رغبــة  املبهــرة ملختلــف املنتجــات خاصــة منتجــات األطفــال، فيتــأثر األطفــال 
جات وكمثال على ذلـك ألعـاب األطفـال والـدمى الـيت يـتم عرضـها يف قنـاة سبيسـتون وقنـاة آم يب ملحة يف اقتناء تلك املنت

 .3سي
ــأثير الجســمي   تبلــد يف الفكــر، كبــت للقــدرات اإلبداعيــة اخلالقــة، التــأثري علــى ســالمة العينــني، اخللــل يف  ):الصــحي(الت

 .مقدار النوم املخصص لألطفال
ـا ال تكتفـي بنقلهـا ال جمـ: الترويج لروح التربيـة الغربيـة  ال للتجـاوز عـن نقـل الرسـوم املتحركـة لـروح الرتبيـة الغربيـة، ذلـك أ

للمتعة والضحك واإلثارة بل تنقل عادات اللباس من ألوان وطريقة تفصـيل وعـري وتـربج، وعـادات الزينـة وعـادات املعيشـة 
املـــــة واالخــــ تالط والعنـــــاق والقــــبالت والســـــباب ومثــــل ونــــوم وحـــــديث وتســــوق ونزهـــــة وعــــادات التعامـــــل مــــن عبــــارات ا

 .وحنو ذلك من مفردات النسق الثقايف الغريب...والشتائم
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 .تقليص درجة التفاعل بني أفراد األسرة حيث ينغمس الطفل يف عامله اخلاص واألسرة ال تراقب وال تعي ذلك 
ه يفضـل مشـاهدة األعمـال واألحـداث يصري الطفل من جراء متابعته الدائمة للرسوم املتحركة بليد احلركة خامال وذلـك ألنـ 

  ).227-225ص 2004عليان عبد اهللا احلويل .(ال املشاركة فيها
  :خاتمة

مــن خــالل مــا مت التطــرق إليــه ســابقا نســتنتج أن الرســوم املتحركــة الــيت يشــاهدها أطفالنــا مــا هــي إال إنتــاج غــريب دخيــل علــى جمتمعنــا 
نا وصــانعوا هــذه األفــالم الكرتونيــة مل يصــنعوها عبثــا أومــن فــراغ وإمنــا صــنعت وفقــا وعلــى ثقافتنــا وعلــى بيئتنــا وعلــى عاداتنــا وتقاليــد

لسياسات مرسومة وأهداف مسطرة مسبقا لذا وجب علينا محاية أطفالنا مـن هـذا وذلـك بتظـافر جهـود كافـة القـوى الـيت تلعـب دورا 
  .يف التنشئة االجتماعية للطفل من أسرة ومدرسة ووسائل إعالم

  
  :توصيات
  ضــابط إال الــوعي ملواجهــة اآلثــار الســلبية للرســوم املتحركــة مــع وجــوب قيــام األســرة بــدورها علــى أكمــل وجــه مــن خــالل ال

االســتخدام الســليم للتلفزيـــون وخاصــة عنــدما يتعلـــق األمــر باألطفــال فيجـــب حتديــد أوقــات املشـــاهدة هلــم ومناقشـــتهم يف 
 .حمتوى الربامج املشاهدة وانتقاء الربامج املفيدة هلم

  الرتكيـز مـن قبــل اآلبـاء علـى الــربامج الـيت تقـدم لألطفــال اإلمتـاع الفكـري والوجــداين والوجبـات الثقافيـة البناءةواملفيــدة، وأن
م ورضاهم عنها وأن تساعدهم يف اكتساب املزيد من املهاراتواملعلومات  .تؤكد هذه الربامج لألطفال احرتامهم لذا

 بة للطفلترشيد استثمار أوقات املشاهدة بالنس. 
 املراقبة األسرية الدائمة للطفل. 
 جيب إجياد الكرتون احمللي البديل للكرتون الغريب الدخيل. 

  
  :قائمة المراجع

، دار أسامة، عمان، 1، ط"الوسائل، النماذج، النظريات"، مدخل لعلوم االتصال واإلعالم 2017:فضة عباس بصلي محدي حممد الفاتح -1
  .األردن

تمع اجلزائري أطروحة مقدمة لنيل 2012/2013:سامية بن عمر -2 ، تأثري الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال على التنشئة األسرية يف ا
 .شهادة دكتوراه علوم ختصص علم اجتماع عائلي جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر

العدواين للطفل اجلزائري فعاليات امللتقى  ، أثر الرسوم املتحركة يف تنمية السلوك2011ديسمرب 08-07:مهدية شعبان أمال بن عيسى -3
 .2الوطين حول دور الرتبية يف احلد من ظاهرة العنف خمرب الوقاية واألرغنوميا، جامعة ال جزائر

 .، ايرتاك للنشر القاهرة، مصر1، القيم الرتبوية يف صحافة األطفال، ط2005:أسامة عبد الرحيم -4
دراسة حتليلية لألمناط االتصالية داخل األسرة من خالل الومضة اإلشهارية وتأثريها "، اإلشهار والطفل 2009/2010:مسرية سطوطاح -5

 .، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه ختصص إعالم واتصال جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر"على السلوك االستهالكي للطفل
 .ة عمان، األردن، دار املسري 1، وسائل اإلعالم والطفل، ط2012:عبد الرزاق حممد الدليمي -6
 .354، أفالم جذابة تفسد وجدان األطفال، جملة األسرة، ع2003:فاطمة النعيمي -7
 .7، ع8، تأثري الرسوم املتحركة املستوردة على الطفل القطري جملة الطفولة والتنمية، جملد2002:راشد لولوة -8
الرتبية يف "، حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي األول "دراسة حتليلية"، القيم املتضمنة يف أفالم الرسوم املتحركة 2004:عليان عبد اهللا احلويل -9

  .كلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية، فلسطني"فلسطني وتغريات العصر 
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.تأثير التلفزيون على  التغيير السلوكي للطفل  
 

غالم يمينة.أ /بلعباس نادية .د  
مستغانم, جامعة عبد الحميد ابن باديس   

ghalemamina27@yahoo.fr 
  
  

  : الملخص 
ويعتــرب مــن مقومــات التنشــئة االجتماعيــة والنمــو االجتمــاعي عنــد , يلعــب  التلفزيــون   دورا هامــا يف بنــاء وتشــكيل شخصــية الطفــل 

و التلفزيــون شــأنه , كمــا تنــدرج وظيفتهــا الرتبويــة حتــت مفهــوم الشــامل للتنشــئة االجتماعيــة, األطفــال علــى وجــه التحديــد , األفــراد 
مـــن خـــالل مـــا يبثـــه مـــن ,لوســـائط االعالميـــة األخـــرى يلعـــب دور هامـــا وحيويـــا يف  مســـاعدة األطفـــال علـــى حتقيـــق أهـــدافها شـــأن ا

وعلى هذا األساس  سنحاول خـالل هـذه املداخلـة تسـليط الضـوء , معلومات ومعارف  يف براجمه املتخصصة  اليت يقدمها لألطفال 
  .ل االعالم  على منو وتشكيل وبناء شخصية  الطفل من خمتلف اجلوانبعلى أهم التأثريات السلبية واإلجيابية لوسائ

  .األطفال -التغري السلوكي -التلفزيون: الكلمات املفتاحية 
Résumé: 

Television(T V)joue un rôle important dans la construction et façonner la personnalité de l'enfant, 
commel'un des éléments de socialisation et de développement social dans les individus, et les enfants en 
particulier, comme relevant fonctionéducativedans le cadre du concept global de la socialisation et de la 
télévisioncommed'autres supports de médiasjouent un rôle important et vital en aidant les enfants à 
atteindreleursobjectifs, à travers ce qui estdiffusésur des informations et des connaissancesdans les 
programmesspécialisésofferts pour les enfants, et surcette base nous allons essayer travers cette 
intervention pour mettre en évidence la télévisionpositif et négatif le plus important sur la croissance et 
la formation et la construction de la personnalité de l'enfant à partir de différents aspects influences. 
Mots-clés:la télévision-les enfants-changementcomportementale 

  
   :المقدمة 

تعترب وسائل اإلعالم واالتصال من أهم وسائط االتصال احلديثة اليت أصبحت تسيطر على األفراد واجلماعات يف مجيـع أحنـاء العـامل 
وذلــك ملــا تتميــز بــه مميـزات ال تتــوفر يف وســائل األخــرى خاصــة يف هــذا العصـر الــذي يشــهد تطــور كبــري وســريع يف , يف عصـرنا احلــايل

  .تصالتكنولوجيا االعالم واال
وذلــك ملــا تتميــز بــه مــن قــدرة كبــرية علــى , ويبقــى التلفزيــون أحــد هــذه الوســائل و أمههــا بــل مــن أحــدثها وأخطرهــا يف نفــس الوقــت

سـلوكيات مـن خـالل أكثـر ,معلومـات , إذ يتوفر على خصـائص تقنيـة تـوفر لـه تقـدمي معـارف ,جذب الكبار والصغار حول شاشته 
لـذلك جنـد أن العديـد مـن الدراسـات تطرقـت إىل مكانتـه املتميـزة بـني وسـائل االعــالم ,تعبرييـة لـه إضـافة إىل غـىن اللغـة ال, مـن قالـب 

علــى هــذا األســاس , التلفــاز  -األم –األب : هــم ) 3(فالطفــل اليــوم  ينشــئه ثــالث, وعنــد األطفــال بصــفة خاصــة , بصــفة عامــة 
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و , املدرسـة وغريهـا , املؤسسـات التقليديـة األخـرى كاملسـجد  حتول هذا اجلهـاز إىل مؤسسـة للتنشـئة االجتماعيـة قـادرة علـى منافسـة
  .لذلك يلعب التلفزيون دورا هاما عي عملية التنشئة االجتماعية والنمو عند الطفل 

, العقليـــة , كمــا تــربز أمهيــة التلفـــاز جليــا يف حيــاة الطفـــل مــن خــالل طبيعتـــه ومادتــه وطريقــة عرضـــه الــيت تغــري مـــن املثــريات احلســية 
م , االجتماعيــة لنفـوس األطفــال بدرجـة كبــرية, اليـة االنفع م مــن خــالل مـا يرونــه ويسـمعونه , ممــا تـأثر يف كيــا فهنــاك مــن , واجتاهـا

كمـا أن يف سـنواته األوىل يكـون سـريع وشـديد التـأثر , الدراسات اليت أكدت على أن الطفل يقضـي معظـم وقتـه أمـام شاشـة التلفـاز
مبعــىن آخــر  الطفــل يف , ه وأفعالــه مســتوحاة بدرجـة كبــرية  مبــا يـراه ويســمعه أثنــاء مشــاهدة التلفزيـون مبـا يســمعه ويــراه وتكـون ســلوكيات

فمــن , لكــن رغــم كــل هــذا يبقــى التلفزيــون ذا تــأثري متنــاقض أي ســالح ذو حــدين , هــذه الســنوات يكــون ســلوكه ميــاال إىل التقليــد 
تطـــوير , أداة ناجعـــة وفعالـــة يف منـــو وتطـــوير قـــدرات الطفـــل العقليـــة , ناحيـــة هـــو وســـيلة للرتفيـــه عـــن الـــنفس واالرتقـــاء بـــذوق الطفـــل 

ومــن ناحيــة أخــرى قــد , يكــون لــه رصــيد لغــوي كبــري وغزيــر , مــع اكتســاب معــارف ,تنــوع اهتماماتــه املختلفــة , اجتاهاتــه , ألفكــاره
ت والــربامج املتابعــة مــن طــرف أطفــاهلم تظهــر تأثرياتــه الســلبية علــى ســلوكيات الطفــل مــن خــالل إمهــال الوالــدين إلعــداد اجليــد للقنــوا

إصــابته بــأمراض نفسـية خطــرية مــن جــراء ذلــك  :هـدم الــذات  إىل حــدوث  خلــل يف منـو الطفــل , العــدوان , الـيت تــدعوا إىل العنــف ,
انفصـام الشخصـية عنــد الطفـل وهـذا راجــع إىل عـدم فصـل الطفـل بــني شاشـة التلفـاز والعــامل اخلـارجي أي يصـبح الطفــل , كالتوحـد 

ويكتسـي التلفـاز , يعيش مع التلفاز كعامل خاص بـه وهنـا تكمـن اخلطـورة يف تـأثري السـليب للتلفـاز  علـى تركيبـة ومنـو شخصـية الطفـل 
مداخلـة عـن :بـن مـرزوق مجـال (.العـدوان واالحنـراف, يف هذه احلالة أداة مباشرة هلدم شخصية الطفل وتشجيعه على ممارسة العنـف 

  ).6التلفاز ص 
  . ألفكار تأيت هذه املقالة  لتسليط الضوء على أثر وسائل االعالم  على بناء و تشكيل شخصية الطفليف ظل هذه ا

  
  :إشكالية البحث 

ــال االعالمــي فحســب ولكــن أيضــا كعامــل مــن عوامــل التنشــئة االجتماعيــة , أصــبح التلفــاز اليــوم يكتســي أمهيــة بالغــة ليســت يف ا
,  البيت اجلزائري بقدر ما أصبح وجـوده مـن األمـور املهمـة والضـرورية يف أي بيـت جزائـري للطفل فلم يعد التلفاز من الكماليات يف

لذلك أغلب الدراسات النفسية تركـز علـى أن اخلـربات , وعلى هذا األساس ال ميكن أن نتصور بيت جزائري خيلوا من شاشة التلفاز
ا الفرد خالل مراحل  طفولتـه هلـا تـأثري كبـري كمـا , وعـن العـامل مـن حولـه , وعـن جمتمعـه ,  يف فكرتـه عـن نفسـه والتجارب اليت مير 

فقـد , أفكاره واألحداث واألشياء وعلى مكانته للربط بينهـا والتفاعـل معهـا , هلذه اخلربات والتجارب تأثري كبريا يف قدراته وإدراكاته 
املعتقـدات االجتماعيـة مـن خـالل الـربامج , رات التصـو , االجتاهـات , أصبح من املؤكـد أن األطفـال يكتسـبون كثـريا مـن تلـك القـيم 

ا على شاشة التلفزيـون  م , اليت يشاهدو , االجتماعيـة ,وهـذا ممـا الشـك فيـه أنـه مـن شـأنه أن يـؤثر علـى ثقـافتهم وقـيمهم وسـلوكيا
  .اهاته ومواقفه ألن خربات التنشئة االجتماعية اليت يتعرض هلا الطفل تشكل جزئيا هويته ومعارفه واجت, يف مرحلة النضج 

منطلقـني مـن االشـكالية التاليـة . يف ظل هذه األفكار تأيت هذه املداخلة لتسليط الضوء علـى أثـر التلفـاز علـى بنـاء وشخصـية الطفـل
  :واليت مفادها ما يلي

  ما التأثريات االجيابية  للتلفزيون على  التغيري السلوكي للطفل؟    
  .تغيري السلوكي للطفل ؟ما التأثري السلبية للتلفزيون على ال

  وإىل أي مدى ميكن أن يساهم التلفزيون يف بناء ومنو شخصية الطفل ؟
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  : لمحة تاريخية عن جهاز التلفزيون :أوال 
يف صــناعة أول كمــريا تلفيزيونيــة ميكــن مــن خالهلــا إرســـال أول  1926عــام  "  JohnBordاإلســكتلندي" يرجــع الفضــل للعــامل 

أو بعـد , أرسلت أول رسالة تلفزيونيـة مصـورة مـن بريطانيـا إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة 1928ويف عام  ,إشارة تلفزيونية ناجحة 
ظهـر تطــور ملحــوظ يف  1966ومـع عــام , بـدأ البحــث التلفزيـوين ينشــر بــاألبيض واألسـود فقــط 1943عــام , احلـرب العاميــة الثانيـة

كما بدأ يف هـذه الفـرتة االهتمـام ب تـوفري الوقايـة والسـالمة للمشـاهد مـن , نات أصبح البث بالصورة امللونة يف بداية الثماني, البث 
  ).47ص1999: الصاوي ( خالل االهتمام باإلضاءة الكاملة   والشاشات اليت التصدر االشعاعات الضارة باجلسم 

  
  :الطفل وشاشة التلفزيون: ثانيا 

ــال اال وإمنــا أيضــا كعامــل مــن عوامــل التنشــئة االجتماعيــة لــدى , عالمــي فقــط أصــبح التلفزيــون اليــوم أداة مهمــة ليســت فقــط يف ا
فلم يعد التلفاز من الكماليـات يف البيـت اجلزائـري بـل أصـبح وجـوده مـن األمـور املهنـة والضـرورية حبيـث ال ميكـن االسـتغناء , الطفل 

ه التحديــــد  فقــــد  جنـــده ينشــــئه ثــــالث  وإذا أخـــذنا الطفــــل علــــى وجـــ.أو أن نتصــــور بيـــت جزائــــري خيلــــوا مـــن شاشــــة التلفــــاز , عنـــه 
  .األب  كما أسلفنا سابقا  –األم   -التلفاز : ويسامهون يف بناء وتشكيل شخصيته وهم 
, كمـا  فمرحلـة الطفولـة هـي مرحلـة حساسـة جـدا , )17ص:حامد عبـد العزيـز الفقـي (, فالطفولة هي فرتة ما بني الرضاعة والبلوغ 

ــــا تعــــد مــــن أهــــم املراحــــل يف ت , ملــــين كاليــــن , أنــــا فريــــد " وهــــذا مــــا أكــــدت عليــــه الباحثــــة , شــــكيل وبنــــاء شخصــــية الطفــــل لكو
يف دراســتهم ملرحلــة الطفولــة  فقــد توصــلوا إىل أن مرحلــة الطفولــة  تعتــرب مــن أهــم املراحــل يف النمــو عنــد " ونكونــت , ماهلرمــارغرت

ألن الطفــل يف هــذه , جــة وحساســة يف حيــاة أي طفــلكمــا تعتــرب مرحلــة حر , ســنوات ) 5(الطفــل وتبــدأ مــن ســن الــوالدة إىل مخــس
كلمــا تنبأنــا بــأن يكــون هلــذا الطفــل شخصــية ســوية , تعلــم مــا جيــب ومــاال جيــب  , املرحلــة إذا تلقــى كــل املبــادئ والــدعائم الســليمة 

النفسـي والعـاطفي خلـل يف منواالجتمـاعي , طفـل مـدلل ,مقارنـة بأطفـال عاشـوا يف هـذه املرحلـة مشـاكل عائليـة ,خالية من املشاكل 
لذلك  توصال هؤالء العلماء السالفني الـذكر إىل النتيجـة التاليـة والـيت ترتكـز علـى مـا , إخل كلما أثر ذلك على شخصيته مستقبال...

  :يلي 
  .طفل سليم                    مراهق سليم                  راشد سليم                   جمتمع سليم والعكس صحيح

وهـي املرحلـة األوىل مـن مراحـل ,  هذا الصدد يرى أحد العلماء أن مرحلة الطفولة هـي مرحلـة هامـة وأساسـية مـن مراحـل النمـو و يف
وأمــا مفهــوم , )128ص1993: حممــد ســعيد فــرج (, وتبــدأ مــن املرحلــة اجلنينيـة إىل مرحلــة البلــوغ , بنـاء وتشــكيل شخصــية الطفــل 

فقد تلفت انتباهه ويدركها وقـد تضـيف لـه , التأثري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة االعالمية التأثري يف هذه البحث فنعين به بعض 
وقــد جتعلــه يتصــرف بطريقـــة , وقــد جتعــل الطفــل يكــون اجتاهــات جديـــدة أو يقــوم  بتعــديل االجتاهــات القدميــة , معلومــات جديــدة 

نــد القيــام بإســقاط التعريــف  التــأثري علــى التلفزيـــون و ع, )64ص1992:عبــد اهللا بـــوجالل (جديــدة أو يعــدل مــن ســلوكه الســابق 
  .ميكن تعريف التأثري على أنه طريقة إدراك الربامج التلفزيونية وأسلوب االستجابة هلا من خالل املشاهدة واملالحظة 
فالطفـل عنــدا , ز إن املقصـود  بتسـليط الضــوء علـى تــأثري التلفزيـون علــى الطفـل فهــذا البحـث هـو كيفيــة اسـتعمال الطفــل هلـذا اجلهــا

وعلــى , وجيــد يف الــربامج بعــض اخلــربات الــيت يســتفيد منهــا , يســتعمل أو يــدير هــذا اجلهــاز إمنــا يفعــل ذلــك لريضــي حاجــة يف نفســه 
" هـذا مـا أكـد عليـه ,هذا األساس يكون التـأثري إذن هـو مثـرة التفاعـل الـواقعي احليـوي بـني خصـائص التلفزيـون وخصـائص مشـاهديه 

عبـــــد اهللا بـــــوجالل (قولـــــه إن اآلثـــــار الـــــيت حيـــــدثها التلفزيـــــون هـــــي نتـــــاج تفاعـــــل بـــــني خصـــــائص الـــــربامج التلفزيونيـــــة يف" ولـــــرب شـــــرام 
ا علـى تقلـيص األشـياء  وحتجيمهـا , )77ص1992: وهـذا , كما أنه يتميز بقدرته على التداعي لألفكار مـن خـالل الصـورة وقـدر
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فعلى الـرغم مـن أن الرسـالة التلفزيونيـة توجـه إىل جمموعـات كبـرية , على وجه التحديد  ما يبني األثر الكبري للتلفزيون يف احلياة اليومية
  ).97ص1999: أديب خضور(من األفراد إىل أن تلقيها فرديا ومنفصال 
أو بــاألحرى , مــن املكتســبات العقليــة للمراهــق جتعــل إىل ســنوات األوىل مــن طفولتــه %50كمــا أســفرت العديــد مــن الدراســات أن 

وعلـى , )والـيت متثـل مراحـل تشـكيل الشخصـية عنـد الطفـل ( منها مـا بـني الرابعـة والثامنـة  %30و تظهر , لسنوات األوىل اخلمس ا
الــيت جتعــل مــن الطفـل يتطــور فيهــا مـن خــالل التحــول مــن , األسـاس ميكــن القــول بـأن مرحلــة الطفولــة هــي مـن أخطــر مراحــل النمـو 

  )20ص,2000: د معوض حمم( مركزية الذات إىل التفاعل االجتماعي 
, الطفــل كنمــوذج , وبنـاء علــى  مـا ســبق ميكـن القــول بـأن هنــاك عالقـة ســببية بـني وســائل االعـالم واالتصــال وبـني الســلوك البشـري 

Berloson:1949;p192)    .( وانطالقــا مــن هــذه العبــارة ميكــن القــول أن آثــر التلفزيــون علــى الطفــل وســلوكه و قيمــه عديــدة
  ).314ص2002: ن عماد مكاوي حس(ومتنوعة الشدة 

, و تشـري إحـدى الدراسـات إىل أن األطفــال الـذين ال تتجـاوز أعمـارهم الثالثــة ميضـون سـدس سـاعات اليقظــة أمـام شاشـة التلفــاز   
ويف سـن  ,فإذا بلغ السادسة  تكون املدة اليت يقضيها يف متابعـة الـربامج التلفزيونيـة معادلـة لتلـك الـيت يقضـيها يف املدرسـة أو تفوقهـا 

ا يــل وحيــرص علــى متابعتهــا باســتمرار يف كثــري مــن األحيــان  حبيـــث , معــني يصــبح للطفــل الــربامج املفضــلة الــيت يرغــب يف مشــاهد
بــل ويصـبح التلفزيــون كجهـاز إعالمـي ال يقــل أمهيـة عــن الـدروس الــيت , أصـبح هـذا الســلوك بالنسـبة إليــه وكأنـه نشـاط عــادي أسـري 

يملويت وآخرون (يتلقاها من طرف املعلمني    ).75ص1967: هيلد
وعلى هذا األساس فقبل وضـع بـرامج األطفـال ال بـد مـن معرفـة العوامـل الـيت تـأثر يف تكـوين وتشـكيل وبنـاء شخصـية الطفـل ومـدى 

ه مـن ومـدى جتاوبـه مـع الظـروف احمليطـة ومـا حيـس بـ, واألفكار اليت تدور يف عقله والعادات الـيت تـتحكم يف سـلوكياته, تفاعله معها 
إىل جانــب الــدور التعليمــي الــذي يؤديــه خاصــة يف , )59ص1990:صــاحل ذيــاب هنــدي (حاجــات مكانــة يف التكيــف االجتمــاعي

  .يومنا هذا حيث ظهر الكثري من القنوات التعليمية واليت سامهت بدور فعال يف تعليم األطفال
ــذا املوضــوع أن تــأثري التلفزيــو كما ــا منظمــة . ن يفــوق وســائل اإلعــالم األخــرىتــدل األحبــاث العلميــة الــيت اهتمــت  ففــي دراســة أجر

اليونسكو حول مدلوالت تعرض األطفال العرب للتلفزيون، تبني أن الطالب قبل الثامنة عشر من عمره يقضي أمام التلفزيـون اثنتـني 
س خـالل العـام الدراسـي وعشرين ألف سـاعة يف حيـث انـه يف هـذه املرحلـة مـن العمـر يقـض أربعـة عشـر ألـف سـاعة يف قاعـات الـدر 

  )2003:مصطفى، فهيم .( الواحد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــــــــــــــــائل اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم: ثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــف المتلفـــــــــــــــــــــــــــــــــز(ظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــف ف  ):العن
انـه إيقـاع األذى اجلسـدي أو النفسـي أو األمل بالـذات أو بـاآلخرين وباألشـياء، حيـث يظهـر بـني األخـوة : ويقصد بالسلوك العـدواين

الشـوارع واألمـاكن العامـة بأشـكال خمتلفـة لفظيـة وبدنيـة، ومـن أجـل الوقايـة مـن حـدوث  داخل األسـرة وبـني الطـالب يف املدرسـة ويف
هــذا الســلوك عنــد األطفــال ال بــد يف البدايــة مــن التعــرف علـــى أهــم األســباب الــيت تــدفع األطفــال يف عصــرنا احلاضــر إىل التصـــرف 

األســر تشــجع علـى العنــف والقســوة و العدوانيــة يف  بعدوانيـة، كــذلك ماهيــة األمـور الــيت تشــجيع األسـرة علــى العــدوان ،فهنــاك بعـض
م م وتعـاملهم مـع أقـرا أننـا ,التعامل مع احليـاة ومـع النـاس، فيظهـر ذلـك جليـًا يف أبنائهـا حيـث تظهـر عنـدهم آثـار العدوانيـة يف ألعـا

ح للتلفزيـون تـأثريه الواسـع مـع جمـال نعيش اليوم يف عـامل عـدواين يتميـز بطغيـان العنـف واجلرميـة والسـلوك العـدواين واليـوم وبعـد ان اصـب
عريض يف القيم واملعايري االجتماعية وغالبية أمناط السـلوك والعـادات االجتماعيـة فقـد اسـتطاعت هـذه الوسـيلة اإلعالميـة مبفردهـا ان 

تمعــات احلضــرية والصــناعية ثقافــة تليفزيونيــة خاصــة وتنشــئ جــيال تلفزيونيــا خاصــا والشــك ان  النــاس يف كــل تشــكل لــدى غالبيــة ا
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م بــدؤوا ينظــرون اىل التلفزيــون كظــاهرة جديــدة او كمشــكلة حضــارية جديــدة ذات آثــار ســلبية معينــة،  مكــان وعلــى اخــتالف طبقــا
ويكاد جيتمع الرأي على أننا نواجه اليوم محلة إعالمية شرعية تتضـمن مـا تعرضـه بعـض الوسـائل اجلماهرييـة والتليفزيونيـة بوجـه خـاص 

ومـن هنــا يصـبح مطلـب تشـخيص آثــار ,لـى مشــاهد مـن الرعـب والعنـف واجلرميـة والســادية والعـدوان بشـكل هائـل مـن مـواد حتتـوي ع
التليفزيون كعامل جوهري وبصورة مستقلة من املطالب اليت يتعذر حتققها ان مل تكن باملستحيل علـى البحـث العلمـي املعاصـر، وقـد 

) 6 – 5 (ن يشـاهدون التلفـاز لوحـدهم مبعـدل سـاعتني يف اليـوم ومبعـدلمن األمهـات علـى ان أطفـاهل %65أظهرت النتائج إمجاع 
وبعد حتليل النتـائج تبـني ان مشـاهدة االطفـال للتلفـاز بشـكل مباشـر . ساعات يف أثناء متابعة األهل للتلفاز، أي بشكل غري مباشر

ة بعــد األخــذ بعــني االعتبــار الفــرتة الــيت وغــري مباشــر عــامالن يرتبطــان بشــكل مباشــر بالعدوانيــة عنــد االطفــال، وجــاءت هــذه النتيجــ
ـــــــــا العائلــــــــــة التلفـــــــــاز، واحلـــــــــي الــــــــــذي يســـــــــكن فيـــــــــه الطفــــــــــل واخلصـــــــــائص اإلحصـــــــــائية للســــــــــكان وعوامـــــــــل أخــــــــــرى  .تُشـــــــــاهد 

م للتلفــاز يف البيــت جيعــل مــن جلــوس  وأكثــر العوامــل تــأثرياً كــان عامــل بيئــة األهــل نفســها، فعــدم ضــبط األهــل لســاعات مشــاهد
حيــث بينـت يف دراســتها إن جلــوس الطفـل أمــام التلفــاز يــؤثر ) جينيفــر. د( وتؤكــد ,عات أطـول شــيئا طبيعيــا جـداً الطفـل أمامــه لســا

. سـلبًا علـى الـروتني اليـومي للطفــل مثـل األكـل واملقـدرة علــى التواصـل ويقلـل مـن الوقـت الــذي يقضـيه يف مزاولـة النشـاطات األخــرى
از ميكـن ان تنبـئ بنتاجـات الطفولـة السـلبية والسـيئة مثـل تصـرف الطفـل العـدواين وتؤكد على ان زيادة ساعات مشاهدة الطفل للتلف

ال ان تشمل مجيع العوامـل املـؤثرة علـى الطفـل، وإجـراء  جتاه اآلخرين، ولذلك جيب على البحوث املستقبلية اليت ستُجرى يف هذا ا
، والرتكيز على نوعية وحمتـوى الـربامج التلفزيونيـة الـيت يشـاهدها التقاومي املبنية على املالحظة إلظهار مدى التفاعل بني الطفل واألهل

ـــول للنتــــــــــــــائج إلجيــــــــــــــاد حــــــــــــــل هلـــــــــــــذه املشــــــــــــــكلة  )1998:جينيفــــــــــــــر. دراســــــــــــــة د.( الطفـــــــــــــل وأهلــــــــــــــه، مث إجــــــــــــــراء حتليــــــــــــــل مطــــــــــ
م للجــرائم تــرتبط بعالقــة وثيقــة  مبــا يشــاهدونه مــن رســوم متحركــة الــيت تتضــمن م  - واقــف كمــا تعــد مســألة جنــوح األطفــال وارتكــا

الــذي يقتــل ويــدمر ويهــدد  علــى إعــالء لقيمــة البطــل  ) أفــالم الكرتــون خاصــة (وترتكــز هــذه األفــالم املعنفــة علــى , ومشــاهد معنفــة
وتـؤدي بـه إىل حـدوث , وتنمـوا النزعـة العنيفـة يف شخصـيته ممـا يـؤثر سـلبيا علـى سـلوكيته , وتغتال براءته , ويسرق ويرتىب على الدماء

وســن ناصــر حممــد –منتهــى مطشــر عبـد الصــاحب (الســلوك االنســحايب جتـاه األخــرين, القلــق , ا فيهــا اخلـوف اضـطرابات ســلوكية مبــ
  ).بتصرف9ص2014:
الشــك أنــه يــرتك بصــماته , كمــا أن تعــرض عقــول  األطفــال إىل كــم هائــل مــن مشــاهد العنــف والقســوة واالجــرام بصــورة مســتمرة   -

م كمـــا هـــو احلـــال بالن, العميقـــة علـــى شخصـــية الطفـــل  ـــا تـــرتك أثـــارا يف ذاكـــر , ســـبة إىل بـــرامج التلفزيـــون األخـــرى الـــيت الشـــك أ
  ).65ص2000:حممد عوض (فالتلفزيون  ميكن أن يرتك ـأثار سلبية أو سيئة أو إجيابية  علة نفسية الطفل

م العقليــة وتــركيبتهم النفســية الســهلة التــأثر خيل طــون بــني الواقــع و عــامل اخليــال وانطالقــا ممــا ســبق ذكــره فــإن األطفــال بنــاء علــى قــدر
م العاديــة  فمــن احملتمــل أن يتــذكروا مــا شــاهدوه يف التلفزيــون ويف نفوســهم مــيال  ــا يف تصــرفا ويقلــدون الســلوكيات العدائيــة الــيت يرو

  ).53ص1990: صاحل  ذياب(باإلضافة إىل رغبتهم امللحة يف تقليد الشخصيات سواء كانت سيئة أو شريرة, حنو االعتداء 
ميكـن أن تـأثر , هلذا فإن تعرضه لرباجمه اخلاصة اليت تقدم مشـاهد العنـف , وهلذا أصبح التلفزيون اليوم جزءا ال يتجزأ من بيئة الطفل 

 ).61ص1994:رزق سليمان سامية (فلم عنيف  أناشيد  , على بناء وتشكيل شخصيته  سلبيا سواء عن طرق الرسوم املتحركة 
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  النسبة  مظاهره  نسبةال  التكرار  نوع العنف
 %48.6  السب والشتم %62.3  مرة370  العنف اللفظي

  %23  التهديد باالنتقام
  %13.8  التحريض

  %11.9  االستهزاء والسخرية
  %2.7  القذف

  %29.8  الضرب باأليدي %38.7  مرة153  العنف اجلسدي
إلقــــــاء األشــــــياء علــــــى 

  األرض 
20.1%  

  %9  خطف األشخاص
  %17.5  الشروع يف القتل
  %7.3  السرقة باالكراه

  %18.4  تقييد حركة الغري
  %2.9  احلبس

وذلـك أن عـرض  , كما تشري الباحثة إىل أن مشـاهد ة األطفـال هلـذا النـوع مـن العنـف يعلمهـم  ممارسـة أمنـاط السـلوك العـدواين فعليـا
يزيد من ميلـه لتقليـدها وخاصـة وأن الطفـل حيـرص علـى وضـع مـا يشـاهده كيفية استخدام األسلحة عرضا تفصيليا يستهوي الطفل و 

  .موضع التطبيق 
  :وانطالقا مما سبق ميكن القول أن التأثريات السلبية للتلفزيون على الطفل يف ما يلي 

 .التأثري على العقيدة والدين ألن معظم اجلهات املسؤولة عن انتاج أفالم الكرتون هي يابانية أو أمريكية -
  .رهاق العينني والتعب اجلسدي نتيجة اجللوس الطويل بشكل غري مريحإ -
  التأثري على التحصيل الدراسي -
  اجللوس الكثري يؤدي للعزلة عن اآلخرين باعتبار التلفاز بديالً عن الوسط االجتماعي احمليط -
  استخدام العنف والقوة كوسائل رئيسية حلل املشكالت -
  األخالقي الذي قد ينجم عن مشاهد أفالم ومسلسالت الكبار وتقليدهااإلجرام أو االحنالل  -
  الكسل واخلمول وقلة احلركة وبالتايل السمنة -
يقلل مـن اإلبـداع والتفكـري بشـكل مسـتقل، حيـث الطفـل جمـرد متلقـي سـليب للمعلومـة دون أن يكـون لـه أي دور إجيـايب أو تغذيـة  -

  .راجعة
 ,إن مواجهـة الطفـل لشاشـة التلفـاز ألوقـات طويلـة يعرضـه ألمـراض نفسـية وجسـدية متعـددة :نشـوء األمـراض النفسـية واجلسـدية -

وتــأثره ملــا يعــرض فيهــا مــن عدمــه ومــن تلــك ,وختتلــف هــذه األمــراض بــاختالف مــدة مكــوث الطفــل أمــام الشاشــة وقربــه وبعــده منهــا
لموجات الكهرومغناطيسية املنبثقة من شاشـة التلفـاز األمراض حصول القلق واالكتئاب والشيخوخة الكبرية واليت تنتج من التعرض ل

إضافة إىل ما حيصل من أضرار جسمية كزيادة الوزن وترهل العضالت وآالم املفاصل والظهر واين أعجـب مـن إمهـال كثـري مـن اآلبـاء 
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ــار وذلــك جبلوســهم الطويــل وا ملمــل أمــام تلــك واألمهــات ألبنــائهم جبعلهــم أســرى لــذلك الــوحش الــذي يأكــل مــن أجســامهم ليــل 
  . الشاشة اجلذابة
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 سلوك االستهالكي للطفلفي قنوات األطفال على التأثير االعالنات التلفزيونية المعروضة 

 المعروض بقناة سبيس تون *"أزمو" دراسة ميدانية استطالعية حول اعالناتالجزائري 
  
  

  
  
 
  

  : الملخص 
الرسالة اإلعالنية لـ أزمو املعروضة يف قناة سبيس تون الفضائية لألطفال على هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري  

خصائصها  لكل من مكونات الرسالة و  وقد توصلت إىل أنمبدينة الشلف،  درسةما قبل امل لوك االستهالكي للطفل  اجلزائريالس
فكرة  على السلوك االستهالكي للطفل اجلزائري مبدينة الشلف ، ويرجع ذلك وبالدرجة األوىل داللة إحصائية  إجيايب ذو هلا تأثري 

 .وفرتة بثها  الرسالة اإلعالنية ،مصداقيتها
التلفزيوني على الطفل  ،  الرسالة اإلعالنية  اإلعالنتأثير   التلفزيونية ، الرسالة اإلعالنية  اإلعالنات:الكلمات المفتاحية  

 "أزمو  "لمنتج 

 
 
Abstract      
This study aimed to identify the impact TV advertisements on the Algerian's consumers' Pre-School Children 
behavior. The results demonstrate that the ad message idea is the most attractive and influential component on the 
Algerian consumers' Pre-School Children behavior in Chlef city, and there is a significant and weak positive 
relationship between TV ad characteristics and the Algerian consumers' Pre-School Children behavior in Chlef city. 
Key Words :  Advertising ;  the  TV advertising message;  Television commercials for the Producer OZMO. 

