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 شكر وعرفان:

 "قال هللا تعالى: أعوذ با$ من الشیطان الرجیم.

الِِحینَ أَْدِخْلنِي بِرَ َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالِحاً َتْرَضاهُ وَ " ) 19( "ْحَمتَِك فِي ِعَباِدَك الصَّ
 النمل.

الشكر والحمد ( الواحد األحد حمدا كثیرا طیبا مباركا ولك یا رب على ما أنعمت علینا من 
 قوة وصبر الذي وفقنا بقضاء وقدر بانھاء ھذا العمل المتواضع.

ي اشرف على عملنا كما نتقدم بالشكر الخالص الى االستاذ المشرف "بن شعیبني محمد" الذ
ھذا وسھل لنا الطریق في انجاز ھذا البحث، الذي لم یبخل علینا بنصائحھ القیمة، حیث وجھنا 

 حین الخطأ وشجعنا حین الصواب فكان بذلك نعم المشرف ونعم األستاذ.

كما نتقدم بالشكر الجزیل الى أساتذة الكلیة الذین  ساعدونا والى كل األساتذة الذین درسونا 
مرحلة الدراسة الجامعیة وال ننسى كل من قدم لنا ید المساعدة من الزمالء واألصدقاء  طیلة

 من قریب أو من بعید.

 فألف شكر لكل ھؤالء وجزاھم هللا ألف خیر 

 

 نادیة ونصیرة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إھداء

إذا مالت الشمس إلى الغروب وزالت الھموم عن القلوب، وجلست أفكر في القریب والبعید، أن 
 ون لي في الذكرى نصیب، فالذكرى ناقوس یدق عالم النسیان ویذكر األصدقاء بالخالف.تك

 یسرني إن أھدي ھذا العمل إلى:

الى التي خصھا هللا دون باقي مخلوقاتھ بعاطفة الحب، یا من سھر اللیالي وحبل األماني، الى 
الحبیبة، رحمك هللا أغلى ھدیة، وأرق نسمة وأعطر زھرة، الى التي تحت أقدامھا الجنة أمي 

 برحمتھ وأفسح لك الجنان.

الى التي أكن لھا كامل التقدیر واالحترام وأفتخر بھا في كل زمان ومكان والى من كانت 
 بجانبي والى طریق الدراسة وطلب العلم: أختي الحبیبة والصدیقة أسمھان، 

ي وكانت بمثابة إلى أحن قلب واسع ودافئ، التي ساعدتني دون أن تمل طوال مراحل دراست
 أمي الثانیة، أھدي لھا ثمرة نجاحي وأقدم لھا باقة ورود العطرة أختي الحنونة سمراء.

دون أن ال أنسى كل من إخوتي الكرام الذین أشرفھم أھدي لھم ثمرة جھدي طیلة السنوات 
الجامعیة وأخص بذلك اخي ولید والمرحوم والعزیز على قلبي كثیرا رحمھ هللا نور الدین 

 خي خیر الدین، الى زھرة حیاتي وفرحة قلبي والى نور عیوني الصغیرة نورھان.وأ

والى الكتكوت وصغیر العائلة وبھجتھا نزار نور الدین إلى توأم روحي "ھواریة، مریم، 
 إكرام" إلى صدیقاتي "نصیرة، ریمة،ناریمان، غزالن، بدرة ،حنان ،أمینة ،سھام، دینا.

 أمال، بن عودة  إلى زمالئي في العمل: زلیخة،

 وكما ال انسي السید صالحي  بن عودة.

 والى كل من وسعھ قلبي ولم تسعھ ذاكرتي    

 نادیة                               
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 المقدمة

تي نعیشها في عصر القرن الواحد و العشرین و ما حملته الحدیثة ال االتكنولوجی  بفضل تطور  

حدث نوع من المزج بین الثقافات و الشعوب  ،هذه التكنولوجیا من وسائل و أجهزة مادیة و تقنیة

 و أصبحنا نعیش في مجتمع كوني واحد، هو ما یطلق علیه مصطلح القریة الكونیة الصغیرة

لثورة التكنولوجیة بناءها الفوقي لتهیمن به على ، و حملت اعلى حد تعبیر مارشال ماكلوهان 

                                  .   یونو التلفز    كل وسائل اإلعالم من بینها الفضائیات 

أن تها الثورة التكنولوجیة فنحن نستطیع ز ر فأفالتلفزیون هو من بین الوسائل الجماهیریة التي 

 یحدث في المجتمعات األخرى.نشاهد و نسمع بالصوت و الصورة كل ما 

و هذا إن دل على شيء فإنما یدل على قوة هذه الوسیلة التي انبهر لها أفراد األسرة نظرا لما   

 تحمله من برامج،  مسلسالت و أفالم متنوعة.                             

عدد الفضائیات ثر التلفزیون بدوره على تربیة و تنشئة فئة األطفال بشكل خاص و ذلك بتكما أ

و تدفق البث التلفزیوني من خالل برامج التسلیة، الترفیه و الثقافة        حتى أصبح من 

 أطفالنا.     یحملهوعیة الزاد الثقافي الذي ن العسیر أحیانا معرفة محتوى و

التي تبثها القنوات  ل الوطن العربي یقبل على متابعة األفالماطفأوالطفل الجزائري مثله مثل 

األجنبیة لملئ أوقات فراغهم من جهة و إلشباع فضولهم من جهة أخرى أي یمتصون شیئا 

بطال هذه األفالم ألنجدهم فجأة متأثرین مرة ب فشیئا ما تطرحه العولمة الثقافیة عبر هذه األفالم

و مرة أخرى بما ترسمه من سلوك موجه مقصود وعلى هذا األساس ارتأینا نحن طلبة علوم 

االتصال أن ننهج مسلك الكثیر من الباحثین الذین اهتموا بدراسة المادة اإلعالمیة اإلعالم و 

التي تقدمها وسائل األعالم بحیث سنتناول في هذه المذكرة دراسة تأثیر أفالم الرعب التلفزیونیة 

 على سلوك الطفل المتمدرس والنجاز هذا البحث قمنا بهیكلته وفق الخطة التالیة.

للدراسة، أین وجدت فیه تحدید إشكالیة البحث و  والذي جاء على شكل مدخلالجانب المنهجي 

الدراسة و دوافع اختیار الموضوع و المرتكزات   تندرج أسئلة فرعیة و الفرضیات و أهداف



، والمنهج المستخدم وتقنیة البحث، والدراسات السابقة  میالمفاهو المصطلحات تحدید النظریة،  

 هم صعوبات البحث .  أو 

التي و الفصل األول: الذي تناولنا فیه الطفل و التنشئة االجتماعیة حیث تضمن خمس مباحث 

ماهیة الطفولة، أهم مراحلها،  أسس نمو الطفل و ممیزاته،  ماهیة التنشئة  في تمثلت

االجتماعیة و أهم مراحلها بما فیها األسرة،  المدرسة،  جماعة الرفاق           و وسائل 

 اإلعالم.

و الذي تضمن على المباحث التالیة: عالقة الطفل  ،فصل الثاني: التلفزیون و الطفلال

بالتلفزیون، مكانته وأهمیته في حیاة الطفل، أسس اختیار البرامج التلفزیونیة الموجهة للطفل، 

 االیجابي والسلبي     ثر التلفزیونأو واهم المؤثرات التلفزیونیة الخاصة ببرامج الطفل وأهدافها، 

 .على الطفل

الفصل الثالث:اثر أفالم الرعب على سلوك الطفل.وهذا الفصل فقد احتوى على خمس مباحث 

وهي بدایة تاریخ ظهور األفالم السینمائیة.ونشأة أفالم الرعب واهم مراحلها، وأنواع أفالم الرعب 

جابي والسلبي و التأثیر االی   والسلوك وأنواعه والوقایة من تعرض األطفال لمثل هذه األفالم 

 ألفالم الرعب على الطفل.

أما الجانب التطبیقي:فقد تطرقنا فیه إلى التحلیل الكمي لالستمارات بعد تفریغها        في 

 أنهیناثم  مناقشة الفرضیات ،       مع الخروج بمجموعة من االستنتاجات  الجداول ، ثم

 علیها.العتماد ا التي تم ، ثم المالحق وقائمة المراجعالدراسة بخاتمة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

أین وجدت فیه إشكالیة البحث والفرضیات  للدراسةهو عبارة عن مدخل  الجانب المنهجي:

وأهداف الدراسة ودوافع اختیار الموضوع والمرتكزات النظریة، اإلطار المفاهیمي والمنهج 

 المستخدم وتقنیة صعوبات البحث.

 تحدید اإلشكالیــة : -1

 وهد العالم جملة من التطورات خاصة بعد ظهور ما یعرف بتكنولوجیا اإلعالم لقد ش        

إذ باتت المجتمعات مرتبطة ارتباطا وثیقا بوسائل اإلعالم  وما تقدمه باعتبارها  ،االتصال

تهم الیومیة واالجتماعیة أصبحت من األمور الهامة التي تؤثر على تفاعل األفراد في حیا

 األطفال. وباألخص

مكانة هامة  بین األفراد وخاصة فئة   فقد احتل وسیلة من وسائل اإلعالم  لفزیوناعتبار التو ب 

دون غیره من الوسائل  یمده من برامج متنوعة  ولما یتمیز به من خصائص نظرا لمااألطفال 

كونه یعتمد على المزج بین الصوت والصورة  من جهة  وتوجهه  كذلك األخرى،االتصالیة 

سهولة مجیة المتعددة المفتوحة على العدید من القنوات لاهور من خالل الشبكة  البر مباشرة للجم

 .متنوعالع و واسالجمهور الفئات  نقل رسائله إلى العدید من

أصبح محل  الوسیلة اإلعالمیة (التلفزیون)،الجماهیر لهذه  من قبل وبفضل اإلقبال الشدید  

ي بعض جوانبها بحیث أن محطات اإلعالم ف االجتماعیة للفرد ومحل الوالدین التنشئة

تتسارع لتقدیم  األفضل والجدید وصار هذا الجهاز األب الثالث  لكل طفل وأصبح  ویونيالتلفزی

وعلى الطفل بوجه خاص، ألنه  ر على حد سواء، الفقیرة والغنیة،له منزلة رفیعة بین كل األس

لسلب من خالل برامجه المتنوعة،  ومؤخرا دائما یقدم له الجدید ویؤثر علیه إما باإلیجاب أو با

تشهد المادة اإلعالمیة الغربیة تقدما عن باقي  البرامج بحیث تسعى  إلى زرع قیم غربیة في 

لكن المادة اإلعالمیة أصبح هدفها الوحید هو الربح  ،ظل التسلیة  واللعب والترفیه والتربیة

بحیث تشغل ذلك الطفل الراغب في مشاهدة  وتوسیع السوق دون االهتمام بالقیم العربیة للطفل 



نوع جدید من أشكال العنف الغربیة  البعیدة عن أخالقه العربیة وغرائزه الطفولة، لزرع أنماط 

 التقلید والمتابعة مما یخلق حالة من التشوه النفسي والقیم األخالقیة للطفل .

میین والنفسانیین  وعلماء من خالل هذه األفكار والنتائج والدراسات لبعض العلماء اإلعال

االجتماع ن بأن أفالم الرعب أصبحت تشكل خطرا على سلوك وأخالق الطفل             ألنه 

ما یصبح إنسان ضعیف الشخصیة وناهیك عن األحالم المزعجة التي تراوده أثناء نومه،  مما 

المرعبة فتولد فیه محب  یؤثر بالدرجة األولى على دراسته ونفیته  بسبب ما تقدمه  هذه األفالم 

 العنف وممارسته في حیاتهم الیومیة أو في انحرافهم  نحو الجریمة .     

وباألخص في دراستنا ركزنا  في معرفة تأثیر أفالم الرعب على سلوك  الطفل وذلك لإلجابة 

 على التساؤالت الجوهریة إلشكالیتنا هذه : 

 ى سلوك الطفل المتمدرس ؟  ما مدى تأثیر أفالم الرعب التلفزیونیـة عل -

  وتندرج تحت إشكالیتنا هذه مجموعة من التساؤالت الفرعیة وهي :

 مـا هي أسبـاب مشـاهـدة أطفـال أفـالم الرعـب التلفزیونیـة ؟

 مـا هي درجـة تـأثیـر أفـالم الرعـب التلفزیونیـة على سلـوك الطفـل ؟ و كیـف ؟

 التلفزیونیـة على وقـت الطفـل المتـمدرس ؟مـا هي درجـة تـأثیـر أفـالم الرعـب 

 الفرضیــــات : -2

 تؤثـر أفـالم الرعب التلفزیونیـة على سلـوك الطفـل المتـمدرس  بشكـل سلبـي.الفرضیـة العـامـة: -أ

 أمـا الفرضیـات الجـزئیـة فتمحـورت فیمـا یلـي: 

المـراقبـة األسـریـة لمـا  تؤثـر أفـالم الرعـب التلفزیونیـة بشكـل إیجـابي من خـالل  - ب

 یشـاهـده الطفـل.

انعـدام المـراقبـة األسـریـة لمـا من خالل تؤثـر أفـالم الرعـب التلفزیونیـة بشكـل سلبـي  - ج

 یشـاهـده الطفـل.

 تحـدیـد المـوضـوع و أهمیتـه: -3



فنا وهد المتمدرس،  على سلوك الطفل التلفزیونیة یتمثل الموضوع في تأثیر أفالم الرعب

 من وراء قیمنا بهذه الدراسة هو الوصول إلى األهداف التالیة : األساسي 

 األطفال . سلوك معرفة مدى تأثیر هذا النوع من األفالم على-أ

 معرفة االحتیاجات التي تلبیها أفالم الرعب للطفل .-ب

 متابعة األطفال لهذه األفالم. كامنة وراءالكشف عن العوامل ال-ج

 ات التي یتبناها ویكتسبها الطفل من خالل متابعة هذه األفالم .إبراز السلوك-د

اآلثار السلبیة التي تتركها تلك النوعیة من األفالم على شخصیة الطفل وتنشئته،  معرفة-و

وذلك باعتبار التلفزیون وسیلة للتنشئة االجتماعیة ویعتبر وسیلة هامة في األسرة وتنمیة الطفل 

 سواء.وتؤثر على شخصیته على حد 

تم اختیارنا لهذا الموضوع تأثیر أفالم الرعب التلفزیونیـة على  دوافع اختیار الموضوع : -4

 سلوك الطفل لدافعیین أساسیین هما :

 الذاتیة : -أ

 الرغبة والمیول الشخصي في معرفة مدى تأثیر أفالم الرعب  على سلوك الطفل . -

ائل اإلعالم المهتمین بما  تقدمه وس طبیعة التخصص في علوم اإلعالم و االتصال ومن -

 ، خاصة لشریحة األطفال .إعالمیة  المختلفة من مواد

ألن التلفزیون وسیلة متاحة لجمیع األسر ولكونه ال یبث المشاهد اإلباحیة والمواضیع  -

 الصاخبة فإن األسرة عادة تسمح للطفل بمشاهدته دون قیود.

 موضــوعیة:  -ب

 میداني اإلعالمي .اإلقتراب من العمل ال -

 التوصل إلى نتائج تخدم البحث العلمي وتفتح مجاالت جدیدة للبحوث األخرى . -

التعرف على سبب إقبال األطفال على مشاهدة هذه األنواع من األفالم بصفة كبیرة وكیفیة  -

 تأثیره  على سلوكهم النفسي والفكري .



 :منهج الدراسة وأداتها  -5

من العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه هو مجموعة المنهج: –أ 

في  ویساعد الباحث ،إذ هو الذي ینیر له الطریق ،بالتالي فالمنهج ضروري للبحث العلمي

 ) 1(ضبط أبعاد ومساعي األسئلة والفرضیات الخاصة به

 الموضوع . لهذا اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من التقنیات وذلك حسب ما تقتضیه طبیعة

تأثیر أفالم الرعب التلفزیونیة على سلوكات الطفل المتمدرس استخدمنا لكي یمكن وصف ظاهرة 

وهو عبارة عن استقصاء ینصب على ظاهرة           من الظواهر  المنهج الوصفي التحلیلي

(كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العالقة بین عناصرها .
2 

( 

أیضا بهدف وصف خصائص وأبعاد هذه الظاهرة  كما اعتمدنا على البیانات والمعلومات 

 وبالتالي تنظیمها وتحلیلها للوصول إلى النتائج المرجوة.

  :األداة  -ب

فاالستبیان عبارة عن   بحثنا هذا على تقنیة االستمارة، اعتمدنا في لقد : تبیاناالس -1

وع معین تقدم لعینة من األفراد وذلك لإلجابة عنها،   مجموعة من األسئلة تدور حول موض

وتعد هذه األسئلة في شكل واضح بحیث ال تحتاج إلى شرح إضافي وتجمع معا في شكل 

 . )3(استمارة 

خصصنا االستمارة بالمقابلة التي أجریناها مع عینة من األطفال على أنها تحتوي           

مارة مغلقة أي تحدید اإلجابة، وفي نفس الوقت تكون     على مجموعة أسئلة، بحیث تكون االست

  في شكل مقابلة.

 أي قمنا نحن بطرح األسئلة مباشرة مع المبحوثین .

                                                           

 1
،دیوان المطبوعات  الجامعیة المطبعة الجھویة ، على منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة  تدریباترشید زرواتي، -   

 .7، ص  2008، 3قسنطینة ، ط
2
 . 29، ص 1984، الجزائر، 1،ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب مناھج البحث في علوم التربیة وعلم النفس رابح تركي، -   
 3

 . 131، ص  2009،  2، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط  بحث اإلجتماعيمدخل لمنھجیة الأحمد عیاد ،  -  
 



  .بمقابلة المبحوثین ویمأل معهمبحیث یقوم الباحث فیها ، واعتمدنا على االستمارة بالمقابلة

الفئة األطفال ویصعب علیها مأل واعتمدنا على هذا النوع من االستمارة ألن عینة بحثنا من 

 االستمارة بمفردهم . 

لقد قمنا بمقابلة مع األطفال  الطور االبتدائي  باعتبارهم مجتمع البحث وارتأیت أن المقابلة  

 هي االختبار المناسب وذلك للحصول على بیانات ذات مصداقیة أكثر . 

 عینة الدراسة:  -6

لك بالدراسة االستطالعیة للتوصل إلى مجتمع البحث لقد قمنا كذالدراسة االستطالعیة : -أ

 .وتعیین العینة،   وٕاسقاط الموضوع  بحیث تماشینا مع الظاهرة وضبطها  

وتم اللجوء إلى أسلوب العینة   ،تعتبر العینة مجموعة صغیرة من مجتمع البحث العینة: -ب

حث المیداني،   ویطبق لكونه أهم األسالیب التي تتمتع بخصائص عملیة مسلمة لمجریات الب

سنوات  6       هذا البحث على عینة  متمثلة في مجموعة من األطفال یتراوح سنهم ما بین

)4(سنة  وهي مرحلة الطفولة المتوسطة  وهذا على أساس هذه الفترة  12إلى 
. 

دى تعتبر فترة الدخول المدرسي هي المدة الزمنیة الجیدة والمناسبة لمعرفة درجات التفكیر ل -

  بالمدارس االبتدائیة.أطفال األطفال،   فقمنا بإجراء استمارة بالمقابلة مع 

أما بخصوص نوع العینة فهي عینة قصدیة وتعرف تحت أسماء متعددة مثل العینة الغرضیة أو 

العینة العمدیة أو العینة النمطیة ، وهي أسماء تشیر كلها إلى العینة التي یقوم الباحث باختیار 

بطریقة تحكمیة ال مجال فیها للصدفة ، بل یقوم هو شخصیا باقتناء المفردات الممثلة  مفرداتها

 .    )5(أكثر من غیرها لما یبحث عنه من معلومات وبیانات
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 . 117، ص  1998 ، ، دار الفكر العربي ، مصر ، د ط إعالم الطفل محمد معوض ،  -  
5
 .197 ،ص2005، 2دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،طمناھج البحث في علوم االعالم االتصال ، احمد مراسلي ،  - 



 المفاهیم والمصطلحات :تحدید  -7

 التأثیـــر : -1

الشيء و التأثیر بمعنى  من الفعل أثر،   یؤثر،   تأثیرا،   واألثر هو ما تبى من أ * لغـــة :

 .)6(أثر فیها تأثیرا أي ترك فیها أثرا 

هو التغییر الذي یطرأ على مستقبل الرسالة اإلعالمیة حیث یمكن           ب* إصطالحا:

من خاللها لفت االنتباه ویستطیع إدراكها وفهم  معناها باإلضافة إلى أنها تضیف إلیه معلومات 

تعدیل  اتجاهه أو اتجاهاته  القدیمة وخلق اتجاهات  جدیدة  جدیدة وتدفعه  إلى العمل على

 بالتأثیر هو ما تتركه البرامج  التلفزیونیة  على سلوكیات واتجاهات المشاهدین. "” والمقصود 

وهو أیضا  نتیجة غیر مقصودة وغالبا ما تكون غیر متوقعة أي تترقب فعل أو حادثة ولكنها 

لة وعن طریق مراحل من الحوادث التي حدثت  بدورها نتیجة  تنتج عنه مباشرة وٕانما تأتي سلس

 . )7(الفعل األصلي  

لقد أخذ بعدا إنسانیا لتشیر إلى القدرة في تغییر أفعال األخرین وأفعاله تتغیر  مفهوم آخر : 

 . )8(من دون علم منهم  

ذي هو الطفل المتمدرس والهو التغییر الذي یطرأ على التعریف اإلجرائي للتأثیر: -ج

وذلك بالنسبة للمشاهد والمستمع والقارئ فقد اإلعالم عبر وسائل ،المیةمستقبل الرسالة اإلع

تلفت الرسالة انتباهه ویدركها وقد تضیف إلیه معلومات جدیدة وتكون إما غریبة عن واقعه وٕاما 

  .بالنسبة له جدیدة أو تغییر من حیاته القدیمةإضافة في حیاته وقد تغرس فیه اتجاهات 
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 . 28ص ،  1، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، ط  اإلجتماع لمقاموس عمحمد عاطف غیث ، :   
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 . 14، ص  1999، 3دار الفكر ، القاھرة، ط  ، مدخل إلى اإلتصال والرأي العامعاطف عدلي عبد العالي ، :   
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،المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع رة ، مجد، تر، جورج كثومعجم العلوم اإلنسانیة جان فرانسوا دوروتیھ ، :  
 .179 ،ص2009 ،1،بیروت،ط



 أفالم الرعب : -2

،   جاء من الفعل : رعب هو فعل جاء من  :معناه الفزع والهلع والخوف لغــــــــة:الرعب –أ  

،   أو نقول :    رعب  ،   أفزعه ،   أخافه خوفه الفعل رعب یرعب رعبا أي رعبه الحیوان

 . )9(م والرعب : آه یا أمي ! عرفت الجوع واآلال ،   مثل ،   أفزعه الولد   أي خوفه

 .)10(حول القتل والضرب والجرائم   األفالم المخیفة التي تدور : أفـالم الرعب

 اصطــالحا: 

هو نوع من اإلنتاج السینمائي یسعى للحصول على رد فعل عاطفي سلبي  من أفالم الرعب : 

ألحیان المشاهدین من خالل اللعب بمخاوفهم البدائیة ومسلسالت وأفالم الرعب في كثیر من ا

أو سینمائیا یتناول  له عمال درامیاتنجح عندما یستجیب لها المشاهد حتى وٕان كانت تقدم 

،  إال أنها تتداخل مع الخیال والعمل الخارق وأنواع أخرى من اإلثارة المواضیع  المكررة،

ز ویتناول غالبا موضوعات تمس مكامن وكوابیس المشاهد ومخاوفه الخفیة التي یشرفیه االشمئزا

 . )11(والرعب من أمر مجهول 

والذي بدوره یتناول قصص بذاته أفالم الرعب هي إنتاج  سینمائي قائم  التعریف اإلجرائي: 

أسطوریة وروایات خیالیة مرعبة تأتي في قالب فیلم رعب من خالل إقتحام قوة شریرة أو 

الدماء والذئاب ومصاصي األشباح الیوم وتشكل مشاهدا تشمل كثیرا من لعالم شخصیة خارقة 

 .الضاریة 
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 إلكتروني).رابط ،(80ص ،،2008 لمعجم الفنيا ،بدر شاكر السیاب  -  
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  لغــة : الســلوك -3

{ هو األفعال  الظاهرة مباشرة والمتضمنة كالتفكیر أو التأمل الذي یمكن االستدالل علیه 

 .)12(بواسطة مالحظة األفعال المباشرة  المرتبطة به } 

االجتماعیة { هو أیضا السلوك أو الفعل الذي یسلكه المرء بالنسبة للمتطلبات والمستلزمات 

والبیئة الجماعة التي ینتمي إلیها أو إزاء األفراد اآلخرین من أعضاء الجماعة  وحیال

 .)13(}  االجتماعیة

یعتبر السلوك أهم من الفعل ألنه یشمل على كل  ما یمارسه الفرد ویفكر فیه،    اصطالحا :

 .)14(ویشعر به،   بغض النظر عن القصد والمعنى الذي ینطوي علیه } 

بمعزل عن میول   یمكن مالحظته أو استنتاجه أو وصفه  االجتماعي الذيهو الفعل و -

 الفاعلین االجتماعین،   القیم العقائدیة واالتجاهات .  

یقوم بها الفرد  بما فیها األنشطة  التي یمكن   بةاستجاهو أي رد فعل أو   السلوك أیضا :

األنماط العقلیة والمعرفیة والخیاالت الجسمیة التي یمكن قیاسها و ،والتغیرات مالحظتها

 واالنفعاالت.

به الطفل المتمدرس ذو الطور هو أي سلوك یعتنقه ویتمسك التعریف اإلجرائي للسلوك :

ته الیومیة  ویظهر هذا السلوك على شكل أفعال أو ردود أفعال اویمارسه في حیاالبتدائي 

  البعض أو اتجاه اآلخرین .اتجاه بعضهم  عائلته أو أصدقائه وأقوال  بین أفراد 

 التي یعتنقها. قدات واألعراف والقواعد السلوكیةالعملي للمعت وأیضا قد یكون التطبیق

"إن مفهوم الطفل لغة هو المولود  مادام  ناعما رخصا الولد حتى البلوغ وقد  الطفــــل :-4

یر  من كل شيء یستوي فیه المذكر والمؤنث  وجمعه أطفال  ویطلق لفظ  الطفل  على الصغ

)15.( 
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، 1ط ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، معجم المصطلحات الحدیثة في علم النفس  واإلجتماع ونظریة المعرفة سمیر سعید حجازي ، -   

 . 206، ص  2005
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  .291،ص 2010،، دار أسامة للنشر والتوزیع ، األردن  معجم علم اإلجتماععدنان أبو مصلح ، -  
 ،1369، ص 2003،  1، ط ، المجلد الرابع ، دار الفجر للنشر والتوزیع ة اإلعالمیةالموسوعمحمد منیر حجاب ، -3  
 



ویعرف الطفل  بأنه الصغیر من كل مولود ذكرا كان أم أنثى  الذي لم یصل  بعد  اصطالحا :

(إلى مرحلة الحلم  
16
( . 

ویعرفه عدنان السبیعي  بأنه " ذلك اإلنسان الذي یولد ضعیفا عاجزا  ال حول وال قوة،   وال  -

بت نفسه ویظل ینمو فیكتسب القوة  التي یستطیع أن یطعم نفسه وال یتحرك بإرادته  أو یث

تساعده  على أنه یمتلك  نفسه وجسده،   ویتعلم الوظائف وأسالیب  العمل التي تساعده على 

 ).17(أن یعتمد على ذاته  في تحصیل معاشه وتأمین  حاجیاته "

 )18("بالحقوق الخاصة به  طیع التمتعالطفل: "هو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر،   فیست -

ما بین  الرضاعة  فترته مابین التي تمتد الطفل كائن حي صغیر التعریف اإلجرائي : -

أول مرحلة  ر تعتبتتمحور حول الطفولة المتأخرة والمتوسطة بحیث مرحلة التي الوهي  والمراهقة

منذ والدته في تكوین  شخصیته وفترة النمو  له،  بحیث هذه المرحلة  یكتب الطفل  یمر بها

ا الطفل  العادات والمهارات واالتجاهات والمیول الفعلیة واالجتماعیة  وهي فترة االعتماد فیه

 على األبوین خاصة بالنسبة لعلماء االجتماع .