  
  : مقدمة
بقطعة "يواجه الطفل احلياة برباءة فطرية، جتعله خامة قابلة لالستجابة لكل املثريات، وهو ما يندرج وفق وصف الباحثني للطفل      

وهو ما ينعكس على حال عالقة الطفل باإلعالن التلفزيوين ما جعله هدفا  ،)1، 2015تنيو،(" اإلسفنج متتص كل ما حوهلا
،  فالطفل با على املدى القصري وزبون " حصة من السوق"لإلعالنات بل هو  لنسبة لرجل التسويق  ليس جمرد هدف عرضيجاذبًا

يف  ويشكل التأثري اإلعالين التلفزيوين احملتمل على الطفل واحدا من أهم القضايا اليت يدور حوهلا اجلدل. حمتمل على املدى البعيد

                                                             
  لألطفالأحد منتجات الحلویات الموجھة :  *

فاتـــــــح  مجاهدي .د  
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير جامعة الشلف، الجزائر
Email: fmedjahdi@gmail.com 

 

كوثــــر حاج نعـــاس   .د  
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 جامعة الشلف، الجزائر
Email : h .naas.kawther@gmail.com 
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 اذ يتعرض إعالنات جتارية، -بدرجات متفاوتة-تتضمن براجمها متخصصة للطفل  وما زاد الطني بلة ظهور حمطات .الوقت الراهن
غري  ، وألن األطفال دون سن  الثامنةإعالن سنوياً ) 18.000(إعالنًا يوميًا أي أنه يتعرض ملا يقارب ) 50(ملا يزيد عن الطفل 

م يص ويف هذا .)2011الذحباين، (بحون أهدافًا سهلة هلا قادرين على حتليل الرسائل االقناعية اليت حتملها تلك اإلعالنات فإ
ا احلالية  املعروضة على القنوات التلفزيونية امل ختلفة هلا تأثريات سلبية جسيمة الباب جيمع خرباء االعالم على أن اإلعالنات بصور

وامليل إىل الرتف واإلسراف، األمر يف طلب السلع املعلن عنها   اإلحلاحو  نفسية على الطفل،  أبرزها  غرس ثقافة  االستهالك،و 
ُسهم يف النهاية يف إنتاج جيل ال يتسم باالعتدال يف سلوكه االستهالكي  أو احليايت   . الذي ي

إلعالن ، االستماالت اإلقناعية لالرسالة اإلعالنية التلفزيونية سنتطرق يف هذه اجلزئية إىل كل من  :للدراسة اإلطار النظري: أوال
  .نظرياً  على الطفل مكونات الرسالة اإلعالنية التلفزيونية، وتأثري اإلعالن التلفزيوين من خصائص و مشريين إىل كل 

جلمعه بني الصوت والصورة واحلركة،  فقد أصبحت الرسائل  سبل الرتويج يف العصر احلديث يعترب اإلعالن التلفزيوين أفضل
   .ذلك  فيما يلي تفصيلو  .متطلباتهتها أكثر متاشيا و مني خمتلفة جعلمضاو النية التلفزيونية  تقدم بأشكال اإلع

ا : الرسالة اإلعـالنية التلفزيونية واالستمرار  ،رسالة مسعية بصرية تبث لغرض حث املشاهد على  اقتناء منتج معني" تعرف على ا
ة له فية عن املنتج حمل من خالل تقدمي معلومات كا ،)24، 2010سطوطاح، ( يف شرائه وتفضيله على املنتجات املشا

ويف حقيقة األمر . (Chandrapur, 2013, p. 31) مما جيعل منها أداة  هامة لتوعية الناس عن املنتجات املعروضة اإلعالن،
رسالة إعالنية  500، فإذا ما تعرض الفرد يف اليوم الواحد إىل الفعالية حتقق نفس  املستوى من يتم تلقيهاليست كل الرسائل اليت 

وحىت  .(Croutdche, 2000, p. 412)ته تأثريا يف ذاكر  األكثر منها هي 10لتبقى  رسالة فقط  50ف يدرك منها فإنه سو 
اإلقناعية  اعها ما يعرف  باالستماالتتضمن الرسالة الفعالية البد أن حترتم وتوافق بعض الشروط واالعتبارات تشكل باجتم

   . )25،  2015بودراف،(  لإلعالن
 

االيت  صائص اخلو مجلة العناصر تتمثل يف  : قناعية لإلعالنات التلفزيونيةاالستماالت اإل .1 ا عن مثيال   . وهي ميز
فة معينة تعمل يف شكل متناسق تتكون من جمموعة من العناصر لكل منها وظي :مكونات الرسالة اإلعالنية التلفزيونية: 2-1
 )13، 2011احلجار،(: يف متكامل وتتمثل و 
 ومن البديهي أن تكون االعالنات  ،املتلقياحلركة املستعملة جلذب انتباه شكل العناوين والصور واأللوان و  ا ويقصد: الرمزية

اىل بعض النماذج االعالنية اليت تثري انتباه " نوال رمضان"ويف هذا الصدد اشارت  ،ألطفال غري تلك املقدمة للكباراليت تقدم ل
 .)2006السويد، (تضم بعض املشاهد الغريبة لنباتات أو خملوقات خيالية  أو الطفل مثل استخدام الشكل الفكاهي،

 املوسيقي ،العاطفي فكاهي،(والذي يأخذ طابع  املعلومات اليت يتضمنها اإلعالنيعين مقدار ونوعية : محتوى اإلعـــــــــالن، 
 .)67، 2008زعرت، ( )العقالين

 احملور الذي يدور حوله اإلعالن معان ومضامني للجمهور املستهدف، فهيلومات، و من مع هي ما يتضمنه اإلعالن: الفكـــــــــــرة.  
ا ما جيب مراعاته   :خصائص الرسالة اإلعالنية التلفزيونية: 2-2  : و املتمثلة يف الرسالة اإلعالنية يف واملقصود 
 تقدمي األفكار اإلعالنيةالوضوح  يفاإلعالنية األخذ مببدأ البساطة و يتوجب على حمرر الرسالة : البساطة  

(Adambruster, 2005, p. 44) ، تتناسب و طبيعة اهتمامات ) حركات و ألوان ،صور ،عبارات( معتمدا يف ذلك
  )114، 2009بوهدة، (املتلقي 
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 يؤثر   وهو ما ) املعلومات،األفكار(  املقصود بذلك أن يكون لإلعالن طابع تأثريي من حيث مصداقية املضمونو : المصــداقية
  )122، 2008كوسة، ( مستقبال املتلقي   إجيابا يف اجتاهات

 ة املشاهد للتلفاز لإلعالنات يف فرتة معيناملتلقي ويقصد به عدد املرات اليت يتعرض فيها : التكـــــرار(Clow, 2007, p. 
103)   
 104، 2009بوهدة،( رات تكرار اإلعالنالوقت الذي يرغب املعلن بشرائه من وسيلة اإلعالن حمددا عدد م ووه: فترة البث.( 

 
تمع اليت تشاهد التلفاز :تأثير االعالنات التلفزيونية على الطفل  .2 ، مما )108، 2015تنيو، ( حيتل الطفل الفئة الغالبة من ا

ا احلكم ، و يعود هذلصناعة اإلعالنات  مستهدفة إياه بالذات الطفل سيكولوجية يف متخصصني توظيف االعالنألزم شركات 
 لتصل إىل ما نسبته  املدرسية االسبوعية االيام يف الطفل يوم من% 70 ة الطفل للتلفاز ملا يزيد عن مشاهد نسبة إىل بلوغ

الذي يعترب التلفاز جليسه األساسي باملنزل ل دون مرحلة املدرسة و فما بالك بالطف ،واألجازات األسبوع ايات يف أيام % 90
 .نفسيته منعكسا على صحته البدنية أيضاً األخري بالغ األثر على سلوكه  و  ما جعل هلذا وىل يف احلياةيستقي منه خرباته األ

 
إن من أشد االنتقادات املوجه لإلعالنات التجارية والتلفزيونية منها على وجه  :االنعكاسات السلبية لإلعالن على الطفل

امها بشيوع النزعة املاديةاخلص أي حصر اهتمامات الطفل يف تلبية حاجاته ورغباته املادية   ،ند األطفالاالستهالكية ع/ وص ا
ميش اجلوانب الروحية و املعنوية لديه   . ليس هذا فحسب بل تعداها للتأثري على حاله الصحية والنفسية أيضًا ، و و

اية شهر أكتوبر ا)  AAP(فقد أشارت األكادميية  األمريكية لطب األطفال  -  هناك أن إىلملاضي، يف دراسة نشرت 
أكثر من واحد من كل مخسة أطفال أمريكيني يف سن ما قبل ) و م أ(ففي   األطفال بني البدانة معدالت رتفاعال التاحتما

 كما ،(Dalton et al ; 2017 ;P1) التلفاز خالل من تروجيها يتم اليت األغذية إعالنات بسبباملدرسة يعانون السمنة املفرطة 
ا اليت الغازية املشروبات من معدنية ةعبو  كل أن الطبية) Lancet( ستالن جملة نشرت  إصابته احتمال تزيد يومياً  الطفل يشر

 على تأثري له والشراب الطعام عن اإلعالن أن األمريكية العلوم أكادميية يف الطب معهد تقرير ، وقد أكد مرة 1.6 مبقدار بالسمنة
ولألسف   )Boyland et al ; 2016 ;P523( عنها املعلن )الغنية بالدهون و السكريات( الصحية غري لألغذية  األطفال اختيار
 حياته طوال الطفل يالزم ألنه نظراً  مجة اقتصادية بثمار يأيت الصغر منذ التجارية بالعالمة واالرتباط االنتماء أن متاماً  الشركاتتدرك 
اليت حتقق على اثر ما تعرضه من و " ماكدونالدز"ألمثلة على ذلك جند ومن أقوى ا دون أن تلتفت حلاله الصحية آنفاً  ورد كما

أكرب نسبة اىل ما ينفقه األطفال ما دون  تعود ) QSR Magazine ; 2015( أمريكيمليار دوالر  35اعالنات ما يزيد عن 
 املغزى يوضح ما الطفولة ةمرحل يف تشكل اليت الغذائية العادات استمرار عن كشفت اليت النتائج ظهرتُ  هكذا ،سن السادسة

  .املضمار هذا يف اإلعالنات لتأثري اخلطري
 غري األسر أبناء طموحات رفع اإلعالن استطاع إذا خاصةكما ُحتدث املشاهدات اإلعالنية تأثريا سلبيًا على نفسية الطفل ،  -

 فإن احلالني ويف اإلعالنات، يف شاهدوه ما وءض على الشرائية أطفاهلا رغبات تلبية عن املقتدرة األسر أحجمت أو مادياً،  املقتدرة
 إىل األبناء لدى احلرمان أو باإلحباط الشعور حاليت حتول حيتمل حيث األسرية، العالقات على بالتأثري متهم التلفزيوين اإلعالن

 )2011الذحباين، ( الواحدة األسرة داخل صراع شكل
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    التطبيقي  للدراسة  اإلطار : ثانيا
تمع يهمها ال التلفزيونية القنوات من كثرياً  أن يبدو: سةمشكلة الدرا .1 ، بكونه إال ا  الفضائيات لتلك الربح يدر مستهلكًا

 باً  ما جعله حمل، مباشرة له املوجهة اإلعالنات خالل من الفضائيات تلك أيدي يف سهلة فريسة الطفل ويقع املنتجة وللشركات
 عن عينهااملخصصة هلم يف األساس  التلفزيونية القنوات إدارات تغمض حني يف مباشرة، هخياطب الذي التلفزيوين اإلعالن هلجمات

  : من هنا جاءت إشكالية الدراسة على النحو التايل  .خيالية أرباحاً  هلا حققت لألطفال املوجهة اإلعالنات بأن وتتبجح ذلك،
السلوك على  بقناة سبيس تون الفضائية لألطفالة المعروض  " أزمو" إلى أي مدى قد تؤثر الرسالة اإلعالنية لمنتج" 

  "؟نحوه االستهالكي للطفل الجزائري
  :ينجم عن اإلشكال الرئيس مجلة من األسئلة الفرعية 

شكل، احملتوى، ال(ملكونات  الرسالة اإلعالنية  ) α≤0,05(هل هنالك تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -
مبدينة   اجلزائري للطفل االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس بقناة ةعروضامل" أزمو"لـمنتج )  الفكرة

 الشلف؟ 
البساطة، املصداقية، (صائص الرسالة اإلعالنية  خل) α≤0,05(هل هنالك تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -

  اجلزائري للطفل االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس بقناة املعروضة" أزمو" لـمنتج) التكرار، فرتة البث
  الشلف؟ مبدينة

 
  :ولإلجابة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية نقوم بطرح الفرضيات التالية 

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو تأثري  ال يوجد" :الفرضية الرئيسة األولى  )α≤0,05 (اإلعالنية الرسالة  ملكونات  
 للطفل االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس  بقناة املعروضة"   أزمو" لـمنتج)  الفكرة احملتوى، شكل،ال(

  الشلف؟ مبدينة  اجلزائري
 ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  : "الفرضية الرئيسة الثانية)α≤0,05 (  خلصائص  الرسالة اإلعالنية

 االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس  بقناة املعروضة"أزمو"  لـمنتج)  صداقية، التكرار، فرتة البثالبساطة، امل(
 الشلف؟ مبدينة  اجلزائري للطفل

  
اإلعالنات التلفزيونية املعروضة يف  ستكشاف طبيعة العالقة  اليت تربط بنيدف الدراسة احلالية إىل ا :أهداف الدراسة.2
، إىل للطفل اجلزائرياملكون األكثر تأثريا واخلاصية األكثر أمهية بالنسبة ، والتعرف على  وسلوكه وات املخصصة لألطفالالقن

  .تقدمي مجلة من املقرتحات والتوصيات فيما خيص موضوع الدراسة جانب ذلك 
الرسالة اإلعالنية التلفزيونية مكونات تتلخص أمهية الدراسة احلالية يف حماولتها  التعرف على خصائص و : أهمية الدراسة.3
 كيفيةو  األطفال، بربامج قنوات متخصصة  خاصة يف ظل االنفتاح على ،اجلزائري السلوك االستهالكي للطفلمدى تأثريها يف و 

أزمو املعروض   نتجمل التلفزيوين االعالن مع دراستنا يف متعاملني ،هلا وتأثريها على سلوكيات أطفاهلم نياجلزائري أولياء األمور تقييم
  .للدراسة كحالةبقناة سبيس تون  

  



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
391  

 

احملتملني ملنتج ) ةاألطفال من دون سن السادس( كل املستهلكني بالنسبة االطار الزمنكاين ، فهو يشري إىل: حدود الدراسة.4
  .مبدينة الشلف 2017 أكتوبر –سبتمربشهري ، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني  والية الشلفب"  أزمو"
  
ملعاجلة موضوع الدراسة  اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن أسلوب املسح املكتيب، إىل : منهجية الدراسة.5

  .ألولياء األمور جانب استخدام أسلوب املسح امليداين معتمدين يف ذلك على قائمة استقصائية موجهة
التلفزيوين يف سلوكيات  اإلعالنر الذي خيلفه عظم األث يتفق الباحثون يف شؤون التلفاز والطفل على: دراسات سابقة .6

 من% 94ان ما نسبته ) 2011عالونة وآخرون، (فقد أشار  النفسي خاصة من هم دون سن السادسة الطفل وتوازنه الثقايف و 
 كما% 40.7 ةبنسب الشراء حب عادة مقدمتها يف تأيت  سيئة  عادات اكتساب يف االعالنات تساعدهم املدرسة قبل ما أطفال

% 48.4 نسبته ما وأن اإلعالنات تعرضها اليت العنف أشكال يشاهدون األطفال من% 65 نسبته ما أن النتائج أظهرت
م  املعرفية و وهو دليل على   هلا لتصديقهم تقليدها حياولون عدم متييزهم للنية املقنعة لإلعالن ما جيعلهم أكثر عرضة ضعف قدر

وقد اعترب الباحثان أن احلد من ) Madeline A Dalton et al ; 2017(خاصة الغذائية منها  لتكتيكات تسويق الصناعات
هذه االعالنات  خاصة املعروضة على فضائيات األطفال هي السبيل للتخلص من مشاكل اليت يعاين منها األطفال يف هذا السن 

أما  اإلعالناتضرورة فرض قيود على هذه  علىهجة الل تشديدهم  مع )Morley et al  ; 2008(وهو ما تفق ونتائج دراسة 
 الطفل طلب على يؤثر ال االعالن تكرار فقد اوضحت نتائج دراسته اجلارية على الطفل املصري أن ) السالمي، بدون سنة نشر(

 خيتلف ال ناالعال تأثري أن الدراسة تأظهر  ذلك جانب إىل سنه، بزيادة الطلب منسوب خيتلف حني يف، عنها املعلن للسلعة
ا جةيالنت وهي الطفل جنس باختالف   . لألسرة االقتصادي للمستوى بالنسبة ذا

   
 ) 50( على متت سبقت بدراسة استطالعية   ،إىل استخدامنا لقائمة استقصائيةسابقا  لقد متت اإلشارة : أداة الدراسة. 7

ليتم على اثر ذلك تطوير القائمة " أزمو"مت اعتماد منتج جها ، بناء على نتائ لإلعالن العارضة والقناة املنتج حتديد قصد مفردة
 اإلحصائي زماحلمفردة  مت تفريغها وحتليلها باالستعانة بربنامج  166وتوزيعها على عينة ميسرة بلغ تعدادها  االستقصائية

)SPSS.(  
  
 Madeline A(أمهها  دراسة  عربية جعة لبعض الدراسات األجنبية وال بين منوذج الدراسة يف ضوء مرا :نموذج الدراسة. 8

Dalton et al ; 2017 ، دراسة ،و)Snigdha Malhotra & Tilottama Singh;2015(دراسة ، و)2011ار، احلج( ،
  : وعليه يظهر منوذج الدراسة على النحو التايل) السالمي(، ) 2010سطوطاح، (، )2011عالونة و آخرون، (و

  نموذج الدراسة): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
 
  

السلوك 
االستهالكي للطفل 

  

 الرسالة اإلعالنیة التلفزیونیة
 مكونات الرسالة اإلعالنیة  

 ) الرمزیة  ، المحتوى، الفكرة( 
  خصائص الرسالة اإلعالنیة 

  )ــرار، فترة    )البث البساطة ، المصداقیة، التكـ
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  من إعداد الباحثين: المصدر
  

  مناقشة نتائج الدراسة الميدانيةتحليل و  .9
 أن الدميغرافية خصائصها وفق الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائج من يتضح :ل الخصائص العامة لعينة الدراسةتحلي: 9-1

وتشكيل  ، الع وتنوع معارفما يعكسه ذلك من سعة اطو %  54.2جامعية بنسبة  شهادات العينة ذوي معظم مفردات
 سنة 18 بني أعمارهم ترتاوح املدروسة على العينة املسيطرة الغالبية فإن السن من ناحية أما إنطباعات  ذات صلة بالسلوك ،

فلقد   الدخل مستوى جانب من ، أما %50نسبته  أي ما فيها و الذكور  عدد اإلناث تساوى  كما ،%62سنة بنسبة  30و
  .%39.2دج بنسبة  40000 -18000حية الدخل كان التفوق لشر 

 Cronbach"للتحقق من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل ألفا كرونباخ  :تحليل ثبات المقياس المستخدم: 9-2
Alpha  "يف األبعاد الرئيسية املتمثلة  أن معامالت الثبات لكافة أبعاد اإلستبانة مقبولة باعتبار أن قيم على اثر ذلك  وقد اتضح

تها ثالث)  0.674( السلوك االستهالكيو ) 0.876(وخصائص الرسالة اإلعالنية ) 0.891" (مكونات الرسالة اإلعالنية "
جداً  وهذا يدل على ثبات النتائج عند  ىل وجود عالقة اتساق وترابط عاٍل ، مما يعين أن قيم ألفا كرونباخ  تشري إ0.6تفوق 

  . تطبيق االستبانة 
  
  . الدراسة  لفرضياتاختبار ا: 9-3
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو  تأثري يوجد ال" :األولى الرئيسة الفرضية  )α≤0,05 (اإلعالنية الرسالة  ملكونات  

  اجلزائري للطفل االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس بقناة املعروضة" أزمو" لـمنتج )الفكرة احملتوى، الشكل،(
تدرج حنو األمام،  لتحديد  مدى مسامهة كل املاملتعدد من خالل أسلوب االحندار سيتم  اختبار هذه الفرضية ". الشلف مبدينة

، تظهر نتائجه يف اجلدول مبدينة الشلف  بعد من مكونات الرسالة اإلعالنية  يف التأثري على السلوك االستهالكي للطفل اجلزائري
وتعترب فكرة الرسالة اإلعالنية هي البعد األكثر تأثريا على السلوك  ،داخلة يف معادلة االحندار املتغريات اليوضح الذي  )01(رقم 

مما يعين أن املتغريات املستقلة ) 0.33(ومعامل التحديد ) 0.574(زائري حيث بلغ معامل االرتباط االستهالكي للطفل اجل
من التغريات احلاصلة يف % 33استطاعت أن تفسر ما نسبته "  وأزم"التفسريية متمثلة يف فكرة  الرسالة اإلعالنية لـمنتج 

وبإضافة بعد احملتوى )  0.610(الرمزية  زاد معامل االرتباط  لـوعند إضافة بعد  ،"أزمو"الستهالكي للطفل حنو منتج السلوك ا
ة لكل من املتغريات املستقلة ئيهنالك أثراً ذي داللة إحصاوبالتايل ميكن القول أن ، )0.624(فع معامل االرتباط إىل ارت
السلوك االستهالكي للطفل اجلزائري مبدينة الشلف، وعليه ميكن متثيل معادلة على   للرسالة االعالنية) ، الرمزية، احملتوىالفكرة(

وبالتايل مت التوقف عند هذه املرحلة وأن . y= 1.311+0.253 x+0.155 x1+0.153 x2  : االحندار الكلية كما يلي
  .ذج السابق كان أفضل منوذج ميثل العالقة اخلطيةالنمو 
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   .ملخص نتائج تحليل االنحدار المتدرج نحو األمام): 01( الجدول رقم 

  
  النموذج 

معامل ارتباط 
لكارل 
  R بیرسون 

معامل 
 التحدید
R2  

معامل 
المتغیر 
 المستقل

b     

الجزء 
  a الثابت  
  

  tاختبار  fاختبار 
 المعاملقیمة 

f  
مستوى 
  المعنویة 

 المعاملقیمة 
t  

مستوي المعنویة 
α  

  
1  

  
  الرسالة اإلعالنیة   فكرة 

0.574 0.330 0.454  1.645  80.706 0.000 9.484  
8.984 

0.000  
0.000  

  
2  

  7.751 0.000 48.306  1.413 0.324  0.372  0.610  الرسالة اإلعالنیة   فكرة 
5.1590 

0.000  
 0.202  رمزیة الرسالة ، إ  0.000

  
3  

  7.023 0.000 34.418  1.311 0.253  0.389  0.624  الرسالة اإلعالنیة   فكرة 
2.408  
2.131 

0.000  
0.017  
0.035  

 0.155  رمزیة الرسالة ،إ 

 0.153  الرسالة ،إ   محتوى 

  اإلعالنية الرسالة  خلصائص) α≤0,05(  ويةمعن مستوى عند إحصائية داللة ذو تأثري يوجد ال":  الثانية الرئيسة الفرضية
 االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس بقناة املعروضة "أزمو" لـمنتج )البث فرتة التكرار، املصداقية، البساطة،(

   .دد املتدرج حنو األماماملتعأسلوب االحندار  بذات الطريقة أي باعتماد  مت اختبار هذه الفرضية. الشلف مبدينة  اجلزائري للطفل
الرسالة مصداقية املتغريات الداخلة يف معادلة االحندار وتعترب  :وهي على النحو التايل) 02(يف اجلدول رقم  اتظهر نتائجهو 

ومعامل التحديد )  0.597(اجلزائري حيث بلغ معامل االرتباط  اإلعالنية البعد األكثر تأثريا على السلوك االستهالكي للطفل
ئية وبالتايل ميكن القول أن هنالك أثراً ذي داللة إحصا، )0.637(عامل االرتباط م صار فرتة البثوعند إضافة بعد ، )0.356(

. كي للطفل اجلزائري مبدينة الشلفالسلوك االستهال على   اإلعالنيةلرسالة ا) و فرتة بث ،مصداقية(لكل من املتغريات املستقلة 
التوقف عند هذه وبالتايل مت . y= 1.227+0.354 x+0.222 x1  : حندار الكلية كما يليوعليه ميكن متثيل معادلة اال

ما فيما خيص املتغريات أ، تغريات املستقلة واملتغري التابعاملرحلة وأن النموذج السابق كان أفضل منوذج ميثل العالقة اخلطية ينب امل
  .ايف النموذج لدرجة إقصاءه الثبوت ضعف تأثريمه تكرارهاو  الرسالة اإلعالنية املستبعدة، فقد مت إقصاء بعد بساطة

  
 .ملخص نتائج تحليل االنحدار المتدرج نحو األمام): 02( الجدول رقم                      

  
  النموذج

معامل 
ارتباط 
لكارل 
 بیرسون 

R  

معامل 
 التحدید
R2  

معامل 
المتغیر 
 المستقل

b     

الجزء 
    a الثابت  

  tاختبار  fاختبار 
مستوى   f المعاملقیمة 

  المعنویة 
 المعاملقیمة 

t  
مستوي 
  αالمعنویة 

  
1  

الرسالة  مصداقیة  
  اإلعالنیة  

0.597 0.356 0.479  1.572  90.758 0.000 9.176  
9.527 

0.000  
0.000  

  
2  

الرسالة  مصداقیة  
  اإلعالنیة  

0.637  0.406  0.354 1.227  55.731 0.000 6.467  
3.699 

0.000  
0.000  

 0.222  الرسالة ، إ فترة بث 

 :مناقشة النتائج  والمقترحات. 10
 تعزيز التنشئة لتعظيم النزعة االستهالكية و   غالبيتها يف اليوم املعروضة يف الفضائيات املخصصة للطفل التلفزيونية اإلعالنات تتجه

ما جيعل منه مؤشرا هاما   -طويلة االستعمال –غري معمرة املادية يف نفوس األطفال  خاصة من هم دون سن السادسة  ملنتجات 
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ا  لتوجه شركات املنتجات الرتفيهية و االستهالكية املرتبطة باألطفال الستخدام قنوات خمصص هلم يف األساس للرتويج  ملنتجا
ا واقناعهم حبقيقة احتياجهم الفعلي القتنائها ما جو  لتحقيق  الطرفانسهلة يغتنمها  ل من الطفل فريسةعحفز اهتمام األطفال 

، )Morley et al  ; 2008( ،)2006السويد، ( دون مراعاة حاله الصحية والنفسية و هذا ما يتفق ودراسة . مصاحلهم
 .)2010سطوطاح، (
    إىل حتمية مراعاة بعض اجلوانب يف تصميم الرسالة اإلعالنية التلفزيونية مت اختصارها يفكما ،  بعدين توصلت الدراسة نظريًا

، الدمج )بساطة، مصداقية، تكرار، فرتة البث(، وخصائصها من )احملتوى، الفكرةالرمزية، (ا مكونات الرسالة اإلعالنية أساسني  مه
 يف مرحلة ما قبل املدرسة  يستسيغه الطفل )حركي، موسيقي فكاهي،( إقناعيرسالة ذات طابعا  يصنعالسليم بني هذين البعدين 

 عالونة(،)Dalton et al ; 2017( )Singh ; 2015( ، دراسة)السالمي(فسلوكه وهو ما يتفق ودارسة  يولهبذلك على م مأثرا
 .)2011 وآخرون،

 
  :  على الصعيد التطبيقي توصلت الدراسة جلملة من النتائج أمهها

  وجود أثر ذو  داللة إحصائية عند مستوى املعنوية (α≤0,05)  لـمنتج)  الفكرة احملتوى، شكل،ال(  اإلعالنية الرسالة ملكونات  
، وصفت بالطردية الشلف مبدينة  اجلزائري للطفل االستهالكي السلوك على لألطفال الفضائية تون سبيس بقناة املعروضة" أزمو" 

ة دراسوهو ما يتفق و % 33الرسالة اإلعالنية لبلوغ نسبة تأثري هذا البعد لفكرة  بالدرجة األوىل ذلك يرجعو  متوسطة القوة
 مهاراتفالطفل يف هذه السن يفتقر لل احملتوىالرمزية  و  يليها من ناحية التأثري بعد )2011عالونة و آخرون، ( ، ) السالمي(

 ) . Dalton et al ; 2017(ان و هو ما  تعارض ونتائج يواليت ختوله  املفاضلة ما جيعل األمر لديه س واملعرفية اإلدراكية
  أقل تأثري  "أزمو" لـمنتج )البث فرتة التكرار، املصداقية، البساطة،(  اإلعالنية الرسالة  خلصائصكما كشفت النتائج أيضا، أن

ا،  الشلف مبدينة  اجلزائري للطفل االستهالكي السلوك على نسبياً  ، املصداقية(رجع هذا التأثري لكل من ويإذا ما قورنت بسابقا
لم التأثري مبعامل ، تصدرت املصداقية سواإلقناع به وكان ذلك بنسب متفاوتة يف فهم حمتوى اإلعالن فهما يسامهان )وفرتة البث

عالنات اذ يعتقد أولياء األمور أن أطفاهلم يصدقون  ما تعرضه اال) R2= 0.356(معامل حتديد و +) 0.597( قدر بـ ارتباط
ومعامل +) 637. 0( مل إرتباط قدر بـتليها فرتة البث  مبعا ،) 2011عالونة و آخرون، (دراسة من مضامني وهذا ما اتفق و 

، وهذا يعود للطفل وفق ما اشار اليه أولياء األمور أي أن لفرتة البث دور يف زيادة السلوك االستهالكي ) R2= 0.406(حتديد 
حني  ، يف)الصباحية و املسائية( إىل حرص املعلن على اختيار الفرتات املناسبة واليت حتظى بأكرب عدد ممكن من املشاهدين

 وهي معاكسة متاما   ما جعلها تقصى،   الصفريةاجلزائري بـالسلوك االستهالكي للطفل بـ) البساطة والتكرار(وصفت عالقة كل من 
واملتناولة لفئات عمرية أكرب، يف حني اتفقت  )Singh ; 2015(و ) 2010نوالة وآخرون، (دراسة  اليت توصلت اليها  للنتائج 

 .خيص جزئية التكرار فيما) سالمي(مع نتائج 
 

  :بناء على نتائج الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية :   التوصيــــــــــات
م مستوى الرتفاع نظراً  املدرسة قبل ما أطفال وخاصة لألطفال، املوجهة اإلعالنية بالرسائل االهتمام ضرورة -  مشاهد

 .التلفزيونية ولإلعالنات للتلفزيون
بدل اثارة . األطفال لدى واملعلومايت املعريف املخزون زيادة يف تساهم معلومات اإلعالن وياتحمت نيتضم على العمل -

  .النزعة االستهالكية و التفكري مليًا يف االنعكاسات السلبية على صحته و نفسيته
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 مرحلة ، ألن األطفال يفمنهم الفئة هذه وخاصة األطفال لدى مفهوماً  يكون لكي اإلعالن حمتوى  تبسيط  ضرورة -
 .اإلعالن يف البيعي القصد منهم الكثري يفهم ال وقد رمزيا تفكريهم يكون املبكرة الطفولة

 من يرفع ال بشكل  اإلعالن داخل املنتج عن احلقيقية املعلومات بتقدمي وذلك ،الطفل لدى التخيل قدرة استغالل -
 . أدائه  عن أو املنتج عن الطفل توقعات مستوى
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 -دراسة تحليلية-.البرامج اإلذاعية التفاعلية في تعزيز القدرات التعليمية للطفل الجزائري دور
  - برنامج عالم الصغار بإذاعة خنشلة الجهوية أنموذجا

   3الجزائر  جامعة /ابحةفواز بور .أ

Fouaz.journalist@gmail.com :البريد االلكتروني   
  

 :ملخص الدراسة
ومعرفة ، دف هذه الدراسة إىل الوقوف عند الدور الفعال الذي تؤديه الربامج اإلذاعية التفاعلية يف غرس القيم التعليمية والرتبوية

من ناحية  الشكل واملضمون " الذاعي عامل الصغار بإذاعة خنشلة اجلهويةالربنامج ا"مستوى ما تقدمه هاته الربامج املتخصصة 
ا االرتقاء أكثر بالعمل االذاعي  مرفوقة جبملة من النتائج واالستنتاجات وبوضع مقرتحات وتوصيات مكملة للدراسة واليت من شأ

تعميم الفائدة التعليمية جلميع الفئات العمرية و يع يف جماله التعليمي والرتبوي املوجه للطفل،وحماولة البحث عن أفكار جديدة لتوس
  .لألطفال

  .الدور،الربامج اإلذاعية التفاعلية،تعزيز،القدرات التعليمية،الطفل:الكلمات المفتاحية
 

Résumé de l'étude 
Le but de cette étude est d'identifier le rôle joué par les programmes radiophoniques interactifs pour 
inculquer des valeurs éducatives et éducatives et de connaître le niveau des programmes spécialisés offerts 
par l'émission radio "La radio mondiale des jeunes dans la région de Khenchela" en termes de forme et de 
contenu. Ce qui permettra de promouvoir davantage le travail de la radio dans le domaine éducatif et 
éducatif destiné à l'enfant, et d'essayer de trouver de nouvelles idées pour étendre et diffuser les avantages 
éducatifs pour tous les groupes d'âge des enfants.  