التلفزیون:                                                                                           -5

ن  من الناحیة العلمیة،    بأنه طریقة  إرسال  واستقبال  الصورة  هو نظام  التلفزیو  لغــة :

طیسیة  والكابالت امغن والصوت  بأمانة  من مكان  إلى آخر  وبواسطة الموجات  الكهرو

 )19((األلیاف البصریة ) والقمار الصناعیة  بمحطاتها  األرضیة  في حالة البث كبیرة المسافة  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 . 611،   ص 7،1991،   المؤسسة الوطنیة  للكتاب،   الجزائر،   طالقاموس  الجدید للطالبعلي بن ھادیة وآخرون،   - 15
 . 33،ص 1،1990ط دار الفكر عمان  .   أثر وسائل اإلعالم على الطفل،صالح ذبیان ھندي،    -16

 .33، ص1،2002، دار الفجر المعاصر ، بیروت ، ط الصحة النفسیة ألطفال الحضانة والروضة، عدنان السبیعي-3

 . 73، ص 2005، 1طنشر وتوزیع ، وھران ، لل، دار الغرب مبادئ في التنشئة اإلجتماعیة ، عبد العزیز خواجة -4
 

.                 148،ص 1،2003، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط ائلھ، مفاھیمھ ، نظریات وسفضل دلیو ،اإلتصال   19
  



 اصطـالحا:

و أوسع  وسائل  االتصال  الجماهیري  انتشارا  وأهمها  في نشر  المعلومات  : هالتلفزیون 

وتعدد خصائصه  في االعتماد  على الصورة  والمتحركة  والملونة  والمتعددة األحجام  والزوایا 

والصوت،وتنوع برامجه  وظروف المشاهدة العائلیة  في معظم األحیان ،   ولعدم ضرورة  

 )20(الكتابة  للتعامل  مع مخرجاته  بعكس  الجرائد  والمجالت المعرفة  للقراءة و 

أیضا هو من أهم  الوسائل  السمعیة  البصریة لالتصال  الجماهیر عن طریق  بث برامج 

وتعني   VISION) ( وتعني البعد )  والثاني : TELEمعنیة  تتكون من مقطعین  األول (

 )21(  «ة  عن بعد ) الرؤیة  أي كلمة (تلفزیون)          (الرؤی

 التعریف اإلجرائي للتلفزیون:

و یعتبر أیضا من أهم الوسائل اإلعالم  السمعیة البصریة  انتشارا على مستوى العالم  

ویعتبر من الوسائل  الحدیثة جدا،   لتنوع برامجه  والخصائص  الجیدة  والممتازة ،   التي 

 .وألنه یجمع بین  العائلةبرامجه لتنوع الصغار و وخاصة األطفال تجدب  المشاهدة  

  : ةالنظــری الخلفیة -8

 نظریة الغرس الثقافي :-أ

تقوم هذه النظریة على فكرة أن وسائل االتصال وخاصة التلفزیون بشكل إدراكات الجماهیر  «

والعالم الحقیقي  وبنائهم للوقائع االجتماعي من حولهم واألفراد الذین یشاهدون برامج  التلفزیون 

درجة أكثر من غیرهم  یختلف إدراكهم  للواقع االجتماعي  عن األفراد الذین یكون تعرضهم  ب

أي إلى العملیة التي یتم من    « LA CALTUVATION »أقل ویرجع مصطلح الفرس  

 . »   خاللها زرع صورة  معینة أو رموز الواقع  االجتماعي  من خالل  وسائل االتصال
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والمداومة    الناتج عن التعرض لبرامج  التلفزیون ي التعلم العرضيه« ونقصد بهذه النظریة :

ة  ومنظمة  تنمي لدیه  اعتقادا  بأن العالم المشاهد  على الشاشة  علیه ولفترات  طویل

 (22)» التلفزیونیة  یعكس  صورة طبق األصل  عن العالم المعاش"

یقعون ضحیة  الخوف  والشعور  فاإلنماء أو الفرس الثقافي  یفترض بأن كتیفي المشاهدة  «

بالتهدید والتشاؤم  وقلة الثقة  والشعور باالغتراب  وأن كمیة الجمهور تختلف  ویتفاوتون  في 

 )23(   »المشاهدة إلى معتدل  إلى قلیل  إدراكهم  من حیث كمیة  المشاهدة للبرامج  من كتیف

بخصائص  منها قیامه بدور روایة   لدى  األطفال  لتمتعه للغرس وأن التلفزیون  هو وسیلة    «

لدى  بعض الشباب   تغرسالحكایات  وٕامداد  الطفل  بالمعلومات  وتكرار الصور  الذهنیة وقد 

واألطفال الثقافة الغربیة  من حیث  التقلید  في الحیاة  الواقعیة  وذلك  بسبب التعرض المكثف  

 . » القنوات الفضائیةلمثل  هذه البرامج  واألفالم  والرسوم  المتحركة  و 

استحوذت دراسة تأثیر  التلفزیون  على سلوك  الطفل  على اهتمام الباحثین   مرتكزات النظریة :

مما أدى إلى  تعدد النظریات  اإلعالمیة  التي حاولت  طرح تصورات  نظریة یمكن  من 

 دراستنا هذه. خاللها  فهم تأثیره على سلوك  الطفل  إن النظریة  التي ارتكزنا علیها في

} التي تنص على قدرة  وسائل اإلعالم على القذیفة  السحریة { نظریة التأثیر  المباشر : -ب

،   حیث یتلقاها كل فرد المیةتأثیر المباشر  على الجمهور و األطفال هو مستقبل الرسالة اإلع

وردود  أفعال    من األفراد الجمهور بطریقة مباشرة ومتشابهة  وهي ما تعرف بتفسیر  األسباب

الجمهور بطریقة  مباشرة  ومتشابهة  وهي ما تعرف  بتفسیر  األسباب  وردود أفعال  

الجمهور،  الذي یستقبل الرسالة اإلعالمیة  عند تعرضهم لوسائل  اإلعالمیة  وبالتالي  تأثرهم 

ل  الرسائل بها  وبالتدریج بدا االهتمام  بفكرة الفرد  كجزء من الجمهور الكبیر حیث استقبا

اإلعالمیة  من خالل  التعرض لوسائل اإلعالم  أو عن طریق آخرین من ما تعرضوا  للتأثیر 
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وسائل اإلعالم وخاصة ترتكز على التلفزیون  كوسیلة إعالمیة صوت وصورة سمعیة بصریة 
.)1( 

الفردیة    وقاموا بدورهم بنقل هذه الرسائل  اإلعالمیة  إلیها باإلضافة إلى اختالف وجهات النظر

للشخصیات التي  تستقبل هذه الرسائل  اإلعالمیة  مما یؤدي إلى احتمال تنوع  في التأثیر 

"” میلفین  دي فلیر   و ساند رابول  روكیش "” بتنوع الفردي للطفل  ومن رواد هذه النظریة 

روق  الفردیة  بالرغم من أن أفكارهما  تبدو متشابهة  لنظریة القذیفة  السحریة  لكنها تصنع  الف

التي تسبب اختالفات في التأثیر  وبالتالي ردود أفعال  واستجابات  مختلفة نحو  الرسالة 

 المعرضة    .

 

_____________________ 
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من خالل ذلك یمكن تعلم السلوك العنیف  من خالل نظریة التعلم من خالل المراقبة :  -ج

لبرامج العنف وهذه النظریة تقوم بتسلیط  الضوء على البرامج التلفزیونیة العنیفة  مشاهدتنا 

بحیث لها تأثیر بصورة أفضل على األطفال  الصغار الذین هم في سن  التشكیل والنمو عندما 

تؤثر البیئة  تأثیرا  كبیرا  على ما یتعلمونه من ناحیة المبدأ ، إن قام التلفزیون  بدور األب 

ل  فإنه بالتأكید  سیعلم السلوك لألطفال  وبعد ذلك  وأثناء حیاة الطفل ،عندها یصبح البدی

السلوك واضحا یتعزز العنف الذي یتعلمه  في السنوات  السابقة،   أما بالنسبة للطفل  الحیوي 

أو سهل اإلثارة ویمكن تطبیق نظریة التنفیعلى الموظف الذي یستعمل  التلفزیون لالسترخاء  

 .  )24(فیس عن كبته خالل مشاهدته ألفعال اآلخرین وذلك عند مشاهدته للتلفزیون والتن
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من خالل الدراسات السابقة التي تحدثنا علیها، خاصة ظاهرة تأثیر  أفالم الرعب   على الطفل  

 وتأثره الشدید البالغ بها . 

 الدراسات العربیة : -1

تدور هذه  الدراسة  حول سیكولوجیة  البرامج اإلعالمیة للطفل حیث  ـل :دراسة كاظم آبـــ –أ 

في هذه الدراسة أن األطفال  یقومون بتقصص صفات الشخصیات  الخیالیة  في  ( آبل )أكد 

األفالم  الغربیة األجنبیة ومنها سوبرمان، باتمان،   الرجل العنكبوت  ورأى بأن هذه 

عربیة اإلسالمیة ومخالفة  لعادات وقیم المجتمع،   كما أنها الشخصیات بعیدة عن  الثقافة ال

تثیر لدى األطفال الخوف  الزائد والذي یخلق لدیهم مشكالت  فیزیولوجیة  كاضطرابات النوم 

أنه كلما عانا الطفل من  إلى(آبل )  مثال أو األحالم  المزعجة ومن جهة أخرى أثار

تمال  تذكر لبرامج العنف التي شاهدوها في اضطرابات نفسیة وشعور بالعدوان ازداد اح

التلفزیون ومنه فإن برامج العنف والخیال العلمي والرعب  تخلق لدى الطفل شعورا مخادعا بأنهم 

یعیشون بالفعل تلك الحوادث والمخاطر التلفزیونیة مما یجعلهم یكسبون سلوكات عنیفة من 

 خالل مشاهدتهم ألبطالهم المفضلین . 

كتورة  أمال فلمبان  وأستاذة في علم االجتماع  بجامعة  الملك عبد العزیز دراسة الد -ب

 بالمدینة المنورة  : 

هناك عدة متغیرات  تحدد مدى تأثیر هذه النوعیة من األفالم على سلوك الطفل أولها المرحلة 

العمریة خاصة في السنوات الخمس األولى، ألن الطفل یتلقى ویخزن المعلومات  والصور 

التالي تأثیرها قوي ومباشر على سلوكه وردود أفعاله وثانیا عدد الساعات  وكثافة المشاهدة وب

ونوعیة األفالم والبرامج  باإلضافة إلى معرفة نشاطات الطفل طول الیوم  وهل هو وحید أم لدیه  

ف إخوة كل هذه العوامل قد تكون لها عالقة وطیدة ومضطربة  بحیث یتأثر الطفل لمشاهدة العن

والرعب، وشددت فلمبان على دور األهل في التوعیة  وأن یكون هناك تنوع في البرامج التي 

یشاهدها األطفال مع ضرورة الرقابة  الذاتیة لألسرة  على نوعیة األفالم  والبرامج  باإلضافة  



لما للمشاركة  والتحاور معهم، مشیرة إلى أنه ككلما قلت عدد الساعات المشاهدة  مع التنویع ك

         قلت نسبة تطبع سلوك الطفل وتقلیده لما یشاهده على التلفزیون .

 الدراسات الغربیة :  -2

هو أستاذ علم النفس في (جامعة إیلینو ) جاءت دراسة :  1985روببل هویسمان عام  -أ

ا،   واسعة  النطاق  إذ شملت  ستة بلدان: الو م أ، أسترالیا، فلندا، إسرائیل، هولندا، بولونی

ونتیجة استماراته والمالحظات المیدانیة وكذا الحوارات مع األباء  توصل إلى وجود  عالقة 

سببیة تقول : تزید نسبة مشاهدة العنف  التلفزیوني  من معد العدوانیة  الطفیلة أیا كان البلد 

 الذي ینتمي إلیه  الطفل .

إن معدالت  والثقافة (الیونیسكو) :   دراسة علمیة منظمة  األمم المتحدة  للتربیة والعلبوم-د 

 22عن عمره  یقض أمام  شاشة التلفاز  18مشاهدة األطفال العرب للتلفزیون قبل أن یبلغ  ال 

ألف ساعة  یقضیها في المدرسة خالل المرحلة نفسها، مشیرة    إلى أنه  14ألف ساعة مقابل 

للتلفزیون من ثالثة ساعات  و زاد معدل العالي لمشاهدة  الطفل   21مع بدء القرن  ال 

عشرون دقیقة یومیا إلى خمس ساعات و خمسین دقیقة نتیجة االنتشار الواسع  للفضائیات 

 التلفزیونیة .

وتؤكد الدراسات  أن مشاهدة  األطفال  لبرامج التلفزیون  لفترات غیر محددة  ودون رقابة  

عدم التعاون مع اآلخرین  وعدم اإلحساس ( تفرز سلوكات  أبرزها السلبیة األنانیة  و  وٕانتقائیة

 بمشاعرهم  بل السخریة منهم  إلى جانب  التقلید  األعمى  لآلخرین في كل شيء).