  
  ـةـــــمقدمـــــ

ا االنسان يف حياته ولعل األمر الذي يعترب صعبا يف البدايات هو كيفية عجن هذه تعد مرحلة ا لطفولة من أهم املراحل اليت مير 
تمعات بناءا  العجينة يف مراحلها األوىل من التكوين واإلنشاء وذلك لغاية  واحدة تنشئة فرد صاحل يعول عليه مستقبال يف بناء ا

سسات الرتبوية خاصة يف املرحلة االبتدائية من التعليم واحمليط االجتماعي ككل دور كبري يف تكوين قوميا وسليما، ولألسرة واملؤ 
تمعي الذي هو جزء منه، ولكن الدراسات امليدانية أثبت بأن هناك عوامل أخرى تساعد  الطفل وتربيته على مبادئ  الفضاء ا

ا على غرار التلفزيون املريب وتؤثر بشكل جلي يف تنشئة الطفل ومن بني هذه العوامل و  ا وتوجها سائل االعالم مبختلف قنوا
ا  الثالث يف معادلة الرتبية وغريها من الوسائل االعالمية كالراديو ووسائل االتصال التفاعلية وبوجه خاص اإلنرتنت جبميع ملحقا

ا املتواصل يف جمتمعاتنا اليوم هي االذاعات احمللية اليت مت انشاؤها مؤخرا  ووسائطها املتعددة إال أن الوسيلة اإلعالمية اليت أثبتت قر
ا مازالت تؤدي دورا كبريا خاصة يف عملها االعالمي اجلواري املبين على التفاعلية  باجلزائر ورغم عاملية هذه الوسيلة وقدمها إال ا
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ا السنوية سواءا ما تعلق بالربامج االذاعية واملشاركة من خالل التنوع الذي نلحظه يف الشبكات الرباجمية اليت تعرضها يف ك ل دورا
ا  العادية أو الصيفية أو الرمضانية أو الربامج االذاعية املكيفة مع األحداث واملناسبات ،كما أن االذاعة احمللية ومن ضمن سياسا

االت فمن أدوارها أيضا الرتكيز على جانبني هامني التعليم والرتبية وقد تبني ذلك من  على غرار تفعيل اخلدمة العمومية يف مجيع ا
خالل املساحات االعالمية املفتوحة للبث الحتضان الطفل وجعله مربيا ال متلقيا جتسد ذلك من خالل برنامج عامل الصغار الذي 

يلة  مؤكدة يبث عرب أمواج االذاعة اجلزائرية من خنشلة  حيث متكن من عكس الرؤية التقليدية اليت كانت تعرف عن هذه الوس
ا على بناء جيل مفكر ومتعلم    :ومن هذا املنطلق قمنا بتقسيم دراستنا البحثية إىل أربعة حماور رئيسة على شكل مباحث،قدر

املبحث األول خصصناه لإلطار املنهجي تتطرقنا فيه إىل أمهية الدراسة،مشكلة الدراسة ،املنهج وحدود الدراسة ،عينة الدراسة 
،أما املبحث الثاين فتم ختصيصه ليتناول ماهية الربامج االذاعية التفاعلية املوجهة للطفل،أهداف االذاعة احمللية ،مصطلحات الدراسة

من خالل الربامج اإلذاعية املخصصة للطفل،وأهم املواضيع اليت تندرج يف خانة املواد اليت تضمها الربامج االذاعية املوجهة 
ر التعليمي والرتبوي للطفل من خالل التفاعلية يف الربامج االذاعية املوجهة للطفل ،أما للطفل،أما املبجث الثالث تناول الدو 

  ).التحليل الكمي والكيفي لربنامج عامل الصغار بإذاعة خنشلة احمللية(االطار التطبيقي للدراسة:املبحث الرابع 
  اإلطار المنهجي للدراسة

  :أهمية الدراسة/أوال 
ا تعمل  إن أمهية الربامج اإلذاعية التفاعلية تكمن يف وسيلة االذاعة احمللية وماتتفرد به عن باقي املؤسسات االعالمية األخرى كو

تمع وهي شرحية األطفال،إذ تعمل هذه األخري على تنشئة  يف اطار االعالم اجلواري وهو ماجيعلها قريبة من أهم شرحية يف ا
منه فردا واعيا ومفكرا ومتعلما يستطيع أن ينمي أفكاره من خالهلا خدمة الطفل وتزويده باملعلومات واملعارف اليت جتعل 

للمجتمع،فالدور الذي تؤديه هذه الربامج املتخصصة للطفل يعد دورا كبريا سيما يف تكريس القيم والفضائل والعادات االجيابية 
ال التعليمي الذي تقدمه هذه الربامج لتقومي فكر وسلوك الطفل وتفادي السلوكات  واليت متكن من صقل أفكارهم وتشبعها با

  .السلبية
  :مشكلة الدراسة/ثانيا

تمعات حاضرها ومستقبلها يف شىت امليادين ،غري أن، هذه  ال خيفى على أحد منا بأن الطفل يعد اللبنة األوىل اليت تبين عليها ا
ني هذه العوامل املساعدة وسائل االعالم وخباصة االذاعة اللبنة حتتاج إىل عوامل أخرى مساعدة على غرار األسرة واملدرسة ،ومن ب

احمللية األكثر قربا من جمتمعاتنا اليوم واليت كسرت حاجز األستوديو املغلق إىل البالتوهات املفتوحة على املباشر الحتضان الطفل 
ما الدور الذي : التساؤل الرئيس التايل وجعله مشاركا ومعلما ال متلقيا ومتعلما ومن هذه املنطلق ميكن أن نصوغ يف دراسة حبثنا

في تعزيز القدرات التعليمية للطفل الجزائري ؟وهل " برنامج عالم الصغار بإذاعة خنشلة "تؤديه البرامج اإلذاعية التفاعلية
  المضامين التي تطرحها هذه البرامج كافية لتحقيق هدفها التعليمي؟

  :لتساؤالت الفرعية اآلتيةولإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس وجب صياغة ا
واليت تعمل على تعزيز " برنامج عامل الصغار بإذاعة خنشلة"ما املواضيع اليت تطرحها الربامج اإلذاعية التفاعلية املوجهة للطفل-1

  القدرات التعليمية لديه ؟
  ملرجوة ضمن أهداف الربنامج؟حيقق التفاعل واملشاركة ا"عامل الصغار بإذاعة خنشلة"هل الربنامج االذاعي املوجه للطفل -2
  ماهي اللغة األكثر استخداما يف اعداد وتقدمي برنامج عامل الصغار وهل هلا عالقة بتعزيز القدرات التعليمية للطفل؟-3
  ماهي القوالب واملؤثرات الفنية املستخدمة يف الربنامج وهل هلا عالقة بتعزيز القدرات التعليمية للطفل؟-4
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  د الدراسة المنهج وحدو / ثالثا 
اعتمد الباحث يف دراسته البحثية  على املنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على وصف منظم ودقيق حملتوى نصوص مكتوبة أو 
ا  مسموعة من خالل حتديد موضوع الدراسة وهدفها وتعريف جمتمع الدراسة الذي سيتم اختيار احلاالت اخلاصة لدراسة مضمو

   1.وحتليلها
   2.في التحليلي يقوم على وصف الظاهرة وحتليلها وتفسريها ،طبقا لوضعها الطبيعيواملنهج الوص

دف الكشف عما تريد هذه الوسيلة توصيله جلمهورها ى كذلك دراسة املادة االعالمية اليت تقدمها الوسيلة    .3ويقصد 
  :ى حدود مكانية وأخرى زمانية ميكن اجيازها يفولقد اتبعنا أسلوب حتليلي املضمون يف دراستنا التطبيقية ،كما ضمت الدراسة عل

مت حتديد الدراسة باإلذاعة احمللية خنشلة حتديدا الربنامج االذاعي املوجه للطفل عامل الصغار وهو برنامج  :احلدود املكانية-1
  .تعليمي تربوي تثقيفي وترفيهي

 27/10/2017إىل 08/09/2017ذاعي عامل الصغار منمت حتديد املدة الزمنية لبث أعداد الربنامج اال :الزمانية احلدود-2
  .2017/2018الشبكة الرباجمية العادية 

  :عينة الدراسة/رابعا
إىل غاية  08/09/2017بإتباع أسلوب احلصر الشامل واختيار العينة القصدية لكافة أعداد الربنامج اليت بثت بني املدة الزمنية 

  .أعداد 7والبالغة   27/10/2017
  :لحات الدراسةمصط/خامسا

  :لقد ذكرت جمموعة من املصطلحات ذات الصلة املباشرة بعنوان وأهداف الدراسة وقد اخرتنا 
هي تلك الفضاءات األثريية واملساحات املخصصة ضمن الشبكة الرباجمية اليت يتم اعدادها باإلذاعة وفق :البرامج اإلذاعية-1

موعة من السمات يف اال عداد والكتابة منها سالسة األسلوب اللغوي املستخدم من خالل اجلمل أسس علمية ومدروسة ختضع 
والرتاكيب اللغوية البسيطة والواضحة وكذا االجياز واالختصار يف النصوص االذاعية ،سرعة االيقاع وخفة الربنامج والتطرق لقضايا 

تمع   .4ختدم ا
ا فاكتمال االذاعة يتحدد باجتمعا  5"الكالم واملوسيقى والصوت مركب صويت يغذيه"ميكن تعريف الربامج االذاعية أيضا على أ

  .العناصر الثالث يف قالب حواري ومبوضوع هادف
ومن هنا ميكن أن نعرف الربنامج االذاعي املوجه للطفل على أنه برنامج متخصص يستهدف فئة عمرية حمدد وهي فئة األطفال 

  .  وتعليمية قابلة لالستيعاب من طرف الطفلويستخدم لغة حمددة وأيضا مواضيع مبستويات فكرية 
ا العملية اليت يتوافر فيها التحكم يف وسيلة االتصال من  durlakواليت تعين رجع الصدى،فقد عرفها : التفاعلية-2 التفاعلية بأ

ا أحد ال  refaeliخالل قدرة املتلقي على ادارة عملية االتصال عن بعد ويف تعريف آخر لـ قنوات اليت ميكن فيها يعرفها على أ
وهذا مانلمسه يف الربامج االذاعية اليت تعتمد على التفاعلية يف النقل املباشر  6نقل رد فعل اجلمهور إىل املرسل ووصفها باالستجابة

                                                             
  .142،ص2015،دار الصفاء للنشر والتوزیع،األردن،2أحمد عارف العساف، محمود الوادي،منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واالداریة،ط 1
  .288،ص2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2أحمد بن مرسلي،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال ،ط 2
  .153،ص1995،عالم الكتب،القاهرة،2،دراسات في مناهج البحث العلمي لبحوث االعالم،طسمیر محمد حسین 3
  .15،ص2005نسمة أحمد البطریق،عادل عبد الغفار،الكتابة لإلذاعة والتلیفزیون،دط،كلیة االعالم القاهرة، 4
  .78،ص2000،دار األهلیة للنشر،األردن،2أحمد محمد زبادي وآخرون،أثر وسائل اإلعالم على الطفل،ط 5
  .91،ص2014فیصل أبوعیشة،االعالم االلكتروني،دط،دارأسامة للنشر،األردن،  6
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،وكنموذج حي "الفايسبوك"للحوار االذاعي وفتح قنوات اتصال مباشرة سواء عن طريق اهلاتق أو شبكات التواصل االجتماعي 
  .نامج عالم الصغار الذي يعتمد على هذه اخلاصية واليت تعمل على تعزيز القدرات التعليمية لفئة االطفالبر 
تعين بناء واكساب الطفل شخصية بقدرات لغوية وثقافية وتوسيع مداركه وتعميق القدرة األدبية :القدرات التعليمية للطفل -3

ا الكفاءات التعليمية والفكرية وك 7لديه ل الزخم املعريف املكتسب يف جمال اكساب الطفل كل ماله عالقة باالطر التعلمية ويعين 
ا تكون له استطاعة كاملة يف شىت االختصصات اليت هلا على باجلانب الرتبوي التعليمي    .اليت من شأ

ئ والثقافات األساسية وتعرف مبرحلة هي املرحلة من الوالدة حىت البلوغ وهي املرحلة اليت يتم فيها غرز املفاهيم واملباد:الطفولة-4
  8البناء

ا احملطة اليت تقوم على تقدمي خدمات : ذاعة المحليةاإل-5 ميكن أن نعطي تعريف شامال لإلذاعة احمللية يف هذا التعريف على أ
البيئة االقتصادية  اخل،مبعىن جمتمع لديه خصائص...تمع حمدود ومتناسق من الناحيتني اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

، وبلغة خمتصر فاإلذاعة مرتبطة بنطاق جغرايف خيضع له 9والثقافية املتميزة ،على أن حتده حدود جغرافية يشملها البث االذاعي
تمع احمللي واإلرسال اإل   .ذاعيا

ثقافية وتعليمية وجتارية وغريها من الربامج فاالذاعة احمللية  مبفهوم أوسع هي االنتشار املنظم واملقصود بواسطة الراديو ملواد إخبارية و 
  10،ليلتقطها يف وقت واحد املستمعون املنتشرون يف حيز جغرايف معلوم يف جمتمع حملي

  :نتائج تحليل الدراسة البحثية
  :يلي نستعرض عليكم أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة واليت ميكن إجيازها فيما

توى للربنامج أن الربنامج ركز يف مجيع أعداده اليت قمنا بتحليلها على غرس العديد من أظهرت لنا الدراسة من خالل حتليل احمل -
تمع البحث فكانت جل املواضيع  القيم التعليمية والرتبوية اليت جتلت من خالل املواضيع املعاجلة يف أعداد الربنامج املختارة كعينة 

،االنضباط وااللتزام،احلفاظ على الذاكرة اجلماعية، احلفاظ على تطرح قيم تتشارك يف تكريس األخالق ،الروح الوطنية
ا الربنامج االذاعي املوجه للطفل   ".عامل الصغار"البيئة،وإكساب الطفل معارف جديدة من خالل التفاعلية اليت يتميز 

الرتبية املشرف على عندما نتحدث عن الغايات والشخصيات فنجد أن الربنامج أعطى كل االهتمام لألطفال وإطار قطاع  -
الربنامج من خالل التواجد املستمر هلؤالء يف األستوديو باإلذاعة والذين سعوا إىل حتقيق االهداف املرجوة يف تعزيز القدرات 

ال للتفاعلية أكثر واملشاركة يف ا بداء التعليمية لألطفال املشاركني يف النقل املباشر أو املشاركني عن طريق اهلاتف أين مت فتح ا
األفكار واآلراء والذي من شأنه ساعد كثريا على تعزيز املكاسب املعرفية للطفل ،غري أن ذلك مل يكن بالقدر الكايف وهو ما يعاب 
عن الربنامج الذي مل يستعن بكفاءات يف قطاع الرتبية ملسايرة هذا الربنامج وإحاطته بالربنامج البيداغوجي املسطر يف املؤسسات 

ال التعليمي احلقيقي والربنامج التعليمي املقرر لهالرتبوية ليكو    .ن الطفل املتلقي يف األستوديو قريبا دائما عن ا
ا جند أن الربنامج مزج بني اللغة الفصحى املبسطة واللغة العامية وذلك لغاية واحدة - عندما نتحدث عن اللغة املستخدمة ومسويا

ربنامج االذاعي فقد اعتمد على اللغة الفصحى لزادة القدرات التعليمية للطفل هو تبسيط اخلطاب التعليمي لألطفال ضمن ال

                                                             
  .66أحمد محمد الزبادي وآخرون، مرجع سبق ذكره،ص 7
  .8،ص 2012،مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع،القاهرة،1صالح محمد عبد الحمید،االعالم والطفل العربي،ط 8
  .74،ص 2012،دار أسامة للنشر والتوزیع،األردن،1ة االجتماعیة،طصالح خلیل الصقور ، االعالم والتنشئ  9

  . 41،ص2011،دار أسامة للنشر والتوزیع،األردن،1فیصل محمد أبوعیشة ،الدعایة واالعالم،ط  10
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والعامية للمساعدة يف الشرح والتفسري وهي طريقة أعطت مثارها من خالل التجاوب الكبري لألطفال هلذه املنهجية التعليمية اليت 
  .تكسبهم الكثري من املدركات واملهارات التعليمية

ؤثرات والقوالب الفنية فنجد أن الربنامج ركز على األغاين وااليقاع املوسيقي بنسب متقاربة وذلك عندما نتحدث عن امل-
لكسر الروتني وامللل وجعل األستوديو والربنامج ككل اكثر حيوية وهي الطريقة اليت القت جتاوب كبري لألطفال وقد لوحظ 

  ).الطفل(ذلك من خالل تفاعل اجلمهور املستمع
عتمدها الربنامج يف استخداما اهلاتف وأيضا النقل املباشر ومها وسيلتان تزيد من التفاعلية واملشاركة أثناء نسبة كبرية ي- -

احلوارات غري أن الربنامج مل يعر أي اهتمام بوسائل االتصال التفاعلية على غرار شبكات التواصل االجتماعي خاصة 
 .ة هذه الوسائل يف التواصل وإيصال الرسائل التعليمية للطفلبالرغم من امهي) الطفل(يف عملية التواصل مع املستمع

  
  :المقترحات والتوصيات 

ا لتعزيز القدرات التعليمية للطفل من خالل الربامج االذاعية  من بني املقرتحات والتوصيات اليت ميكن من خالهلا أن نستعني 
  :التفاعلية املوجهة للطفل مايلي

ال أكثر لتعزيز القدرات التعليمية للطفل زيادة احلجم الساعي والفضاءا- ت األثريية عرب االذاعات احمللية لربامج الطفل لفتح ا
م الكثري من املعارف   .واكسا

فتح جمال التخصص والتكوين للصحفيني يف جمال االعالم املتخصص املوجه للطفل أين من خالله سيفتح آفاق لتعزيز القدرات -
ال مهم باعتبار أن املتلقي واجلمهور فئة مهمة وحتتاج الرعاية خبصوصية التعليمية للطفل أكثر فال تخصص والتكوين يف هذا ا

  .استثنائية
تنشيط احمليط باخراج برنامج عامل الصغار للصغار أو باألحرى ختصيص خرجات ميدانية بالربنامج وتسطري برنامج عمل اذاعي -

  .التعليمية من الطور االبتدائي لتعميم املكاسب املعرفية والتعليمية أكثر للطفل جيوب خمتلف املؤسسات الرتبوية خاصة املرحلة
  .ختصيص ريبورتاجات وحتقيقات لتدعيم الربامج االذاعية التفاعلية املوجهة للطفل للمساعدة على تعزيز القدرات التعليمية لديه -
ب اللغوي للطفل والسيما تدعيمه يف مهارات لغوية أجنبية حماولة ختصيص فضاء من جزء الربنامج حلوارات تقوم بتدعيم اجلان-

  .على غرار الفرنسية واالجنليزية
تمعات لتعزيز القدرات - االستعانة أيضا بوسائل االتصال التفاعلية ألمهية هذه األخرية ومسايرة التطور التكنولوجي احلاصل يف ا

  .التعليمية لديه وتدريب الطفل على استخدامها
  

  ـــةخاتمـــ
ميكن القول يف اخلتام بأن قوة الربامج االذاعية ووصوهلا اىل األهداف التعليمية والرتبوية املرجوة للطفل يكمن يف مدى جتسيد 
التفاعلية واملشاركة يف احلوارات اليت تديرها الربامج اإلذاعية املتخصصة املوجهة للطفل،كما أن اشراك الطفل يف ادارة هذه 

وية والتأثري البالغ يف العملية التعليمية املوجهة من طرف هذه الربامج،وهو ما يؤكده فعال بأن الربامج الربامج يعطي احلي
االذاعية التفاعلية تؤدي دور فعال يف تعزيز القدرات التعليمية للطفل وتزيد من مدركاته املعرفية والفكرية ،فالطفل حيتاج إىل 

م ولذا ذاته ليفهمها واالحتكاك املباشر لألطفال  ال أكثر لتدعيم أفكارهم وصقل مواهبهم وإبداعا فيما بينهم يفتح ا
بات لزاما التفكري مليا يف بناء اسرتاتيجية جديدة لالهتمام أكثر مبحتوى هذه الربامج االذاعية املتخصصة يف شؤون الطفل 
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اته واحتياجاته يف جمال الرتبية والتعليم ومنه أضحى وقضاياه خاصة جماالته التعليمية املتعددة املواضيع لإلملام أكثر بكل متطلب
من الضروري إعطاء هذه الربامج يف االذاعات احمللية األولوية من املساحات األثريية املخصصة جلعل هذه املؤسسات 

  .االعالمية املسموعة املربية األول يف املعادلة االعالمية والتعليمية
  

  :قائمة المراجع والمصادر 
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  ولياء من وجهة نظر األ لألطفالالبرامج التليفزيونية الموجه 
 -طفال المشاهدين للبرامج التليفزيونية بوالية تيزي وزوة من أولياء األدراسة ميدانية لعين –

 
  -تامدة –جامعة مولود معمري تيزي وزو /قاضي صاري

Sarapsy24@gmail.com  
  وندلوس نسيمة. د

@yahoo.frnassimaouandelous  
  

  
  :ملخص الدراسة

وملعرفة ذلك مت  ملعرفة وجهة نظر األولياء حول تأثري الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال على أبنائهم، الدراسةجاءت هذه 
ا التساؤل ولإلجابة على هذ .طرح  التساؤل التايل هل الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر على الطفل من وجهة نظر األولياء

أب  80متت الدراسة على عينة بلغ حجمها : ومت التحقق منها من خالل إتباع اإلجراءات املنهجية التالية.قمنا بصياغة فرضيتني
اجيابيات وسلبيات الربامج التليفزيونية " وتتمثل أدوات الدراسة يف استبيان . ختريت بطريقة قصديةأواليت  وأم بوالية تيزي وزو

ربامج التليفزيونية بنسبة متقاربة مع سلبيات ال فال من وجهة نظر األولياء، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك اجيابياتاملوجهة لألط
 .املوجهة لألطفال وذلك حسب وجهة نظر األولياء

 .التليفزيون، الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال، الطفولة :الكلمات المفتاحية
Résumé : 
     Cette étude visait à connaître le point de vue des parents sur l'impact des programmes télévisés sur les 
enfants à leurs enfants.Pour le savoir, la question a été posée de savoir si les émissions télévisées des 
enfants affectent l'enfant du point de vue des parents. L'étude a été menée sur un échantillon de 80 
parents des enfants qui regardaient des programmes télévisés dans l'état de Tizi Ouzou. a été choisi de 
manière délibérée. Les outils d'étude dans les « avantages et les inconvénients des programmes de 
télévision pour les enfants l'étude a révélé du point de vue du questionnaire Patriarches, qu'il ya des 
points positifs à proximité avec les inconvénients des programmes de télévision pour les enfants, selon le 
point de vue des Patriarches. 
 Mots-clés: Télévision, Programmes de télévision pour enfants, Enfance. 

  
  
  مقدمة والخلفية النظرية -1

تمع      تمع اجلزائري بصفة خاصة يف هذا القرن إىل تطور قطاعات ا أدى التطور التكنولوجي الذي شهده العامل بصفة عامة وا
عية البصرية وعلى رأسها التلفزيون فقد شهد هذا األخري عناية مبا فيها قطاع اإلعالم بوسائله املختلفة، ونظرا ألمهية الوسائل السم
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ففي امليدان التقين متيز هذا مبنافسة شديدة لتوصيل الربامج إىل خمتلف جهات العامل الذي أصبح عبارة  خاصة من قبل املختصني،
  .من هذا العاملعن قرية صغرية باستعمال األقمار الصناعية يف االتصال واهلوائيات اليت غزت جزء كبريا 

فالتلفزيون حيتل مكان الصدارة بني وسائل اإلعالم املختلفة، فهو من أهم وسائل االتصال بالنسبة للطفل نظرا ملا يتميز به من     
خصائص ويف مقدمتها قدرته على جتسيد املضمون الثقايف بدرجة عالية، حيث ينقل الصورة واحلركة والصوت ومن مث القدرة على 

م األسرية وأعمارهم، فيجعل األحداث اليت ينقلها خربة حيياها املشاهد الصغري، فإنه يصل اجتذاب ا ألطفال باختالف مستويا
تمع ويتخطى التلفزيون بذلك احلدود اليت تؤدي إىل تباين األسر   . إىل مستويات متباينة لقطاعات عديدة من أفراد ا

اخل ...م نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والرياضية فالربامج التلفزيونية متنوعة وتشمل معظ     
وتتوجه إىل مجيع الفئات العمرية منها مرحلة الطفولة فهناك برامج موجهة لألطفال تعليمية باختالف مراحل الطفولة وبرامج ثقافية 

ا، وكلها تؤثر على النمو االجتماعي وأخرى ترفيهية وإعالمية و إخبارية، اجتماعية وبرامج لل هواة والفنون على اختالف ألوا
م واندماجهم فيما يرونه ويسمعونه ألن مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثر على حياة  م واجتاها لألطفال ويف كيا

قليد لدى األطفال، لذا يعطي األطفال وقتا أطول يف اإلنسان إضافة ملا تتميز به من خصائص كاملرونة وسرعة التأثر وكثرة امليل والت
  .متابعة الربامج املخصصة هلم

ا الربامج خالل من يتعلمون األطفال أن بالنمذجة التعلم ولقد استعنا يف هذه الدراسة نظرية      م ، اليت يشاهدو  عندما وأ
 اليت تقدم املتلفزة فالنماذج للطفل فبالنسبة ، التلفزيون ةشاش على شاهدوه ما تطبيق حياولون ، بعد فيما مناسبا ظرفا يواجهون
ا مدى تعرض درامية بأشكال ً  املالحظة تشكل رموزا  فالنماذج . للطفل املباشر االجتماعي الواقع يف ما يفوق اخليال من واسع
تعرب الطفل يتمثلها أن أحكام على تنطوي ألفعال  فيه يقع اليت املوقفية اخلصائص ىعل بناء املشاهد للفعل قبوله أو رفضه عن ُل
  .الرفض أو للقبول املنطقية املربرات أن تشكل ميكن واليت الفعل

  
   ةشكالياإل -2

ورسوم متحركة ومسلسالت لألطفال -كرتون– يرتبط الطفل جبهاز التلفزيون أشد االرتباط ملا يوفره هلم من أفالم سينمائية     
. جهة لألطفال ذات الفنون اجلذابة لعيون ومسامع املشاهد الصغري بفضل الصورة واحلركة والصوتوغريها من الربامج التلفزيونية املو 

وعالوة على ذلك فبعض الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال ميكن أن حتمل رسائل واقعية ومفيدة تغرس فيهم روح التعاون واحملبة 
اب اللغة، وباملقابل جند البعض اآلخر حيمل رسائل خمفية تعمل على هز بني الناس وتنمي فيه اخليال واإلبداع والذكاء، واكتس

القيم االجتماعية وتكسب الطفل سلوكات غري مقبولة مثل العنف، العناد، الكذب، الكراهية، والسرقة وغريها من سلوكات سلبية 
تمع العريب    .خارج من قيم ا

املشاهدين للربامج التليفزيونية املوجهة للطفل يف والية تيزي وزو من خالل  هلذا جاءت دراستنا ملعرفة وجهة نظر أولياء األطفال
  هل الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل من وجهة نظر األولياء؟-: طرح التساؤوالت التالية

  ألولياء؟هل الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر سلبا على الطفل من وجهة نظر ا-
  
  فرضيات الدراسة -3
  .الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل من وجهة نظر األولياء-
  .الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر سلبا على الطفل من وجهة نظر األولياء-
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  . ية املوجهة لألطفال من وجهة نظر األولياءالكشف على اجيابيات  وسلبيات الربامج التليفزيون :أهداف الدراسة -4

ا تعاجل موضوعا مهما لدى األسرة نظرا للدور الكبري الذي تلعبه القنوات  :أهمية الدراسة -4 تكمن أمهية الدراسة كو
ات والوصول إىل إبراز اجيابي التلفزيونية يف جذب األطفال إليها وقضائهم وقتا طويال يف مشاهدة براجمها وما تقدمه له،

  .وسلبيات الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال
  

  تحديد مفاهيم الدراسة -6
ذا بكون ) vision(ومعناه عن بعد) teli(من الناحية االصطالحية، كلمة مركبة من مقطعني :التليفزيون -6-1 ومعناه الرؤية و

  ).686. ، ص2007حممد براقن، . (التلفزيوين املبثوثة وهو اجلهاز الذي يستقبل الربامج. معىن كلمة التلفزيون هو الرؤية عن بعد
أما من الناحية العلمية فيعرف نظاما لتلفزيون بأنه طريقة إرسال واستقبال الصورة والصوت بأمانة من مكان إىل آخر بواسطة      

ا األر     .ضية يف حالة البث كبري الساحةاملوجات الكهرومغناطيسية والكابالت األلياف البصرية مؤخرا واألقمار الصناعية مبحطا
   ).96. ، ص2003فضيل دليو، (
هي برامج مقدمة لألطفال من طرف التلفزيون فبعضها ذو مضمون علمي وأخالقي جيد يساعد : البرامج التليفزيونية -6-2

وينمي قدراته ومهاراته،  على تنمية اجلوانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية لألطفال ويفتح أمامهم حماوالت للتفكري واإلبداع
ا كلما  صبري هاشمويعرف  ).58.،ص2004صالح الدين شلوخ، .(وجيعلهم أفضل الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال بأ

يقدم لألطفال عرب التلفزيون من عروض، سواء كانت هذه العروض من اإلنتاج احمللي أو املستورد مبا حتتويه من قصص وأفالم 
  ).118. ،ص2007عن بن عمر سامية، نقال . (وأغاين

تعترب مرحلة الطفولة مرحلة أساسية وهامة من مراحل النمو، وهذه املرحلة هي بداية مراحل تكوين ومنو : الطفولة -6-3
ايات املرحلة الزمنية للطفولة، وبالتايل فإن الطفو  لة الشخصية حيث خيتلف العلماء فيما بينهم أشد االختالف يف تعيني بدايات و
اية وهلا خصائص ومسات اجتماعية ونفسية ختتلف تبعا الختالف ظروف وثقافة كل أسرة وجمتمع  .مرحلة العمر األوىل هلا بداية و

  ).143.، ص2012نقال عن بن عمر سامية،(
  .، بوالية تيزي وزو2017متت الدراسة يف اكتوبر : الحدود المكانية والزمانية للدراسة -6
  

  تهاءامنهجية الدراسة وإجرا
  :منهج الدراسة -1

مت  االعتماد  يف الدراسة  احلالية  على املنهج  الوصفي وهو املنهج  األكثر استحداثا  يف الدراسات النفسية  واالجتماعية      
تائج والرتبوية وتبني أنه من املناسب استخدام هذا املنهج الذي يعتمد على  دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع والوصول إىل ن

  .دقيقة والتمكن من تفسريها وتأويلها
  
  :عينة الدراسة -2

مت اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية واملتمثلة يف أولياء األطفال الذين يشاهدون الربامج التليفزيونية، حيث بلغ حجم عينة      
  . وليا 80الدراسة 
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  .ءتليفزيونية املوجهة لألطفال من وجهة نظر األوليااجيابيات وسلبيات الربامج ال استبيان  :أداة جمع البيانات-3
  :األساليب اإلحصائية -4
  .النسب املئوية-
 :عرض وتفسير نتائج الدراسة -5
املوجهة لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل من وجهة نظر الربامج التليفزيونية  :عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى -5-1

  "األولياء
 .اجيابيات الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال من وجهة نظر األولياءميثل  ):01(جدول رقم

  
    المجموع  ال  نعم  ايجابيات البرامج التليفزيونية

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األسئلة
هل ترى أن طفلك أثناء مشاهدته للبرامج التليفزيونية -1

  المخصصة لألطفال تنمي عنده اللغة؟
48  60%  32  40%  80  100%  

  %100  80  %43.75  35  %56.25  45  هل تالحظ عند طفلك تنمي التفكير اإلبداعي؟-2

هل ترى أن طفلك يستخدم خياله بكثرة بعد -3
  مشاهدته للبرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال؟

53  66.25%  27  33.75%  80  100%  

 هل تالحظ عند ابنك سلوكات ايجابية في تعامله مع-4
  اآلخرين؟

43  53.75%  37  46.25%  80  100%  

هل البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال تساعد -5
  طفلك على اكتساب معارف جديدة؟

47  58.75%  33  41.25%  80  100%  

هل تالحظ أن طفلك دائم الفضول ويسعى -6
  لالكتشاف؟

52  65%  28  35%  80  100%  

      %40    %60    المجموع

م للربامج  %66.25جلدول أننالحظ من خالل ا      من األولياء أجابوا بأن أطفاهلم يستخدمون خياهلم بكثرة بعد مشاهد
أما فيما خيص النسبة املوالية . %33.75التليفزيونية املوجهة إليهم، باملقابل جند أن نسبة األولياء الذين أجابوا بالنفي بلغت 

، وباملقابل األولياء الذين أجابوا بالنفي %65و الفضول ويسعون لالكتشاف فبلغت نسبة األولياء الذين أجابوا بان طفلهم دائم
، وباملقابل %60وبلغت نسبة األولياء الذين أجابوا أن الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تنمي لغتهم . %28بلغت نسبتهم 

أجابوا أن الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال  وفيما خيص األولياء الذين. % 32األولياء الذين أجابوا بالنفي بلغت نسبتهم 
، وباملقابل األولياء الذين أجابوا بالنفي بلغت نسبتهم %58.75تساعد طفلهم على اكتساب معارف جديدة بلغت النسبة 

د أطفاهلم، من األولياء الذين أجابوا بأن الربامج التليفزيونية تنمي التفكري اإلبداعي عن %56.25مث تليها نسبة. 41.25%
م يالحظون سلوكات اجيابية على . %43.75باملقابل نسبة األولياء الذين أجابوا بالنفي  أما نسبة األولياء الذين أجابوا بأ

  .%46.25وباملقابل األولياء الذين أجابوا بالنفي بلغت نسبتهم  %53.75أطفاهلم عند تعاملهم مع اآلخرين 
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  "الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر سلبا على الطفل من وجهة نظر األولياء":انيةعرض وتفسير نتائج الفرضية الث :6-2
 .ميثل سلبيات الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال من وجهة نظر األولياء):02(جدول رقم

  
    المجموع  ال  نعم  سلبيات البرامج التليفزيونية

  النسبة  كرارالت  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األسئلة
هل تالحظ أن طفلك يقوم بسلوكات عنيفة بعد مشاهدته -1

  للبرامج التليفزيونية؟
38  %47.5  42  52.5%  80  100%  

  %100  80  %51.25  41  %48.75  39  هل ينفعل طفلك بسرعة في أبسط المواقف؟-2
  %100  80  %56.25  45  %43.75  35  هل ترى أن طفلك يميل للبقاء لوحده في معظم األوقات؟-3
  %100  80  %51.25  41  %48.75  39  هل يصعب عليك التحكم في تصرفات طفلك؟-4
هل تالحظ أن طفلك يقوم بتقليد أبطال شخصيات البرامج -5

  التليفزيونية؟
37  46.25%  43  53.75%  80  100%  

هل البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال تولد لطفلك -6
  الخوف والقلق؟

38  47.5%  42  52.5%  80  100%  

  %100    %52.91    %47.08    المجموع

من األولياء أجابوا بأن أطفاهلم ال مييلون للبقاء وحدهم، باملقابل جند أن نسبة  %56.25نالحظ من خالل اجلدول أن          
ن أطفاهلم ال أما فيما خيص النسبة املوالية فبلغت نسبة األولياء الذين أجابوا با. %43.75األولياء الذين أجابوا بنعم بلغت 

. %46.25، وباملقابل األولياء الذين أجابوا بنعم بلغت نسبتهم %53.75يقومون بتقليد أبطال شخصيات الربامج التليفزيونية
م للربامج التليفزيونية ، وباملقابل %52.5وبلغت نسبة األولياء الذين أجابوا أن أطفاهلم ال يقومون بسلوكات عنيفة بعد مشاهد

وفيما خيص األولياء الذين أجابوا أن الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال ال . %47.5ن أجابوا بنعم بلغت نسبتهم األولياء الذي
أما نسبة . %47.5، وباملقابل األولياء الذين أجابوا بنعم بلغت نسبتهم %52.5تولد لديهم اخلوف والقلق بلغت النسبة 
وباملقابل األولياء الذين أجابوا بنعم بلغت  %51.25التحكم يف تصرفات أطفاهلم  األولياء الذين أجابوا بأنه ال يصعب عليهم

، %51.25وجند أيضا أن نسبة األولياء الذين أجابوا أن طفلهم ال ينفعل بسرعة يف أبسط املواقف بلغت . %48.75نسبتهم 
  .%48.75باملقابل األولياء الذين أجابوا بنعم 

  :مناقشة نتائج الدراسة -7
ومن خالل ما سبق نستنتج أن الربامج التليفزيونية املوجه لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل من وجهة نظر األولياء حيث        

، أما األولياء الذين يرون أن الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال ال تؤثر اجيابيا %60بلغت نسبة كل األولياء الذين أجابوا بنعم 
، مبا أن اإلجابة بنعم متثل أكرب نسبة باملقارنة مع اإلجابة بال، ومنه نستنتج أن الربامج التليفزيونية املوجه %40على الطفل بنسبة 

ذا فان الربامج التليفزيونية تزيد من  لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل من وجهة نظر الكثري من األولياء حسب أفراد العينة، و
يطة به، ويتعلم من خالهلا نسيج احلياة االجتماعية والعالقات بني الناس، كما تنمي احلصيلة اللغوية من ثقافته حنو العامل واحلياة احمل

) 1991(أمل عبد العزيز حمودة وهذا ما توصلت إليه دراسة . املفردات واملعاين، وحب االستطالع، التفكري، الرتكيز واالنتباه
دف إىل التعرف على املوضوعات واملعلوم ات اليت تقدمها بعض الربامج التلفزيونية لطفل ما قبل املدرسة واىل أي مدى تؤثر واليت 