 

وعنوان هذه الدراسة: أثر التلفزیون على  1984عدوان  الدراسة العربیة : دراسة سوسن نایف

سنة  بدراسة  أراء أولیاء  18و  1سلوك األحداث الذكور واإلناث ممن تتراوح أعمارهم مابین  

أمور األحداث وفئة من األحداث أنفسهم وكذلك بعض المختصین في مجاالت  اإلعالم وعلم 

متخصص من  30ولي  100حدث و  300النفس االجتماع، حیث بلغ  حجم العینة  

 وجغرافیة متباینة  مستویات ثقافیة واجتماعیة  واقتصادیة



سة إلى العدید من النتائج أهمها تأثیر التلفزیون          توصلت هذه الدرا نتائج الدراسة :

على السلوك االجتماعي للطفل وأن له آثار إیجابیة كالفوائد  الثقافیة  العامة  والمعلومات  

العلمیة واالبتعاد عن اللهو الضارة، أما اآلثار السلبیة فتمثلت في السهر إلى وقت متأخر  لیال،   

رسیة  وتقلید العادات البیئة من مجتمعات أخرى واالتجاه نحو مجاالت إهمال الواجبات  المد

  . )25(أخرى مثل الحب،   الجنس،  والعنف،   التمرد

 : 1992دراسة هیرولد 

: دراسة تحلیلیة  للبحوث والدراسات التي أجریت على أثر مشاهدة التلفزیون  عنوان الدراسة{ 

 على سلوك األطفال }.

هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر مشاهدة التلفزیون        على تهدف  هدف الدراسة:

سلوك الطفل االجتماعي، خصوصا السلوك السلبي كالعنف والعدوان والجریمة ومدى إدراك 

الطفل لحقیقة ما یراه وما إذا كان یمكنه التمییز بین ما هو حقیقي أو یتمنى حدوثه   في الواقع 

 و مبالغة  قد تكون خیالیة  أو غر حقیقیة . وبین ما یشاهده من تهویل

 ومن نتائج هذه الدراسة :

استطاعت الباحثة أن تستخلص من هذا التحلیل  أن الواقعیة هي أهم عامل في تحدید تأثیر 

التلفزیون على المشاهدین في مجال السلوك االجتماعي ومن ثم فإن الباحثة ترى              

أكثر قدرة على التمییز بسهولة بین الواقع والخیال بعكس األطفال  أن األطفال األكبر سنا هم

الصغار الذین ال یستطیعون التمییز بین التمثیل أو الخیال  والواقع الفعلي الذي یعیشونه،   بل 

 )26(أنهم یمیلون إلى تصدیق كل ما یرونه أو یسمعونه ویعتقدون أنه واقعي أو حقیقي تماما)

 ي : صعوبات البحث العلم -9
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لكل  بحث علمي  صعوبات ومعوقات تحول دون إجرائه  بصورة  كاملة ونحن  أصحاب  -

 المذكرة  قد تعرضنا إلى مجموعة من الصعوبات  نذكر منها :

 الذي اخترنا هي شائك الرتباطه بأنواع كثیرة من العلوم  ومنها علوم األحیاءالموضوع : -

ع كل العلوم اخترنا موضوع عمیق ومختلف  ومتعدد والبیولوجیا وألن العلوم اإلنسانیة تجم  

 المستویات،   فالطفل متعدد  األبعاد ومعقد التكوین  والنمو .

 

 لدى الطفل صعوبة التمییز بین السلوكات العدوانیة  والوراثیة  المكتسبة . -

 التعامل مع األطفال بحد ذاته صعب جدا بحیث لیحسنون فهم األسئلة . -

 المتعلقة بظاهرة أو إن صح القول أفالم الرعب .قلة المراجع  -

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمــهید:                                                                                  

م حیث تطور مفهوم الطفولة 19إن دراسة الطفولة دراسة علمیة منذ النصف األخیر من القرن 

اسة لیجعل من الطفل مركز اهتمام لدى المربیین و غیرهم من ذوي االختصاصات التي تهتم بدر 

النمو و مشاكل هذه المرحلة، فصار االهتمام بالفروق الذاتیة عند الطفل و مراعاة لظروفه 

المتغیرة واستعداداته الوراثیة أو المكتسبة من أهم النقاط الرئیسیة  لعلماء التربیة و علم النفس 

ي أعطت الطفل خاصة وهذا بعد التغیرات التي حصلت في األنظمة االجتماعیة و القانونیة الت

 األولویة للطفل في المجتمع و ذلك بعد الصعاب التي تعرض لها في المراحل التاریخیة السابقة.    

ففي هذا الفصل تطرقا إلى ذكر ممیزات الطفل و مراحل نموه، كما أبرزنا التنشئة االجتماعیة  –

 .و مـراحلهـا و العـوامـل المؤثـرة في تنشئـتـه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 لطفل:ممیزات ا -ب

یختلف األطفال عن بعضهم البعض من حیث استعداداتهم الموروثة التي تتضمن قدراتهم   

العقلیة و صفاتهم االنفعالیة و المزاجیة و تكوینهم الجسماني إن مثل هذا االختالف في السمات 

األساسیة لتكوین الشخصیة یدعون للقول بأن كل طفل یعتبر شخصا مستقبال متمیزا عن غیره 

 طبیعته الخاصة إنه یستجیب بطریقة خاصة لما یتعرض له من مثیرات في حیاته،   وأنله 

التركیبات العائلیة الداخلیة و تكامل أطراف األسرة و مناخها و طبیعة البیئة المنزلیة لها كفیلة 

 .)27(لتشكیل شخصیة الطفل و تمیزه عن غیره كما یدخل في هذا التشكیل 

ي السنوات األولى في حیاة الطفل نجد الذكور و اإلناث غیر اختالف الجنس:ألنه ف-ا)  

             28متناظرین و عندما یتقدم السن بهم قلیال، نالحظ مظاهر الفرق بینهم.

الحرمان من احد الوالدین: من العوامل األساسیة التي تدخل في تشكیل طبیعة الطفل و -ب)  

 اضطراب في شخصیته.       حرمانه من احد الوالدین أو كالهما یؤدي إلى

دخول الطفل المدرسة:عند دخول الطفل المدرسة فإنه یندمج مع أطفال یعرفهم       أو ال -ج)

 یعرفهم. 

العوامل الوراثیة : تلعب العوامل الوراثیة دورا هاما في تحدید خصائص النمو منذ اللحظة -د) 

 التغذیة و النضج          و التعلیم.   األولى التي تتم فیها عملیة األنصاب بالرحم منها عامل

و       و باعتبار الطفل وحدة بیولوجیا تطور جزءا متكامال من وحدة اكبر هي وحدة البیئة

یعتبر الجانب االجتماعي هو أهم جوانب البیئة في حیاة اإلنسان و في تكوین شخصیته و یمر 

ات و المهارات           و األدوار الطفل بفترة حرجة عندما یستمد مجموعة القیم و االتجاه

التي تشكل شخصیته و تؤدي إلى اندماجه في مجتمعه و لهذا تعد هذه العملیة ضروریة لتكوین 
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ذات الطفل وتطویر مفهومه عن ذاته كشخص و خاصة من خالل سلوك  االخرین و اتجاهاته 

                                      ).29(نحوه

 :لمراحل نمو الطف-ج

   الطفولة المتوسطةمراحل فرعیة وهي:الطفولة المبكرة و تشتمل مرحلة الطفولة على ثالثة 

 الطفولة المتأخرة و سنستعرض فیما یلي مظاهر النمو في لكل مرحلة من مراحل الطفولة.      و 

تمتد هذه المرحلة من ثالثة سنوات إلى خمس سنوات ویطلق علیها المرحلة الطفولة المبكرة:-1

  )30(رحلة طفل ما قبل المدرسة و فیما یلي استعراض لمظاهر النمو في هذه المرحلة:م

 تمتــاز مظاهر النمو الجسمي في هذه المرحلة بمیزات عدیدة منها:  النمو الجسمي:-أ

 الزیادة في الوزن.  -

 الزیادة في الطول. -

 التغییر الذي یحدث على نمو األسنان.  -

-                                       كل العضمي.         التغییر الذي یحدث الهی-

 التغــییر في العضالت.   

 من ممیزات هذه مرحلة ما یلي :  النمـــو العقلي: -ب 

كثرة األسئلة عند الطفل و هي بصورة عامة أسئلة مملة و محرجة، و هي ناتجة       عن - 

على كل: ماذا؟ من؟ أین؟ متى؟ كیف؟ وتلعب  تفكیر األطفال بمحیطهم و تأتي هذه األسئلة

 خبرات األطفال.    هذه األسئلة دورا هاما في نمو

حب االستماع إلى القصص، ففي هذه المرحلة یحب األطفال االستماع إلى القصص      و -

                                              خاصة الجدید منها، و في بعض األحیان یطلب الطفل من البالغین الصمت
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حیث یبدأ الطفل في هذه المرحلة باللعب االیهامي نتیجة النمو العقلي لدیه،  اللعب االیهامي:-

فیعتبر الحبل حصان، و العصا سیارة و الوسائد أصدقاء، فیضفي الحیاة          على 

                                                               الجمادات فیخاطبها و یتحدث إلیها.                                        

حب االستماع إلى القصص، ففي هذه المرحلة یحب األطفال االستماع إلى القصص      و -

                                   خاصة الجدید منها، و في بعض األحیان یطلب الطفل من البالغین الصمت.

مي نتیجة النمو العقلي لدیه، لي حیث یبدأ الطفل في هذه المرحلة باللعب االیهااللعب االیهام-

فیعتبر الحبل حصان، و العصا سیارة و الوسائد أصدقاء، فیضفي الحیاة          على 

 الجمادات فیخاطبها و یتحدث إلیها.     

ب التملك، فیعتبر حیث یعتبر الطفل نفسه جزءا مختلفا عن ًأمه و عن األسرة و یظهر لدیه ح–

كل شيء له و لیس ألخوته،  و ال یسمح ألحد أن یلعب بلعبه و یبكي لیأخذ لعب اآلخرین، و 

 یجمع األشیاء على أساس أنها له. 

اإلدراك الحسي یعلل وجود األشیاء بأسبابها القریبة المادیة المحسوسة فقد یبرر حركة القمر -

لهذا على العاملین في وسائل اإلعالم الخاصة بوجود أرجل له فالحركة ترتبط باألرجل و 

باألطفال أن یراعوا اإلدراك الحسي عند األطفال و أن یفسروا الظواهر بما یتناسب مع األشیاء 

 .  )31(المادیة المحیطة بالطفل

نمو الذكاء و تكون المفاهیم كالزمان و المكان و االتساع و العدد و األكثر و األقل         و 

النقصان ففي عمر الثالث سنوات ال یعرف الطفل ما تساوي األعداد،        في  الزیادة و

عمر األربع سنوات یمكن أن یتعرف إلى األعداد، وفي عمر الخمس سنوات یجمع ماال یزید 

عن خمسة أعداد، ویمیز األلوان، و یبدأ بالتعرف على الزمن الیوم و غدا       و أمس،  

 الثالث سنوات یتعذر علیه ذلك. ضي و الحاضر و لكن في عمروتسلسل  األحداث بین الما

 تمتاز مظاهر النمو االنفعالي في هذه المرحلة بممیزات عدیدة منها:        النمو االنفعالي:-ج

 التنوع في االنفعاالت من خوف و غضب و فرح و حزن غیرة و محبة .                         - 
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بكاء و فرح و حزن و ارتیاح و نشاط وخمول و صمت       و التقلب في االنفعاالت من - 

 كالم فقد یبكي الطفل ثم ینقلب للضحك فورا.                                                              

قصر مدة االنفعاالت بمعنى أنها ال تدوم لفترة طویلة، فقد یبكي لفترة دقائق ثم ینتهي البكاء، -

 وضعه الطبیعي.       و یعود إلى

 المبالغة و التطرف في االنفعاالت فقد یبالغ في غضبه و یبالغ في حبه.  -

 شفافیة االنفعاالت بمعنى تظهر على وجهه و جسمه.  -

 تمتـاز مظـاهـر النمـو االجتمـاعي في هـذه المـرحلـة بعـدة میـزات منهـا:  النمــــو االجتمــــاعي:-د

باألم باعتبـار أنهـا مصـدر إشبـاع حـاجـاتـه كلمـا تقـدم بالعمـر تنقـص عـادة  االرتبـاط شـدیـد -

 علیهـا و زیـادة استقالله اجتمـاعیـا.

یتمیز نموه االجتماعي بمیله نحو المنافسة، و یتجه نحو االستقالل في تنظیم األمور    التي - 

 قن هذه األمور.                           تخصه وحفظ أدواته و ارتداء مالبسه و مع نهایة الخامسة یت

ابتداء من الستة الثالثة تزداد المشاركة االجتماعیة و التفاعل االجتماعي عند األطفال     و 

یتعلم المعاییر االجتماعیة، و تنمو الصداقة لدیه،  و في عمر خمس سنوات یحب التعاون مع 

 الوالدین و اآلخـرین یهتم بجذب انتباه الناس.

وفي هذه المرحلة عندما یذهب الطفل إلى الروضة یتطور نموه االجتماعي ألنه یعیش مع  -

 اقرنه من األطفال .   

   .) 32( » لتعلق بالمنزل ومن فیه من الكبار -

إن دعم النمو االجتماعي من قبل وسائل اإلعالم مهـم جدا لنجـاح الطفـل في مستقبلـه     و -

 تكیفـه مـع مجتمعـه . 

 هـم مظـاهر النمـو االجتمـاعي عنـد األطفـال:أ

االهتمـام بكـل جـدیـد و مشـاركـة األطفـال، و الشعـور بالمـزیـد من االستقـاللیة و قلـة االعتمـاد 

 على الغیـر.
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الخوف فالطفل یخاف األماكن المهجورة و الحیوانات و األطباء و كبار السن و صوت الرعد -

ص و یظهر الخوف بالصراخ و اصفرار الوجه       و تسارع و مطر والعواصف و اللصو 

 نبضات القلب و تسارع التنفس. 

الغیرة و هي استیاء الطفل و الذي یعبر عنه بغضب نحو االخرین و یأتي لفقدان مركز -

 مفترض.

الحب هو انفعاالت تنمو مع نمو الفرد و األم هي أول من یحب الطفل في هذه المرحلة ثم -

 األب. 

لعدوان یظهر كرد فعل و تعبیر عن الغضب أو لطبیعة العالقة بین الطفل و المحیطین ا-

   )33(به.

 مهم جدا لناجح الطفل في مستقبله و تكیفه مع مجتمعه.    -

اهم مظاهر النمو االجتماعي عند أطفال هذه المرحلة:االهتمام بكل جدید و مشاركة األطفال  -

إلى التخیل أثناء اللعب، ومحاولة إیجاد الحلول ألیة  في اللعب و التعاون معهم و للجوء

 خالفات مع اآلخرین، والشعور بمزید من االستقاللیة  و قلة االعتماد      على الغیر.     