 االنتباه والتذكر، حب االستطالع التفكري،: هذه الربامج على عمليات العقلية املرتبطة بالنمو املعريف لطفل ما قبل املدرسة، مثل
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: الع حتققت يف الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال، مثلحبيث توصلت إىل أن عملية التفكري والتذكر وحب االستط. والتخيل
  .صباح اخلري، عامل الصغار، كتاكيت و فقط سواسوا -النادي الصغري – دنيا الكرتون

دف اىل التعرف على القيم اإلجيابية اليت تقدمها برامج التلفزيون للطفل، ) 1994( رضا عدلي السيدكما جاءت دراسة 
سة منهج املسح بالعينة، حيث أجريت الدراسة على عينة من برامج االطفال التليفزيونية، استخدمت استمارة واستخدمت يف الدرا

  قيمة وهي بالرتتيب) 12(حتليل املضمون واسفرت النتائج على أن القيم االجيابية اليت تتضمنها برامج  األطفال التلفزيونية بلغت 
 ، التضحية، الصدق، إحرتام الكبري الصغري والكبري،الصرب وقوة التحمل، إحرتام العمل، حب الوطن، واإلنتماء الطاعةاالحرتام(  
  .أمهية الوقت، السالم واإلدخارو 

أما فيما خيص بالفرضية الثانية اليت تنص أن الربامج التليفزيونية املوجه لألطفال تؤثر سلبا على الطفل من وجهة نظر          
، أما األولياء الذين يرون أن الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال %52.91ياء الذين أجابوا بال األولياء بلغت نسبة كل األول
، ومن هنا توصلنا إىل أن نسبة األولياء الذين أجابوا بنعم متقاربة بنسبة األولياء الذين %47.08تؤثر سلبا على الطفل بنسبة 

ونية املوجهة لألطفال ميكن أن ال تؤثر سلبا  الطفل كما ميكن أن تؤثر عليه وذلك أجابوا بال، ومنه ميكن القول أن الربامج التلفزي
حسب هذه الدراسة بنسب متقاربة فاجلانب السليب الذي يؤثر على سلوك بعض األطفال هو تقليد شخصيات األبطال الربامج 

جند بعض األطفال يقضون معظم أوقات  كما. التلفزيونية، ويصبحون كهوس هلم حبيث يقومون بلعب أدوار األبطال السلبية
فراغهم يشاهدون الربامج املخصصة هلم و هذا ما يؤثر على سالمة جسمهم، كما ان مواضيع الربامج التلفويوين كالرسوم املتحركة 

اىل الفهم اليت حتمل موضوعات بولليسيو وحربية حتتوي على الكثري من السلوكات اليت ميكن أن تؤثر سلبا على الطفل، كما تؤدي 
  .الغري صحيح للواقع االجتماعي اخلاص بالطفل

دف التعرف على مدى متابعة األطفال للربامج التلفزيونية، بقطر  )1995( عبد الرحمان درويشوقد جاءت دراسة         و
أثره الواضح على  وتوصلت الدراسة إىل أن الربامج اليت يشاهدها األطفال هلا أثار عليهم فقد ذكرت األمهات أن للتلفزيون

ا وكذلك تقليد احلركات واألصوات سواء  األطفال فهم حياولون تقليد ما يشاهدونه عن طريق ترديد األلفاظ والعبارات اليت يسمو
  .اليت تصدر من شخصيات أو حيوانات وتقليد بعض اللهجات والشخصيات يف سلوكهم وكذلك حماولة تقليد األزياء

  
  :خالصة

ذه الدراسة بشاطريها النظري والتطبيقي التعرف على أثر موضوع الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال حاولنا من خالل ه
من وجهة نظر األولياء على أطفاهلم، باعتبار الربامج التلفزيونية املخصصة لألطفال برامج خمتلفة وهادفة تساعد على تنمية 

تح أمامهم حماوالت للتفكري واإلبداع وينمي قدراته املعرفية ومهاراته، وجيعلهم اجلوانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية لألطفال وتف
وتوصلنا إىل أن . ،كما هلا جانب سليب ال ميكن جتاهله، فعلى األولياء احلرص على أطفاهلم ومعرفة وإنتقاء الربامج اهلادفةأفضل

 .بنسبة متقاربة مع تأثريها السليب وذلك من وجهة نظر األولياء الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال تؤثر اجيابيا على الطفل ولكن
لكن النتائج تبقى رهينة هذه العينة . وهذا يعين أن الربامج التلفزيونية املخصصة لألطفال هلا اجيابيات كما هلا سلبيات 

  .وخصائصها
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  :التوصيات
لفيزيون املخصصة هلم، ووضع برنامج األوقات املناسبة على األولياء اخذ بعني االعتبار حاجة الطفل ملشاهدة برامج الت-

  .للمشاهدة
  .جيب على األولياء انتقاء الربامج اهلادفة واليت يستفيد منها الطفل، ويتعلم فيها املعلومات املفيدة-
  .األسرية ضرورة اإلكثار من الربامج التثقيفية املوجهة للطفل واليت تعمل على تعليمهم  القيم االجتماعية والروابط-
  .االستفادة من خربات األخصائيني الرتبويني وعلماء النفس يف إختيار الربامج املوجهة لألطفال ومراعات املراحل النمائية هلم-
  

    قائمة المراجع
تمع األسري). 2012. (بن عمر سامية - 1 هة على التنشئة لألطفال األسرية يف ا . الدكتوراه يف علم االجتماع أطروحة. تأثري الربامج التليفزيونية ا

  .اجلزائر: بسكرة
  .اجلزائر.الطبعة الثانية. ، قاموس موسوعي لالعالم واالتصال)2007. (حممد براقن -2
  .الطبعة الثانية.اجلزائر: وهران. دار العريب. مبادئ يف البحث النفسي والرتبوي). 2006.(حممد مزيان -3
  .اجلزائر: عنابة. دار العلوم للنشر والتوزيع. ماع الرتبويعلم االجت). 2004. (صاحل الدين شلوخ -4
  .اجلزائر: جامعة منتوري قسنطينة. مدخل اىل االتصال اجلماهريي خمرب علم االجتماع واالتصال). 2003.(فيصل دليو -5
وزارة  . ة حنو حق الطفل يف إعالم رشيدواقع الندوة العلمي. دور التلفزيون يف نشر القيم االجيابية لدى األطفال). 1994. (رضا عديل سيد -6

  . الشؤون االجتماعية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للطفولة
  .مصر: االسكندرية.مركز االسكندرية للكتاب. التلفزيون والقيم االجتماعية للشباب واملراهقني).2002.(زكريا عبد العزيز حممد -7
جامعة . جملة كلية الرتبية األساسية. مركز االحباث للطفولة واألمومة. لطفل يف الرسوم املتحركةحقوق ا). 2015. (يسرى عبد الوهاب حممود -8

لد .ديايل  .392- 365. 89العدد . 21ا
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  أخالقيات إعالم الطفل
  في تشريعات الحقوق اإلعالمية للطفل وأخالقياته بحث

  
  غليزان -نةالمركز الجامعي أحمد زبا /يحةقدوري ريم فت.أ

Reemq85@yahoo.com  
 غليزان - المركز الجامعي أحمد زبانة /درامشية لمياء.أ              

yahoo.fr@derlam78  
  
  

  : ملخص
رصــــد اجلهـــــود كمحاولــــة لوأخالقيــــات إعــــالم الطفــــل  حــــول الضـــــوابط المهنيــــة تقــــدم الورقــــة الحاليــــة دراســــة نظريــــة نقديــــة

ــــال، وذلـــــك مــــن خـــــالل ثالثــــة حمــــاور أساســـــية يف  األطفـــــالمعرفـــــة حــــق  علــــى المحـــــور األوليقــــوم : الدوليــــة والعربيــــة يف هـــــذا ا
ــــــــانييبحــــــــث و، االتصــــــــال واملشــــــــاركة اجلهــــــــود الدوليــــــــة والعربيــــــــة الــــــــيت عملــــــــت علــــــــى بنــــــــاء املواثيــــــــق واملبــــــــادئ  يف المحــــــــور الث

  . أخالقيات إعالم الطفل يف اجلزائر ث حولالمحور الثالخالقية يف جمال حقوق الطفل، واأل
 

 
Translation: 
Present a critical theoretical paper on professional controls and child communication ethics child, 
Through three main axes: The first axis is the right of children to communicate, The second axis 
International and Arab efforts that have worked to build charters and ethical principles in the children’s 
rights, The third axis on the ethics of children’s information in Algeria.   

  
  

  :مدخل
حقــــــوقي يســـــتوجب مراجعــــــة االتفاقيــــــات واملعاهـــــدات الدوليــــــة والعربيــــــة الـــــيت تكفــــــل للطفــــــل  النظـــــرة إلعــــــالم الطفــــــل مـــــن منظــــــور

تمعــــــات الناميــــــة، وذلــــــك نظــــــرا لوضــــــعية الطفــــــل ومكانتــــــه يف  ـــــة يف ا حقوقــــــه املختلفــــــة، وللحقــــــوق اإلعالميــــــة أمهيــــــة بالغــــــة خاصـ
ا له املواثيق الدول تمعات، وما يعانيه من إخالالت حبقوقه اليت أقر   . ية واالتفاقيات اليت اهتمت بالطفلتلك ا

إنطالقًا من أن الطفل هو أوىل الفئات املعنية بالرعاية واإلهتمام، صدر إعالن حقـوق الطفـل عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة عـام 
ـ 1959 ا كـل طفــل والـذي تضـمن عشـرة مبـادئ بينـت احلقـوق والواجبـات واحلريـات الـيت وافقـت األسـرة الدوليـة علـى أن يسـتمتع 

  )إعالن حقوق الطفل(.دون أي استثناء
ــــــــــــم ألنــــــــــــه غالبــــــــــــا مــــــــــــا حيتـــــــــــــاج 1989ويف عــــــــــــام  ـــــاء العــــــــــــامل حباجــــــــــــة أطفــــــــــــال العــــــــــــامل إىل اتفاقيــــــــــــة خاصــــــــــــة  ، أقــــــــــــرّ زعمـــــــ

  . )اتفاقية حقوق الطفل.(األشخاص دون الثامنة عشر إىل رعاية خاصة ومحاية ال حيتاجها الكبار
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ـــــــــــا األطفـــــــــــال يف أي مكـــــــــــانوتوضـــــــــــح اتفاقيـــــــــــة حقـــــــــــوق الطفـــــــــــل حقـــــــــــوق اإلن  -ســـــــــــان األساســـــــــــية الـــــــــــيت جيـــــــــــب أن يتمتـــــــــــع 
حـــــــــــق الطفـــــــــــل يف البقـــــــــــاء، والتطـــــــــــور والنمـــــــــــو إىل أقصـــــــــــى حـــــــــــد، واحلمايـــــــــــة مـــــــــــن  :وهـــــــــــذه الحقـــــــــــوق هـــــــــــيودون متييـــــــــــز، 

ــــــــــــة يف األســــــــــــــــــــرة، ويف احليــــــــــــــــــــاة الثقافيــــــــــــــــــــة  التـــــــــــــــــــأثريات املضــــــــــــــــــــرة، وســــــــــــــــــــوء املعاملـــــــــــــــــــة واالســــــــــــــــــــتغالل، واملشــــــــــــــــــــاركة الكاملـــــــ
عـــــــــدم التمييــــــــــز؛ تضـــــــــافر اجلهــــــــــود مــــــــــن : مبــــــــــادئ االتفاقيــــــــــة األساســــــــــية األربعـــــــــة فــــــــــي خـــــــــيصويمكــــــــــن تل.واالجتماعيـــــــــة

أجـــــــــــــل املصـــــــــــــلحة الفضـــــــــــــلى للطفـــــــــــــل؛ واحلـــــــــــــق يف احليـــــــــــــاة، واحلـــــــــــــق يف البقـــــــــــــاء، واحلـــــــــــــق يف النمـــــــــــــاء؛ وحـــــــــــــق احـــــــــــــرتام رأي 
  ..  .الطفل

  في االتصال والمشاركة األطفالحق : أوال 
ــــات الدوليــــــــــــــة، الــــــــــــــيت نصــــــــــــــت علــــــــــــــى حــــــــــــــق إن مفهــــــــــــــوم احلــــــــــــــق يف االتصــــــــــــــال واإلعــــــــــــــالم تضــــــــــــــمنه االت فاقيــــــــــــــات واإلعالنــــــــــ

ـــــــق علـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن للطفـــــــــــل ذات مســـــــــــتقلة وصـــــــــــاحب  األطفـــــــــــال يف االتصـــــــــــال واحلصـــــــــــول علـــــــــــى املعلومـــــــــــات وهـــــــــــو ينطبــــ
  . شخصية مستقلة، وهو صاحب حقوق أمهها احلق يف التعبري عن الرأي واحلق يف املشاركة

ــم، وقــد نصــت مــواد االتفاقيــة   احــرتامهممكونــات يعتــرب حــق األطفــال يف االتصــال مكونــًا أساســيًا مــن  كأصــحاب حقــوق خاصــة 
على جوانب خمتلفة من حق الطفل يف املشاركة، وتشمل حق األطفال يف التعبري عـن آرائهـم يف مجيـع  1989الدولية حلقوق الطفل 

، واحلـــق يف اجلهـــر بالـــدين أو )12ادة املـــ( املـسـائل الـــيت متســـهم، مـــع إيـــالء آراء األطفـــال االعتبـــار الواجـــب وفقـــًا لســـنهم ونضـــجهم 
، وحريـة تكــوين )14املــادة(املعتقـد، وضـمان احــرتام حقـوق الطفـل فيمــا يتصـل بــأي تـدريس ديـين يف املــدارس أو املؤسسـات اخلاصـة 

والدوليــة ، واحلــق يف الوصــول إىل املعلومــات واملــواد مــن املصــادر الوطنيــة )15املــادة(اجلمعيــات مــن أجــل التعبــري اجلمعــي عــن آرائهــم 
  ) 183.180،ص)2007(علي). (31املادة(، واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع)17-13املادة (

: هنـاك عــددًا مــن الوظـائف الرئيســية التــي ينبغـي علــى اإلعــالم القيـام بهــا مــن أجـل التــرويج لحقــوق األطفـال وحمايتهــا، وهــي
لس العريب للطفولة والتنمية(   ))2013(ا
 . ة االنتهاكات اليت حتدث لألطفالمراقب -
 .احلفاظ على سالمة األطفال ومحاية حقهم يف اخلصوصية -
 . مشاركة األطفال يف وسائل اإلعالم -
  . محاية األطفال من املضامني الضارة -

ــــال، والــــذي يتعــــاظم مــــع تنــــامي تكن ولوجيــــا نشــــري إىل أنــــه وعلــــى الــــرغم مــــن أمهيــــة الــــدور الــــيت تؤديــــه وســــائل اإلعــــالم يف هــــذا ا
افتقــــــــار الــــــــدول العربيــــــــة إىل " اإلعـــــــالم واالتصــــــــال، إال أن اللجنــــــــة الدوليــــــــة حلقـــــــوق الطفــــــــل قــــــــد أبــــــــدت قلقهــــــــا مـــــــن مالحظــــــــة 

اســـــرتاتيجية للتعـــــاون والتنســـــيق بـــــني األجهـــــزة احلكوميـــــة واملؤسســـــات غـــــري احلكوميـــــة، وعـــــدم االتفـــــاق علـــــى منـــــاهج للعمـــــل حتقـــــق 
  ).2005(اليونيسف" (االتساق والتكامل

ول االطراف يف اتفاقية حقوق الطفل ملتزمة بضرورة العمل علـى وقايـة الطفـل ومحايتـه مـن املعلومـات واملـواد الـيت تضـر بـه، سـواء فالد
عــن طريــق اإلعــالم التلفزيــوين أو عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت الــيت أصــبحت مــن أهــم أدوات املعلومــات يف العصــر احلاضــر، فحمايــة 

عد من األمهية مبكان، مثل حصوله على املعلومات املناسبة يف ظل التقدم املعلومايت اهلائلالطفل من املعلومات واألفكار ال ُ  .ضارة ي
 
  

  الجهود الدولية والعربية في بناء المواثيق والمبادئ األخالقية في مجال حقوق الطفل : ثانياً 
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 نيويـــــــــورك وثيقـــــــــة تضـــــــــمن رفاهيـــــــــة واملقامـــــــــة يف 2000أصـــــــــدرت األمـــــــــم املتحـــــــــدة يف دورة اســـــــــتثنائية اخلاصـــــــــة باألطفـــــــــال عـــــــــام 
الطفـــــــل علــــــــى خمتلـــــــف املســــــــتويات االجتماعيـــــــة والروحيــــــــة واملعنويـــــــة وصــــــــحته اجلســـــــدية والعقليــــــــة، وتضـــــــمنت الوثيقــــــــة املســــــــماة 

ــــي أن تضـــــطلع وســـــائل اإلعـــــالم اجلماهرييـــــة واملنظمـــــات التابعـــــة هلـــــا بـــــدور : عـــــدد مـــــن البنـــــود منهـــــا" عـــــامل جـــــدير باألطفـــــال" ينبغـ
ـــــا، وأن يكـــــون هلـــــا دور أنشـــــط يف تزويـــــد األطفـــــال واآلبـــــاء أساســـــي يف زيـــــادة ال توعيـــــة حبالـــــة االطفـــــال والتحـــــديات الـــــيت يواجهو

ـــــــربامج الرتبويـــــــة  ـــــــرأي العـــــــام مبعلومـــــــات عـــــــن املبـــــــادرات الراميـــــــة إىل محايـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل وتعزيزهـــــــا، واملســـــــامهة يف ال واألســـــــر وال
ــــــدول العربيــــــة  كمــــــا ســــــعت. للطفــــــل دئ املهنيــــــة واألخالقيــــــة لضــــــبط االحنرافــــــات يف جمــــــال تغطيــــــة إىل صــــــياغة عــــــدد مــــــن املبــــــا ال

  . حقوق وقضايا الطفل العريب
  
 المبادئ األخالقية لمنظمة اليونيسف المتبعة إلعداد التقارير اإلعالمية حول األطفال : 

متــسُّ األطفــال وقــدمت  قامــت اليونيســف بتطــوير جمموعــة مــن  املبــادئ ملســاعدة الصــحفيني أثنــاء كتابــة تقــاريرهم حــول القضــايا الــيت
ـا ستسـاعد ) مبـادئ توجيهيـة(وهـي مقدمـة كإرشـادات أو ). معـًا مـن أجـل األطفـال(دليل أخالقي حتـت شـعار  تعتقـد اليونيسـف بأ

ـدف هـذه اإلرشـادات إىل . وسائل اإلعـالم علـى تغطيـة شـؤون األطفـال بطريقـة تناسـب أعمـارهم وتراعـي حساسـية قضـاياهم كمـا 
خدمـة املصـلحة العامـة دون التفـريط : ى لدى املراسـلني اإلعالميـني الـذين يراعـون املبـادئ األخالقيـة لعملهـم، وهـيدعم النوايا الفضل

  :وتضمن دليل اليوسف ما يلي).www.unicef.orgاليونيسف،. (والتساهل حبقوق الطفل
 .العامة إلعالم الطفل المبادئ  - أ

 .مقابالت مع األطفالإرشادات عقد ال  - ب
  .إرشادات إعداد التقارير اإلعالمية عن األطفال  - ت
  
 وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل : 

لــس العــريب للطفولــة والتنميــة الطفــل؛ حقــوق قضــايا العــريب اإلعــالم ملعاجلــة املهنيــة املبــادئ دليــل يعمــل حتقيــق  علــى الصــادر عــن ا
 الـــيت احلاكمــة القــيم األهــداف هــذه وتؤكــد حقــوق الطفــل، جتــاه العــريب اإلعالمــي هــو األداء جماهلــا املتكاملــة األهــداف نمــ جمموعــة
 :يف متمثلة التمكني، واحملاسبية، واملهنية، :أبرزها ومن عليها؛ الدليل تأسس
 ـــــــــف اإلرشـــــــــاد ؛أداةللتثقيف،وتنميةالوعى، حيثتعداملبادئاملهنية،ومايتعلقبهامنمؤشراتلرصـــــــــداألداءاإلعالمي :والتثقي

 .وموجهاترتشداألداءاإلعالميالعريب؛ومنثمتسهمفيتمكيناإلعالميينالعرب،وحتسينأداءمهاملهين
 حيث يوفر استخدام مؤشـرات رصـد األداء اإلعالمـي العـريب جتـاه حقـوق الطفـل؛ معلومـات حقيقيـة  :التقييم والتشخيص

ــال؛ ممــا يســـاعد علــى التقيــيم األصـــيل هلــذا األداء، وإعـــالء عــن مــدى االلتـــزام املهــين، واملمارســات اجليـــدة، وا النتهاكــات يف هـــذا ا
 .احملاسبية يف الوقت ذاته

 استناداً إىل معلومات عن واقعه اقرتاح اخلطط والربامج؛ لتطـويره عـرب  -يرتتب على تقييم األداء اإلعالمي العريب  :التطوير
 جنــب مــع مواجهــة االنتهاكــات املهنيــة يف معاجلــة قضــايا حقــوق الطفــل؛ ممــا يــدعم تعظــيم اإلفــادة مــن املمارســات اجليــدة جنبــًا إىل

  .األداء اإلعالمي العريب، ويعزز مهنية العاملني فيه
ُمكـن العـودة لوثيقـة إعـالم صـديق للطفـل الـذي أصــدره المجلـس العربـي للطفولـة والتنميـة  ، والـذي احتـوى علــى )2014(وي

لتغطيــة اإلخباريــة لألطفــال ضــحايا االعتــداءات اجلنســية ، واطفــال يف إنتــاج احملتــوى اإلعالمــياأل مشــاركة: إرشــادات أساســية حــول
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اهتمــت وثيقــة كما. املبــادئ املهنيــة للتعامــل اإلعالمــي مــع اإلعالنــات الــيت تســتهدف األطفــال، والنزاعــات واحلــروب) أو مرتكبيهــا(
  . عالماملبادئ املهنية لتعامل اإلعالم مع قضايا حقوق الطفل يف اإل

  
  : عالم والطفل في الجزائراإل أخالقيات: ثالثاً 

، 1989على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة عام 26/01/1990صادقت اجلزائر يوم 
اتفاقية حقوق  وبذلك تعترب اجلزائر إحدى الدول امللزمة بالعمل على تنفيذ بنود. 16/04/1993واخنرطت يف املنظمة يوم 

  . الطفل
إن قـــــــانون محايـــــــة الطفـــــــل يف اجلزائـــــــر يـــــــنص علـــــــى مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه االتفاقيـــــــات واملواثيـــــــق الدوليـــــــة يف جمـــــــال رعايـــــــة األطفــــــــال 

االت اليت تعنيه، وضمان خصوصيته، ومحايته   . وحقوقهم، كما قام على حق مشاركة الطفل يف كل ا
عنــد مراجعتنــا للقــوانني الحظنــا أن مفــردة طفــل ومفــردة الطفولــة وردت علــى اســتحياء،  ويف جمــال التشــريعات اإلعالميــة بــاجلزائر فإنــه

، يف حــني أنــه وعقــب قراءتنــا لقــانون اإلعــالم 1990فــذكرت مفــردة طفــل ومفــردة طفولــة يف قــانون اإلعــالم اجلزائــري الصــادر لســنة 
ُشري إىل الطفل مباشرة، مع العلم مسبقًا أن 2012الصادر عام  التشريع اجلزائـري لإلعـالم عامـةً قـام علـى مبـدأ اإلنسـان  مل جند ما ي

  . الفرد والذي يشمل يف طياته الطفل
شــرع اجلزائــري يف الفصــل 1990ونــذكر علــى ســبيل املثــال مــا ورد يف  قــانون اإلعــالم اجلزائــري الصــادر يف ســنة  ُ ، الــذي تنــاول فيــه امل

جيـب علـى مـدير : اليت تـنص علـى أنـه ): 24(فولة وذلك من خالل املادة الثاين منه  يف جانب إصدار النشريات الدورية مفردة الط
يئـــة، تربويـــة استشـــارية مـــن ذوي االختصـــاص، وعرضـــت املـــادة  أنـــه ميكـــن جلميـــع ): 27(النشـــرية املخصصـــة لألطفـــال أن يســـتعني 

ــا للطــرف املــديناملؤسســات واهليئــات أو اجلمعيــات املعتمــدة املكلفــة حبقــوق اإلنســان ورعايــة الطفولــة أن متــارس   .احلقــوق املعــرتف 
  )1990قانون اإلعالم،(

املتعلقـــة بالســـر املهـــين وهـــو حـــق للصـــحافيني اخلاضـــعني ألحكـــام هـــذا ) 37(ايضــًا يف جانـــب املمارســـة ملهنـــة الصـــحفي، فـــإن املـــادة 
يف عـدد مـن احلـاالت ومــن القـانون وواجـب علـيهم، فـإن الصـحفي ال ميكـن أن يتـذرع بالسـر املهــين علـى السـلطة القضـائية املختصـة 

  ). 1990قانون اإلعالم،. (ضمنها يف حالة اإلعالم الذي يعين األطفال أو املراهقني
رغــــم أمهيــــة أخالقيــــات املهنــــة يف املمارســــة اإلعالميــــة إال أن " أنــــه ) 2006حســــناوي، (وعــــن أخالقيــــات اإلعــــالم اجلزائــــري يــــرى 

، حبيــث أن أغلــب قــوانني اإلعــالم يف اجلزائــر أمهلــت هــذا اجلانــب رغــم كونــه حجــر التشــريعات اجلزائريــة مل توليهــا إهتامــًا بالغــًا وك افيــًا
الزاوية يف املمارسة اإلعالمية، زيادة على الغموض الذي يشوب القوانني من حيث العبارات املبهمة والفضفاضـة الـيت تقبـل القـراءات 

، ممـا جعـل املتعددة، كما أن القوانني يف اجلزائر تفتقد إىل اآلليات القان ونية والتثقيفية اليت جتعل من أخالقيات املهنة أمـراً واقعـًا وفعليـًا
  ".  املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر رهينة الفوضى والعشوائية

عانيـــــه قطـــــاع اإلعـــــالم مـــــن انتهاكـــــات ألخالقيـــــات اإلعـــــالم خاصـــــة يف  ُ إن املتتبـــــع لواقـــــع اإلعـــــالم اجلزائـــــري ال ميكنـــــه نكـــــران مـــــا ي
لـــــس أخالقيـــــات املهنـــــة الـــــذي نـــــص عليـــــه قـــــانون اإلعـــــالم لســـــنة ظـــــل غيـــــاب حقيقـــــ ، والـــــذي مـــــن املفـــــرتض أن يقـــــوم 2012ي 

ـــة اإلعالميــــــة وحتديــــــد احلقــــــوق والواجبــــــات املتعلقــــــة بالصــــــحفي واملؤسســــــة  بالســـــهر علــــــى احــــــرتام وتطبيــــــق أداب وأخالقيــــــات املهنـــ
  . اإلعالمية، وإقرار العقوبات على من خيالفها

عائد إىل فشل وزارة االتصال والعامليني بقطاع اإلعالم بـاجلزائر علـى إنشـاء جملـس أخالقيـات العمـل اإلعالمـي، وباعتقادنا أن ذلك 
وغيــاب الرغبــة احلقيقيــة يف تفعيلــه ملمارســته مهامــه، خاصــة مــع حالــة الفوضــى الــيت يعــاين منهــا قطــاع الســمعي البصــري واالحنرافــات 
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ا اإلعالميـة، اخلطرية يف جانب األخالقيات املهنية؛ ما جي عل الكثـري مـن املؤسسـات اإلعالميـة بعيـدة عـن الرقابـة ألخالقيـات ممارسـا
  . أو احملاسبة عن اخلروقات اليت ترتكبها

كمـــــا نعتـــــرب أن قضـــــايا اختطـــــاف األطفـــــال الـــــيت انتشـــــرت خـــــالل الســـــنوات األخـــــرية يف اجلزائـــــر مـــــن أكثـــــر النمـــــاذج قربـــــًا لعـــــرض 
زائــــــر، خاصـــــة وأن هـــــذه املوضـــــوعات شـــــهدت العديــــــد مـــــن اخلروقـــــات األخالقيـــــة واملهنيــــــة واقـــــع أخالقيـــــات إعـــــالم الطفـــــل يف اجل

  . يف وسائل اإلعالم املختلفة من صحف وقنوات تلفزيونية وعرب اإلنرتنت
حـــــول نشـــــر جـــــرائم املرتبطـــــة بالطفـــــل يف وســـــائل اإلعـــــالم مـــــن ) 2015:بـــــن دريـــــس(وســـــنعتمد هنـــــا علـــــى دراســـــة هامـــــة قـــــدمها 

اختطــــــاف األطفــــــال يف اجلزائــــــر كنمــــــوذج، وقامــــــت دراســــــته علــــــى البحــــــث يف عالقــــــة وســــــائل اإلعــــــالم خــــــالل دراســــــته لظــــــاهرة 
ــــــة الـــــــيت تســـــــتهدف الطفـــــــل، وتعامــــــــل اإلعـــــــالم اجلزائـــــــري معهـــــــا حيـــــــث استعرضــــــــت الدراســـــــة عالقـــــــة وســـــــائل اإلعــــــــالم .  باجلرميـ

عـــــــة اخلطـــــــاب التحريضـــــــي واخلـــــــرق باجلرميـــــــة الـــــــيت تســـــــتهدف الطفـــــــل، وكيـــــــف تتعامـــــــل معهـــــــا القنـــــــوات الفضـــــــائية اجلزائريـــــــة؟ وطبي
الكبــــــري ألخالقيــــــات العمــــــل اإلعالمــــــي خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بــــــاحرتام حــــــق اجلمهــــــور يف اإلعــــــالم وحــــــق اســــــتعمال النشــــــر واحــــــرتام 

  . اخلصوصية والكرامة االنسانية يف تناول قضايا الطفل
ظـــــل التـــــدفق اهلائـــــل للمعلومـــــات، أنـــــه ال ميكـــــن إخفـــــاء احلقـــــائق إىل األبـــــد كمـــــا كـــــان احلـــــال يف الســـــابق يف ) بـــــن دريـــــس(ويـــــرى 

هلــــذا فاجلرميـــــة املرتبطــــة بالطفـــــل مــــن املفيـــــد نشــــرها يف وســـــائل اإلعـــــالم لكــــن بـــــوعي ومســــؤولية وإلتـــــزام بــــالقيم األخالقيـــــة واملهنيـــــة، 
ختــــــدم اجلمهــــــور وحتفــــــز لديــــــه الشــــــعور باملشــــــاركة مــــــن خــــــالل إعــــــالم إجتمــــــاعي ميــــــنح الفرصــــــة للمجتمــــــع املــــــدين ليقــــــدم خمتلــــــف 

ـــــنهم، وهـــــــو اإلمكانيـــــــة املفتوحـــــــة لكــــــل مـــــــواطن أو جمموعـــــــة مـــــــن مكوناتــــــه، ل يتعرفـــــــوا بعضـــــــهم علــــــى بعـــــــض وليتحـــــــاوروا يف مـــــــا بيـ
املــــــــواطنني للــــــــدخول حبريــــــــة وبفعاليــــــــة لالتصــــــــال مــــــــع أي مــــــــواطن آخــــــــر أو جمموعــــــــة أخــــــــرى يف جــــــــو مــــــــن التســــــــامح واإلحــــــــرتام 

  . املتبادل
ـــــال لتـــــداول املعلومـــــات بشـــــان اجلـــــرائم ضـــــد ويقـــــرتح يف حبثـــــه التعـــــاون بـــــني اجلهـــــات القضـــــائية يف اجلزائـــــر و  اإلعالميـــــني، وفســـــح ا

ــــــا، فيــــــوفرون املعلومــــــات لوســــــائل االعــــــالم بالشــــــروط الــــــيت ال ختــــــل بســــــري  األطفــــــال، مبــــــا يســــــمح بغلــــــق البــــــاب أمــــــام املتــــــاجرين 
ا إذا كانت ال تزال قيد التحقيق   . العدالة والتأثري على قرارا

ــــيت تســـــلط الضـــــوء علـــــى تــــــأثري نشـــــر وســـــائل اإلعـــــالم للجرميـــــة وســــــبل وتشـــــجيع البحـــــوث والدراســـــات علـــــى امل ســـــتوى الــــــوطين الـ
مواجهـــــة التجـــــاوزات يف هـــــذا الشـــــأن، كمـــــا يتوجـــــب االشـــــرتاك يف أحبـــــاث فيهـــــا خمتصـــــني مـــــن اجلهـــــات األمنيـــــة والعدالـــــة وبـــــاحثني 

ايف جماالت الرتبية وعلم النفس واالجتماع واإلعالم لدراسة اجلرائم املرتبطة باألطفال    . وعالقة اإلعالم 
  : الخاتمة

ــــــدول العربيــــــة، إال أن   يف ختــــــام ورقتنــــــا نقــــــول أن واقــــــع أخالقيــــــات إعــــــالم الطفــــــل يف اجلزائــــــر ال خيتلــــــف عــــــن نظرائــــــه يف بــــــاقي ال
تمـــــــع جيعـــــــل تركيزنـــــــا ينصـــــــب حـــــــول واقـــــــع إعـــــــالم الطفـــــــل وأخالقياتـــــــه يف وســـــــائل اإلعـــــــالم اجلزائريـــــــة  كـــــــون انتمائنـــــــا إىل هـــــــذا ا

ـــــــه لقضـــــــايا . املختلفـــــــة فاملتـــــــابع لإلعـــــــالم اجلزائـــــــري يالحـــــــظ مـــــــا يشـــــــهده مـــــــن اخرتاقـــــــات واخـــــــتالالت أخالقيـــــــة يف عرضـــــــه وتناول
ا إىل جانب إثارته لتحريض الرأي العام مبا ال خيدم الطفل وقضاياه املختلفة   .الطفل اجلزائري، واملتاجرة 

يف اجلزائـــــر، وجعـــــل هـــــذا املوضـــــوع ذا أولويـــــة لـــــدى  لـــــذا فاحلاجـــــة ملحـــــة للتعمـــــق أكثـــــر ودراســـــة واقـــــع أخالقيـــــات إعـــــالم الطفـــــل
ـــــه والعمــــــــل علــــــــى تعــــــــديل ســــــــلبياته مبــــــــا خيــــــــدم الطفــــــــل  ــــــــة لتشــــــــخيص واقعـــ ــــــــاالت كمحاول البــــــــاحثني واملختصــــــــني يف خمتلــــــــف ا

  . اجلزائري وقضاياه احمللة اليت نصت عليها القوانني واملواثيق الدولية والوطنية
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الترشيد األسري لألطفال مستخدمي االنترنت دراسة تحليلية لمواقع : عنوان المداخلة 

  .أنموذجا  –موقع األطفال –اإلنترنت التنصيرية 

 كريمة عباسي    /د أحمدعبدلي و  أ/أ
 .سالميةجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإل

  abbacikarima@yahoo .fr:البريد اإللكتروني 

  : ملخص المداخلة 
وذلـك مبـا متلكـه مـن مسـات اتصـالية اإلنرتنت، من أحدث التقنيات االتصالية اليت عرفها العـامل خـالل العقـدين املاضـيني،  مواقعتعد 

عالميـــة يف العـــامل، مسحـــت مـــن خالهلـــا ملســـتخدميها اإلللتطبيقـــات أن تقلـــب املفـــاهيم املكانيـــة والزمانيـــة والـــيت اســـتطاعت متميـــزة، 
م ، ــ صوصــاخواألطفــال ليســوا مبنــئ عــن اســتخدامها االختيــار حبريــة مــا يريــدون مــن خــدمات اتصــالية تــتالءم وحاجــا فرضــت  اوأ

حتملهـا هـذه  الـيتمع تعرضه للعقائـد الفاسـدة  ،غري الئقةنفسها بقوة واضحة ،وأصبح الطفل يتعرض إىل سيل ال ينقطع من مشاهد 
ملواقـــع  همتعـــاجل هــذه الورقـــة البحثيــة اإلشـــكالية املرتبطــة بالرتشـــيد االســري لألطفـــال اثنــاء اســـتخداماملواقــع بصـــفة خاصــة،  مـــن هنــا 

  اإلنرتنت 
 .األطفال، الرتشيد األسري ،مواقع اإلنرتنت، التنصري : الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 
Web sites are one of the most advanced communication technologies the world has known over the last 
two decades. It has the ability to transform the spatial and temporal concepts of media applications in the 
world, allowing its users to choose freely what communication services they need, Are not immune to 
their use, especially as they imposed themselves with a clear force, and the child is exposed to an endless 
stream of inappropriate scenes, with the exposure of the corrupt beliefs carried by these sites in particular, 
here addresses this paper problematic issue associated with family rationalization For children while using 
Internet sites. 