تمتاز مظاهر النمو اللغوي في هذه المرحلة بعدة میزات منها :                        النمو اللغوي:–و

فل خاصة في نهایة هذه المرحلة مما یؤدي إلى إثراء قدراته العقلیة و تزاید الرصید اللغوي للط-

 خیراته و صالته االجتماعیة .  

تتسم كلمة الطفل بوضوح المعنى و تحدیده وبعدها عن الغموض و اإلبهام و یمكنه     في –

 أواخر الخامسة أن یمیز بین الحروف الهجائیة. 

و التـأتـأة، و  یـوب في الكـالم و أهمهـا اللغـةـة ببعـض العتتمـركـز لغـة الطفـل في هـذه المـرحل

اكتسـابهـم و  یـالحظ أن وسـائل اإلعـالم المختلفـة تؤدي أدوار هـامـة في تطـویر لغـة األطفـال

لمفـردات تراكیـب لغـویـة و تعتبـر وسـائـل اإلعـالم عـامال  من عـوامل تحسیـن النمـو اللغـوي عنـد 
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هـذا یجعـل المسـؤولیـة كبیـرة على معـدي بـرامج األطفـال في وسـائل اإلعـالم المختلفـة األطفـال و 

 في هـذه المرحلـة.

 مرحلـة الطفـولـة المتوسطـة: -2

تمتـد هـذه المرحلـة من ست سنـوات إلى ثمـاني سنـوات و هي المـرحلـة األسـاسیـة للتعلیـم 

 ـاهر النمـو في هـذه المـرحلـة:    االبتدائي، و فیمـا یلـي استعـراض لمظ

في الطفـولـة المبكـرة تتحسـن قـدرات األطفـال الحـركیـة مثـل القفـز الجـري و  النمـو الجسمـي:-أ

  )34(رمـي الكـرات و الرسـم على الورق، و إبـداعـهم في استخـدام الیـد الیمنـى و الیسـرى.

لى لفظي حتى یصل إلى التفكیر في المعاني، و ینمو التفكیر من حسي إلى مجرد إ: التفـكیر-

حتى سن السابعة یصعب على الطفل أن یفكر تفكیر لفظیًا مجردا و ال بدا أن یستعین بالصور 

 البصریة لألشیاء .

 حیث تتكون للطفل القدرة على تركیب صور ال توجد في الواقع . التخـیل:-

 

 ).  35(المرحلة "یزداد نمو الذكاء عند الطفل في هذه  الذكـاء: -

 تمتز مظاهره بممیزات عدیدة منها : النمو االنفعالي: –ب

الهدوء و االتزان في االنفعاالت و العواطف و المیول مقارنة بالمرحلة السابقة،  كلما نما الطفل 

في هذه المرحلة تزداد سیطرته على انفعاالته و یسیر نحو االستقرار االنفعالي،  یتعلم الطفل 

مظاهر الغضب و یتكلف الشجاعة في مواجهة أمور قد یخافها إذا ما واجهته و هو  التحكم في

في المنزل، و یخفي معالم الغیرة، و تتوجه عواطفه نحو مواضیع جماعیة كأبناء الجیران و 

 رفاق المدرسة . 

تستعد مشاعر الخوف عند الطفل على حفظ الذات مما یؤدي إلى تجنب األخطاء  الخوف:

وثها، وقد تتصف بعدم االتزان كالبكاء و االرتعاش،  القلق، تشیر الدراسات إلى أن المتوقع حد
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القلق المعتدل لدى أطفال هذه المرحلة قد یساعدهم على التعلم، و لكن إذا كان القلق شدیدًا 

 فإنه یعیق التعلیم. 

 إن أكثر ما یغضب الطفل في هذه المرحلة هو شعوره باإلحباط  .  الغضب:

تظهر الغیرة عند األطفال في هذه المرحلة خاصة عند البنات و الغیرة المفرطة تأثر  الغیرة:

سلبا على الطفل فیلجأ إلى الضرب و اإلتالف، و قد یصل الحد به إلى االمتناع     عن 

 الطعام و االضطراب في الكالم . 

اآلخرین،  و و هو شكل من أشكال الخوف یتمیز باالضطراب أثناء احتكاك الطفل بالخجل : 

 مظاهر الخجل كاحمرار الوجه.                                                              

تمتاز مظاهره في هذه المرحلة بممیزات عدیدة منها:                         النمو االجتماعي:–ج

ات االجتماعیة فالمدرسة اتساع البیئة االجتماعیة للطفل و اكتسابه لخبرات هامة كتكوین العالق

 بیئة تمارس بها جمیع الخبرات و الهوایات .                                         

و تتألف الجماعة من أقرانه       في  ،یبدأ الطفل المرحلة في االندماج الكلي مع الجماعة 

فل و تتعدد مستویات العمر. تزداد العالقات االجتماعیة تعقدا و تتسع مساحة النشاط عند الط

 صالته تظهر جماعتان تؤثران على الطفل ودوافعه و اتجاهاته و هما األقارب و المدرسون . 

القیم األخالقیة االجتماعیة، تعتبر هذه المرحلة مجاال خصبا لغرس القیم األخالقیة         و 

 .      )36(االجتماعیة وذلك من خالل اإلقناع و القدرة

العمر، و التكوین الجسمي و العقلي و تشابه القدرات و المهارات      و  األصدقاء كتقارب

 تجانس المستوى الدراسي .     

 الزعامة، یظهر على بعض األطفال .

في هذه المرحلة صفات القیادة و الزعامة فتظهر العالقات االجتماعیة المتبادلة             و 

 .   " 37المستقرة بین الزعیم و أعضاء الجماعة
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: تمتاز مظاهر النمو اللغوي في هذه المرحلة بممیزات عدیدة منها :                   النمو اللغوي-د

 تزداد مفردات الطفل باستمرار خالل هذه المرحلة .   -

یحدد عدد الحروف التي تتكون منها الكلمة و التي یستطیع أن یمیزها طفل هذه المرحلة بعمره. 

ما من نمو طفل هذه المرحلة،   و التأخر بها مظهر من مظاهر عدم عتبر القراءة جزءا ها

 النضج . 

یبدأ طفل هذه المرحلة بتعلم الكتابة،   و لكن كتابته تتم ببطء و الجهد و كثرة التوقف .            -

الرسم یعتبر في هذه المرحلة وسیلة للتعبیر الحر عن تصورات األطفال و مشاعرهم .          

 تمتاز مظاهره بما یلي :   و الفیزیولوجي : النم-و

 تزاید ضغط الدم .  -

 تناقص معدل النبض                                                                                       -

 یزداد عدد الوصالت النبضیة و سمك األلیاف العصبیة .      -

 تقل ساعات النوم .   -

 المخ .    یزداد وزن-

 تمتاز مظاهر النمو الدیني في هذه المرحلة بما یلي :      : النمو الدیني -ه 

یتمثل الشعور الدیني عند أطفال هذه المرحلة بالمالحظة و التقلید للوالدین و من خالل اإلجابة 

 عن األسئلة المتكررة التي یلقیها على والدیة . 

 ل ألنه المنقذ من الشرور. الطفل في هذه المرحلة یجب اهللا عز وج-

 تتكون لدیه من سن الثامنة صورة بسیطة عن تعدد األدیان .   

تمتد هذه المرحلة من تسع سنوات إلى إحدى عشرة سنة    و هي  مرحلة الطفولة المتأخرة:-3

مرحلة التعلیم األساسي من الصف الرابع األساسي إلى السادس األساسي،           و تسمى 

 في هذه المرحلة :   وفیما یلي استعراض لمظاهر النمولة بمرحلة ما قبل المراهقة، هذه المرح

ینمو الجسم و یزداد طول طفل هذه المرحلة،  و یظهر في هذه المرحلة  النمو الجسمي:-أ

    تفوق اإلناث على الذكور في الطول .                                                                   



یزداد الوزن و یظهـر تفـوق اإلنـاث على الذكـور و سبـب زیـادة وزن اإلنـاث هـو تـراكم الدهـون 

 في الجسم،  و عند الذكور یسبب نمو العضالت . 

 یزداد نمو العظام .  -

النمو في النشاط العقلي فیصبح الطفل قادرا على حل المشكالت التي  النمو العقلي :-ب

 ذكاء و تنمو الذاكرة .   ینمو ال-تواجهه. 

 تعلیم الطفل تصنیف األشیاء و تنظیمها و استخدام الصور . -

      ) .38(النمو العقلي یزداد بسرعة نتیجة نمو المخ و الجهاز العصبي-

 تمتاز مظاهر النمو االنفعالي في هذه المرحلة بما یلي :  النمو االنفعالي :-ج

 الثبات و االتقرار االنفعالي .  -

 الخوف من المواقف التعرض للخطر أو المثیرات العنیفة أو المفاجئة .    -

 السرور عندما تكون األعمال التي یقوم بها تتحدى قدراته .  -

 القلق حین یتوقع حدوث حادثة و یصاحبه الیأس و االحباط .  -

  الغیرة حیث یمیل طفل هذه المرحلة لیكون موضع اهتمام الوالدین و المجتمع .  -

 الخجل و هو في حده العادي مقبول،   و لكن أن زاد عن حده فإن تأثیره سیكون خطیرا.-

یمیل أطفال هذه المرحلة للعمل من خالل مجموعات، و تنمو لدیهم  - النمو االجتماعي:-د

روح المنافسة المنظمة بین الجماعات، یرفضون تدخل الكبار في شؤونهم الخاصة أو انتقاء 

 األصدقاء.     

تظهر في هذه المرحلة خصائص الزمالة و الزعامة،   یزداد اختالط الطفل بجماعات -  

 الكبار و یكتسب  قیامهم . 

تنمو مفردات أطفال هذه المرحلة،   حیث یتأثر النمو اللغوي عند أطفال هذه  النمو اللغوي:-ح

 المرحلة بعوامل منها:   
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یئة و الوسط الذي یعیش فیه طفل التاسعة ما یعود للطفل نفسه و منها ما یعود عند للب-

یستطیع أن یمیز بین الكلمات المعتادة و األسماء و األفعال و الحروف وأقسام كل منها،   و 

یمیل الطفل إلى القراءة أكثر من الكتابة، و یستفید الطفل من القراءة الكثیر             من 

 )39(المفردات و خاصة القصص

 للطفل :   التنشئة االجتماعیة-4

 kaganإنها عملیة تحویل الكائن البشري من الحالة 

الطفولة أو الرضاعة و من حالة الضعف         و  تعریفمفهوم التنشئة االجتماعیة: -أ

األنانیة إلى حالة الراشد المثالي الذي یدین باألمثال المعقول، مع وجود سمات االستقالل و 

                                اإلبداع .                        

 تعریف Reber: :إنها العملیة التي یصبح بها الفرد واعیا بالقیم و المهارات االجتماعیة

ومكتسبا لحساسیة اجتماعیة تؤهله إلى كیفیة التفاعل مع الجماعة في مجتمعه.                     

لى التفاعل االجتماعي، وتهدف إلى عملیة تعلم و تعلیم و تربیة تقوم ع تعریف حامد زهران:

اكتساب الفرد سلوكا، ومعاییر واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعیة تمكنه من مسایرة جماعته، 

والتوافق االجتماعي معها،  وهي عملیة التشكیل االجتماعي لخاصة الشخصیة،  إذن التنشئة 

ء وتربیة لقوله تعالى: "ولقد االجتماعیة یقصد بها لغویا :نشأة الشيء،  والنشأة :احدى الشي

 .)40(علمتهم النشأة األولى". سورة الواقعة 

فالتنشئة االجتماعیة هي العملیة التي یتحول بها الفرد إلى شخص، والتي یكتسب بموجبها 

الحساسیة للمثیرات االجتماعیة كالضغوط الناتجة من حیاة الجماعة والتزاماتها وتعلم الطفل 

م مع اآلخرین،  فهناك العدید من المؤسسات التي تساعد      في عملیة كیفیة التعامل والتفاه

التنشئة االجتماعیة، وتتعدد العوامل التنشئة االجتماعیة بتعدد الجماعات والمؤسسات 

االجتماعیة التي یختن بها الفرد في المجتمع ومن أهمها األسرة والمدرسة، وسائل اإلعالم 

                                                           

60 ،59ص .مرجع سابق،  ص باسم علي حوامد وأخرون ،   -39
  

40
 )26اآلیـة (سـورة الواقعـة، -  



ماعیة في مفهومها الواسع هي أكثر شموال من مجرد تعلم االمور وجماعة الرفاق. والتنشئة االجت

االجتماعیة فهي في واقع الحال،   تنشئة سیاسیة ووطنیة ودینیة وأخالقیة واقتصادیة وقومیة 

 ) 41(وأسریة ومهنیة ،  بحیث تؤدي إلى تكوین شخصیة متكاملة ومتكیفة تكییفا حسنا

    التنشئة االجتماعیة للطفل : مراحل-ب

 مراحل التنشئة كعملیة معدودة لها نهایة :    ـ1

یتم من خاللها تعلم الطفل كیفیة التكیف مع احتیاجات جسمه البیولوجیة أوال:المرحلة الذاتیة: 

والظروف البیئیة التي تحیط به،  والتكیف مع سلوكات الكبار، وتحـدده بالتدریج بعض انماطه 

استجابته للمواقف المختلفة، فیتمكن من تنظیم  السلوكیة من خالل النتائج التي تنجم من

 المواقف واالستجابات المناسبة لها،  والني تضمن له إشباع حاجة معینة.                        