  :مقدمة 
ومــع  ،ع العقــد األخــري مــن القــرن املنصــرماحلديثــة علــى أن ظهــور االنرتنــت منـذ مطلــ اأمجـع املتخصصــون يف جمــال التكنولوجيــ 

ا  ىل إطــار االســتخدامات العامــة،خروجهــا مــن إطــار االســتخدامات اخلاصــة إ كــان مــن أهــم وأبــرز االجنــازات احلضــارية الــيت شــهد
البشــرية أمجــع، حيــث اســتطاعت بشــكل كبــري أن تنتشــر علــى أوســع نطــاق وبــوترية مل تشــهدها احليــاة البشــرية مــن قبــل يف كــل أحنــاء 

شـبكة استطاعت دمج نفسها مـع تقنيـات  اليتواالتصال  العامل ،ما أدى إىل دخوهلا يف شىت مناحي احلياة مبا يف ذلك جمال اإلعالم
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احلديثـــة مبـــا خيـــدم مصـــاحلها ومصـــاحل اجلمـــاهري العامـــة واخلاصـــة، وكـــذا اســـتطاعت أن تســـتفيد مـــن هـــذه التقنيـــة يف ســـرعة  اإلنرتنـــت
ـاالت، رافيـة االنتشار والوصول إىل أكرب عدد من األماكن اليت مل تصل إليها من قبل متجاوزة بـذلك احلـدود اجلغ والزمانيـة يف كـل ا

شــكلت هــذه التقنيــة اجلديــدة نتيجــة االنتشـار الــذي عرفتــه وكــذا مبــا تتميــز بــه مـن خصــائص ومميــزات، مــع حجــم اخلــدمات الــيت وقـد 
ومـع   ،األفـرادعـات أو اللجم املوجهـةفهـي تزخـر بـاآلالف مـن الصـفحات الرقميـة  ،تقدمها وتوفرها متنفسـا جديـدا للمتعـاملني معهـا

تعـداد ( مليـار نسـمة  6.9، مـن أصـل )11(مليار نسمة 2ب ؛م 2010اية عام  اليت قدرت يفالعامل ي أعداد مستخدميها يف تنام
ارتفـاع نسـبة انتشـار اسـتخدام اإلنرتنـت علـى املسـتوى العـاملي إىل يتوقع احتاد االتصاالت الدويل ، )12()سكان العامل يف العام نفسه 

تمعــــات  ســـاهم هـــذا يف جعلهــــا مكانـــا الكتســــاب ثحيــــ )13(،م 2015 حبلـــول عـــام%  60 املعـــارف، والتواصـــل بــــني األفـــراد وا
ــامــع مــا حتويــه مــن مواقــع للتواصــل االجتمــاعي خاصــة ، حنــو اســـتخدام  مــع املســارعة  ،املختلفـــة أدى هــذا باجلمــاهري إىل االغــرتار 

ا ومواقعهـا، طـالبني فيهـا تنميـة مهـارات جديـدة مل تكـن لـديهم مـن قبـل، أو تفاعـل مـع اآلخـرين أو املشـاركة مبعلومـات وآراء  تطبيقا
  .وجتارب حديثة 

، جتعلنــا التقنيــة اجلديــدةإن هــذا النجاحــات املبهــرة والتحــوالت التقنيــة املتطــورة، والثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة الــيت أحــدثتها 
واليت أحـدثتها وكانـت هلـا األثـر البـالغ علـى يت تطرحهـا،القيميـة والعقديـة الـنقف لنفكر يف السلبيات إن صـح التعبـري أو اإلشـكاالت 

تمعــات العربيــة واإلســالمية علــى حــد ســواء، والــيت هلـــا  تمعــات وتغــري الســلوك اجلمعــي والفــردي لــدى اجلمــاهري، وخباصـــة ا هــدم ا
الغربيــة الوافـدة مــن العــامل اآلخــر  النصـيب األوفــر مــن هـذا األثــر يف اجلــانبني القيمـي والــديين الــذين عرفـا توافــد وتــداخل كبـري لألفكــار

تزاحم قيمنا وتعاليم ديننا احلنيف ،دون القدرة علـى الـتحكم فيهـا، أو يف مضـامينها لتجـد نفسـها مكرهـة وجمـربة علـى اسـتغالل هـذه 
ا ا ليسـت مبنـئ عـن هـذه األحـداث الـيتاجلزائر و  ،التقنية دون أي شرط أو اعرتاض منها ليس إال لتحافظ على وجودها وكيا  شـهد

ومعظمهـم )14( )م2007( مليـون 1.92بنسـبة تقـدر ب اسـتخدمونسبة معتربة مـن السـكان يخاصة أن هناك  ،مواقع االنرتنت
بغيــاب الضــوابط القانونيــة الرادعــة، والرقابــة األســرية هلــم ،هــذا و ذه األخــرية هلــ هممــن الفئــات الصــغرية والشــبانية، ومــع ســوء اســتخدام

  .بشكل خاصم وعلى النشء الصغري سلبا عليهم بشكل عا يؤثر
ســابقة ال مثيــل هلــا يف تــاريخ الشــعوب أمجــع علــى مجيــع األصــعدة  )التبشــير(التنصــير لقــد شــكلت وال تــزال تشــكل فكــرة  

تســتخدم منــذ القــدم يف عصــر الكنــائس األوىل وال نكــاد جنــد معناهــا يتعــدى اإلشــارة إىل   بشــارةواملســتويات ،فقــد كانــت كلمــة 
                                                             

 ، مليارين ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم إلى:  بترا -وكالة األنباء األردنية   - (11)
( 21 / 12 / 2010 ) .    http://www.elaph.com/Web/technology/2010/10/605472.html   

12- Press Conference on 2009 Revision of World Urbanization Prospects ,  
  .  )2010  /03  /31  (  http://www.un.org/News/briefings/docs//2010/100325_DESA.doc.htm 

  ، م  2015بحلول %  60يتوقع ارتفاع انتشار اإلنترنت عالميا إلى " الدولي لالتصاالت  ": إبراهيم املبيضني  - (13) 
( 30 / 10 / 2012 ) .   http://www.alghad.com/index.php/article/586030.html  

  عن موقع جريدة االجتاه،مسؤولية األسرة والمجتمع » اإلنترنت«حماية الطفل من مخاطر خورشيد حرفوش ، مقال بعنوان ، – )14( 1
=24231&y=2012&article=fullhttp://www.alittihad.ae/details.php?id 11:24،الساعة   19/10/2017، تاريخ الدخول .  
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 9/35(مـىت ) بشـارة امللكـوت (يف حني يف إجنيل مىت استعملت للتعبري عن البشارة احلسـنة بلفـظ )  2/4تسا  1(جنيل التبشري باإل
وقـــد متخضـــت علـــى إثـــر هـــذه الفكـــرة تـــداعيات وآثـــار ســـلبية علـــى حيـــاة املســـلمني خصوصـــا علـــى أطفـــاهلم ومل جيـــدوا ، )24/14و

ـا معـاين التسـامح أنفسهم إال بـني أحضـان فكـرة التنصـري مـن خـالل التنـز  يالت والفيـديوهات الـيت تعـرض علـيهم والـيت حتمـل يف طيا
وكــذا اخلــروج مــن  والطيبــة واملســتقبل اجلديــد الــذي ســتوفره هلــم أحضــان املســيحية، وكــذا مــا يعــرض هلــم حــول البشــارة باملســيح 

  .ين اإلسالمي وال للعقيدة اإلسالم للدخول يف عامل املتعة والرفاهية، ليصبح يف األخري فردا ال ميت بصلة للد
  : إشكالية الدراسة  :أوال

 من املنطلق الذي سبق ذكره يف املقدمة آثرنـا معاجلـة دور الرتشـيد األسـري يف اسـتخدامات األطفـال ملواقـع اإلنرتنـت
موقـع  –المحتويـات التنصـيرية الموجهـة لألطفـال عبـر مواقـع اإلنترنـت و شـكل ومضـمون مـاه :وفـق التسـاؤل الـرئيس اآليت 

  أنموذجا ؟ –األطفال 
  : أهداف الدراسة : ثانيا 

  الســعي حنــو مــع  ،شــبكة اإلنرتنــت مــن ســوء اســتخدام التوصــل إىل ســالمة األطفــال اجلزائــريني يف يتجلــى اهلــدف الرئيســي
حماولــة افة إىل باإلضـ. والناجتــة منهـا ،تشـخيص املشـكلة املطروحـة مــن خـالل هـذا املوضــوع، بتبيـان معاملـه األساسـية ولــو بشـكل وجيـز

توعيــة ضـف إىل ذلـك .خماطرهــا علـى منـو األطفــال رفـع درجـة الـوعي العــام لـدى األسـر اجلزائريــة حـول فوائـد اســتخدام اإلنرتنـت وتـأثري
م اإلســالمية الــيت جتعــل  ،أمهيــة الرتشــيد الــزمين لالســتخداموتثقيــف األســر اجلزائريــة ب خصوصــا محــايتهم مــن األفكــار اهلدامــة ملعتقــدا

  .ملحدين وكفار من دون أن يشعروا منهم 

  ضبط المفاهيم  : ثالثا 

شـدا ورشــدا وإرشــادا والرشــد يعــين االسـتقامة علــى طريــق احلــق مــع :لغــة :الترشــيد   - أ ي ،رشــد كنصــر وكفــرَح، رُ قـال الفريوزبــاد
  )15( .تصلب فيه ،والرشد العقل وحسن التصرف والصالح يف الدين

هج الســوي يف التعامـل مـع اسـتخدام االنرتنـت مــن خـالل حسـن تـدبري زمـن وطــرق إتبـاع املـنب «عرفتـه الباحثـة :اصـطالحا   - ب
 وذلك لغياب تعريف مانع جامع له » .استخدامها بشكل عقالين وفقا للضوابط الدينية واالجتماعية واألسرية 

  )16(ع أطفالوقد جيم ،، وقد يقع على اجلمعالولد مادام ناعما: الطفل :المفردات  جاء يف:لغة :الطفل والطفولة   - ت
 هـو الصـغري يف كـل شـيء، أو هـو كـائن حـي خرباتـه حمـدودة ومرتبطـة بعمـره الـزمين،:" عـرف بأنـه  الطفل في االصطالح  - ث

﴿وإذا  بلــغ : لقولــه تعــاىل :تفســير المحــيط ورد يف، ) 17(."يعتمــد علــى غــريه يف أشــياء كثــرية ينمــو عضــويا ووظيفيــا واجتماعيــا
  األطفال 

  )20(.أن الطفل ما مل يبلغ احللم   )19()18( ما استأذن الذين من قبلهم ﴾منكم احللم فليستأذنوا ك

                                                             
  )397/  2( ،   القاموس المحيط،  لفريوز آبادياانظر غري مأمور -)15(
  . 521، ص 1992، حتقيق صفوان عدنان داودي ، مادة طفل ، دمشق ، دار القلم ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمالراغب األصفهاين ، - )16(
  . 12، ص   2001،  1، عمان ، دار صفاء ، ط تربية الطفل في اإلسالمحنان عبد احلميد العناين ،  -)17(
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الطفولة هي املرحلة العمرية اليت يقضيها الصغار من أبناء البشـر منـذ املـيالد إىل أن يكتمـل منـو ويصـل   :مفهوم الطفولة    - ج
 .إىل حالة النضج

   - ح
ــا  محمــد ســويدوعرفهــا ، )21( تبــدأ بــالبلوغ وغ،  فمرحلــة البدايــة تبــدأ بالطفولــة ومرحلــة النهايــة املرحلــة مــن الــوالدة إىل البلــ: " بأ
")22( 

النصـرانية أمـا .23جعلـه نصـرانيا: ، تنصريا أي نّصر؛ ينصر: مصدر مشتق من الفعل  اللغة التنصري يف   :التنصيرمفهوم   - خ
 .)24("ناصرة : امسها :  ، ويقال)النصارى ( ة بالشام تنسب إليها قري: بوزن جنران " نسبة إىل نصران :  اللغةيف 
بــدأت  حركــة دينيــة سياســية اســتعمارية « ؛ اعتبـارهعريفــات املتداولــة ملفهـوم التنصــريلعــل أشـهر الت:  االصــطالحأمـا يف   - د

بالظهور إثر فشل احلـروب الصـليبية ، بغيـة نشـر النصـرانية بـني األمـم املختلفـة يف دول العـامل الثالـث بعامـة وبـني املسـلمني خباصـة ، 
 )25( .»حكام السيطرة على هذه الشعوبدف إ

 : منهجية الدراسة : رابعا
تتمثل كما يعرب عنهـا امسهـا يف استكشـاف  «االستكشافية وهي تندرج دراستنا ضمن الدراسات    :نوع الدراسة ومنهجها:أ   

نــا خصوصــية الدراســة ألزمت)26( »مســالك البحــث علــى غــرار مــا يفعــل املغــامر تقريبــا الــذي يستكشــف بيئــة ال يعــرف عنهــا شــيء
ا املنهجية ضرورة التزام مـنهج املسـح اإلعالمـي، الـذي جهـدا علميـا منظمـا للحصـول علـى بيانـات ومعلومـات وأوصـاف  وإجراءا
تمــع البحــث، ولفــرتة زمنيــة كافيــة  عــن الظــاهرة أو جمموعــة الظــاهرات موضــوع البحــث مــن العــدد احلــدي مــن املفــردات املكونــة 

  . )27(دف تكوين القاعدة األساسية من البيانات واملعلومات املطلوبة يف جمال ختصص معنيللدراسة وذلك إما 

ــا علــى اســتمارة أســلوب حتليــل احملتــوى اإلعالمــي، أو حتليــل املضــمون كمــا و  اعتمــدت الدراســة بشــكل أساســي يف مجــع بيانا
" كمـي، ملضـمون واضـح لالتصـاالت هدفـه التفسـريتقنية حبث للوصف املوضـوعي، مـنظم و "حيلو للبعض تسميته، والذي يعرف بأنه 

  ".يف أي سياق"أو" بأي نتيجة؟ "أو" ملن قال؟"،أو"كيف قال؟"أو"ماذا قال ؟ "أو " من يتكلم؟"يسمح بدراسة 
  مجتمع الدراسة وعينتها : ب

                                                                                                                                                                                              
  . 59: سورة النور -)18(
  . 449، ص  1978،  2، بريوت ،دار الفكر ، ط  2،ج تفسير البحر المحيطأبور حيان حممد بن يوسف الغرناطي ،  - )19(
  . 24،د س ، ص  1، د ب ، دار الفكر ، ط 4، ج  جامع بين فني الرواية من علم التفسيرفتح القدير الحممد الشوكاين ، - )20(
  . 27، ص  2003،  1، االسكندرية ، مكتبة االشعاع الفين ، ط الطفولة في الميزان العالميعبد الباري داود ، - )21(
  . 28، ص  2001،  3ط ، بريوت ،دار ابن كثري ، منهج التربية النبوية للطفلحممد نور سويد ، - )22(
 ) .ن ص ر ( ، مادة  418ص ،م 2009،   1، بريوت ، دار الفكر،ط  مختار الصحاح ،حممود خاطر  - )23( 
  .، مادة  ن ص ر   418، ص املصدر نفسه  -) 24(
 . 665، ص 2م ، ج 2000،   4دوة العاملية ، ط ، الرياض ، دار الن الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،مانع بن محاد اجلهين  -) 25(
   .239م، ص  2004،خمرب علم االجتماع واالتصال، جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،   البحث في االتصال عناصر منهجيةميلود سفاري وآخرون ، ) تر(فايل ،.الرامي، ب.أ )26(
  .127لقاهرة، دت ،ص عامل الكتب ،ا.  بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ،مسري حممد حسني  )27(
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رتنــت  علــى شــبكة اإلن، املوجــود )kids.org-4-www.jesus(شــكل جمتمــع الدراســة كــل مضــامني  موقــع األطفــال النصــراين 
مــادة مسعيـــة / كتـــب / صــور (مضـــمون  80مبجمــوع  ،أكتـــوبر 10بتمرب إىل غايــة  ســـ 10يف الفــرتة املمتـــدة مــن أيــن متــت الدراســـة 

 يتم أخـذ العينـة كلهـا بعـني مع العلم أنه مل  ،األسبوعيف  عدة مضامنيملدة شهر كامل مبقدار )  وغريها /...ترانيم /ألعاب / بصرية 
نظــرا خلصوصـــية و  والــيت هــي يف غالـــب األحيــان مــا تكــون دائمـــة النشــر يف املوقــع، املضــامني االعتبــار وهــذا راجــع إىل تكــرار بعـــض 

  .الدراسة وخصوصية جمتمعها وتعقده وغياب معامله الدقيقة فقد مت استخدام العينة العشوائية البسيطة
اما يسوع فقال دعوا االوالد ياتون الي : 14: 19إنجيل متّى : هو  هدفنا: جاء يف املوقع  : ) الدراسة  عينة( الموقعبتعريف ال**

  .و ال تمنعوهم الن لمثل هؤالء ملكوت السماوات

د املســيح وتعاليمــه ّ ــاٍت متعــّددة، نــؤمن بالســي ّ لــداٍن وخلفي ُ نــ، حنــن جمموعــٌة مــن املــؤمنني مــن ب ــعَ باكتشــاف موقعِ ُ بــأن تتمتّ ا أمــل
د باملسـيح، فهـذا املوقـع موقعـك ّ ـًا برسـالة اإلجنيـل، وباإلميـان بالســي الكتـاب املقـدس لألطفـال هــو  .وأقسـامه املتعـّددة، وإذا كنـَت مهتمّ

ة بأشــكال ووســائل  خصيصــا لتعريــف األطفــال بيســوع املســيح عــن طريــق توزيــع قصــص الكتــاب املصــورة واملواضــيع األخــرى املشــا
  ...نت اإلنرت عديدة، مبا يف ذلك 

  :نتائج الدراسة التحليلية : خامسا 
يــــه أن املــــدونني القــــائمني علملضــــمون املوقــــع بدايــــة بينــــت القــــراءة الوصـــفية  :دور موقــــع األطفــــال فــــي نشــــر عمليــــة التنصــــير   -

وم وهـذا بشكل مكثف جدا خاصة يف املناسبات واألعياد النصرانية ،قد يفوق تنزيـل مضـمون إال ثـالث مضـامني يف اليـ هيستخدمون
ما حملناه من خالل مراجعة زمن التنزيل واملشاهدة والتعليق ،هذا يشكل حبد ذاته ملمحـا جديـدا مل يكـن يعـرف قبـل يف حـول املواقـع  
التنصريية على شبكة اإلنرتنت، وقد شكل هذا املوقع متنفسا كبريا لفئـات ناشـئة كثـرية غـدت جتهـر مبـا مل تكـن تقـدر علـى اجلهـر بـه 

  .للوافدين إىل داخل هذا املوقع  ن اخلروج من اإلسالم أو الكفر وحىت إىل درجة اإلحلادخاصة يف إعال
،فيمــا جــاء )%45نســبة (أكــدت نتــائج الدراســة أن مــن أهــم املضــامني الــيت مت الرتكيــز عليهــا هــي عقيــدة التثليــث :  فئــة مضــامين-

وقــد مت الرتكيــز عليهمــا بغيــة تأكيــد أمهيتهمــا يف حيــاة ) % 20 نســبة(موضــوع اإلميــان بألوهيــة عيســى عليــه الســالم يف املرتبــة الثانيــة 
املسيحيني  كشرطني أساسيني للقبول والـدخول يف النصـرانية خاصـة للمتنصـرين اجلـدد وبالتـايل املواضـيع العقديـة ذات أمهيـة كبـرية يف 

يف )   % 10(يم الالهـوت فقـد كـان بنســبة ،وأمـا تعلـ)  % 15نسـبة (يف حـني جـاء تلقـني النصـرانية .الـرتويج للنصـرانية يف املوقـع  
علــى وجــه التحديـد والــيت كانـت فيهمــا أيضــا ) األسـرية (الرتبيـة والتعلــيم ،مـع حســن السـلوك والتعامــل اخلاصــة باملواضـيع االجتماعيــة 

 ).% 5نسبة )(% 5نسبة (
املوقـع كانـت للكتـاب املقـدس ومـا حيويـه علـى  أشارت نتائج الدراسة التحليلية إىل أن أكثر مـن نصـف التنـزيالت:   فئة المصادر-

إمــا منشــورات ) مســؤول املوقــع ( مــن مصــادر ذاتيــةكانــت يف الدرجــة الثانيــة   ) % 25نســبة (و ) % 40(مــن تعــاليم للصــغار ب 
خاصـة أو كـامريا خاصـة أو هـاتف نقـال أو صـور ذات مضـامني نصـرانية أو فيـديو ألطفـال معينـني يقـرؤون عـن النصـرانية أو يكـررون 

م علــى املشــاركات مــن خــالل روابــط أخــرى بدرجــة تــ ــا، كمــا اعتمــد املــدونون يف تنــزيال ، وبنســبة معتــربة كــذلك ثالثــةرانيم خاصــة 
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،مث يليهــــا  بغيــــة الــــرتويج هلــــا وقــــع، إذ خيتــــار املــــدونون مشــــاركات ملضــــامني خاصــــة بالنصــــرانية ومشــــاركتها علــــى امل)% 20( بلغــــت
ا األطفال ا   .)%15(لنصرانيون بنسبة النشاطات اليت يقوم 

أمــا فيمــا خيــص أســلوب القــائمني علــى الصــفحة يف عــرض معلومــات املــادة فقــد أكــدت نتــائج :   فئــة أســلوب عــرض المعلومــة -
ــا تركــز وبشــكل كبــري علــى اســتعمال الصــور التوضــيحية بنســبة  ــا تســعى ) % 60(الدراســة علــى أ وهــذا ان دل فإمنــا يــدل علــى أ

هـــا يف تســـهيل عمليـــة التتلمـــذ عنـــدهم مبثـــل هـــذه الصـــور، يف حـــني جـــاء أســـلوب ســـرد احلكايـــات عـــن املســـيح دائمـــا إىل إرضـــاء زوار 
ـا ) % 40(وأمه مرمي العذراء بنسبة  عيسى   وهذا بغية تقدمي القـدوة لألطفـال مـن خـالل األخـالق واآلداب الـيت يتميـز 

ا ومع شرح كيفية آدائه للطاعات والقربات على حد زعم بـدايتها  غالـب الروايـات تكـون حمرفـة مـن أن هم مـع العلـم أنـه يفللتحلي 
ا  ايا  إىل 

تنـاول وسـائل التنصـري بشـكل كبـري تمضامني املوقع  أفادت نتائج الدراسة التحليلية إىل أن أكثر من نصف نوع المادة اإلعالمية -
دف شـرح التعـاليم النصـرانية،  ) % 31.49نسبة (ب ذات طـابع تروجيـي لألعمـال اخلرييـة علـى مضـامني وا أيضـا كمـا اعتمـدوهذا 
، إذ خيتـار ) % 15نسـبة (  )اإلعالميـة والرتبويـة ( ، وبنسبة معتربة كذلك بلغـت املضـامني السـمعية البصـرية) % 17.5نسبة ( ب

ـا مـن جديـد علـى املدونون مقاطع مسعية بصرية  أو اليت بثتها الفضائيات ورمبـا أضـافوا عليهـا بعـض التعـديالت والتحريفـات ليب عثـوا 
،وهــذا مؤشــر آخــر علــى أن وســائل اإلعــالم واالتصــال ) % 12.5(،ومــن مث الرتكيــز علــى نشــاط الفضــائيات التنصــريية ب املوقــع 

،وبعدها الرتكيــز علــى اإلغــراء املــادي التقليديــة واجلديــدة تفاعلــت مــا بينهــا ،واعتمــد كــل منهــا علــى اآلخــر يف تبليــغ الرســالة املنشــودة
  )%2(،ويف األخري املطبوعات ب )% 5(وي ب واملعن

 50( تأييـد أقـوال املـدونني بالدرجـة األوىل بنسـبة  بشـكل مركـز علـى داعتمـ املوقـع بينت نتـائج الدراسـة أن  فئة أسلوب االقناع  -
در ب مث التأكيـــد علـــى مصـــداقية املصـــ) % 20.27(مث تكـــرار املصـــدر بنســـبة ) % 24.32(بنســـبة ،مث إيـــراد اإلحصـــائيات ) %
 إخل ..عن طريق استعمال مصلح احملبة والغفران والسماح من الرب  إما بأنه موثوق فيه أو حسن املصدر ) % 5.4(
، و يف املرتبــة )% 50(بنســبة املوقــع اعتمــد بشــكل كبــري علــى اســتخدام قيمــة التســامح أظهــرت نتــائج الدراســة أن :القــيم نــوع  -

ومـــن مث جـــاءت قيمـــة  ،)% 10نســـبة (فقـــد كانـــت قيمـــة الســـالم ونبــذ العنـــف  ،  أمـــا)% 30نســـبة (جـــاءت قيمـــة احملبـــة   الثانيــة 
 .وما جاء به من تعاليم نصرانية ختدم األطفال  كل هذه القيم كانت بسم املسيح ) % 10(اإلحسان واملساعدة ب 

لألطفـال الـذين يــدينون ) % 52.5نسـبة (بينـت نتـائج الدراسـة أن أكثـر نســبة لفئـة مصـدر التعليـق كانـت  فئـة مصـدر التعليـق  -
ـا مـن  والـيت كانـت  غـريهم باملسيحية وهذا على اعتبار أن هذا املوقـع هـو خـاص بـديانتهم، وكـذا دفاعـا مـنهم علـى الـردود الـيت يتلقو

  .دحضا منهم للمضامني الواردة يف ذلك  املوقع ودفاعا منهم على اإلسالم ) %  47.5نسبة (بنسبة 
 ،مث يليهـا هـدف)% 10.62(ائج الدراسة أن املوقع يسعى وبشـكل كبـري إىل الـرتويج للنصـرانية بنسـبة أظهرت نت:فئة األهداف  -

، مث اإلقنــاع )% 36.36نسـبة (تعريــف األطفـال بالنصــرانية تليهـا  ، وبعــدها)% 40.91(التشـكيك يف الشـعائر اإلســالمية بنسـبة 
عـرب خمتلـف منـاطق )  %4.54نسـبة (نشاطات املسيحيني األطفـال ، مث يليها نشر أخبار و )% 13.64نسبة (بالتعاليم النصرانية 

  .العامل العريب على وجه اخلصوص
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للعربيــة الفصــحى وهــذا علــى اعتبــار أن هــذا ) % 75نســبة (بينــت نتــائج الدراســة أن أكثــر نســبة لفئــة اللغــة كانــت  :  فئــة اللغــة -
دول باللغـة الـيف أغلـب مـنهم  ريب بصـفة عامـة ،خاصـة النـاطقني الـوطن العـ األطفـال يف  املوقع ذات مضمون عريب وموجهة جلماهري

  .واليت هي نتاج اإلستعمار الغريب لبعض الدول العربية  )% 25(العربية  ،يف حني جاءت اللغة اإلجنليزية بنسبة 
  

  :استنتاجات الدراسة :سادسا 
  .ية بشكل ملحوظ بغية الرتويج هلا ولتعاليمها القضايا العقدية اليت ختص الديانة النصراناملوقع بيهتم كثريا مستخدمو -
  .املكثف من طرف املوقع يف استخدام الكتاب املقدس واملخصص لألطفال الصغار يف نشر النصرانية عرب املوقع االعتماد-
  .أسلوب الصور التوضيحية لعرض مضامني الكتب النصرانية املوجهة لألطفال على  يركز مستخدموا املوقع -
  .على اظهار وتبيان وسائل التنصري لتسهيل عملية الدخول يف الديانة النصرانية االعتماد-
  . تقدمي االحصاءات كأسلوب لإلقناع والتشجيع على التنصر لألطفال وذويهم-
  . الرتويج لقيمة التسامح بشكل كبري، بغية إعطاء صورة التسامح للديانة النصرانية على غرار ما حتويه التعاليم اإلسالمية- 
الدراسة أن املوقع خصص مساحة شاغرة لألطفال الذين يدينون باملسيحية للتعبري عن أرائهم،ولتوضـيح بعـض اإلشـكاالت  أثبتت-

م اليومية،وكذا خصصت هلم نفس املساحة وألهاليهم للرد على بعض تعليقات املسلمني    .  اليت تواجههم يف حيا
نصـرانية ولكسـب أكـرب عـدد ممكـن مـن املتنصـرين حـىت ولـو باالكتفـاء بالتشـكيك يف إىل الـرتويج لل أساسـيوبشكل  يهدف املوقع -

  .الدين دون أن يتنصر
  :توصيات الدراسة:سابعا 

إن استخدام  األطفال املنفلت للتقنيات االتصالية ويف مقدمتها االنرتنت دون توجيه وترشيد من شأنه أن يفتح الباب علـى 
م  ،وغــري املعــروف النتــائج علــى املــدى الطويــل احتمــاالت التــأثري املتعــدد األوجــه ومــن بــني تلــك التــأثريات اخلطــرية مــا يتعلــق بتشــر

  : ملفاهيم وقناعات دينية أخرى مثل النصرانية اليت يتبىن القائمون عليها برامج وخطط ممنهجة على اإلنرتنت ولتاليف ذلك نقرتح

 
 :على مستوى األسرة  
 األبناء عند ام اإلنرتنت حبيث تكون هلم القدرة على ضبط استخدامها ضرورة تعلم األهل لكيفيات استخد.  
 تفعيل لغة احلوار واملناقشة مع األوالد بأساليب مقنعة حول حسن استغالل التقنية.  
  تربيــة األبنــاء علــى األخــالق العاليــة والرتبيــة احلســنة ذات مبــادئ إســالمية تغــرس فــيهم القــيم النبيلــة مــا ميكــنهم مــن جتنــب
  .وع يف الرذائلالوق
  مراقبـــة ســــلوك األوالد وطــــرق تفكـــريهم أثنــــاء اســــتخدامهم لإلنرتنــــت مـــع ضــــرورة إشــــعارهم بنــــوع مـــن الثقــــة واألمــــان وهــــم

ا   . يستخدمو
  التعليمعلى مستوى: 
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  يـف يكـون هـدفها تعر حبيـث العمليـة التعليميـة عـالم وجعلهـا ضـمن احملـاور اخلاصـة يف االهتمام مبادة الرتبية على وسائل اال
ا  .األطفال بكيفيات االستفادة من االنرتنت وجتنب سلبيا

  إرشــادهم إىل أحســن املواقــع الــيت ميكــن هلــم مــن خالهلــا تعلــم مهــارات جديــدة، حبيــث تكــون املعلومــات املقدمــة فيــه آمنــة
ا  .وموثوق 
  على مستوى اإلنترنت : 
  ُ ذلك يف إطار و   فيها، إبراز السلوك القومي والقيم العليامع  ،السليمة والدقيقة اليت ميكن أن تفيده وفر للطفل املعلومةأن ي

 .تفكريه ومتكينه من ابتكار أشياء جديدة يف ظل اإلنرتنتإعمال  على  ، حبيث تساعدهجذاب وشيق
 رة علــى احتـــواء كــم هائـــل مـــن كوســيلة قـــادكبـــرية  أمهيتــه  ، الــيت هلـــا ســـطوانات أو األقــراص اإللكرتونيـــةتــوفري األ الســعي حنـــو

 .ارف التعليمية والرتبوية والدينية، واليت من املمكن أن تقدم لألطفال دون اخلوف من مضامينها عامل
  هالئمة لسن الطفل وجلنسعلى مستوى اإلنرتنت حبيث تكون م املنشورة واد املأغلب أن تغلب روح الطفولة على. 
 بعيدا عن التلقنيفكريا  تأهيله، و ل على املشاركةحيث الطفميكن أن التعليمية يف إطار /العلمية/تثقيفيةال وادتقدمي امل.  

  :قائمة المصادر والمراجع 
  :القرآن الكريم

  : كتب التفسير : أوال 
  .،د س  1، د ب ، دار الفكر ، ط 4، ج  فتح القدير الجامع بين فني الرواية من علم التفسيرحممد الشوكاين ،  -1

  :المعاجم والقواميس : ثانيا 
 .م 1978،  2، بريوت ،دار الفكر ، ط  2،ج تفسير البحر المحيطيوسف الغرناطي ،  أبور حيان حممد بن -2
 .م1992حتقيق صفوان عدنان داودي ، مادة طفل ، دمشق ، دار القلم ، ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمالراغب األصفهاين ،  -3
 )397/  2( ،   القاموس المحيط،  لفريوز آباديا -4
   .م 2009،   1، بريوت ، دار الفكر،ط مختار الصحاح، حممود خاطر  -5

  :كتب المنهجية : ثالثا 
،خمـرب علـم االجتمـاع واالتصـال، جامعـة قسـنطينة   البحـث فـي االتصـال عناصـر منهجيـةميلود سفاري وآخـرون ، ) تر(فايل ،.الرامي، ب.أ -6

  .م 2004،اجلزائر ، 
 .القاهرة، دت عامل الكتب ،.  بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ،مسري حممد حسني  -7

  :كتب عامة :رابعا 
 .م 2001،  1، عمان ، دار صفاء ، ط تربية الطفل في اإلسالمحنان عبد احلميد العناين ،  -8
 .م 2003،  1، االسكندرية ، مكتبة االشعاع الفين ، ط الطفولة في الميزان العالميعبد الباري داود ،  -9

  .م 2001،  3وت ،دار ابن كثري ، ط، بري  منهج التربية النبوية للطفلحممد نور سويد ،  -10
  :الموسوعات :خامسا 
،   4، الريـاض ، دار النـدوة العامليـة ، ط 2، ج  الموسـوعة الميسـرة فـي األديـان والمـذاهب واألحـزاب المعاصـرة: مانع بن محاد اجلهـين  -11
 .م2000
  : مواقع اإلنترنت :سادسا 
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عن موقع الغد ، م  2015بحلول %  60اع انتشار اإلنترنت عالميا إلى يتوقع ارتف" الدولي لالتصاالت  ": إبراهيم املبيضني -12
( 30 / 10 / 2012 ) . http://www.alghad.com/index.php/article/586030.html   

 شــــــــــبكة األلوكــــــــــةعــــــــــن موقــــــــــع  ،) ر المعلومــــــــــاتالتحــــــــــدي التقــــــــــافي فــــــــــي عصــــــــــ(،مجــــــــــال عبــــــــــد الناصــــــــــر  ، مقــــــــــال بعنــــــــــوان -13
http://www.alukah.net/social/0/1658/ 18:35،الساعة   18/10/2017، تاريخ الدخول . 