أهم ما یتكون منه الطفل في هذه المرحلة هو اعتماده      على ثانیا :المرحلة المطلقة: -

ه الحركي یتضمن له ذلك، حیث یمكنه التعامل مع نفسه، واستقالله تسببا عند الكبار، ونمو 

األشیاء بحریة أكثر، إال أنه یجد بهذا مقاومة مع الكبار، مما یولد لدیه الصراع في شخصیته، 

 .)42(ویتعلم كذلك ما یجب وما یمنع علیه،  أي أنه في طریق تكوین األنا األعلى

   من األفراد : ثالثا :المرحلة المشتركة للتعامل بین الطفل وبین غیره-

نجد الطفل في هذه الفترة یدرك أهمیة األسرار األسریة، وضرورة عدم ذكرها أمام الغرباء، وهذا 

لنعدل سلوكه إلى شكل یساعده على التوافق في تعامالته مع غیره، هذا إضافة إلى بعض 

 الخصائص اآلخرین التي تمیزه في هذه المرحلة:    

 یصبح أكثر وعي بذاته . -

 تنبه إلى اتجاهات الغیر نحوه . ال-

 تكوین بعض االستجابات المنظمة حینما تصدر اتجاهات من الغیر نحوه.                             -
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42
 1ط ة،،   دار الفكر العربي،  القاھرتنشئة الطفل وسبل الوالدین في المعاملة ومواجھة مشكالتھ، زكریا الشربیني ، سیریة صادق  -  

 .47ص،  ،2000،



یوجد الجوانب األساسیة التجاهات أعضاء األسرة في كل متكامل نحو بعض -

 سلوكه في ضوء هذا اإلطار العام.   األمور، ویعدل 

 ما یتوقعه الغیر منه .  االبتعاد نسبیا فی-

 تحدید معنى الموقف الجدید في ضوء الخبرة الماضیة،  قبل صدور شكل بشأنه.                   -

    : مراحل التنشئة كعملیة مستمرة ال نهایة–2

 ن المیالد حتى الروضة ویتم عبر أربع فترات .    أوال:المرحلة األولى:م

ط إي ضغوطات اجتماعیة أو أسریة، ویحظى بكل :ال تمارس على الضغ  -1-الفترة -

 العطف والعنایة .  

 .مما یولد لدیه التوتر : تبدأ األسرة في استعمال السیطرة والضغط معهم،  -2-الفترة -

 :یكتسب مركزا جدیدا في أسرته، وتالحقه األوامر والنواهي .      -3-الفترة -

توافق مع المراكز الجدیدة في األسرة والتي  :یبدأ نشوء الضمیر،  إنها فترة  -4-الفترة -

 رغباته السابقة .  یكبت فیها 

المرحلة الثانیة :تكون خالل مراحل الدراسة من االبتدائیة حتى نهایة التعلیم،  یتحرر ثانیا:-

الطفل من االرتباط باألسرة،  ویدخل عالما جدیدا اسمه المدرسة أین یتعامل مع األفراد جدد 

                                       .                                                                          ) 43(سرتهیختلفون عن أ
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 العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعیة للطفل :    -ج 

ظائف األسرة نظام اجتماعي معقد، یتضمن و  أوال :األسرة والتنشئة االجتماعیة للطفل :

متداخلة بین أعضائها، وهذه الوظائف یمكن أن تحدث التغیر في الشكل أوفي سلوك واحد من 

أفرادها نتیجة متغیرات مختلفة داخل األسرة، وفي أغلب الدراسات التي تناولت األسرة، یحاول 

بین الباحثون إیجاد العالقة بین خصائص الوالدین واتجاهاتهم، وأسالیبهم في معاملة األبناء، و 

شخصیة هؤالء األبناء، أو النمو العقلي أو االجتماعي ولقد كانت هذه الدراسات تضع في 

حسبانها أن أسلوب الوالدین یقرر سلوك األبناء متعاملة مع األمر بمعالجة ارتباطي ال تعلن 

عن سبب ونتیجة، والتفاعل االجتماعي داخل األسرة ال یحدث بین الطفل ووالدیه، بل یحدث 

 .  )44(أفراد األسرة، باإلضافة إلى الظروف والمتغیرات المحیطة بین كل

 أهمیة األسرة في التنشئة األبناء :   -

هي المكان األول الذي یتم فیه االتصال االجتماعي الذي یمارسه الطفل وینعكس على نموه  -

 االجتماعي فیما بعد.   

لمقصودة، وال تستطیع أي وكالة أخرى المكان الوحید في المرحلة المهد وما بعدها للتربیة ا -

 القیام بهذا الدور.     

 هي أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل.         -

هي أكثر دوما وأقل وزنا من باقي وكاالت التنشئة االجتماعیة المؤثرة على الطفل.                 -

الجهات األخرى المتفاعلة مع التفاعل بین األسرة والطفل، ویكون مكثفا وأطوال زمنیا من  -

 الطفل.     

 الجماعة المرجعیة التي یعتمد علیها الطفل عند تقیمه لسلوكه .    -

إن القیم والعادات واالتجاهات تمر بعملیة تنفیذ من خالل اآلباء متخذة طریقها          إلى  -

 .           )45(االبناء بصفة مصفاة وأكثر خصوصیة 
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 .53، ص 2000،  1ط ،عمان، األردن ،  دار الصفاء للنشر والتوزیع،الطفل واألسرة والمجتمع، العناني حنان-  
45

 .40،  ص 2001 ،1مصر،ط االسكندري، ، كلیة االداب، دار الجامعة الجدیدة للنشر،اإلعالنات وثقافة الطفل ا ناس محمد غزال،-   



وهي أسالیب نفسیة واجتماعیة تتخذها األسرة ة االجتماعیة في األسرة :أسالیب التنشئ -ب

إلكساب الطفل سلوكا أو تعدیل سلوك موجودة لدیه، ومن أهم هذه األسالیب.                       

إن مجرد استجابة الوالدین أو األخوة ألفعال الطفل یؤدي إلى االستجابة األفعال الطفل :-1

فعال، وعلى المشاعر المتصلة بها،  فالطفل الذي یصدر صوتا ما،  تأثیر على هذه األ

ویستجیب له عضو من أفراد األسرة فإن الطفل یمیل إلى تكراره، وبطبیعة الحال یبدو أن 

 استجابتنا هذا للطفل استجابة اثابة أو مكافأة . 

وعا من المعارضة االستجابة للطفل تكون نوعا ما المكافأة كما قد تكون نالثواب والعقاب :-2

 أو العقاب، وهذا شيء شائع بال استثناء في جمیع األسر. 

وبطبیعة الحال، یختلف الثواب والعقاب في الدرجة والنوع باختالف طبقة األسر، فبعض انماط 

السلوك ال یعاقب علیها مستوى طبقي، وربما یشجع علیها في الوقت الذي یرفضها مستوى 

سلوك العدواني الذي یشجع علیه األطفال           في المستوى طبقي أخر، مثال على ذلك ال

االقتصادي والثقافي المنخفض، بینما یعاقب علیه الطفل في المستوى االقتصادي والثقافي 

المتوسط، وٕاذا كانت األسر في المستویات المنخفضة تمیل إلى استعمال العقاب الجسدي نجد 

 ى استعمال الحرمان أو العزل قلیال لبعض األطفال .األسر في المستویات المتوسطة تمیل إل

كدعوة الوالدان أو إحداهما الطفل للذهاب اشتراك الطفل في بعض المواقف االجتماعیة :-3

 ) . 46(معهما في موقف عزاء أو موقف عرس 

تعتبر المدرسة أول مجتمع یواجه الطفل بمفرده بعد  :ثانیا :المدرسة والتنشئة االجتماعیة 

من المنزل، وهذا العالم الجدید بالنسبة له یجده مختلفا كل االختالف عن آسرته التي  خروجه

قضى فیها فترته العمریة السابقة، والتي تعتبر جماعة أولیة تتمیز العالقات فیها بالعمق والدفء 

تي یشعر فیها الطفل بقیمة ذاته، وخالل هذه الفترة تردد على مسامع الطفل المفارقات الكثیرة ال

ستحدث له بعد خروجه من المدرسة، واألسرة بهذا تمارس تأثیرات على الطفل فیها یخص 
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إعـداده للحیاة الدراسیة وتخلق نوم من التهیؤ لهذه الحیاة الجدیدة، لكن قد یكون هذا التهیؤ 

عامل قمع یجعل الحیاة الدراسیة وعیدا وتهدیدا للطفل، لذا یشعر الطفل بأن المدرسة وضعت 

من رغباته وقمع حریته، لكنه مقتنعا بضرورة المرور على هذه المرحلة وااللتزام بهذه للحد 

 )47(المدرسة لیحافظ على قیمة ذاته ویحظى باإلعجاب واالعتراف به من طرف الكبار 

 :  بنیة المدرسة وتأثیرها في عملیة التنشئة  –

صبح مطالبا بإیجاد مكان له "بعد دخول الطفل هذا المجتمع الجدید ی:حجم سكان المدرسة  -أ

وسط هذا المجتمع، ویكون هذا سهال علیه نظرا للعدد الكبیر من األفراد       الذي تحویه 

المدرسة والصعوبات والعراقیل التي تواجه الطفل بسبب التناقض          الذي یحدث له نتیجة 

إلى التوسع والتضخم واألتساع خروجه من أسرة صغیرة قلیلة األفراد، وأسرة كبیرة(المدرسة) تتحه 

  . 

مما یترتب علیه فقدان هذا الطفل للثقة بنفسه وقد یتعرض للضیاع، فمع العدد الكبیر للمدرسین 

واألطفال لن یتسن له إقامة عالقات اجتماعیة عمیقة مع غیره من األطفال، كما لن یسهل على 

 -ب                                                          المدارس إنشاء مثل هذه العالقات مع األطفال"

یتغیر أفراد المدرسة من المعلمین وتالمیذ من سنة إلى أخرى تتیح  حركة المجتمع المدرسي :

للطفل فرصا وخبرات جدیدة لمواجهة أشخاص جدد، وهذا عامل مهم لعملیة التطبیع 

 االطمئنان .                        االجتماعي، لكنه أحیانا یجعل الطفل یشعر بنوع من عدم

هذا االختالف العمري والجنسي لمجتمع من التفاوت العمري والجنسي لمجتمع المدرسة : -ج

تالمیذ ومدرسین له أهمیة في التنشئة االجتماعیة للطفل حیث یمنحه فرصا للتعامل مع فئات 

،     إال أن لها أثرا سالبا في عمریة مختلفة من كل الجنسین، ومالحظة أنماط التعامل والسلوك

بعض األحیان فقد تكون هذه الخبرة في غیر وقتها مقارنة بسن الطفل، كان یتحدد للطفل قبل 

 سن البلوغ عن ظاهرة االحترام مع تالمیذ آخرین أكبر سنا منه .
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وتقصد بهذا أن التالمیذ یأتون من التفاوت االجتماعي واالقتصادي لمجتمع المدرسة : -د

الت ذات مستوى اقتصادي وثقافي، وینعكس هذا على تنشئة الطفل ألن التكوین الطبقي عائ

 .  )48(لتالمیذ المدرسة یؤثر على نمط التفاعل والسلوك 

 أسالیب التنشئة االجتماعیة في المدرسة : -

ونعني بهذا البرنامج التربویة والمقررات الدراسیة ومذكرات المدارس المقررات الدراسیة : -1

طریقة شرحه للدروس واستعماله بإتقان ألسالیب غیر مباشرة من أجل استدراج التالمیذ و 

للتحدث عن القیم والمعاییر االجتماعیة، وفهمها والتدرب على التحلي بها، كان یطلب المعلم 

 من التالمیذ أن یحكوا قصصا عن الصدق، وعن األمانة والمنافسة و اإلخالص.

و المقصـود بهـا محتلـف األنشطـة التي یمـارسهـا التلمیـذ و داخـل  :النشـاطـات المـدرسیـة -2

المحیـط المـدرسي بصفـة عـامـة، و جمیـع المعـاییـر التي یتـوجـب على كـل تلمیـذ اكتسابهـا بعـد 

دخول المجتمـع المـدرسي، كحسـن استمـاع للمتحـدث، و احتـرام  وطاعة أوامر القائد أو الرئیس 

بالروح الریاضیة عند الفشل أو النجاح في المباریات الریاضیة، ونمط السلوك الواجب  أو التحلي

 علیه التحلي به عند الزیارة وٕاكرام الضیف.

وتختلف أسالیب الثواب والعقاب في المدرسة عنه          في إثابة ومعاقبة التلمیذ : -3

طفي كما هو علیه       في األسرة كونه نابعا من مستوى أداء التلمیذ ولیس من عمق عا

األسرة، وال یتم بحد انفعالیة ألن المنفذ غیر متعاطف في جمیع األحوال ألنه یطبق نظاما 

مفهوما، وتمارس هذه األسالیب من أجل تشجیع التالمیذ على األداء األحسن،     ومن أجل 

أو بهدف  ترغیب االخرین على الحصول على مثل هذه النتائج لكي یحضوا بنفس الثواب،

تحقیق الصرامة واالنضباط داخل المحیط المدرسي، بمعاقبة التلمیذ على كل سلوك ال یتفق مع 

  . )49(النظام الداخلي والمعاییر المتبعة 
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إن جماعة األقران أكثر من مجرد تجمع،   ثالثا :جماعة األقران والتنشئة االجتماعیة : 

وقت،   فجماعة األقران تتكون من أفراد ویتصادف وجودهم في نفس المكان،   وفي نفس ال

متفاعلین مع بعضهم البعض، كما یجب أن یكون لجماعة األقران قادة وٕاتباع وربما یكون تقسیم 

للعمل كذلك، فهذه الصفات التعریفیة تنطبق أیضا على الجماعات طویلة المدى وقصیرة األمد، 

   وكذلك على الجماعات الفوریة 

والمقصود بها مختلف األنشطة التي یمارسها التالمیذ في القسم : النشاطات المدرسیة -2

وداخل المحیط المدرسي بصفة عامة، وجمیع المعاییر التي یتوجب على كل تلمیذ اكتسابها بعد 

دخول المجتمع المدرسي، كحسن االستماع للمتحدث، واحترام وطاعة أوامر القائد أو الرئیس أو 

الفشل أو النجاح فجماعة الرفاق هي وجود اجتماعي جدید وفرید التحلي بالروح الریاضیة عند 

من تأثیرها في التنشئة االجتماعیة                            في وقت مبكر تستمر معه 

 متدرجة مع مراحل نموه، تمثلت الوظائف في :    

 السلطة .   مساعدة الطفل على الوصول إلى مستوى االستقالل عن الوالدین وعن سائر ممثلي -

تقوم بتصلیح التصرف و االنحراف في السلوك بین أعضائها وهي تحقق هذا بمالها من  -

الضغط على أعضائها،  هو في الواقع أقوى من أي ضغط خارجي عن الجماعة.                               

ساعد المؤسسات كما تساعد في اكتساب االتجاهات واألدوار االجتماعیة المناسبة والتي ال ت -

االجتماعیة األخرى على إكسـابها للفرد، إذن جماعة األقران لها تأثیر خاص مختلف عن أي 

.                                                                                                               )50(مؤسسة تزاول تنشئة أفرادها اجتماعیا 

یزداد أثر وسائل اإلعالم المختلفة من إذاعة سائل اإلعالم والتنشئة االجتماعیة: رابعا : و 

وتلفزیون وسینما وجرائد.....الخ، لها أهمیة في المجتمع بما تقدمه من معلومات وحقائق وأفكار 

مع إتاحة فرصة الترقیة والترویج ویتوقف أثرها في التنشئة االجتماعیة على نوع وسیلة اإلعالم 

 حة للفرد، ردود فعله حسب سنه، خصائصه الشخصیة، مستواه االجتماعي،  وأخیرا ردودلمتا
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  )51(الفعل المتوقعة من اآلخرین إذا اتبع الفرد ما تقدمه تلك الوسائل 

) وقد قدمت  judith vanveraنموذجا متطور لتأثیرات وسائل اإلعالم على التنشئة (

 تختلف بناء على عدة متغیرات تتمثل في : االجتماعیة تنبأت فیه بأن كمیة التأثیر 

 كم استخدام األفراد لوسائل األعالم المختلفة .    -

 كیفیة استخدامهم لهذه الوسائل واألهداف التي یسعون لتحقیقها. -

 مدى إدراكهم لصدق الواقع المقدم من خالل وسائل اإلعالم.  -

 .    )52(البدائل المعرفیة المتوفرة لدیهم  -

 (وقد أوضح الباحث joshua miceo watts )ئل اإلعالم هي المؤسسة االجتماعیة أن وسا

األولى المؤثرة على الجمهور وذلك نتیجة لتصدیها كمصدر لنقل المعارف        و االتجاهات 

والسلوكیات، وقد عد التلفزیون األول في االهتمام ألنه أكثر الوسائل تأثیرا على التنشئة 

ر المنفذ ألنه الذي یمر منه األطفال لیتعرفوا على عالم الكبار، وذلك نتیجة االجتماعیة باعتبا

 لتمیزه بعدة خصائص منها : 

االستحواذ،  التمیز الفني بالصورة والحركة واللون، االنتشار الواسع وتنوع المضامین بما یوفر  -

مج وبثها یعتبر وسیلة اختبارات متنوعة، وقد أصبح التلفزیون في ظل التطور الفني وٕانتاج البرا

تنشئة اجتماعیة هامة اقتطعت جزءًا من الوظیفة التقلیدیة لألسرة هناك دورًا أخر ال یقل أهمیة 

عن التنظیم الذاتي لوسائل اإلعالم وهو دور االباء واألمهات في المنزل فال یجب أن نترك 

على استخدامه  للطفل الحریة في مشاهدة ما یریده دون أن یكون هناك نوع من األشراف

وتعامله مع وسائل اإلعالم                                                                                            

وما یقال عن مشاهدة التلفزیون یمكن أن یقال عن الوسائل الحدیثة مثل االنترنیت واأللعاب 

وصحف وأفالم وٕاذاعة وتلفزیون دورًا ثالثیًا  االلكترونیة، تؤدي وسائل اإلعالم من مجاالت

لألطفال فهي توفر لهم متنفسًا لیعبروا من خالله عن میولهم كما أنها تقدم لهم العدید من 
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األفكار الجدیدة والمعارف والمهارات المختلفة، ومن جهة نظر األطفال أنفسهم فإن هذه الوسائل 

تصال سواء كانت سمعیة أو مرئیة من خالل ما هي رفاقهم في أوقات الفراغ، وتعمل وسائل اال

 تحققه  في       

)(postman   من وظائف تؤثر سلبًا أو إیجابًا على الطفل في تكوین شخصیته، وقد أكد

 تطابق أفكاره مع(إخفاء الطفولة) كتابه  miceo watts)حیث أوضحا أن تأثیرات وسائل (

 .                               )53(ة وٕانما تأثیراتها تراكمیة اإلعالم قویة ولكنها لیست ولیدة رسالة معین

سنة یعتمدون على المالحظة  16-10وخـــالصة لما تقدم یمكن القول أن األطفال من عمر 

الكتساب المهارات والتعلم منها، وفي مجال العالقة بین أصناف التعلم والمشاهدة نذكر ما حدده 

أشار إلى أربع عملیات فاعلة في تكوین الشریك التلفزیوني المركز العالمي للطفولة حیث 

 وهي :   54وتفاعله

هي التقلید، حیث یتحد الطفل بالممثل الظاهر الشاشة الصغیرة وینسخ عنه العملیة األولى:  -

 أفكاره وتصرفه وكالمه . 

مر فیه هي االنغماس، ویكون اإلتحاد المذكور حاصًال في الالوعي ومستالعملیة الثانیة : -

 مؤثرًا في التصرف العام .   

فیكـون االنتقال    من  dessihi bitionتعطل القدرة على المواجهة العملیة الثالثة : -

 الفكرة واإلحساس إلى الفعل تلقائیا وعفویا ومن دون رادع.

فقدان الشعور، حیث یؤدي تكرار الصورة وتنفیذها على علتها     ومن العملیة الرابعة : -

تنبیه أو رادع ذاتي أو خارجي إلى فقدان الطفل أحاسیس الشفقة أو الخوف     أو الحزن  دون

 أو الرعب باعتبار أن كل شيء عادي وطبیعي . 

وتمثل مرحلة الدراسیة مرحلة المغامرة والبطولة وذلك لمل یحققه األطفال في القصص المرویة 

الطفل حب السیطرة وأعمال المنافسة عن هذا العالم من متعة كبیرة وشقیة، حیث یظهر على 
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(دیفلرو روكیتش) والشجاعة والرغبة في القیام بالرحالت والمغامرات،  واستنادًا لذلك فقد أكدا 

على أنه ال یجب تحدید مفهوم المعلومات في اإلطار المحدد لألخبار وتجاهل مجال التسلیة 

التي تحقق أهداف عدیدة في مرحلة   والترفیه باعتباره أیضا مجاًال من مجال المعلومات     

النمو بالنسبة للطفل،  ولذلك فإن مفهوم المعلومات یتسع لیشمل كل الرسائل التي تبثها أو 

تذیعها وسائل اإلعالم ویكون لها تأثیر           على الطریقة التي یفكر بها الناس ویتصرفون 

ام وسائل اإلعالم لتلبیة أهدافهم بواسطتها، هناك مجاالت عدیدة یعتمد فیها الطفل على نظ

المعرفیة في إطار الحاجة إلى معرفة العالم االجتماعي حولهم، معرفة تمثل الحاجة إلى اللعب، 

الحاجة إلى التعبیر الصریح،  الهروب من المشاكل الیومیة والقضاء على التوتر، وهذه كلها 

                                                                                                                             .            )55(تعتبر حاجات یلبیها نظام وسائل اإلعالم

Media effects                                 تأثیرات وسائل اإلعالم : -

هي التغیرات المباشرة التي تحدث نتیجة التعرض لوسائل اإلعالم سواء عن قصد        أو 

 بدون قصد على المدى القصیر أو البعید .   

   :media powerقوة وسائل اإلعالم -

عینة كنتیجة للتعرض لوسائل اإلعالم،  یقصد بها احتماالت حدوث تأثیر معین في ظروف م 

وتعد قوة وسائل اإلعالم هي التعرف على مدى كفاءة هذه الوسائل وخاصة اإلعالن التلفزیوني 

 في تحقیق أهداف معینة في فترة زمنیة معینة. 

      فعالیة وسائل اإلعالم : -

ضه للرسالة اإلعالمیة وعدم مفهوم الفعالیة یظهر عندما یقوم الفرد بعمل ما كان یعمله لوال تعر 

الفعالیة تعني تجنب القیام بالفعل والتأثیرات السلوكیة هي الناتج النهائي للتأثیرات المعرفیة 

والوجدانیة،   وعلى سبیل المثال أن الناس یمكن أن ترتبط بوجهة نظر أو حل لمشكلة نتیجة 

سائل اإلعالمیة، وعلى العكس التجاهات كونتها بالمعرفة والمشاعر التي طورتها من خالل الر 
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من ذلك نجد أن الرسائل اإلعالمیة عندما تثیر الخوف من شيء ما فإنها قد تجعل الفرد یتجنب 

القیام یعمل ما وهو المقصود باالمتناع عن الفعل .                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خالصة الفصل :               

في هذا الفصل إعطاء صورة شاملة عن الطفولة وذلك من خالل ذكر ممیزاتها ومراحلها  ناحاول

 وأیضا التنشئة االجتماعیة.

استخالص أن دراسة الطفولة واالهتمام بها من المعاییر التي یقاس بها تقدم  ومن هنا یمكننـا

المجتمع، حیث أن طفل الیوم هو رجل الغد لذا یجب أن یحتم على اآلباء فرض الرقبة على 

  أبنائهم حول البرامج التلفزیونیة وانتقاء ما ینفعهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              تمھید: 

لقد أصبح التلفزیون وسیلة إعالمیة أكثر من الوسائل األخرى شیوعا، ومنه ینبغي أن نتساءل 

لیس عن إذا كان الجمهور ینفعل أو یتفاعل مع حصة أو برنامج ما عرض علیه وٕانما البـد من 

محاولة معرفة مختلف اآلثار المترتبة عن هذه الوسیلة على المدى البعید والتغیرات التي یمكن 

 یحدثها التلفزیون في تفكیر اإلنسان وثقافته ومختلف اتجاهاته .   أن

ومنه سنتطرق في هذا الفصل إلى معرفة اآلثار التي یتركها هذا الجهاز على الطفل          

السلوك االجتماعي لألفراد وخاصة الطفل  على وما هي األهمیة والدور الذي یلعبه في التأثیر

مجتمع یجب االهتمام بها، وسنحاول من خالل دراستنا             باعتباره أهم شریحة في ال

هذه أن نكشف عن هذا التأثیر.                                                                                                  

  

  



 عالقة الطفل بالتلفزیون : -1

إن عالقة الطفل بالتلفزیون قد أصبحت من المسلمات المتعارف علیها ألن ثقافة جیل الیوم 

تتشكل من خالل األسرة أوال والتلفزیون ثانیا، فارتباط الطفل بالتلفزیون یرجع سببه إلى :   

جود عالقة وثیقة بین التلفزیون والطفل في مختلف مراحل نموه، فاألصوات المنبعثة من هذا "و 

الجهاز تستحوذ على اهتمام الطفل في العام الثاني من عمره، وٕاذا تكرر مرور الطفل أمام هذا 

الجهاز صدفة وجد فیه شیئا جذابا وفي العام الثالث یبدأ الطفل في االهتمام بالصوت والصورة 

شكل عام، ثم یتحول االهتمام تدریجیا إلى برامج معینة دون األخرى كبرامج األطفال الیوم التي ب

تشهد معظم محطات التلفزیون، وكذلك برامج المغامرات التي تستقي موضوعاتها من الخیال 

العلمي، وفي العام السادس وهو الذي یالحظ أن الطفل إلى حد كبیر بنوعیة اختیار الوالدین 

رامج التلفزیونیة، یالحظان الطفل في هذه المرحلة العمریة وما بعدها شغوف بالمعرفة لنموه بالب

وأفكاره وحینما یجد نفسه أمام جهاز التلفزیون فإنه یقبل علیه إما بدافع الترفیه وٕاما بدافع حب 

 . )56(االستطالع ."

، ولقد أثبت علم النفس أن "إن األطفال یرون في التلفزیون تلك األداة لتعلیم األشیاء الخاصة

الطفل یستطیع تعلم األشیاء بهذه الطریقة، أحسن مما لو قدمت له بصفة تجریدیة، كون هذا 

الجهاز یخاطب حاستي السمع والبصر،ویساهم بشكل فعال، في توفیر األساس المادي 

                                                                                                                                                               .            )57(المحسوس للتفكیر اإلرادي " 
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  مكانة التلفزیون في حیاة الطفل : -2

إن الطفل ال یولد شخصا بل یولد فردًا،  حیث أن هذا األخیر ال یصبح شخصا إال بعد  " 

لعناصر،  وكذلك اتصاله تفاعله مع المجتمع من خالل التأثیرات الثقافیة وما یمسها من تلك ا

ببیئته، وربما أن التلفزیون یعتبر أحد العناصر األساسیة المكونة للبیئة الثقافیة للطفل في 

العصر الحالي، وهو یساهم بذلك في تكوین شخصیة الطفل بقسط كبیر، وقد تعاظمت مكانة 

المقدمة له،  التلفزیون في حیاة الطفل بعدما أصبح یقضي أوقات طویلة في مشاهدة البرامج

 حیث یعمل التلفزیون على نقل الرسائل بطریقة فنیة تثیر إعجاب الطفل مستغًال أهم 

خصائصه اإلعالمیة من صوت وصور متحركة، وكذلك موسیقیة،  إلى جانب ذلك ینجذب 

الطفل نحو األلوان التي تلفت االنتباه من خالل الشاشة، حیث نجد في االونة األخیرة زاد إقبال 

ال على مشاهدة التلفزیون وذلك لسهولة استعماله، وتوفر الجهاز في البیت، فالطفل ال األطف

یحتاج إلى الخروج من المنزل لمشاهدة التلفزیون كما یتمتع بحریة المشاهدة في أي وقت،  إلى 

جانب ذلك فإن مشاهدة التلفزیون ال تتطلب معرفة القراءة أو جهد معین ماعدا فعل المشاهدة،  

  )58(.نه یحظى بثقة األطفال كما أ

ما نقصده من كالمنا عن االنتقال الخاص باالنسان من شخص الى فرد هو تلك العملیة 

المسمات بالتنشئة االجتماعیة أو التطبیع االجتماعي وهنا أیضا تحضرنا المقولة الشهیرة 

.                                                                                                                            "صیر كذلكال نولد نساء بل ن " الخاصة بالفیلسوف الفرنسیة سیمون دي بوفوار حین قالت:

كما أنه یعتبر من أكبر مصادر المعلومات للمشاهدین في مقدمتهم األطفال،  فهو إلى جانب "-

دورا كبیرا رئیسیا في تكوین الطفل وتوعیته،  ویفضل األطفال مشاهدة  األسرة والمدرسة یؤدي

التلفزیون على عكس وسائل االتصال األخرى،  ألنه یتوفر على الصورة والصوت في نفس 

  . )59("الوقت 

                                                           

 . 34،ص 1990  ،1طالجزائر،،،  دار اإلرشاد للنشر والتوزیع،  نحو إعالم إسالمي، علي حربیشة  -1
 

 . 36،ص المرجع السابق -2



یعد التلفزیون أحد وسائل اإلعالم الموجهة للطفل، حیث أن هذه الوسیلة هي أكثر جاذبیة "

من الناحیة العاطفیة له أسالیب متعددة، فتارة یقدم األمان والطمأنینة من  بالنسبة للطفل، فهو

خالل إطار ألیف من البرامج، وتارة ثانیة یقدم التغیر واإلثارة والترقب، وتارة ثالثة یعد منفذ 

للهروب من المشاكل الیومیة بفنه الساحر،وبالتالي نجد التلفزیون قد أثر على الجیل الناشئ 

 وذلك من خالل اآلثار التي یخلفها .   "جیل التلفزیون"بـ: الذي یسمى 

   اآلثار اإلیجابیة للتلفزیون على الطفل : -أ

یوسع التلفزیون خبرات الطفل كمصدر من مصادر المعرفة التي تمده بالقیم المعرفیة  -

وهي  والسلوكیة وتنقل له الثقافة والمعرفة، من خالل الوظائف التي یقوم بها هذا الجهاز،

 التوجیه والتثقیف والتعلیم والترقیة. 