  عن موقع جريدة االجتاه،مسؤولية األسرة والمجتمع » اإلنترنت«حماية الطفل من مخاطر مقال بعنوان ،خورشيد حرفوش ،  -14
hp?id=24231&y=2012&article=fullhttp://www.alittihad.ae/details.p تاريخ الدخول ،

  . 11:24،الساعة   19/10/2017
 مليارين ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم إلى:  بترا -وكالة األنباء األردنية -15

،( 21 / 12 / 2010 )  ology/2010/10/605472.htmlhttp://www.elaph.com/Web/techn    
16-Press Conference on 2009 Revision of World Urbanization Prospects ,  

17-   .  )2010  /03  /31  (  
http://www.un.org/News/briefings/docs//2010/100325_DESA.doc.htm 
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على القيم والسلوكيات لدى تالميذ الطور ) الفايسبوك(أثر شبكات التواصل االجتماعي 
  - دراسة ميدانية على بعض متوسطات والية البويرة - المتوسط

  
  البويرةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة /بوحاج مزيان/ د  

dr_b.mizou@yahoo.fr  
  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة البويرة/لـبــوخ تـوفـيــق/ أ

toufiklebboukh@yahoo.com  
  

  
  :الملخص
جتماعي على القيم والسلوكيات لدى تالميذ الطور مواقع شبكات التواصل االدف الدراسة إىل الكشف عن مدى تأثري         
يف املتوسطات ولقد مت االعتماد على أداة االستبيان جلمع  "الفايسبوك"من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع . املتوسط

وثا من التالميذ مبح 150وقد كانت عينة الدراسة مكونة من . البيانات من املبحوثني، حيث مت تقسيم االستمارة إىل أربع حماور
وقد توصلت  .مقياس كاي تربيعو  املستخدمني ملوقع الفايسبوك ببعض متوسطات والية البويرة واعتمدنا على مقياس ليكرت
لثالث تقنييت اجليل اوفر االستخدام وتالدراسة إىل أن أغلب املبحوثني يتصفحون الفايسبوك بواسطة اهلواتف اخللوية ألنه سهل 

 معظم املبحوثني يعارضون أن استخدام الفايسبوك ميكنوالتسلية، غلبية أفراد العينة موقع الفايسبوك بدافع الرتفيه ، يستخدم أوالرابع
  .من التحصيل العلمي وإثبات الذات

  .شبكات التواصل االجتماعي، الفايسبوك، القيم والسلوكيات، التلميذ، الطور املتوسط: الكلمات المفتاحية
  
  :التعريف بالبحث -1
  :الدراسةمشكلة  -1-1

اية العقد األخري من القرن املاضي تطورات تكنولوجية مل يسبق هلا مثيل واليت أحدثت ثورة يف عامل          شهدت البشرية يف 
) الكونية(االتصال وهذا بفضل اإلنرتنت حيث قربت املسافات وكسرت احلواجز واحلدود جاعلة بذلك العامل قرية صغرية أو

ولقد أصبحت شبكة اإلنرتنت جزءا ال يتجزأ من حياة  .فة شعوب املعمورة التفاعل والتقارب والتبادل فيما بينهموأتاحت لكا
ا ولعل أمهها على اإلطالق يف الفرتة احلالية مواقع التواصل  تمع املعاصر ملا توفره له من خدمات على مواقعها وشبكا ا

وقع مل يقتصر دوره على تكوين جمموعات ونشر املعلومات وإقامة الصدقات فهذا امل. االجتماعي يف مقدمتها الفايسبوك
والعالقات بل تعداه إىل أبعد من ذلك وأصبح له تأثريات على خمتلف جماالت احلياة كاجلانب االجتماعي والثقايف، الرياضي، 

  .م وسلوكيات جديدة لدى مستعمليهالسياسي،  الفكري وفيما يتعلق باجلانب األخري فنجده هذا املوقع قد ساهم إنتاج قي
ويف هذا السياق أشار بعض الباحثني على أن القيم أكثر عرضة للتغريات وفق مستجدات العصر احلايل وما يرافقه من         

توارثة حتوالت عميقة يف املعلومات وهي متباينة ومتناقضة أحيانا أخرى أين أصبح األفراد بني احلرية والتيه يف ظل صراع القيم امل
ا عن طريق مواقع التواصل م جتاه بعض القضايا  وتلك اليت يستوردو االجتماعي مما ينعكس على األمناط السلوكية واجتاها
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واملواقف وقد ينجم حتول يف القيم من خالل بعض الثقافات اليت تروج هلا اجلهات لفرض ثقافتها وقيمها ومنط سلوكها يف احلياة 
القيم لدى األفراد فيمتلكهم الشعور بالتجديد والتغري مما يرتتب عنه االبتعاد عن القيم والسلوكيات  حيث أحدث ذلك حتول يف

تمع وباعتبار الشباب هو الفئة األكثر تأثر وانبهار بكل ما هو جديد للوسائل التكنولوجية  اليت تعد موضع اتفاق عام داخل ا
الذي مييز احلياة ووسائلها ومتطلبتها احلالية فال خيتلف اثنان يف أن شبكات التواصل  احلديثة وملا تقتضيه احلضارة املعاصرة والتقدم

االجتماعي تنتشر انتشارا سريعا ومسارعا وعلى رأسها الفايسبوك حيث يعترب مبثابة الفضاء الذي وجد فيه الشباب ضالتهم 
جبميع األشكال والطرق واألساليب ومن خالل ما سبق  ومتنفسهم الوحيد يف ظل عملية هذه املوقع واحلرية الواسعة يف التعبري

وعليه نطرح التساؤل الرئيسي . ارتأينا دراسة تأثري مواقع االجتماعي الفايسبوك حتديدا على القيم والسلوكيات لدى الطفل اجلزائري
 ميذ الطور المتوسط ؟على القيم والسلوكيات لدى تال) الفايسبوك(هل يؤثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي  :التايل

   :التساؤالت الجزئية -1-2
 ما هي عادات وأمناط استخدام تالميذ الطور املتوسط ملوقع الفايسبوك ؟  
 ما هي دوافع استخدام تالميذ الطور املتوسط ملوقع الفايسبوك ؟  
 تالميذ الطور املتوسط ؟  هل يؤثر استخدام موقع الفايسبوك على قيم وسلوكيات  
  
  :ضيات الدراسةفر  -1-3
  :الفرضية العامة -
  بشكل متباين وواضح على القيم والسلوكيات لدى تالميذ ) الفايسبوك(يؤثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 .الطور المتوسط
  :الفرضيات الجزئية -
 لتالميذ الطور املتوسط عادات وأمناط خمتلفة ومتباينة يف استخدام موقع الفايسبوك.  
 ذ الطور املتوسط دوافع خمتلفة يف استخدام موقع الفايسبوكلتالمي.  
 تالميذ الطور املتوسط يؤثر استخدام موقع الفايسبوك على قيم وسلوكيات.  
  
  :أهداف الدراسة -1-4
  ملوقع الفايسبوك تالميذ الطور املتوسطالتعرف على عادات وأمناط استخدام.  
  أكثر إقباال على موقع الفايسبوك ميذ الطور املتوسطتالالتعرف على أهم الدوافع اليت جتعل                   . 
 التعرف على درجة التفاعل مع الشبكات االجتماعية وتأثريه على السلوكيات والقيم يف عصر التكنولوجيا واإلتصال.  
  ه يف بيئته احملافظةوعلى قيمه وسلوكيات تالميذ الطور املتوسطمعرفة تأثري شبكات التواصل االجتماعي على .  
  مبوقع الفايسبوك مقارنة باملواقع األخرى تالميذ الطور املتوسطالكشف على مدى اهتمام.  
  والفرتة الزمنية يف استعمال هذه  تالميذ الطور املتوسطالتعرف على مدى انتشار شبكات التواصل االجتماعي ويف أوساط

 .املواقع
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  :شرح مصطلحات البحث -1-5
  هي منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح املشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به ومن مث ربطه : يف شبكات التواصلتعر

  )88، ص 2014الطيار، (. من خالل نظام إجتماعي من أعضاء لديهم نفس االهتمامات وامليول أمجعه مع أعضاء آخرين
 تعريف القيم :  

الفار، (. قام املتاع بكذا أي تعادلت قيمة به، القيمة الثمن الذي يقوم به املبتاع أي يقوم مقامهالقيمة مفرد قيم لغة من قوم و  :لغة
  )124، ص 2000

ال الذي يدرسه حبسب النظر          االت فقد تنوعت املعاين االصطالحية له حبسب ا مصطلح القيم يدخل يف الكثري من ا
  )77، ص 2000العريسي والدوسري، (. ال املراد به يف البحثويتم تناول مفهوم القيم إنطالقا من ا

 تعريف السلوك :  
  )401، ص 5ابن منظور، جزء ( .مصدر سلك يقال سلك طريق وسلك املكان سلكا وسلوكا :لغة

املالحظة   يتم من خالل) مكتسب(وهو غالبيته سلوك معلم ) بيئته(السلوك هو حالة من التفاعل بني الكائن احلي وحميطه         
والتعلم والتدريب وحنن نتعلم السلوكيات البسيطة منها واملعقدة وانه كلما أتيح هلذا السلوك أن السلوك أن يكون منضبطا وظيفيا 
ومقبوال كلما كان هذا التعلم إجيابيا وأننا بفعل تكراره املستمر حنيله إىل سلوك مربمج الذي سرعان ما يتحول إىل عادة سلوكية 

  (Ibn.hazm.fowmactit.org). ضها بيسر وسهولة وتلقائيةتؤدي فر 
 تعريف الفايسبوك:  

  )www.almaay.com(. تعين الكتاب وجبمع الشقني وجه الكتاب bookتعين وجه  faceكلمة متكونة من شقني   :لغة
ل والتعارف مع مجيع هو موقع اجتماعي يتم عن طريقه وضع صفحة شخصية حتدد هوية الشخص ويتم بواسطتها التواص        

  )7، ص 2014شناوي وعباس، (. املشرتكني يف هذا املوقع لنقل املعارف واألخبار وتكوين الرؤى والتوجهات دون قيود أو حدود
 يبدو مفهوم االستخدام من خالل النظرة العامة مفهوما واضحا بسيط املعىن، غري أنه غامض ومتنوع،  :تعريف اإلستخدام

" االنرتنت"باختالف ما هو اجتماعي وما هو تقين الداخل يف تركيبة هذا اهلجني االتصايل   الدالالت املختلفةحيتمل الكثري من 
الغموض الذي حييط باللفظ مرده إىل استعماله يف تعيني وتقرير وحتليل جمموعة السلوكيات واملظاهر املرتبطة مبجموع . يف حد ذاته
  )71، ص 2007بوخنوفة، (. ضبايب املعىن

  
  :إجراءات البحث -2
ـا مـن أجـل الوصـول إىل احلقيقـة :منهج البحث -2-1 بوحـوش ( .منهجية البحث هي الطريقة اليت يتم السري عليها واحـرتام خطوا

أو هـي الطريـق املـؤدي إىل اهلـدف املطلـوب أو هـي اخلـيط غـري املرئـي الـذي يشـد الباحـث مـن البدايــة  )98، صـفحة 1995و الـذنيبات، 
لذلك ومن أجـل البحـث يف موضـوع دراسـتنا واإلملـام بكافـة ، )42، صفحة 1980السمال، ( .ة قصد الوصول إىل نتائج معينةإىل النهاي

  .واثبات صحة الفرضياتها بقصد اإلجابة عنشكلة امل، حيث قمنا باختياره انطالقا من المنهج الوصفيجوانبه استخدمنا 
ن األمور املهمة واألساسية واملؤثرة يف سري العمل يف البحث لذا جيب أن إن اختيار عينة البحث يعد م :عينة البحث -2-2

تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي متثيال صادقا وحقيقيا، إذا هي اجلزء الذي ميثل جمتمع األصل أو النموذج الذي جيري الباحث 
، مح لنا بتطبيق دراستنا امليدانيةبحث بطريقة تسلذلك فقد اخرتنا عينة ال، )163، صفحة 2000محجوب، (. جممل وحمور عمله عليه
  .العينة العشوائية البسيطةوبناء على ذلك فقد اعتمدنا على . مصداقيةبطريقة منطقية، واقعية و شكلة املوتساعدنا على حبث 
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مي موقع من مستخد عينة على االستمارة توزيع عملية متت وقد مبحوث 160من  تتكون عينة اخرتنا فلقد وعليه        
 النهائي العدد كان فلقد أخرى وإلغاء االستمارات بعض اسرتجاع لعدم الفايسبوك ببعض متوسطات والية البويرة ونظرا

  .استمارة 150 لالستمارات
  
 :مجاالت البحث -2-3

  .تلميذ 150تالميذ السنة الثالثة والسنة الرابعة يف الطور املتوسط، وقد بلغت العينة  :المجال البشري
   . 28/03/2017 -05/03/2017من : مجال الزمنيال

  .اجلزائر -بوالية البويرة ) متوسطات 05(بعض املدارس املتوسطة : المجال المكاني
  
  :أدوات البحث -2-4
 .البحث البيبليوغرايف عن املعلومات -1
اإلعالم االتصال بصفة خاصة ملا توفره ويعترب من األدوات األكثر استخداما يف العلوم اإلنسانية وعلوم : إستمارة االستبيان -2

من سهولة مجع املعلومات والبيانات امليدانية على ظاهرة موضوع الدراسة وتستخدم بكفاءة أكثر يف البحوث الوصفية لتقرير ما 
  :كاآليت وهي أساسية حماور ثالث إىل وتقسيمها سئلةاأل صياغة مت، )283، ص 2005بن مرسلي، (. توجد عليه الظاهرة يف الواقع

 أسئلة )09(استخدام الفايسبوك ويضم  وأمناط عادات :األول المحور. 
 أسئلة) 07( ويضم موقع الفايسبوك استخدام وراء تكمن اليت واحلاجات الدوافع :الثاني المحور. 
 عبارات) 10(ويضم  الفايسبوك والقيم :الثالث المحور.  
 عبارات) 10( الفايسبوك والسلوكيات ويضم :المحور الرابع.  
النسـب  :حلسـاب املعـامالت التاليـة SPSS 24مت استخدام احلزمة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  :الوسائل اإلحصائية -2-5

  .معامل اإلرتباط البسيط لبريسون، 2اختبار كا، اإلحنراف املعياري، املتوسط احلسايب، املئوية
 العلوم يف شائعة بصفة املستعمل املقياس وهو ليكرت الثالثي مقياس على دراستنا يف اعتمدنا قدل :االتجاه شدة مقياس

أو  للموافقة عديدة درجات بلغة سؤال كل على ليجيبوا العينة أفراد على أسئلة تطرح وفيه )56، ص 2010دليو، (. االجتماعية
 عليها يتفقون الذين املبحوثني بعدد ارةعب لكل العام االجتاه تقدير ويتم .موافق، غري متأكد، معارض: احلياد أو املعارضة وهي

  :تكون درجات املستويات الثالث كما يليو  سلبية، أم إجيابية العبارات تبعا لطبيعة ذلك وخيتلف
  ).1(معارض ) 2(غري متأكد ) 3(موافق : يف حالة العبارة إجيابية -
  ).3(معارض ) 2(غري متأكد ) 1(موافق : يف حالة العبارة سلبية -
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  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج اإلستبيان -3
  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور األول -3-1

 بماذا تتصفح موقع الفايسبوك ؟): 01(السؤال رقم 
  ).01(للسؤال  2ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا ):01(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  الداللة  مستوى الداللة  ة الحريةدرج  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  المئوية

 % 74  119  الهاتف الخلوي

  دالة  0.05  2  5.99  131.72
  % 17  27  الحاسب اآللي

  % 09  14  لوحة رقمية
  %100  150  المجموع

  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثاني -3-2
  ما الذي يدفعك إىل استخدام الفايسبوك ؟): 10(السؤال رقم 

  ).10(للسؤال  2ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا ):02(لجدول رقم ا

 2كا  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  الداللة  مستوى الداللة  درجة الحرية  المجدولة 2كا  المحسوبة

 52%  75  الترفيه والتسلية

  غير دالة  0.05  2  5.99  36,52
  30%  44  زيادة المعلومات والمعارف

  18%  26  من الواقع الهروب
  %100  150  المجموع
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 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثالث -
  .يبين أثر استخدام الفايسبوك على القيم): 03(الجدول رقم 

متوسط شدة 
 اإلتجاه

 اإلتجاهات                                    موافق غير متأكد معارض
  مرجح.ت   ت  مرجح.ت  ت  مرجح.ت   ت العبارات         

 استخدام الفايسبوك يشعرك باالنفتاح 153        51 108        54 45          45 2.04
 استخدام الفايسبوك يمكنك من إقامة عالقات مرضية 126        42 104        52 56          56 1.90
 استخدام الفايسبوك يشعرك بإثبات ذاتك 114        38 92          46 55          55 1.74
 استخدام الفايسبوك يمكنك من التحصيل العلمي 141        47 84          42 61          61 1.90
 استخدام الفايسبوك يمكنك من التعبير بحرية 228        76 80          40 34          34 2.28
 استخدام الفايسبوك يوقعك في إهمال واجباتك 70          70 74          37 120        40 1.76
 استخدام الفايسبوك يشعرك بالعزلة العائلية 68          68 100        50 96          32 1.76
 استخدام الفايسبوك يسهل عليك إقامة عالقة مع األجانب 54          54 100        50 138        46 1.94
 استخدام الفايسبوك يسهل عليك الهروب من الواقع 57          57 90          45 144        48 1.94
 استخدام الفيسبوك يؤثر في قيامك بالواجب الديني 72          72 80          40 114        38 1.77

  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الرابع -3-4
  .ر استخدام الفايسبوك على السلوكياتيبين أث): 21(الجدول رقم 

متوسط شدة 
 اإلتجاه

 اإلتجاهات                                  موافق غير متأكد معارض
  مرجح.ت   ت  مرجح.ت   ت  مرجح.ت   ت العبارات        

  .الدراسي استخدام الفايسبوك يساعدك على التحصيل 126        42 100        50 58          58 1.89
  .استخدام الفايسبوك يمكنك من حسن التعرف مع اآلخرين 147        49 124        62 39          39 2.06
  .استخدام الفايسبوك يمكنك من بناء عالقة طيبة مع الزمالء 219        73 86          43 34          34 2.26
  .استخدام الفايسبوك يساعدك علي تجاوز العقبات واألزمات 96          32 74          37 81          81 1.67
  .استخدام الفايسبوك يشعرك باالنتماء العائلي 120        40 100        50 60          60 1.86
  .استخدام الفايسبوك يسبب لك التوتر والقلق 55          55 88          44 153        51 1.97
  .استخدام الفايسبوك يسبب لك مشاكل مع الوالدين 64          64 96          48 114        38 1.82
  .استخدام الفايسبوك يجعلك تضيع الوقت 74          74 80          40 108        36 1.74
  .اسةاستخدام الفايسبوك يقلل اهتمامك بالدر  75          75 80          40 105        35 1.73
  .استخدام الفايسبوك يدفعك إلى اإلسراف والتبذير 78          78 78          39 99          33 1.70
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  :مناقشة النتائج
 حور العادات وأنماط استخدام الفايسبوكم:  
رائح اهلواتف بتقنييت أن أغلب املبحوثني يتصفحون الفايسبوك بواسطة اهلواتف اخللوية هذا ألنه سهل االستخدام وتزويد ش -

  .اجليل الثالث والرابع مما زاد االستخدام
م حدثوهم مباشرتك أغلبية املبحوثني  -   .به أكثر من الوسائط اإللكرتونية واملواقع األخرىهم عنه بسبب اهتماموقع الفايسبوك أل
أن للموقع فرتة من االستخدام بني  أن أغلبية املبحوثني يستخدمون موقع الفايسبوك منذ أكثر من سنتني مما يدل على -

ا  6املوقع أكثر من يتصفحون املبحوثني، و  مرات يف اليوم بسب اهتمام املبحوثني به حيث يفضلون الفرتة الليلية يف استخدامه أل
  . فرتة الفراغ املناسبة

اليت يسببها هلم املوقع وحىت ال  يستخدم معظم املبحوثني أمساء مستعارة من خالل موقع الفايسبوك وذلك خوفا من املشاكل -
م أو جتاوز اآلخرين عليهم فأغلبهم يستخدمو م يف حالة جتاوزا كشف هويتهم  ا حىت يتصرفون بكل حرية ودونتكشف هويا

حقيقية حىت جيدهم معارفهم بسهولة حىت عض أمساء البلتقمص شخصية أخرى فيما يستخدم احلقيقية وجند منهم من يستخدمها 
  .بثقة املتفاعلني معهمحيظوا 
 محور الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام الفايسبوك:  
يستخدم أغلبية أفراد العينة موقع الفايسبوك بدافع الرتفيه والتسلية والقلة من هم زيادة املعلومات واملعارف واهلروب من الواقع،  -

  .وإجياد حلول ملشاكلهم نشاء عالقات مع اجلنس اآلخرإلالباقي و اقة ات صدبدافع إنشاء عالقه املبحوثني يستخدمونوأن أغلبية 
بدافع التعرف  فيما يوافق بعض املبحوثني من أفراد العينةال يوافق أغلب أفراد العينة على طلبات الصداقة من أشخاص غرباء  -

  .على أشخاص جدد وتكوين عالقات مع اجلنس اآلخر ويستخدمه البعض للتسلية
غلب أفراد العينة باملنشورات املعروضة يف الفايسبوك إال حبسب املصدر يف حني ال يثق البعض منهم بتاتا أما القلة منهم ال يثق أ -

ا م عن الفايسبوك ال يشعرهم بشيء  يقول أن، إن أغلب املستخدمني يثقون   .القلق واالضطراببالفراغ و  هميشعر  أما الباقيغيا
 الفايسبوك على القيم التاليةيؤثر استخدام  :محور القيم:  
أن أغلب املبحوثني غري متأكدين من أن استخدام الفايسبوك يشعرهم باالنفتاح وغري متأكدين من أنه ميكنهم من عالقات  -

  .مرضية فيما انقسمت إجابات املبحوثني اآلخرين بني املوافقة واملعارضة
كن من التحصيل العلمي وإثبات الذات فيما تراوحت بقية اإلجابات أن معظم املبحوثني يعارضون أن استخدام الفايسبوك مي -

  .عدم التأكيد واملوافقة
أن أغلبية املبحوثني يوافقون على أن استخدام الفايسبوك ميكن من التعبري حبرية ويشعر بالعزلة العائلية كما يسهل إقامة عالقة  -

  .جابات املبحوثني بني عدم التأكيد واملعارضةاإل الواجب يف حني بقيةلقيام بمع األجانب ويسهل اهلروب من الواقع ويؤثر يف ا
 استخدام الفايسبوك على السلوكيات التاليةيؤثر : محور السلوكيات:  
أن أغلبية أفراد العينة يعارضون على أن استخدام الفايسبوك يساعد على التحصيل الدراسي وحىت التمكن من عالقة طيبة مع  -

  .باالنتماء العائلي وجتاوز العقبات واألزمات يف حني توزعت بقية اإلجابات بني املوافقة وعدم التأكيدالزمالء ويشعر 
أن غالبية املبحوثني يوافقون على أن استخدام الفايسبوك ميكنهم من حسن التعرف مع اآلخرين ويسبب مشاكل مع الوالدين  -

 .ب هلم التوتر والقلق كما يدفعهم إىل اإلسراف والتبذيروجيعلهم يضيعون الوقت ويقلل اهتمامهم بالدراسة ويسب
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 بالنسبة للفروق تبعا للجنس:  
أن أغلبية املبحوثني من ذكور وإناث بينهم ال توجد اختالفات من حيث املدة اليت أصبحوا فيها أعضاء يف موقع الفايسبوك  -

ا، واالسم املستخدم  يف ، الدافع واحلاجات اليت يلبيها، والثقة )ستعار واحلقيقيامل(وعدد املرات التصفح، الفرتة اليت يقضو
  .املنشورات املعروضة

ال توجد فروق بالنسبة ملتغري اجلنس والعبارات اليت تدل على قيم االنفتاح، والعالقات املرضية واحلرية وإقامة العالقة مع  -
 تدل على حسن التعرف مع اآلخرين، العالقات الطيبة مع والسلوكيات املوجودة يف العبارات اليت. األجانب، اهلروب من الواقع

  .الزمالء، وجتاوز العقبات واألزمات، املشاكل مع الوالدين واإلسراف والتبذير الختالف استخدام الفايسبوك
  :  بالنسبة للفروق تبعا للسن

م عن املوقعالدافع واحلاجات اليت يلبيها، النية يف التقليل من استخدام املوقع مستقبال وشع -   . ور مستخدمني العينة عند غيا
أما للسن والعبارات اليت تدل على قيم االنفتاح، والعالقات املرضية والتمكن من إثبات الذات وإقامة العالقة مع األجانب،  -

مع الزمالء، وجتاوز اهلروب من الواقع والسلوكيات املوجودة يف العبارات التالية، وحسن التعرف مع اآلخرين، العالقات الطيبة 
  .العقبات واألزمات، املشاكل مع الوالدين واإلسراف والتبذير

احلرية، إقامة عالقة مع األجانب والعبارات املتضمنة : توجد اختالف بني الفئات العمرية يف العبارات الدالة على القيم التالية -
  .مشاكل مع الوالدين واإلسراف والتبذير: السلوكيات التالية

  
  :قتراحات والتوصياتاإل
آثار استخدامها لدى األطفال يف اجلزائر خصوصا املتمدرسني شبكات التواصل االجتماعية و  حولزيادة البحوث العلمية  -

 .منهم
ة هلذه الدراسة حول مواقع التواصل االجتماعي عموما والفايسبوك خصوصا، لتبيان آثارها  - ضرورة القيام بإجراء دراسات مشا

  .واإلجيابية على قيم وسلوكيات لدى مستخدميها من األطفال والشباب اجلزائري السلبية
 .يف ظل التطور التقين الراهن األطفالاالستفادة الفاعلة من مواقع التواصل االجتماعي يف مقدمتها الفايسبوك من طرف  -
 · .البحث عن مدى االستخدامات اإلجيابية ملوقع الفايسبوك يف خدمة معينة -
لعمل مببدأ حسن استغالل الوسيلة يعود على صاحبها بالفائدة، وسوء استخدامها يعود عليه بالضرر لذا جيب االستفادة من ا -

 .مواقع التواصل االجتماعي فيما ينفع ويفيد
الفرد هذه إن املواقع االجتماعية ختلق جو اجتماعي وتواصل بني الزمالء والتالميذ يف مجيع األوقات، خاصة جيب أن يستخدم  -

  .املواقع بشكل جدي ونزيه وباسم حقيقي غري مستعار ومعلومات كاذبة
 .جعل مواقع التواصل االجتماعي بني اجلمهور العادي وخاصة األطفال والتالميذ منهم واملفكرين والعلماء وصناع القرار -
دامات األفراد للتصدي آلثارها السلبية على إجراء دراسات علمية للمضامني املتاحة على الشبكات االجتماعية من واقع استخ -

  . قيم وسلوكيات األطفال والتالميذ
م وقيمهم وإرشاد - هم لالستخدام األمثل هلذه نشر الوعي لدى التالميذ حول أثر مواقع التواصل االجتماعي على سلوكيا

 .عاملواق
م يف توظيف مواقع التواصل االجتماعيتالميذ الطور املتوسط تستهدف تلألطفال و ضرورة عقد دورات تدريبية  -   .طوير مهارا
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  ية القانونية للطفولة المعرضة للخطر المعنويالحما
  

 2كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد بن أحمد وهران/بن حبيبة إيمان
Imenebenhabiba90@gmail.com  

 بلعباس يكلية الحقوق و العلوم السياسية جياللي ليابس سيد/ لخضاري محمد
Lakhdarimohammed27@gmail.com 

 
  :ملخص

متثل يف  واسعا من خالل وضع نص دويل اهتماماريعات الوضعية و املنظمات و كدا اهليئات املهتمة بالطفولة التش اعتنت
دف توفري احلماية و األمن و الرتبية اتفاقية عرفت اجلزائر ارتفاعا كبريا يف و  ،حقوق الطفل إىل جانب تشريع الدول لقوانني 

اجلرائم  لذكر نوع من اجلرائم و هو حال جرائم اإلمهال املعنوي لألوالد كمثال عنحاالت العنف املمارسة على األطفال، وخنص با
  .املرتكبة يف حق الطفولة

 املراكز -احلماية -التشريع اجلزائري -األم -األب -األوالد -الطفل -الطفولة :الكلمات المفتاحية
  
 

Résumé  
   La législation et les organisations, ainsi que les organismes s'occupant d'enfants, ont manifesté un 

intérêt marqué pour le développement d'un texte international dans la Convention relative aux droits de 
l'enfant et la promulgation de lois pour  protéger, sécuriser et éduquer les enfants. Notamment sur le type 
de crimes et le cas de délits de négligence morale envers les enfants comme exemple « Abandon moral 
des enfants »  

 
 مقدمة

لذلك يتوجب محاية د أدىن من احلماية والرعاية،  و إىل ح انتمائه دينه أو حباجة ماسة بغض النظر عن جنسه أوالطفل  
وكل هذا ال يتحقق إال بالرتسيخ الواضح . البقاءبد توفري كل ما يضمن له النمو و ليت قد تصادفه كما الالطفولة من كل العوارض ا

  .هي من اجلزء من احلقوق اليت ال تتجزأ من حقوق اإلنسانو  . و الفعال حلقوقه
 واليت ترب أمهها. منهاحلقوق بغرض متكنني الطفل مبجموعة من ا اعرتفت الدول واملنظمات احلكومية منها والغري احلكومية

من إتفاقية حقوق الطفل،  19املادة ( القسوةو  االستغاللأنواع سوء املعاملة و اإلمهال و  احلق يف الرعاية و احلماية من مجيع: يف
ل بالطف لقد كانت الشريعة اإلسالمية السباقة يف اهتمامها.، مبا يف ذلك اليت تتسبب فيها األسرة اليت يعيش فيها الطفل)1990

ع طرق وذلك من خالل إتبا . عنفدون أي قسوة أو . ويرعاهمفالدين اإلسالمي يوفر محاية واسعة لألطفال  قرن،15مند حوايل 
بالصالة وهم أبناء سبع  مروا أبناءكم:" ترغيب ويف هذا الشأن  قال سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلمالرتبية من قدوة و موعظة و 

الذي يبدأ تكون وفق إتباعنا ملنهج إسالمي و وهو ما جيعلنا نستخلص أن الرتبية " ناء عشر سننيعليها وهو أب اضربوهمو السنني 
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إن تعرض الطفل للعنف من قبل أسرته يعترب من أسوء أنواع اإلساءة اليت قد يتعرض هلا  .بالنصح ليمر باإلرشاد وصوال للعقوبة
هو األمر الذي جعل املشرع اجلزائري ، و االجتماعيةة والنفسية وكذا خالل حياته، واليت يكون هلا تاثري سليب على حالته البدني

اليت و  من الدستور 65هو األمر الذي جعله ينص على ذلك من خالل املادة و . الكافية لهالالزمة و  محايةخل من أجل توفري يتد
املراهقة يف مادته األوىل ماية الطفولة و املتعلق حب 72/03جند األمر رقم . حتث الباء على محاية أبنائهم من كل عنف معنوي يهدده

  .)1972، 72/03األمر ( قد عرفت لنا الطفل الذي يكون يف خطر معنوي
عدة صور، وهو األمر الذي  يأخذمن خالل النصوص القانونية جند أن مفهوم الطفل الذي يتعرض خلطر معنوي قد 

  .قع الطفل املعرض للخطر املعنوي يف التشريع اجلزائرييدفع بنا من خالل هذه املداخلة لطرح نوع من اإلشكال حول مو 
إجابة عن هذا اإلشكال حاولنا حتديد هذه الدراسة من خالل إتباع املنهج التحليلي الذي يسمح لنا بتحليل ما جاء عن 

كما أنه .  ة للطفولةأعطت محايالدولية اليت عاجلت و  االتفاقياتإىل جانب التطرق لبعض القوانني و أوىل  زائري كدرجةاجلاملشرع 
سنستعني باملنهج الوصفي يف تطرقنا لبعض األعمال اليت تشكل خطرا معنويا على الطفل و اليت نظمها املشرع من خالل جرمية 

دف  باعتباراجلزائري كبرية وذلك  التشريع اجلزائيإن تناول هذه الدراسة ستكون يف حدود . اإلمهال املعنوي لألوالد أن دراستنا 
رجة األويل إىل تبيان احلماية القانونية الكبرية اليت أعطاها املشرع اجلزائري للطفولة من خالل حتديد عقوبات جزائية ضد كل بالد

ذه األخرية   .شخص ميس 
البيسكولوجية اليت وضعها والنفسية و  االجتماعيةاحلماية  ومن جهة أخرى تأخذ دراستنا أمهية كبرية من خالل تسليط الضوء على

دف بدرجة أوىل لتوفري احلماية للطفل ال أنه من  باعتبارتشريع اجلزائري إىل جانب احلماية القانونية من خالل إنشاء مراكز 
تمعالفئات اهلشة    .و الضعيفة داخل ا

 .ة صورإن موضوع الدراسة يهدف إىل أهم املشاكل اليت قذ يتصادف معها الطفل يف مرحلة طفولته و اليت قد تأخذ عد
ختتلف هذه الصور من حيث تأثريها عليه فمنها ما يزول مبجرد مرور الزمن و منها ما يبقى راسخ لديه ما يشكل له عدة أزمات و 

وهو األمر الذي دفعنا لتحديد دراستنا من خالل التطرق يف حبثنا هذا جلرمية اإلمهال املعنوي . مبختلف أنواعها تصاحبه طيلة حياته
ا من اجلرائم اليت تأثر بدرجة كبرية على طفولة الصغري و اليت ختلف أثار قوية على حياة الطفل ومن هنا حاولنا  رباعتبالألوالد  أ

 :كاآليتأتباع املنهجية القانونية يف دراستنا من خالل تقسم دراستنا إىل جزأين  
  للطفولة التطرق لجريمة اإلهمال المعنوي لألوالد في التشريع الجزائري كتهديد:  أوال
  .دور المراكز والمؤسسات المتخصصة في توفير الحماية للطفل: ثانيا

فمن خالل اجلزء األوىل  كما سنتبع إجراءات أخرى يف هذا التقسيم حبيث سنقسم كل عنصر من هاذين العنصرين إىل قسمني،
تقل للحماية القانونية اجلزائية اليت وضعها املشرع حتديد األركان الواجب توفرها مث ننجرمية إلمهال املعنوي لألطفال و  سنتطرق ملفهوم

ديد الطفولة بأفعال معنوية تأثر عليها   .اجلزائري لردع كل شخص حياول 
املؤسسات اليت خالهلا سنتطرق للمختلف املراكز و من للطفل و  االجتماعيةأما خبصوص اجلزء الثاين من الدراسة فنتطرق للحماية 

 .توفر للطفل احلماية
  جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد في التشريع الجزائري كتهديد للطفولة: ر األولالمحو 

 سنتطرق من خالله ملفهوم جرمية اإلمهال املعنوي لألوالد و كذا األركان الواجب توافرها 
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  :(Abandon moral des enfants) مفهوم جريمة اإلهمال المعنوي ألطفال  .1
اليت يتوجب من من قانون األسرة و  36الل املادة من الواجبات املرتتبة على األسرة من خ نص القانون اجلزائري على جمموعة

رعاية األوالد وجسن زوجية وواجبات احلياة املشرتكة والتعاون على مصلحة األسرة و خالهلا على الزوجني احملافظة على الروابط ال
  ...تربيتهم

ي إىل نتائج وخيمة على األسرة وهو ما جعل املشرع يف هذا اخلصوص يرتب جزاء رعايتهم يؤدأي إمهال حيلق برتبية األوالد و  فإن
قب يعا: "...من قانون العقوبات تنص على ذلك بقوهلا 330/3قانوين على أحد الزوجني الذي يسيء معاملة أوالده فنجد املادة 

  ...دينار5000إىل 500بغرامة من باحلبس من شهرين إىل سنة و 
ون كخلطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو  خلقهم يعرض صحة أوالده أوواحد أوأكثر منهم و يعرض أمنهم أو  الذيأحد الوالدين 
ذلك سواء كان قد باإلشراف الضروري عليهم و بأن ميهل رعايتهم أوال يقوم على السكر أوسوء السلوك أو  لالعتيادمثال سيئا هلم 

  . )من قانون العقوبات اجلزائري 330ملادة ا( "يقض بإسقاطهاي بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو قض
دفاتر حقوق ( من خالل إستقرءنا لنص املادة أعاله جند أن املشرع اجلزائري حيصر معىن اإلساءة إىل األوالد يف ثالث حاالت

  :هيو  )2013اإلنسان، 
  .حالة تعريض صحة األوالد للخطر -
  .حالة تعريض أمن األوالد للخطر -
  .والد للخطرحالة تعريض خلق األ -
  .األركان التي تقوم عليها جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد .2

تتطلب جرمية اإلمهال املعنوي لألوالد كباقي اجلرائم األخرى توافر أركان لتحققها، وقد تناول قانون العقوبات اجلزائري هذه األركان 
املتمثل يف معاقبة املعنوي إىل جانب الركن الشرعي و كن الركن املادي، الر : اليت تتمثل يف و  ع.ق330/3من خالل نص املادة 
  .)160بوسقيعة، صفحة ( القانون على هذا الفعل

        من فانون العقوبات اجلزائري جند ان الركن املادي يقوم على ثالث عناصر واملتمثلة  330/3من خالل املادة  :الركن المادي -أ
حتقق النتائج اخلطرية املرتتبة عن هذه ع و .من ق 330/4م أعمال اإلمهال املبينة يف املادة قياأواألم، البد من توافر صفة األب : يف

  .)161بوسقيعة، صفحة ( األعمال
 بالدرجة األوىل فيشرتط لقيام اجلرمية توافر عنصر األبوة} ة{األم الشرعياملقصود من هذا األب أو  :صفة األب أو األم -1

(Lien de parente ou lien de matérnité)  الضحية فـإن مل توجد أي عالقة ال ميكن تطبيق والبنوة بني الفاعل و
  .نص املادة

  :مينكن تصنيف هذه األعمال على النحو التايل: ع.ق 330/3في المادة ةأعمال اإلهمال المبين -2
 لى من خالل ضرب الولد ـلة يتجفسوء املعام. الرعاية انعدامو د هذا الطابع على سوء املعاملة فيعتم: أعمال ذات طابع مادي -
  .أو تركه مبفرده أثناء عمل الوالدين   قيده و 

  .عدم تقدمي الدواء لهأو  عدم عرضه للطبيب يف حالة مرضه و: بل األعمال املادية يف عدم رعاية الطفلقومن 
و عدم اإلشراف عليهم، و تتجلى هذه األعمال يف كون أحد الوالدين قدوة و مثل سيء لألوالد :  أعمال ذات طابع أدبي -

  .القيام بأعمال غري أخالقية... املهلوسات العقليةه سواء على اخلمر أو املخدرات أو يندرج ضمن املثل السيء اإلدمان بكل أنواع
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خبصوص أعمال عدم اإلشراف فتتوضح يف طرد األوالد خارج مقر العائلة  و صرفهم املستمر للعب يف الشوارع دون و 
  . توجيههمالو    مراقبتهم 

أمنهم كات األب أو األم صحة األوالد أو أن تعرض سلو  330/3املادة اشرتطت: اإلهمال لالنتائج الخطيرة من أعما -3
خلقهم خلطر جسيم، فاملشرع اجلزائري ال يعاقب على جمرد إثبات األفعال إال يف حال ترتبت نتائج خطرية مست مباشرة و أ

مع املالحظة أنه مل يرد أي معيار حيدد جسامة  خطر أفعال اإلمهال املرتكبة، وأمام  ،خلقهأو أمنه باألوالد  ما أثرت على صحته و 
  . الضرراضي يف متييز بني جسامة اخلطر أو هذا الغياب تبقى السلطة التقديرية للق

 330/3نص ااملادة إذا كان القانون مل يشرتط توافر القصد اجلنائي لقيام اجلرمية و ذلك من خالل عدم : الركن المعنوي -ب
  .واع خبطورة تقصريه يف أداء واجباته العائلية} األب أو األم{ له، فإن هذا األخرية تقتضي أن يكون اجلاين

من هنا فإن املتابعة عة و الثاين بالعقوبة املقررة، و أما خبصوص قمع اجلرمية فهي تتجلى يف عنصرين األول متعلق بإجراءات املتاب
،خالفا ملا هو احلال يف جنحيت )من قانون العقوبات 330أنظر املادة ( ال املعنوي ألوالد ال ختضع ألي قيداجلزائية جلنحة اإلمه

احملكمة اليت  االختصاصيتوىل و  على رفع دعوى من الطرف املضرور يت تتوقفالالتخلي عن الزوجة احلامل و  ترك مقر األسرة 
يف خصوص العقوبة املقررة للحد من تعريض الطفل لإلمهال املعنوي و . اجلرمية فيه ارتكبتاألم الذي أو     يوجد فيها موطن األب 

فقرة  330عليها يف املادة  عقوبات تكميلية املنصوصائي يف هذا الشأن عقوبات أصلية و من طرف والديه فقد قرر املشرع اجلز 
  .املالتخلي عن الزوجة احلاملقررة جلنحيت ترك مقر األسرة و هي نفسها العقوبات و  2و1

  .دور المراكز والمؤسسات المتخصصة في توفير الحماية للطفل: المحور الثاني
م يف ظل التطورات  لقد أوىل املشرع اجلزائري عناية خاصة باألطفال واملراهقني وذلك نظرا للمخاطر اليت حتيط 

ية واملخاطر احمليطة بالطفل، من استغالله يف االجتماعية واالقتصادية اليت تشهدها اجلزائر، وخاصة يف ظل تنامي الظواهر اإلجرام
ارتكاب اجلرائم وتوريطه يف العديد من األعمال اإلجرامية، ذلك أن الطبيعة اخلاصة للطفل واملراهق تستلزم العناية اخلاصة به وعدم 

  .معاملته كالبالغني يف توقيع العقاب، وذلك بإعادة تربيتهم وتأهيلهم بعيدا عن عنصر العقاب
  : ري احلماية الالزمة لألطفال أقر املشرع مؤسسات ومراكز خمتصة لذلك تنقسم إىل نوعنيولتوف

  .المؤسسات المخصصة لألحداث الجانحين: أوال
لقد ميز املشرع اجلزائري بني املراكز املخصصة الستقبال األحداث اجلاحنني عن تلك املعدة لألحداث الذين هم عرضة 

إعادة تربية وإدماج األحداث وكذا األجنحة باملؤسسات العقابية املكلفة باستقبال األحداث خلطر معنوي، فجعل بذلك مراكز 
 04/05الذين صدرت يف حقهم عقوبات سالبة للحرية املنصوص عليها يف قانون السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي رقم 

حداث الذي صدرت يف حقهم تدابري احلماية ، كما خصص املراكز التخصصية إلعادة تربية األ)2005، 05/04القانون رقم (
، وطبقا )من قانون اإلجراءات اجلزائية 444أنظر املادة ( من قانون اإلجراءات اجلزائية 444والتهذيب املنصوص عليها يف املادة 

  .املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة 75/64لألمر رقم 
  :إىل ما يلي هذه املؤسسات تنقسم

  .مراكز إعادة التربية وإدماج األحداث. أ
من قانون السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي،حيث تعترب هذه املراكز  116و 28لقد نصت على هذه املراكز املادتني 

تمع وهذ ا بإعطائهم تعليما مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل وتتمثل مهمتها األساسية يف إعادة تربية األحداث وإدماجهم با
  . وتكوينا حسب مستواهم الثقايف، باإلضافة إىل األنشطة الرتفيهية والثقافية والرياضية
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ذه املصاحل موظفون يسهرون على متابعة تطور سلوك هؤالء األحداث باملراكز حتت إشراف مدير مؤهل، كما  ويوجد 
همتهم فحص األحداث عند وصوهلم للمركز، ويكون ذلك بصفة يوجد أطباء وأخصائيون شبه طبيون تابعني لوزارة الصحة، وم

  .دورية مرة كل شهر
  :)2006، 06/109من املرسوم التنفيذي  16املادة ( وتشتمل هذه املراكز على املصاحل التالية

وتتكلف هذه املصلحة بدراسة شخصية احلدث من أجل إعداد التقارير لقاضي : مصلحة المالحظة والتوجيه -
  .اخلاصة باقرتاحات توجيههم وخمتلف التدابري الرتبويةاألحداث 
وتكلف مبتابعة وتنسيق عمل التأطري الرتبوي واألخالقي للحدث  وكذا متابعة التكوين املدرسي  :مصلحة إعادة التربية -

ا تقرتح احللول والتدابري الكفيلة باإلدماج االجتماعي له، باإلضافة إىل التكفل ب   .املشاكل االجتماعية اخلاصة بهواملهين له، كما أ
وتتكفل باحلدث صحيا ونفسيا إضافة  إىل تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط املوظفني التابعني للمصلحة  :مصلحة الصحة -

  .والسهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من األوبئة واألمراض
وموظفيه وتنظيم العمل اليومي هلم، مع السهر ومهمتها تسيري الشؤون اإلدارية للمركز  :مصلحة اإلدارة العامة واألمن -

  .على االنضباط وأمن املركز واألشخاص
  .األجنحة المنفصلة الخاصة باستقبال األحداث. ب

من القانون  29أنظر املادة ( هذه األجنحة ختتص بإيواء األحداث مبؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة الرتبية عند اللزوم
احبيث ختصص لألحد )05/04رقم  ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت مد   .اث احملبوسني مؤقتا وكذلك احملكوم عليهم 

ا هذه األخرية، باعتبارها  ومن الواضح أن مؤسسات إعادة التأهيل ال ختصص ملثل هذا الدور نظرا للطبيعة اليت متتاز 
ائيا بعقوبة احلبس مدة تتجاوز  سنوات وبعقوبة السجن، واملعتادين على اإلجرام  05مؤسسة خمصصة حلبس احملكوم علهم 

  .)05/04من القانون رقم  28أنظر املادة ( واخلطرين، مهما تكون العقوبة املسلطة عليهم
وجتدر اإلشارة إىل انه توجد على مستوى هذه األجنحة جلنة تأديب يرأسها مدير املركز ومدير املؤسسة العقابية على 

  .ديب احلدث يف حالة ارتكابه خطأ والذي يستوجب اختاذ إجراءات تأديبيةحسب احلالة، تتوىل مهمة تأ
  .المراكز المخصصة الستقبال األحداث الذي هم في حالة خطر معنوي: ثانيا

املتعلق حبماية الطفل، والنص  15/12من القانون  02عرف الطفل يف حالة خطر معنوي طبقا مبوجب نص املادة 
املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة، ، وتنقسم هذه  75/64ألمر رقم القانوين هلذه املراكز هو ا

  : املراكز إىل صنفني
  .المراكز التخصصية للحماية. أ

سنة من عمرهم من أجل تربيتهم ومحايتهم، كما  21تعترب مؤسسات داخلية ختتص بإيواء األحداث الذين مل يبلغوا سن 
املراكز استقبال األحداث الذين سبق وضعهم يف املراكز التخصصية إلعادة الرتبية والذين استفادوا من تدبري إيوائهم  جيوز هلذه

  : وتشتمل هذه املراكز على ثالثة مصاحل وهي   .للعالج البعدي
 مالحظة ودراسة السالف الذكر، وتتمثل وظيفتها يف 75/64من األمر  16واليت نصت عليها املادة : مصلحة المالحظة -

ا )75/64من األمر  16من املادة  02الفقرة ( أشهر 06إىل  03شخصية احلدث خالل فرتة ترتاوح ما بني  ، وأول مرحلة مير 
احلدث فيتم تفتيشه وفحصه طبيا، ويتم إعداد ملف خاض به يتضمن معلومات تتعلق حبالته املدنية والصحية ومستواه الدراسي أو 

  .)108، صفحة 2013وسام، ( وظروفه األسرية كما جتري حتقيقات اجتماعية حول البحثتكوينه املهين، 



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
439  

 

املذكور أعاله، وتكون مهمة هذه املصلحة يف تزويد احلدث  75/64من األمر  17واليت أشارت إليها املادة : مصلحة التربية -
حتويل احلدث من مصلحة املالحظة إىل مصلحة الرتبية  بالرتبية األخالقية والوطنية والرياضية والتكوين املدرسي واملهين، ويتم

أو قبل اكتماهلا لكن بشرط ) أشهر 06(بصدور األمر بالوضع النهائي من طرف قاضي األحداث سواء باكتمال املدة القصوى 
  .أشهر على األقل 03أن تتجاوز فرتة اإلقامة مدة 

ن احللول اليت تسمح بإدماج احلدث اجتماعيا، سواء كان قادما توكل هلذه املصلحة مهمة البحث ع: مصلحة العالج البعدي -
من مصلحة املالحظة أومصلحة الرتبية، ويتم حتويل احلدث إىل هذه املصلحة مبوجب أمر من قاضي األحداث باقرتاح من مدير 

  .املؤسسة املعنية
  .المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة. ب

، حيث كلما اقتضت الضرورة اجلمع كل من مركز إعادة الرتبية واملركز املتخصص 75/64مر من األ 25أشارت إليها املادة 
يف احلماية ومصلحة املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح فإنه يتم ضمها بعضها بعض يف مؤسسة واحدة تسمى املركز املتعدد 

  .كل من واليت ورقلة وبشار  اخلدمات لوقاية الشبيبة، وإىل حد يومنا هذا مت إنشاء إال مركزين يف
  ).SOEMO(مراكز المالحظة والتربية في الوسط المفتوح : ثالثا

كمؤسسة اجتماعية هدفها مالحظة وتربية إعادة إدماج األحداث البالغني من   1966هذه املراكز مت إنشاؤها سنة 
ني املوضوعني حتت رعاية نظام احلرية سنة والذين هم يف خطر خلقي أوخطر االندماج االجتماعي أواجلاحن 18إىل  06العمر

، وتعمل )209، صفحة 2002علي، جنوح األحداث والتعري اإلجتماعيفي اجلزائر املعاصرة، ( احملروسة من قبل حماكم األحداث
  :حتت إشراف هذه املراكز املصاحل التالية

تتمثل مهامه يف إيواء األحداث ومحايتهم السالف الذكر و  75/64من األمر  23تناولته املادة : قسم االستقبال والفرز -
م إليه قاضي األحداث أواجلهات القضائية اخلاصة باألحداث 03وتوجيههم ملدة ال تتجاوز    .أشهر والذين يعهد 

السالف الذكر، يتوىل مهمة إعداد تقارير  75/64من األمر  21أشارت إليه املادة : قسم المشورة التربوية والتوجيهية -
االجتماعي عن احلدث وسريته الذاتية، ومجع أكرب قسط من املعلومات حول ظروف معيشته ودوافع احنرافه، وحماول التحقيق 

  .)109، صفحة 2013وسام، ( إعطاء اقرتاحات أوحلول ملعاجلته
 ).خالصة وتوصيات( خاتمة

الذين هم عرضة إىل اخلطر، مبا ميكن القول أن اجلزائر حققت تكفال نوعيا مبختلف فئات األحداث، سواء اجلاحنني أن 
يتماشى مع القواعد والنظم الدولية خاصة منها قواعد األمم املتحدة وسعيا لتحقيق التكفل الفعال إىل إسناد هذه املهمة إىل مراكز 

 أو ومؤسسات متخصصة تكون تعمل حتت إشراف وزارة العدل، وفق معايري قانونية واإلجراءات فهي من تقرر التدابري األحكام
  . تعديلها حسب احلالة

  :ويف األخري ميكن تقدمي بعض االقرتاحات التالية
  .ضرورة إعادة النظر يف النص القانوين العقايب وتشديد العقوبات أكثر للحد من هذه الظاهرة -
أن ضبط اهلياكل مجع النصوص اخلاصة باحلماية االجتماعية والنصوص اخلاصة باحلماية اجلنائية للطفل يف قانون واحد، كما  -

  .من مراكز ومؤسسات اليت تستقبل األحداث اجلاحنني يعترب من األولويات لنجاح عمل اجلهاز القضائي
  .سنة 21سنة مع متديد تدابري احلماية إىل غاية  18توحيد سن احلدث بالنسبة لألطفال اجلاحنني واملعرضني للخطر جبعله  -
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     جنحة و فيها الطفل على أساس دعوى جزائية ولو ارتكب جرمية سواء كانت جناية أ سنة كحد أدىن ال يتابع 13أن حيدد سن  - 
  .خمالفة، ويتابع على أساس دعوى احلماية أي أن يعترب الطفل طفال معرضا لالحنرافأو 
  
  المراجعقائمة  1

 .دار هومة: الجزائر .الوجير في القانون الجزائي الخاص. أحسن بوسقيعة
 . املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة، 1972فرباير  22  املؤرخ يف 72/03األمر 

  ..75/64 من األمر 16من املادة  02الفقرة 

  . املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني 2005(فرباير22املؤرخ يف   .05/04القانون رقم 

  . حيدد كيفيات تنظيم املؤسسة العقابية وتسيريها ،2006ماي  08يف املؤرخ  ماي   06/109 رقم من املرسوم التنفيذي 16املادة 

 .1992واليت صادقت عليها اجلزائر سنة  1989من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  19املادة 

  ..من قانون العقوبات اجلزائري 330املادة 

  ..05/04من القانون رقم  28أنظر املادة 

  .05/04من القانون رقم  29أنظر املادة 

  .من قانون العقوبات 330نظر املادة أ

  من قانون اإلجراءات اجلزائية 444أنظر املادة 

 .257،  الطقل، األسرة واملؤسسات). 2013. (دفاتر حقوق اإلنسان

  .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .جنوح األحداث والتعري اإلجتماعيفي اجلزائر املعاصرة). 2002. (مانع علي

  .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .جنوح األحداث والتغري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة، دراسة يف علم اإلجرام املقارن). 2002. (مانع علي

  .احلقوق .2013، مذكرة انيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق بليدة، .التدابري املطبقة على األحداث اجلاحنني أثناء املتابعة اجلزائية عيقون وسام،
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 تلقي البرامج الرياضية التلفزيونية لدى األطفال

  مستغانم/جامعة عبد الحميد بن باديس/نفوسي- لمياء مرتاض.د
lamia.nefoussi@yahoo.com   

  

 :ملخص

للربامج الرياضية وحتديدا عند مشاهدته ملباريات كرة القدم ملشهد الصورة سيما تلك اليت تبث عرب التلفزيون تأثري كبري على املتلقي 
فالتلفزيون يعكس ويبين تصورات اجتماعية عن طريق الصور اليت تبث واخلطابات اليت تدور حوهلا، خصوصا لدى  ؛يف التلفزيون

ديثة يف اإلخراج والتصوير من ومما يضفي مجالية على مشهد الصورة اخلاصة مبباريات كرة القدم هي التقنيات احل. مجهور األطفال
ا   .حيث املؤثرات واختيار زوايا التصوير ولقطات الكامريا وحركا

ا أثرهم    .سنحاول يف هذه املداخلة تبيني كيفية تلقي األطفال ملباريات كرة القدم اليت تبث يف التلفزيون وكيفية ّت
  التلقي، مجالية التلقي، التفاعل، املتعة :الكلمات المفتاحية

  

Résumé : 

Le spectacle de l’image a un impact important sur le récepteur des programmes sportifs, particulièrement 
sur le suivi des matchs de football qui sont diffusés à la télévision. La télévision reflète et construit des 
imaginaires sociaux par le biais des images diffusées et les discours qui sont produits autour d’elles surtout 
chez les enfants. Et ce qui donne de l'esthétique au spectacle de l'image des matchs de football est l’usage 
de techniques modernes dans la réalisation et les prises de caméras. A travers cette communication, nous 
allons essayer de montrer comment se fait la réception des matchs de football chez les enfants  et 
comment ils y sont affectés . 
Mots clés : réception, esthétique de réception, interaction, plaisir 

 

 :مقدمة
ون يف اخلمسينات حادثا مهما جيمع أفراد األسرة، حيث سيحل هذا الواقع اجلديد حمل العالقات األسرية اليت كانت كان التلفزي

أما حاليا وحنن يف األلفية الثالثة وباالستخدام املكثف للميديا اجلديدة وعلى وجه التحديد اإلنرتنيت، يبدو  .حتدث كل يوم
تمع، . كما كان عليه  للبعض بأن تأثري التلفزيون مل يعد قويا غري أنه نظرا ألن اإلنرتنيت ال يستحوذ عليه إال فئة حمظوظة من ا

ة كرة القدم للفريق الوطين وللفرق اليت هلا صدى كبري يف افإنه ما زال التلفزيون يستقطب اجلماهري، ال سيما ملشاهدة برامج ومبار 
  .طفاللدى األ التلفزيونية رياضيةتلقي الربامج الستنصب دراستنا هذه على كيفية . العامل
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 :الخلفية النظرية
األولوية هذه املرة  ةالنظر يف إشكالية عالقة اجلمهور بوسائل اإلعالم واالتصال ورسائلها ماحن قمنا بتبين منوذج التلقي الذي أعاد

 فاملتلقي ؛اء املعىن من طرف املشاهدفالتلقي من هذا املنظور هو سريورة مهمة لبن .للمتلقي ودوره النشيط يف العملية االتصالية
وحتول مركز االهتمام الذي كان لفرتة طويلة . ليس جمرد متلق سليب يتأثر مبضامني الرسائل اليت يتعرض هلا؛ بل لديه دور نشيط

ف الت وأهداف خمتلفة يهداماذا تفعل وسائل اإلعالم باجلمهور، إىل سؤال آخر له انشغ: منصبا على اإلجابة عن السؤال
  ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم؟: حتقيقها من خالل اإلجابة عنه أال وهو

 :اإلشكالية
فقد اختزلت الزمن واملكان وحلت حمل وسائط . أضحى لوسائل اإلعالم واالتصال دورا مهما يف االتصال واحلصول على املعلومة

هور اإلنرتنيت، إال أن التلفزيون ما زال يلعب دورا كبريا وبالرغم من ظ .أخرى مل يتوقع أحد وقت اكتشافها أن دورها سيضمحل
ُستخدم بشكل جديد عند إمكانية ربطه بفالش ديسك وربطه بالساتيليت اليت تبث قنوات  يف التأثري على املتلقي حيث أضحى ي

مها مباريات كرة القدم من بني هذه القنوات جند القنوات التلفزيونية اليت تبث خصيصا برامج رياضية واليت تتقد. خاصة فيه
بعدما كانت الرسوم املتحركة  نالذي األطفالفقد استقطبت هذه الربامج الرياضية مجاهري عريضة مبا فيها مجهور  .لكربيات الفرق

لة سنحاول يف هذه املداخ .اليوم أكثر إقباال على الربامج الرياضية وايف التلفزيون، أضح موأفالم الكرتون هي اليت جتلب اهتمامه
ا؟ الربامج الرياضية؟ طفالاأل كيف يتلقى:اإلجابة عما يلي   وكيف يتأثرون 

 :أهمية الموضوع والهدف منه
بعدما اتضح بأن نظريات التأثري ال تفي بالغرض لدراسة كل الظواهر االتصالية واإلعالمية وحتول اإلشكالية اخلاصة بدراسة 

ماذا يفعل اجلمهور بالرسائل اليت يتلقاها؟ تبينت أمهية دراسة التلقي بتحديد  : اجلمهور اليت بدأت تركز على اإلجابة عن السؤال
  .كيفية فك التشفري من طرف املتلقي وكيفية تأويله للرسائل املتلقاة

من خالل تتبعه لربامج ومباريات كرة القدم، ) الطفل(دف من هذه الدراسة تبيني كيفية تأثري التلفزيون على املتلقي الصغري 
  .ستنادا إىل بعض السلوكيات املالحظة واليت بينت أن هلذه الربامج وقع يف نفسيته وإدراكه ووجدانها

  :حدود الدراسة
اية أكتوبر  اية سبتمرب إىل غاية  ذه الدراسة يف مدينة مستغامن حيث تراوحت مدة الدراسة امليدانية بني    .2017قمنا 

  :منهجية الدراسة -
  ملاذا هذا االختيار؟. سنة 13و 11يف األطفال الذكور الذين يرتاوح سنهم بني  (population) مجتمع البحث -

اية الطفولة وبداية املراهقة اليت يكون لعناصرها  م "متثل هذه الفئة  مكانة مشرتكة املتمثل يف التالميذ والذين هلم ممارسات خاصة 
  (Lazar, 182)".ا التعلم واالندماج االجتماعي مكثفاأضف إىل ذلك أن هذه املرحلة يكون فيه(...) يشرتكون فيها 

إذ تكون فيها  (échantillonnage non probabiliste typique) غير احتمالية نمطيةفقد كانت  المعاينة أما عن -
تمع البحث املراد دراسته، مبثابة صور منطية لنفس جمتمع البحث الذي " استخرجت العناصر املختارة املكونة للعينة كنماذج 

ا مع متتبعي الربامج الرياضي)311، 2004جنرس، أ(."منه  .، هذا فيما خيص املقابالت اليت قمنا 
عندما قمنا بتوزيع aléatoire)   (échantillonnage probabilisteغير احتمالية عشوائيةأما املعاينة الثانية فكانت 

 .رات على املبحوثنيااستم
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، والثانية فقد مشلت عندما قمنا بتوزيع استمارات عليهم مبحوث 100ألوىل فقد مشلت ا(échantillon) العينةأما عن  -
 .مبحوثني قمنا معهم مبقابلة 10

لتجميع بيانات كمية عن مدى إقبال (questionnaire)باالستمارة األوىل تتعلق : وبذلك، اعتمدنا على تقنيتني اثنتني -
 .األطفال على الربامج الرياضية

بغية جتميع بيانات كيفية، حيث يكون اهلدف األساسي من  فقد انتهجت(entretien)المقابلةة الثانية املتمثلة يف غري أن التقني
ا م للوضعيات اليت يواجهو م وتفسريا   .استخدامها هو التوصل إىل فهم املعىن الذي مينحه الفاعلون لتصرفا

  :عرض وتفسير النتائج -
إن كان اإلقبال على الربامج الرياضية هو بالفعل من طرف الذكور فقط أم أنه يلقى إقباال  للتعرف علىقمنا بدراسة استطالعية 

  :أيضا من طرف اإلناث، فكانت النتائج كاملوايل
 :طبيعة البرامج المفضلة -

  اجلنس
  

  الربنامج املفضل       

  إناث
  

  )(%التكرار     النسبة 

  ذكور
  

  )(%التكرار     النسبة 

موع   ا
  
  )(%كرار     النسبة الت

  املوسيقى
  الرياضة
  السينما

  املسلسالت
  أفالم وثائقية
  رسوم متحركة

موع   ا

10             20  
12             24  
06             12  
20             40  
00             00  
02             04  
50            100  

04            08  
28            56  
12            24  
02            04  
02            04  
02            04  
50            100  

14             14  
40             40  
18             18  
22             22  
02             02  
04             04  

100           100  
بالنسبة %24يفضلون تتبع الربامج الرياضية، بنسبة % 40ثلني بنسبة يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن معظم املبحوثني مم

وهذا بديهي إذ تعكس هذه النسبة املرتفعة توجه الذكور للربامج الرياضية وحتديدا حنو .بالنسبة للذكور% 56بالنسبة لإلناث و
الحظنا ميال حنو هذه الرياضة  الذكور، فإنناأن الشائع أن متابعة كرة القدم هي حكر على  فبالرغم من. مباريات وأخبار كرة القدم

من طرف اإلناث أيضا؛ كيف ال وحنن يف زمن العوملة على كل األصعدة حيث تتقارب األذواق بل وتدمج مع بعضها البعض، 
  .متناسية احلدود اجلغرافية ومميزات الثقافات احمللية وأذواق كل جنس، باسم املوضة والعوملة والشمولية

سيما اإلناث فهن يقبلن بشكل كبري على املسلسالت % 22املسلسالت فتحتل املرتبة الثانية من حيث اإلقبال بنسبة متابعة  أما
سيما الرتكية اليت تعترب متنفسا هلن ويقمن عن طريقها بنوع من  من خالل العروض الالمتناهية للمسلسالت،%40ممثالت بنسبة 

واليت ستحدد تصرفات  انتماآته وعن توجهاته كل جنس عن يعربكل جنس حيث ، كما أن هذا الواقع يعكس ثقافة  "التفريغ"
  .األفراد يف آخر املطاف

، وحتديدا األفالم اهلندية ملا فيها من ديكور وألوان جذابة وأزياء تسحر العني وموسيقى ورقص %18مث تليها متابعة األفالم بنسبة 
%  20للذكور و%  08، بنسبة % 14التلفزيون املرتبة الرابعة ممثلة بنسبة  مث حتتل متابعة املوسيقى عرب.وتناغم وقصة غرامية

 .ملتتبعي األفالم الوثائقية%  02ويف األخري، سجلنا نسبة %.  04مث، تأيت الرسوم املتحركة بنسبة .لإلناث
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 :العب الكرة المفضل -
  اجلنس

  
  الالعب املفضل        

  إناث
  

  )(%النسبة   التكرار 

  ذكور
  
  )(%لتكرار   النسبة ا

موع   ا
  

  )(%التكرار   النسبة 
  ميسي
  نيمار

  روالندو
  روبن
  ديباال

  خاميس رودرجياز
  عنرت حيىي

موع   ا

18 36               
04              08  
22              44  
00              00  
02              04  
02              04                  
02              04  
50             100  

20              40  
08              16  
20              40  
02              04  
00              00             
00              00  
00              00  
50             100  

38            38    
12            12  
42            42  
02            02  
02            02  
02            02  
02            02  

100          100  
% 42، بنسبة % 42يتضح لنا من اجلدول أعاله بأن معظم املبحوثني يفضلون العب كرة القدم كريستيانو روالندو بنسبة 

  :بقوله" سنة 13، 01مبحوث رقم "لإلناث، حيث يعرب عن هذه املسألة أحد املبحوثني % 44للذكور و
  ."أحب روالندو ألنه يعرف اللعب بكرة القدم، ويعرف املراوغة ويقوم بتسديد أهداف مجيلة"

  :فصرحت بذلك قائلة" سنة 12، 5مبحوثة رقم "أما 
 يليهم مث. للمعجبني به%  38يأيت يف املرتبة الثانية ميسي بنسبة ". هو ال عب رائع. أوه، أفضل روالندو ألنه يعرف املراوغة"

 من الذين يفضلون بالتساوي إما ديباال أو% 02وبنسب متساوية واملمثلة ب . من الذين يفضلون الالعب نيمار%  12
  .عنرت حيىي أو روبن خاميس رودرجياز أو

  :التشبه بالالعب المفضل -
  اجلنس

  
  التشبه بالالعب املفضل         

  إناث
  

  )(%التكرار     النسبة 

  ذكور
  

  )(%النسبة     التكرار 

موع   ا
  

  )(%التكرار     النسبة 
  نعم
  ال

موع   ا

04              08  
46              92  
50             100  

18             36  
32             64  
50            100  

22           22  
78           78  

100         100  
  %. 78بحوثني ال يودون أن يشبهوا العبهم املفضل بنسبة يتضح من اجلدول أعاله أن معظم امل

  :قائال" سنة 13، 01مبحوث رقم "حيث يصرح 
  ".أحب أن أشبهه ولكن ليس يف وجهه. أما وجهه فهو ال يعجبين ألنه قام بعملية جتميل. أحب روالندو"

بالرغم من أن هذا -" سنة13، 02ث رقممبحو "يف حني، ال يريد مبحوثون آخرون التشبه بالعبهم املفضل ألنه حسب تصريح 
  :مربرين ذلك مبا يلي- الالعب هو املفضل لديه

  ."ال أحب أن أشبهه ألنه ليس مسلما"
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يتضح لنا من خالل تصرحيات . فهي تود أن تشبه الالعب املفضل بسبب مهاراته الفنية يف كرة القدم% 22أما البقية ممثلة بنسبة 
م لسببني رئيسيني اثننياملبحوثني، بالرغم من وجود العب هو تغيري مالمح : ني مفضلني لديهم، إال أن معظهم ال يريد التشبه 

م ال يعتنقون اإلسالم هوس "فبالرغم من وجود  .وجه بعض الالعبني من خالل القيام بعمليات تزيني على مستوى الوجه، وأل
ا واطالعهم على كل كبرية وصغرية فيها، إال أن هذا وبالرغم من تتبع املراهقني ألخبار العيب كرة القدم  بك" رياضي ل حيثيا

ا بكل  ا ويعيد فك شيفرا اجلمهور ليس سلبيا؛ هو مجهور نشيط واتقائي مبعىن، أنه ينتقي املعلومات اليت يتلقاها بوعي ويعيد قراء
- لغة مسعية ،لإلخراجة التشفري بفرض منط تية والبنيوية تؤثر على سريور ابينت دراسة لإلنتاج أن اإلكراهات املؤسس.دقة ومتعن

  (Courbet, 2003, 9-21).اليت جتعل املشاهدين خيلقون داللة واحدة، وبذلك ينقصون من تعدد معاين التلقي... بصرية
  :أسباب اإلعجاب بالالعب -
  اجلنس

  
         أسباب اإلعجاب             

  بالالعب          

  إناث
  

  )%(التكرار     النسبة 

  ذكور
  

  )(%التكرار     النسبة 

موع   ا
  

  )(%التكرار     النسبة 

  املهارة يف اللعب
  اجلسم
  الشهرة
  اجلمال

  بدون إجابة
موع   ا

20                40  
11                22  
10                20  
08               16  
01               02  
50              100  

40              80  
08              16  
02              04  
00              00  
00              00  
50              100  

60             60  
19             19  
12             12  
08             08  
01             01  

100           100  
م يفضلو % 60جييب معظم املبحوثني بنسبة    .ن العبهم املفضل بسبب مهارته وأدائه يف اللعببأ

  :قائال" سنة 13، 21مبحوث رقم "يف هذا السياق، جييب 
له فنيات خاصة به ال توجد لدى . فهو يعرف املراوغة وليس خشنا يف اللعب. أحب روالندو ألن لديه مهارات عالية يف اللعب"

  ".العب آخر
الذين يعجبهم العبهم املفضل بسبب جسمه ليكون صورة منطية يود كل واحد منهم  أولئك%19مث حيتل املرتبة الثانية بنسبة 

ا فالم واللقاءات الصحفية والصحف مع مشاهري صورا وبالفعل، يعرض التلفزيون من خالل الومضات اإلشهارية واأل. التمثل 
ي فرد مهما كان سنه أراهق و شاب و حىت منطية هلؤالء، والذين بفعل عملية التكرار سيتحولون إىل صور منوذجية يود كل م

ا   :قائال" سنة 12، 01مبحوث رقم "وهنا يستشهد . االمتثال 
أما إن مل ينجح يف تسديد هدف، . أحس بالسعادة سيما ملا يسجل روالندو. أفرح جدا ملا يسجل روالندو. أوه أحب كرة القدم"

. كأن األمر حقيقي. كأنين أنا مكانه. نين أنا الذي سجلت اهلدفملا يسجل روالندو، فأحس كأ. فأحس باحلزن وخبيبة األمل
  ".وليس اإلحساس بالنسبة لكل الالعبني، بل فقط مع روالندو. فحلمي يتحقق من خالله كأنين أنا
م يقرنون ذلك مع الشهرة اليت حصل عليها%12مث حيتل املرتبة الثالثة ممثلة بنسبة  واليت  من الذين يعجبهم العبهم املفضل أل

بالتأكيد هلا عالقة مبا تروج لصاحله وسائل اإلعالم واالتصال وعلى رأسها التلفزيون، كما أن لألمر عالقة مبا يرتبط بالشهرة من 
  .تصوير وإعالنات وثروة وسيارات وتنقل عرب أرجاء املعمورة



  أبحاث الملتقى                                                                الجزائر                           وسائل اإلعالم والطفل في 
 

 غلیزان أحمد زبانة ز الجامعيالمرك                             مخبر الدراسات اإلجتماعیة والنفسیة واألنتروبولوجیة         
446  

 

ن بالعبهن املفضل من املبحوثات الل%16من املبحوثني ممثلني حتديدا ب %08ويف األخري، سجلنا نسبة  وايت يربرن إعجا
  :قائلة" سنة 13، 19مبحوثة رقم "بسبب مجاله حيث تستشهد 

  ."هو جد وسيم. وأحاول أن أتابع كل مبارياته. يعجبين كثريا. رشاقته ومجاله يبهرين. إنه مجيل، جد مجيل. أوه، أحب روالندو"
ن بهيعكس هذا االستشهاد ما تتصوره املبحوثات عن الالعب روال فهو ميثل اجلمال والوسامة والتميز، . ندو وعن أسباب إعجا

ن يقرتبن من سن املراهقة، يف سن تتأثر أي بشخصية مشهورة سواء أكان مغنيا أو ممثال أو رياضيا، باحثة عن كل  أنثى سيما وأ
له، يف عصر أضحى فيه العب كره أخباره يف زمن أضحى احلصول على املعلومة ممكنا للجميع، وهي جتمع أخباره وصوره وأقوا

القدم من املشاهري يروج له كممثل أو مغن مشهور، مع كل تقنيات التصوير احلديثة اليت تصور الالعب يف امللعب بأدق 
اليت تركز على جزء من وجهه وحىت على عينيه وحىت على (extreme close up)التفاصيل،عن طريق اللقطات القريبة جدا 

ذه . ه أو رجله، أو حىت على بعض القطرات من العرق اليت تنصب على وجههخدش صغري يف وجه فكيف ال يتأثر املتلقي 
ز مشاعره إىل قصى درجة، بعرض وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة لكل حدث  التفاصيل اليت تربطه محيميا بكل العب و

  حدث معه وكل تصريح أو إشاعة عنه؟
  :مناقشة النتائج -

على املتلقي مما جيعل  -بال وعي-ن واحلركات، فإنه يسيطرافزيون جيمع بني الصوت والصورة اليت تتفاعل من خالهلا األلو مبا أن التل
بغض النظر أنه يؤدي وظيفة الرتفيه، فإن التلفزيون يعترب الوسيلة اإلعالمية  .هذه الوسيلة تتفوق على وسائل االتصال األخرى

ا األكثر مجاهريية  تقبل عليه الف تمع على اختالف مستواها االجتماعي والثقايف واالقتصادي واجتاها ئات العريضة من ا
كما أن تكرار بث نفس الرسالة بنفس احملتوى، يؤثر كثريا على املتلقي ويؤدي إىل مترير القيم املراد . اإليديولوجية والعقائدية

اجلميع بكل التكنولوجيات احلديثة املرتبطة به بفعل انتشاره أضف إىل ذلك أن جهاز التلفزيون أصبح يف متناول  .توصيلها
  . كما أنه يسهم يف أحيان كثرية من توجيه الرأي العام حنو اهلدف الذي يصبو إليه القائم باالتصال. اجلغرايف الواسع

  .اشر لألحداث وهي حتدثوبفعل الثورة املعلوماتية اليت عرفها جمال اإلعالم واالتصال، فإنه ميكن من النقل الفوري واملب

م ملباراة كرة التلقي نظرية استندنا إىل  ا مجهور األطفال عند تلقيهم للربامج الرياضية وحتديدا عند مشاهد لتفسري املتعة اليت حيس 
اء كاإلعجاب والتعاطف والشفقة على الشخصية الضعيفة وبني الدهشة واالستهز "القدم يف التلفزيون من خالل مشاعر خمتلفة 

يف االنسجام التام للمتفرج الصغري يف العرض املقدم يف مباراة القدم " املشاركة"دور لنا بني تكما )34، 2011بوكروح، ".(واهلزء
فحضور املتلقي حي يف هذه املعادلة اجلديدة حيث يتشكل التلقي من موقف ونشاط  .اليت تُعرض يف التلفزيون وأفق االنتظار لديه

 .نية واإلعالمية يف مواجهة العرض، والطريقة اليت يستخدمها لتفكيك املعلومات اليت تشتمل عليهاملتعرض للمادة الف

وعليه، سيتفاعل اجلمهور املشاهد مع العمل الفين بدرجات متفاوتة إلنتاج املعىن على املستوى احلسي واإلدراكي واالنفعايل،  
ومن خالل تلقي اجلمهور . لثقايف وخربة املتلقي والبيئة اليت ترعرع فيهاوذلك االختالف سيتعدد طبقا للسن واملستوى التعليمي وا

يتعرض الفرد املرسل إىل املثريات واملنبهات "لنموذج االتصال حيث  املشاهد ألي إبداع أو عمل فين ما، فإنه بالتأكيد سيخضع
  )71، 1993عبد احلميد، ."(اليت يستجيب هلا، بعمل ما يصيغه يف حمتوى معني، يستهدف حتقيق نتائج معينة
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 :وتوصيات ةخالص -
. سيما إذا كانت على املباشرال حيس املتلقي للربامج الرياضية عرب التلفزيون مبتعة منقطعة النظري وهو يشاهد مباراة لكرة القدم 

وهم يقومون بلقطات نه متواجد داخل امللعب وهو يشاهد مباشرة الالعبني أومع تطور تقنيات التصوير واإلخراج، يشعر املتلقي وك
م يشعرون ك   .م هم الذين يؤدون تلك احلركاتأفنية فيها مجالية يف التلقي، وحىت إ

  .سيما عند التحكم بالكرة وعند تسديد اهلدف ال ن يقوم العبهم املفضل بلقطات مجيلة،أوهم دائما ينتظرون 
هد اليت توظف فيها كل ما توصلت إليه تقنيات التصوير هي نتاج تلقي جممل الصور واملشا. وال تتحقق املتعة بشكل اعتباطي

اإلحساس  أفيبد. نظري هلا مام مشاهد الأنه أعملية التذوق الفين بإحساس املتلقي بالتوحد واالندماج وب أوتبد.واإلخراج احلديثة
فاللقطات  .شاهد اليت تنال إعجابهباللذة واملتعة اجلماليتني بالتجلي لديه وصوال إىل ذلك اإلحساس بالراحة واالسرتخاء إزاء امل

ا العبو كرة القدم والتقنيات املستخدمة عند التصوير واإلخراج قادرة على استثارة املتعة اجلمالية، هذه اخل ة اليت رب الفنية اليت يقوم 
اإلحساس باللذة البصرية  ا تولد ذلكأغري . من متلق إىل آخرأيضا ختتلف عند القراءة وعند فعل املشاهدة واليت ختتلف درجتها 

  .الذي يليه نوع من الراحة إزاء ما مت التعرض إليه من مشاهد وصور
والصورة ليست حيادية؛ فهي تنقل جمموعة من القيم إىل اجلمهور املشاهد، كطرق للتصرف واللباس وتسيري مناذج دخيلة عن 

ضحى اليوم يتقامسها كال اجلنسني، وغريها من أاء لوان كانت حكرا على النسأثقافتنا من وشم وطرق لقص الشعر وصبغه و 
ا تفرض عليه فرضا بغري وعي، أغري . وحىت الطفل واملراهق ا مقرتحة على اجلمهور الشابأالنماذج اجلديدة للسلوك واليت تبدو 

و إقليمية أ وقت ما حملية حداث اليت كانت إىلالسلوكات اليومية إىل سلوكات عاملية من خالل التغطية اإلعالمية لأل حولتحيث ت
  .لتتحول كرة القدم إىل ظاهرة عاملية تدور حوهلا الكثري من الرهانات

يف ظل العوملة اليت تفرض علينا مناذج جديدة للتصرف، بات من الضروري التفكري يف طرق حديثة إلعادة إحياء الرتاث الالمادي 
مناهج جديدة إلعادة االعتبار لدور األسرة يف توجيه النشء، تلك الوظيفة بكل أشكال التعبري الشفوية اليت يضمها، والتفكري يف 

  .اليت أضحت تؤديها وسائل اإلعالم واالتصال يف الوقت الراهن
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 :ملخص

ا علـى املنظومـة القيميـة للطفـل، خاصـة يف عصـر تشـكل فيـه  تتناول هذه الورقـة البحثيـة مفـرزات الثـورة التكنولوجيـة وانعكاسـا
ـدف إىل ابـراز خصوصـيات طفـل  .االنرتنت أهـم وسـائله االتصـالية، وأصـبحت مـن الضـروريات االجتماعيـة الـذي " الـواب"و

يعــيش يف عصــر ســيادة الوســائل التقنيـــة احلديثــة،حيث أصــبحت هــذه األخــرية الـــويل اجلديــد ألطفالنــا الــذين يتعرضــون بصـــفة 
مســتمرة هلـــا، فهــي تقـــوم بعمليــة تنشـــئة اجتماعيــة متواصـــلة ودائمــة هلـــم، مشــكلة بـــذلك اطــارا مرجعيـــا مغــايرا لإلطـــار املرجعـــي 

 .ألسرة، خاصة يف ظل وجود هوة بني الطفل وعائلته من ناحية استعمال هذه التقنياتل

      الطفل، العصر الرقمي، تكنولوجيا اإلتصال، القيم، األسرة: الكلمات الدالة

Abstract : 
This paper discusses the findings of the technological revolution and its reflections on the value 
system of the child, especially in an age in which the Internet is the most important means of 
communication,and became a social necessity. 

 It aims at highlighting the specificities of the web child, who lives in the era of the rule of modern 
technological means. The latter becomes the new guardian of our children who are constantly 
exposed to it. This paper highlights how modern technology has become a continuous social 
upbringing for our children. Unlike the reference framework of the family, especially in the 
presence of a gap between the child and his family in terms of the use of these techniques. 

  Keywords: child, digital age, communication technology, values, family 

 

  :قدمةم
لتكنولـوجي اهلائـل الـذي يعرفـه العـامل علـى لكل عصر مساته وتوجهاته، ومما الشك فيـه أن عصـرنا هـذا يتميـز بسـمات التطـور ا

مجيــع األصــعدة، ومنهــا تلــك التطــورات والتغــريات املتســارعة يف وســائل االتصــال الــيت اســتطاعت أن ختتصــر املســافات وحتــول 
ـــا ايديولوجيـــة تســـعى إىل اســقاط االرتباطـــات العائليـــة، الوطنيـــة، الد. العــامل إىل قريـــة صـــغرية ينيـــة، ولقـــد جـــاء شــعار العوملـــة بأ

القوميـــة، الثقافيـــة والطبقيـــة لإلنســـان، بغيـــة ربطـــه بالتكنولوجيـــا واحليـــاة اجلديـــدة الـــيت تضـــعها األجيـــال املتعاقبـــة مـــن التطـــورات 
تمـع هلــذه التكنولوجيــا ).4، ص2007:علــي عبـد اهللا أبوســنية(املختلفـة  وقــد صـاحب االســتعمال املفـرط مــن طـرف أفــراد ا

او الرتويح والتسلية واللعب، انتقال قيم اجتماعية من بيئة ثقافيـة معينـة اىل بيئـة ثقافيـة أخـرى ألغراض اشباع الرغبات النفسية 
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تمع ومنهم شرحية األطفال، هـذه األخـرية الـيت تكتسـي أمهيـة خاصـة لـدى املؤسسـات االجتماعيـة  تركت بصمتها على أفراد ا
وســليمة، فــإن حتصــيلهم املعــريف والتكــويين ســيكون وفقــا  املختلفـة وعلــى أكثــر مــن صــعيد، فــإذا كانــت عمليــة التنشــئة صــحيحة

ـــالي(لقـــيمهم وثقـــافتهم  ـــدين جب ـــاوي،نور ال ـــراهيم يحي ـــم ســـوف يصـــبحون )19، ص2014: اب ، وبالتـــايل ميكـــن القـــول أ
ــــاون يف عمليـــات التنشـــئة فإنـــه ســـينعكس بالســـلب علـــى قــــيمهم  تمـــع، وإذا كـــان هنـــاك قصـــورا أو  رصـــيدا هامـــا يف بنـــاء ا

م، خاصـــة بعـــدما أصـــبح االتصـــال وتقنياتـــه ذات تـــأثري قـــوي يف صـــناعة شخصـــية الطفـــل يف مراحـــل منـــوه املختلفـــة، وســـلوك يا
وأصبح من بني العوامل املوجهة لفكره واعتقاداته،وهو االمر الذي يتطلب من االسرة أن تتحلى باليقظـة فيمـا خيـص اسـتخدام 

  .أبنائها هلذه التكنولوجيات

  : ساؤالتها مشكلة الدراسة وت -1

لعقــود طويلـــة ظلــت األســـرة واملدرســـة واملســجد تلعـــب دورا أساســـيا يف تكــوين مـــدارك اإلنســـان وثقافتــه، وتســـاهم يف تشـــكيل 
ـــا ويتخـــذها معـــامل تتحـــدد مـــن خالهلـــا مقومـــات الســـلوك االجتمـــاعي مبـــا فيهـــا عالقـــات األبـــاء  منظومـــة القـــيم الـــيت يتمســـك 

كبــري مــن هــذا الــدور إىل شــبكات اإلنرتنــت واهلواتــف النقالــة واأللعــاب اإللكرتونيــة، األمــر باألبنــاء، أمــا اليــوم فقــد انتقــل جــزء  
الــذي فــتح البــاب أمــام أمنــاط مــن التواصــل االفرتاضــي الــذي حــل حمــل احلــوار واحملادثــة بــني أفــراد األســرة الواحــدة ممــا ســاهم يف 

تحـوالت التكنولوجيـة أفـرزت تفـاعالت جديـدة للعالقـات إن هـذه ال.توسيع الفجوة وتكريس الصـراع بـني جيلـي اآلبـاء واألبنـاء
هي األثـار مـا: ومـن هنـا نطـرح اإلشـكالية التاليـة. أدت إىل انتاج قيم وسلوكيات مل تكن موجـودة مـن قبـلو  على صعيد األسرة

  القيمية والسلوكية لتكنولوجيات اإلتصال الجديدة وانعكساتها على أبناء الجيل الرقمي؟ 

 :سابقة تتفرع األسئلة التاليةومن اإلشكالية ال

ــدم القــيم املســتقرة أم اعــادة  -1 هــل متــارس هــذه التكنولوجيــات اجلديــدة دورا يف بنــاء قــيم أســرية جديــدة لألطفــال، أم تقــوم 
  انتاج القيم القدمية بأسلوب جديد؟ 

لتســهيل عمليـــة التوجيــه علـــى  مــاهي اآلليــات الـــيت ميكــن مــن خالهلـــا القضــاء علـــى األميــة التكنولوجيــة لآلبـــاء واألمهــات -2
 مستوى األسرة؟

  كيف ميكن االستفادة من اجلوانب اإلجيابية لوسائل االتصال اجلديدة يف جمال الرتبية والتوجيه؟-3
  : دف هذه الدراسة إىل:أهداف الدراسة -2
  .التعريف بالعصر الرقمي وإظهار آثاره على التشكيل العقلي والسلوكي والقيمي لألطفال -1
الكشف عن خماطر االستخدام املفرط والفردي لتكنولوجيا االتصال من قبل األطفـال وأمهيـة تفعيـل دور األسـرة حلمـايتهم  -2

  .منها
م على مواجهة خماطر العصر الرقمي -3   .تقدمي آليات تساعد األسرة  على تفعيل دورها حلماية األطفال ومساعد
  :أهمية الدراسة -3

ـا أداة ووسـيلة مهمـة أصـبحت مالزمـة لألفـراد يف مجيـع جمـاالت تأيت أمهية الدراسة من أ مهية التكنولوجيا احلديثة من حيـث كو
تمع مـن جانـب، وأمهيـة فئـة األطفـال مـن جانـب أخـر، اذ تعتـرب هـذه الفئـة  م، وامتد استخدامها إىل فئات عريضة من ا حيا

تمـــع فهــم الثـــروة احلقيقـــة تمعـــات احلديثـــة، ففـــي ظـــل العصـــر  مــن الفئـــات احلساســـة واملهمـــة يف ا واحلجـــر األســـاس يف بنــاء ا
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الرقمـي أصــبح األطفـال أكثــر حتــررا مـن األســرة وانفتاحـا علــى مجيــع املضـامني الــيت ميكـن أن تتعــارض يف كثــري مـن األحيــان مــع 
 أطفالنا وهـو مـا يـنعكس العادات والتقاليد والقيم األسرية، وهنا مكمن اخلطر فقد أصبحت التقنية تأثر وباستمرار على تفكري

م، وهو ما حياول البحث تسليط الضوء عليه من أجل مواجهته   . على تكوين طباعهم وسلوكيا
  :مفاهيم الدراسة -4

ــا  :الطفــل -4-1 ــا اإلنســان يف درب حياتــه، وقــد عــرف علمــاء اإلجتمــاع الطفولــة علــى أ تعتــرب الطفولــة أهــم مرحلــة ميــر 
  ).81، ص2015:مصطفى كايف(وين ومنو الشخصية وتبدأ من امليالد حىت بداية طور البلوغ املرحلة األوىل من مراحل تك

هـو الـذي يــدل علـى سـيطرة الوسـائل الرقميـة احلديثـة علــى غريهـا يف جمـال اإلتصـال ومعاجلـة وتبــادل : العصـر الرقمـي -4-2
الســـرعة، الدقـــة، تقريـــب املســـافات وإلغـــاء املعلومـــات ويتســـم هـــذا العصـــر بعـــدة مســـات ترجـــع إىل مزايـــا الوســـائل الرقميـــة وهـــي 

  ).277، ص 2012: جعفر الطائي(احلدود 

عبـارة عـن ثـورة املعلومـات املرتبطـة بصـناعة وعبـارة املعلومـات وتسـويقها و ختزينهـا واسـرتجاعها ": تكنولوجيا اإلتصال -4-3
إلسـتخدام املشــرتك للحاســبات ونظــم وعرضـها وتوزيعهــا مــن خـالل وســائل تقنيــة حديثـة و متطــورة وســريعة، ذلـك مــن خــالل ا

  ).53، ص 2007: نوفيل حديد" (اإلتصاالت احلديثة

أن القـــيم مقيـــاس أو مســـتوى لـــه ثبـــات واســـتمرار لفـــرتة زمنيـــة يـــؤثر يف ســـلوك الفـــرد تـــأثريا "يـــرى حممـــود قطـــام : القـــيم -4-4
  ).29ص  ،1989:حممود سعود قطام" (يتفاعل مع مؤثرات أخرى، لتحديد السلوك يف جمال معني

هـــي عبــارة عــن مجاعـــة مــن األشـــخاص تــربطهم روابـــط الــزواج أو الــدم يكونـــون بيتــا واحـــدا، ويتفــاعلون مـــع  :األســرة -4-5
  .بعضهم البعض يف إطار األدوار اإلجتماعية احملددة كزوج وزوجة، أب وأم وابن وابنة وأخ وأخت

  :التكنولوجيا االتصال المعاصرة والوصول إلى الماليين من األطف -5

تعـد الثـورة الرقميــة إحـدى أبــرز جتليـات التطـور التكنولــوجي الـذي يشــهده العصـر احلـايل، وأحــد أكـرب العناصــر املـؤثرة يف احليــاة 
ـا قـد اجتاحـت كـل اجلوانـب احلياتيــة  اخلاصـة والعامـة لألفـراد، خاصـة أن النـاظر يف اخلطـوط العريضـة هلـذه الثــورة الرقميـة جيـد أ

تمعيــة، ومســت مجيــع شــرائحها، حيــث متكنــت ثــورة االتصــال املعاصــرة مــن الوصــول إىل وتغلغلــت داخــل أغلــب األ وســاط ا
املاليــني مــن األطفــال يف نفــس اللحظــة، واســتطاعت أن تشــدهم إليهــا وجتــذب انتبــاههم وتســتلفت اهتمــامهم بطــرق اجلــذب 

االتصـــال أصـــبحت مـــن أقـــوى أســـلحة وأســاليب االســـتمالة وفنـــون اإلقنـــاع، حيـــث أثبـــت العديـــد مـــن األحبـــاث أن تكنولوجيـــا 
العصـر، وتتفــوق علــى كــل روافــد الفكـر ومصــادر املعرفــة األخــرى، حيــث أخــذت وسـائل اإلعــالم احلديثــة تلقــي بشــباكها علــى 
ا تنهال علـيهم بكـم هائـل  أبناء اجليل املعاصر، ومتأل ساعات فراغهم، بل وساعات نشاطهم بالكثري من األفكار واملعاين، أل

م مـن كـل جانـب فـال تـدع هلـم جمـاال للتأمـل والتفكـري واملراجعـة، فالميلـك من الصور ا ملتالحقة واألصوات املتعاقبة اليت حتيط 
عبــد الــرزاق (الطفــل معهــا القــدرة علــى التمييــز واإلختيــار، ويعتــرب يف النهايــة كــل مــا مسعــه وشــاهده حقيقــة الجمــال للشــك فيهــا 

م أمــام صــفحات اإلنرتنــت حبـــد وتؤكــد أغلــب الدر ). 158، ص 2012: الــدليمي اســـات أن األطفــال يقضــون معظــم أوقـــا
مــن مــدمين اإلنرتنــت حــول العــامل مــن األطفــال، % 13وصــل إىل اإلدمــان، ففــي دراســة صــينية صــدرت مــؤخرا أوضــحت أن 
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يعلـم فيـه وغريها من الدراسات اليت أكدت أن ماليني األطفـال يقضـون سـاعات طويلـة أمـام اإلنرتنـت يف الوقـت الـذي قـد ال 
اآلبــاء مــا يقــوم بــه أبنــاؤهم علــى هــذه الشــبكة العنكبوتيــة، يف حــني أكــدت دراســات أخــرى أن متوســط عمــر األطفــال الــذين 

يف حـني أظهـرت دراسـة بريطانيـة حديثـة، ).، موقـع األلوكـة2014: أمحد ابـراهيم عصـر( يستخدمون اإلنرتنت هو ثالثة أعوام 
كون إلجراء البحوث وإجناز الواجبات املدرسية اليومية، ولكـن سـرعان مـا يصـبح ذلـك أن بداية استخدام األطفال لإلنرتنت ي

اهلــدف أمــرا ثانويــا، حيــث ينخرطـــون يف األنشــطة االجتماعيــة وتبــادل احملادثــات مـــع األصــدقاء والتعــارف، ومشــاهدة األفـــالم 
لـــث األطفـــال عـــربوا صـــراحة أن طفـــل، علـــى أن ث 800وحتميـــل األغـــاين، وغريها،وكشـــفت الدراســـة الـــيت أجريـــت علـــى حنـــو 

م    ).، موقع اإلحتاد2011:مرمي عيسى(الكمبيوتر هو الشيء الوحيد الذي ال ميكن االستغناء عنه أبدا يف حيا

 : العصر الرقمي وآثاره على الطفل   -6

ــا مق بولــة ومرغوبــة يف كـــل يــرى فريــق مــن التكنولــوجيني أن احلتميــة مـــن طبيعــة التكنولوجيــا، وأنــه ال مفــر وال مهـــرب منهــا، وأ
جمتمع يأمل يف التقدم، ومن املفرتض وفقا هلـذه النظـرة أن تكـون التكنولوجيـا حمايـدة، وأن أي فشـل يف اسـتخدامها فإمنـا يرجـع 
ــا، وهــي ايــديولوجيا ختلــق علــى الوجــه األخــر ايــديولوجيا  تمــع ولــيس التكنولوجيــا يف حــد ذا للتخلــف الثقــايف والتعليمــي يف ا

ا على أن التكنولوجيا ضارة يف طبيعتها وجتلب الكثـري مـن املشـاكل واألثـار السـلبية مضادة إلست خدام التكنولوجيا وتقوم فكر
تمع وهو توجه فريق الليربالية التكنولوجيا    ).577، ص 2002: حممود عزت(مثلما جتذب الكثري من الفوائد للناس وا

إىل جانـــب :  النمـــو الســـلوكي واإلجتمـــاعي واإلنفعـــالي لألطفـــال التـــأثيرات الســـلبية لتكنولوجيـــا اإلتصـــال علـــى-6-1
تتفـرد بـه تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن إمكانـات فهـي تـرتبط مبخـاطر كثـرية يصـعب أحيانـا كشـفها والتصـدي هلـا،  ما

   ):7-4، ص ص 2015: مركز احلرب الناعمة للدراسات( دد األسر ومقدمي الرعاية وغريهم ولعل أمهها ما يلي 

يتسـب اجللـوس الطويـل لألطفــال أمـام الشاشـات الكمبيـوتر يف عـزهلم عــن حمـيطهم اإلجتمـاعي، وهـو مـا يعتــرب : اإلنعـزال -1
خطــرا حقيقيــا ألن شخصــية الطفــل مل تتبلــور بعــد، ممــا يــؤدي بــه إىل التلــذذ بــاإلنعزال واإلنفــراد، فيصــعب حينهــا تعويــده علــى 

  .خريناحلياة اإلجتماعية املختلطة مع اآل

االنرتنيــت تضــعف شخصــية الطفــل، فقــد أثبتــت الدراســات أن املهــارات اإلجتماعيــة تضــعف : ضــعف شخصــية الطفــل -2
مــن األصــل الــذي جيــب أن تكــون عليــه يف مرحلــة الطفولــة، هنــاك أطفــال يصــابون % 65وتصــاب بــالرتاجع مبــا يقــارب نســبة 

يهم، كالتواصــل االجتمـــاعي اجلســدي، مثـــل احلــديث املباشـــر أو باخلجــل واإلنطوائيــة جـــراء عــدم منـــو املهــارات اإلجتماعيـــة لــد
  .املصافحة باليد، أو التواصل اإلميائي كاإلبتسامة

وهو ما حيصل نتيجة انغماس األطفال يف الشاشـات، ومـا تبثـه مـن ألعـاب ومعلومـات ومـؤثرات الصـوتية، : فقدان الهوية -3
وال خيفـى أن . أخالقيـة وعلميـة سـوف تـرتك أثارهـا الفعـال علـى األطفـال ومشاهد مليئة باحلركة، اذ لكل واحدة مما ذكر رسـالة

  .الكثري من املعتقدات والثقافات جيرى ضخها عرب األفالم والربامج اإللكرتونية، ومواقع التواصل اإلجتماعي 

حتصـــل مـــع  يتـــيح فـــتح األفـــق علـــى األنرتنـــت شـــكال كبـــريا مـــن ختطـــي اإلحراجـــات الـــيت ميكـــن أن :اإلنحـــدار األخالقـــي -4
األطفـــال، وختطـــي حـــواجز اإلحـــراج يـــؤدي بكـــل تأكيـــد إىل اســـتعمال الشـــبكات اإلجتماعيـــة للتعـــرف علـــى أكـــرب عـــدد مـــن 
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م بشـكل منفـتح دون ضـوابط أخالقيـة  األصدقاء، وسهولة التخفـي وراء اجلهـاز متكـنهم مـن استكشـاف ميـوهلم، واشـباع رغبـا
  .دة واسقاطات أخالقيةومعايري اجتماعية، مما يؤدي إىل اشكاليات عدي

تتسم العالقات السيبريانية بطابع أكثر جرأة مما هو عليه احلال يف اإلتصـال املباشـر بـني األفـراد، فقـد : التحرش الجنسي -5
أثبتت الدراسات هي أداة على درجة عالية من النفع هلؤالء املـولعني حبـب األطفـال وذئـاب اجلـنس، فهـذه الفئـة هـي الـيت تقـوم 

واد اإلباحيــة الــيت تعــرض األطفــال للجــنس، وتبحــث عــن ضــحاياها يف غــرف الدردشــة، وكلمــا زاد التعامــل هــؤالء مــع بتوزيـع املــ
املواد اإلباحيـة ارتفعـت خمـاطر ممارسـتهم ملـا يشـاهدونه، سـواء أكانـت  هـذه املمارسـة يف صـورة اعتـداء أو اختصـاب جنسـي أو 

  . لحترش باألطفال، مع وجود طرق عديدة إلبتزاز األطفا

ـــدف ايـــذاء اآلخـــرين، الســـيما األطفـــال  :التنمـــر -6 أو التســـلط اإللكـــرتوين هـــو اســـتخدام اإلنرتنـــت والتقنيـــات املتعلقـــة بـــه 
م الشخصـية مـع اآلخـرين واسـتخدام األلعـاب املخصصـة للفئـات . بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية فمشاركة األطفال ملعلومـا

مضـــايقات واإلســاءة مـــن اتصـــاالت غــري الئقـــة وممارســـات اإلحتيــال ورســـائل الكراهيـــة العمريــة األكـــرب ســـنا، جيعلهــم عرضـــة لل
  .والتهديد

تمـع، : األنترنت بديال عن التفاعل األسري -7 أصبح األنرتنت بديال عن التفاعل اإلجتمـاعي املباشـر بـني أفـراد األسـرة وا
بالتسـمر أمـام شاشـات احلاسـوب وبقيـة أدوات  حيث اخنفض عدد ساعات جلوس أبناء األسرة الواحدة ، بل اسـتعيض ذلـك

التواصــل اإلجتمــاعي، األمــر الـــذي يؤســس لنــوع جديـــد مــن األصــول اإلجتماعيـــة املبينــة علــى قـــيم جديــدة، التتناســب قيمنـــا 
 .وأدبيات اجتماعياتنا

  :  الهوة الرقمية بين اآلباء واألطفال وتأثيرها على تنشئتهم -7

 التنشـئة عمليـة خـالل ومـن الفـرد، ينشـأ فيهـا الـيت األوىل االجتماعيـة املؤسسـة مبنزلـة وهـي اجتماعيـة لبنـة أهـم األسـرة تعـد 
 الكبـار، جانب من املقصود والتعلم احملاكاة، طريق عن ذلك يتم ما والقيم،وعادة االجتاهات من الكثري يكتسب االجتماعية

 ال عنـدما الصـراع الـيت تصـاحبها،وحيدث اإلثابـة وأ الـتعلم عمليـة وفـق املهـارات يـتعلم كمـا االجتاهـات الطفـل حيـث يـتعلم
أخـرى  حمـل اجتاهـات حتـل وقـد وضـعوها، مـن أدوار تعـديل نتيجـة سـابقة تتعـدل اجتاهـات وقـد األسـرة، أفـراد اجتاهـات تتوافـق
 ويعتـرب اإلشـراف علـى األطفـال ومـراقبتهم واجـب علـى اآلبـاء). 714، ص 2011: حممـد الرفـاعي( إجيابيـة  أو كانت سلبية

يف شـىت منــاحي احليــاة، وينطبــق ذلــك أيضـا علــى اســتعماهلم للهواتــف اخللويــة أو تصـفحهم ملواقــع األنرتنــت، ولكــن يوجــد مــن 
اآلبـــاء مـــن ال يـــدرك مـــا يواجهـــه األطفـــال علـــى هـــذه الشـــبكات مـــن تناقضـــات ومشـــكالت، ويف املقابـــل اليـــدرك العديـــد مـــن 

  . األطفال ما جيب عليهم فعله وما يتعني عليهم جتنبه
واآلبــاء يشــعرون بأنــه ال تتــوفر لــديهم املــوارد الكافيــة واملعلومــات والفهــم الصــحيح لألنرتنــت، بــل مييــل الــبعض إىل القــول بــأن 
أطفاهلم يعلمون أكثر منهم يف هذا الشأن، حيث يوجد هوة بني الطفل وأسرته، إذ جند أن األسر ال تـتقن اسـتعمال التقنيـات 

ين حيســنون هــذه التقنيــة، هــذا التجــاوز الــذي يكــون لألطفــال علــى آبــائهم وأســرهم يف جمــال التكنولوجيـا، عكــس األطفــال الــذ
التواصل عرب االنرتنت جيعل من املتعذر تتبع األطفال من طـرف اآلبـاء، خصوصـا أنـه ال ميكـن مراقبـة الطفـل يف جمـال ال ميلـك 

يف مواقـع غـري صـاحلة، أو اذا مـا تواصـل مـع جهـات ال  ويف حالة إذا ما استغل الطفـل االنرتنـت. فيه اآلباء آليات التحكم فيه
ــا أو دينهــا، فــإن ذلــك قــد تكــون مقدمــة إلحنرافــه، حيــث أن ســوء اســتعمال االنرتنــت مــن طــرف  يعلــم اآلبــاء ثقافتهــا واجتاها
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ويلـة أثنـاء األطفال، سيضع األولياء أمام كارثة حقيقية، وبالتـايل جيـب عـدم تـرك أو إمهـال األطفـال، وهـم يتحـدثون سـاعات ط
النهــار والليــل، مــع جهــات ال يعرفهــا اآلبــاء، ألن هــذا يتنــاىف مــع التوجهــات الرتبويــة، وميكــن أن يصــل الطفــل إىل أشــياء غــري 

تمـــع ككـــل باملائـــة مـــن  20وقـــد أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة أن . حممـــودة، وتكـــون النتـــائج وخيمـــة علـــى الطفـــل وأســـرته وعلـــى ا
م يسـتخدمون  79ن غـرف نـومهم، كمـا أفـاد األطفال يدخلون إىل األنرتنت مـ باملائـة مـن األطفـال الـذين مشلـتهم الدراسـة بـأ

ـــم مل يتلقـــوا أيـــة دروس يف املدرســـة لتـــوعيتهم بكيفيـــة اســـتخدام األنرتنـــت  األنرتنـــت دون اخلضـــوع أليـــة رقابـــة، وأشـــار ثلـــثهم أ
م املنزليـــة  ويصـــل الطفـــل ). 208، ص 2015: رزاق الـــدليميعبـــد الــ( بــالرغم مـــن أن معظمهـــم يســتخدمونه يف أداء واجبـــا

ملــه أســرته اىل مرحلــة ضــياع ، وعــدم القــدرة علــى فهــم الــذات وحتديــد هويتــه وبنــاء شخصــيته، بســبب كثــرة املــؤثرات  الــذي 
وحمتــوى  املضـطربة املتناقضـة الـيت حتـيط بـه، بــني األسـرة واملدرسـة واحملـيط العـائلي، القنــوات الفضـائية واألنرتنـت وألعـاب الفيـديو

  ).48، ص2015:مصطفى كايف (اهلاتف املتنقل 

  :آليات تفعيل دور األسرة لمواجهة مخاطر العصر الرقمي -8

م  ان الطريقـة املثلــى لتغيــري ســلوك األطفــال علــى االنرتنــت، لــيس يف حماولــة مــنعهم مــن اســتخدامها ألن هــذه الطريقــة قــد جتــذ
اء مشـاركة أطفـاهلم فيمـا يفعلونـه علـى األنرتنـت، فاآلبـاء يشـاركون األبنـاء يف أكثر إىل هذه الوسـيلة، وبـدال مـن ذلـك علـى اآلبـ

ا خـــارج نطـــاق األنرتنـــت، وهـــم األن حباجـــة إىل نفـــس الرعايـــة فيمـــا خيـــص أصـــدقاءهم علـــى األنرتنـــت  م الـــيت يصـــنعو صـــداقا
تطبيــق " ســي نــت"موضــوع نشــرته جملــة أيضــا، وقــد اقــرتح عــدد مــن خــرباء التعلــيم والقــانون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف 

عبــــــد الــــــرزاق ( اآلبــــــاء عــــــدد مــــــن اإلســــــرتاجتيات اخلاصــــــة خبمــــــس فئــــــات عمريــــــة مــــــن األطفــــــال والشــــــبان وفقــــــا ألعمــــــارهم 
   ):209، ص 2012:الدليمي

األطفــــال الصــــغار يف هــــذه املرحلـــة ال ميكــــنهم يف العــــادة التعامــــل مــــع الرســــائل  :أعــــوام 7إلــــى1األطفــــال مــــن أعمــــار : أوال
م وهم يتجاولون يف صفحات األنرتنتا   . إللكرتونية اال بتوجيه من آبائهم، ومع ذلك فان اآلباء قد جيدو

يبــدأ الكثــري مـن األطفــال يف هـذا العمــر باســتعمال اهلـاتف اخللــوي وارسـال الرســائل بــل  :أعـوام 10إلــى  8أعمــار مــن : ثانيـا
بــــاء مراقبــــة أبنــــائهم أثنــــاء اســــتخدامهم ألجهــــزة الكومبيــــوتر وحــــىت الــــدخول يف الشــــبكات االجتماعيــــة، كمــــا وجيــــب علــــى اآل

  .واألنرتنت 

ــا غالبيــة األطفــال يف هــذا العمــر يعرفــون كيــف يتعــاملون مــع التقنيــات التفاعليــة، هنــا علــى  :12إلــى  10األعمــار مــن : ثالث
  .املواقع ألغراض دراستهم اآلباء ترشيح املواقع، وتوظيف برامج تسمح هلم من بعيد بإعطاء األطفال الضوء للدخول إىل

يف هذه األعمار يقوم األطفال بتبادل وإجراء احلـوارات عـرب األنرتنـت ، وأخطـر األشـياء يف  :15إلى  13األعمار من : رابعا
هذه األعمار التالقي بني األطفال والغرباء عرب األنرتنت وهذه مشكلة كربى عند اآلبـاء، كمـا جيـب علـى اآلبـاء مراقبـة أبنـائهم 

  .أي أمر يرودونهيف 

م  :عامـــا فمـــا فـــوق 16أعمـــار : خامســـا جيـــب علـــى الوالـــد مـــنح الطفـــل الثقـــة، وجيـــب تعلـــيم األطفـــال علـــى حتمـــل واجبـــا
األنرتنتيــة، بــاحرتام اآلخــرين وجيــب علــى األب ارشــاد األبنــاء مبخــاطر مقابلــة اآلخــرين بعــد التعــرف علــيهم يف األنرتنــت، كمــا 

  .بعدم استخدام كامريات الويب لنقل صورهم عرب األنرتنت جيب على الوالد أن ينصح أبنائه
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  : الخــــــــــــــــاتمة
ويف األخري ميكـن القـول أن التكنولوجيـا احلديثـة أصـبحت تلعـب دورا كبـريا يف احـداث تغيـريات جوهريـة علـى حاضـر األطفـال 

علـى البيئـة الـيت يعيشـون فيهـا، خاصـة بعـد أن محلـت  ومستقبلهم سواء أراد اآلباء ذلك أم ال، وترتك هذه التغيريات أثارا بـارزة
تمــع املعاصـــر، لــذا جيـــب علـــى  لنــا االكتشـــافات احلديثــة وســـائل الكرتونيــة أصـــبحت تــؤدي دورا هامـــا بالنســبة لألطفـــال يف ا

بــل األســرة أن تواكــب هــذه املعطيــات التقنيــة حلمايــة األطفــال مــن خماطرهــا، حبيــث جيــب أن يكــون هنــاك إشــراف دائــم مــن ق
الوالدين على أطفاهلم فيما خيص استخدامهم لإلنرتنت، وهذا اإلشراف يكون عرب حتديـد األوقـات الـيت يسـتخدم فيهـا الطفـل 
اإلنرتنــت، أو علــى األقــل معرفتهــا، هــذا إىل جانــب ضــرورة وضــع الكمبيــوتر يف مكــان يــتمكن الوالــدان أن يتابعــا أطفــاهلم مــن 

نام فيها الطفل مثال، اضافة إىل ضرورة استخدام الربامج اليت تساعد األبوين على مراقبـة خالله حبيث ال يكون يف الغرفة اليت ي
مـا يفعلــه الطفـل أثنــاء اسـتخدامه لإلنرتنــت حـىت وإن كانــا غــري موجـودين جبــواره، كمـا جيــب علـى اآلبــاء تشـجيع أطفــاهلم علــى 
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