ینمي التلفزیون الملكات العقلیة والفكریة لدى الطفل،ویشبع لدیه حب االستطالع من خالل  -

 برامجه الثقافیة .    

 یعتبر التلفزیون الخیال الواسع للطفل،ویفتح أمامه من خالل ما یقدمه من صور وموسیقى،  -

 جذابة خارج حدود البیت والشارع والمدرسة .   و تمثیالت وألوان زاهیة  

یزود التلفزیون الطفل بالخبرات والمعارف التي یدفعه إلى إتباع العادات الصحیحة          -

 .  ) 60("في سلوكه الیومي 

أما على مستوى لعب األطفال فإن التلفزیون یبرمج للطفل ألعاب تربویة، وثقافیة ونشاطات  "-

 .   )61("یقیة ذات فائدة یدویة وفنیة وموس

ینقل الخبرة والمعرفة في سن مبكرة،إذ لیس من الضروري أن یتعلم الطفل القراءة قبل أن " -

 یكتسب المعرفة من التلفزیون وحتى بعد تعلمه القراءة . 
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فالتلفزیون قد حقق لألطفال بدایة سریعة للتعلم وٕاعطائهم فرصة للتقدم في التعلیم  بخطوات 

 .  ) 62("الواقع أثبت التلفزیون فاعلیته كوسیلة تعلیمیة للصغار والكبار واسعة وفي 

أن التلفزیون منبها أو مثیرا یستهدف إحداث استجابات معینة تتمثل  یعتبرون أما اإلعالمیون -

أهمها في اكتساب معظم المقومات الثقافیة كالمعلومات واألفكار وٕایجاد درجة عالیة من اإلدراك 

سلع والخدمات واستثارة الرغبات وتحریك الدوافع وٕاحداث اإلقناع والتوجیه إلى والمعرفة بال

 االستجابة، وقد تم التأكد من هذا من خالل : 

یجمع معظم الباحثین وخبراء اإلعالم في دراساتهم أن التلفزیون  التأثیر االجتماعي : -1

شرف في توضیح الكثیر من ببرامجه وٕاعالناته المتنوعة على مستوى العالم له سجل حافل وم

في هذا الصدد أن البرامج  « Lebogart »لیوبوجارت   االجتماعیة ویرى المشكالت

تكون فعالة لیس فقط تغییر مواقفهم الالمباالة السلبیة في بعض األحیان،  التلفزیونیة، علیها أن

باعتبارها جزءا من والسخریة واالستهزاء في أحیانا أخرى إال باالهتمام بالمشكالت االجتماعیة 

 .)63(أمراض المجتمع والعمل على حلها 

یرى بعض المتخصصین في وسائل اإلعالم أن البرامج التلفزیونیة  التأثیر الثقافي: -2

وٕاعالناتها من أكثر أجهزة الثقافیة انتشارا وقوة وٕاقبال عند األطفال فهي عدسة الثقافة التي تجل 

طوف بنا بعیدا وتحلق في رحاب العالم الفسیح ویؤكد في في أمانة وموضوعیة معالم العالم وت

"جورج فریدمان" على األثر الثقافي للتلفزیون ومختلف برامجه وٕاعالناته في مقولته هذا الصدد 

الشهیرة بأن التلفزیون ببرامجه وٕاعالناته المتنوعة بعد كل من المربي وعالم االجتماع ورجل 

خ، شیئا من أرائهم وتجاربهم وفكرهم من الحیاة الواقعیة التي االختراع والمفكر السیاسي .....ال

).                                                                       64(یعیشون في ظلها في صورة مبسطة ومحببة إلى النفس 

ن البرامج إن  األثر التعلیمي للتلفزیون ال یمكن إغفاله أو التقلیل م التأثیر التعلیمي: –3
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سواًء كان تعریف التعلیم مقصورا على ما یتلقاه الطالب في قاعة الدرس،أو كان  التعلیمي

تعریف التعلیم شامال لكل ما یعلم على زیادة قدرات اإلنسان الفكریة عن طریق المعلومات ذاتها 

ئمة مع أو القدرة على استعمالها، وسواء كان الغرض من التعلیم هو معاونة الناس على المال

 .   )65(البیئة أو تدریبهم على التفكیر السلیم والتصرف الحكیم 

 اآلثار السلبیة للتلفزیون على الطفل:     -ب

"للتلفزیون أثر واضح في جوانب نمو شخصیة األطفال منها: إن الطفل الذي یقضي وقتا  -

والتخیل واإلبداع  طویال أمام شاشة التلفزیون قد یؤدي به إلى تخلف في قدراته على التصور

عادة المطالعة التي تكسب األطفال النظر إلى الصور المقروءة التي تمثلها  تناقص-واالبتكار.

 الحروف . 

من خالل مشاهدة الطفل للتلفزیون ولصوره الجاهزة یأخذها الطفل كحقیقة مسلحة وكأنها هي  -

 .  )66(األكمل و األفضل واألسهل "

 ن السهولة في طلب األشیاء والحصول علیها . "تعود الطفل على المزید م -

أشارت الدراسات والتجارب التربویة إلى أن اإلكثار من مشاهدة برامج التلفزیون یؤدي إلى  -

 .   )67(تعطیل كلي لفاعلیة الدماغ "

في الجانب االجتماعي،  التلفزیون یقتل وقت األطفال ویبعدهم عن ممارسة هوایتهم، لقول       -

الباحثة  K .TOGGCORTلفزیون ال یقرب بین أعضاء المجتمع إال مادیا، حیث "إن الت

الكندیة تبددت الساعات التي كانت تقضیها األسرة في تبادل الخبرات واألفكار و اآلراء، ألنها 

 . )68(أصبحت ساعة الذروة التي تكفي لمشاهدة التلفزیون " 
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م النوم الفترة الكافیة كما أنه یضر "یؤثر على صحة األطفال فهو یتسبب في سهرهم وعد -

ببصرهم، ولكن ثبت أن أثر التلفزیون على الجسم لیست بذات أهمیة فهو ال یسبب إرهاق للعین 

 وال للجسم .                                                                                                

امج العنف والجریمة والتي تعرض بالتلفزیون وقد تؤدي إلى یذهب بعض الباحثین إلى أن بر  -

زیادة سلوك األطفال العدواني في المجتمع، متأثرین بهذه البرامج، فالبرامج المحببة لألطفال 

 ) 69(وغیرها تعتمد على القتال والعنف أیضا "

م أمام " أما ناحیة الدراسة فإن األطفال الذین یمضون معظم أوقاته-كالرسوم المتحركة 

 2007التلفزیون یتمیزون بالتقصیر في واجباتهم المدرسیة وهذا ما أثبتته دراسة أجریت سنة 

 )70(كما أثبتت من جهة أخرى ضعف مقدوراتهم التعلیمیة من قراءة وحساب وغیر ذلك "

 .   )71("الطفل یكتسب الشخصیة السلبیة واالنعزال عن المجتمع " -

التربیة الموازیة تلحق ضررا بدور المؤسسة التربویة أن التلفزیون " یروج التلفزیون األشكال من -

فقد ذكر التي تقوم بها  STEVEN MHITE  في مقال HORIZONیشوش عملیة التربیة،

 .   )72(المدارس واألسر والمؤسسات التعلیمیة األخرى "

األلعاب ینظر الطفل إلى البرامج على أنها حقائق متطورة وذلك لعدم إطالعه على حیل  -

 التصوریة. 

للبرامج التلفزیونیة تأثیر نفسي في نمو الطفل اإلدراكي والعقلي وبدرجات متفاوتة حسب  -

 مراحل النمو العمري . 

 اكتساب حركة الفكر العاطفة والشعور .      -

                                     من الناحیة اللغویة فالتلفزیون له أثر على تكونها ونموها عند الطفل .                   -
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 أهمیة التلفزیون عند الطفل :   -4

یال للخبرات والتجارب الفردیة والجماعیة، إن ما یعرضه التلفزیون من برامج أخبار تمثل بد -

وخاصة إذا امتازت المواد المعروضة بعناصر الترغیب والتشویق مثل: األلوان في عالم الطفولة 

فاألطفال الذین لم یتمكنوا من مشاهدة سفن الفضاء بسبب عدم قدرتهم على المشاهدة 

 ت بدیلة لهذا الموضع.الموضعیة، یستطیعون بواسطة التلفزیون أن یحصلوا على خبرا

تعتبر الخاصة التي یمتلكها التلفزیون هي جذب المشاهدین الصغار لفترة طویلة فالتلفزیون له  -

 تأثیر ایجابي في نضج الشخصیة وتنوع میول األطفال ورغباتهم . 

" یعتبر التلفزیون وسیلة تساعد على مواجهة المشكالت التعلیمیة،فاألطفال یستفیدون        -

البرامج التربویة التي یقدمها التلفزیون فرغبتهم في مشاهدة البرامج التلفزیونیة تجعلهم یقلدون  من

ما یرونه مهما ونمطا سلوكیا وأفكار علمیة،مما یؤدي إلى تناقض في حیاته الیومیة ومن ثم إلى 

 .  )73(االضطراب النفسي والعقلي والعاطفي والتربوي عند األطفال " 

ویة خاصة،فهو یجمع بین كل من الكلمة المسموعة والصورة المرئیة مما یزید "له أهمیة ترب-

من قوة تأثیره العتماده على وسیلتین من وسائل التربیة في وقت واحد،كما أنه أصبح یسیطر 

الیوم على میدان االتصال الجماهیري،بشكل یتزاید یوما بعد یوم، كما أن المادة المعروضة 

بدیل للخبرة الحقیقیة، وهو یتمیز بقدرة خاصة على جذب المشاهدین، مما بالتلفزیون تمثل أقرب 

 .   )74(یجعلهم یتعلمون عن طریقة قدرا كبیرا من الحقائق واالتجاهات "
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تهم،یثري خبراتهم التلفزیون بخصائصه اإلعالمیة یمكن أن یقدم الكثیر لألطفال مما یعني حیا

ویزیدهم إمتاعا وتسلیة،من خالل البرامج التي تبث له، وكذلك من خالل القصص والحكایات 

والتمثیالت، والرسوم المتحركة واأللعاب والهوایات،والدراما،والمسابقات األلوان، والموسیقى 

وجهة نحو الطفل والغناء وغیرها من الحصص الخاصة به وینبغي اختیار البرامج التلفزیونیة الم

 وفق األسس التالیة :   

أن تكون قدراته اللغویة واالجتماعیة والوجدانیة واألخالقیة التي تدفعه إلى التفكیر اإلبداعي  -

 وتنمي القیم االجتماعیة والدینیة للطفل .   

 أن تستخدم البرامج التلفزیونیة الموجهة للطفل كاللغة العربیة والقصص بشكل مناسب،وقدرة -

 األطفال اللغویة .    

أن تعكس البرامج التلفزیونیة واقع وحیاة الطفل وتخدم متطلبات حاجاتهم حتى یظلوا مرتبطین  -

 ببیئتهم، ویحملوا أنفسهم واجب خدمتها واالنتماء ألیها .   

أن تراعي البرامج طبیعة جمهور األطفال وخصائصه العمریة والجنسیة واللغویة والثقافیة  -

 فیة، و أن تراعي ما بینهم من فروق في الذكاء والقدرات والمتغیرات البیئیة .   والمعر 

مراعاة األهداف التربویة التي تعطي الطفل مجاال في االنتقال من مرحلة الغرائز إلى مرحلة  -

 التكیف االجتماعي.      

لبیت، مراعاة تجارب األطفال وخبراتهم وقدرتهم التي یعیشونها في كل مكان في ا -

الحي،الشارع وفي المدرسة حتى تكون البرامج المقدمة موفقة في عرضها لألطفال .                              

اإلشراف على برامج األطفال في التلفزیون لجان متخصصة من ذوي الخبرات والمعرفة  -

یة والسلوكیة واالختصاص التربوي في مجاالت ثقافة األطفال العلمیة واالجتماعیة والتعلیم

 والنفسیة والعاطفیة واالنفعالیة. 



بحیث تؤخذ بعین االعتبار مراحل  العمل على تحدید أهداف هذه البرامج قبل تقدیمها لألطفال -

 . )75(الطفولة المبكرة،والمتوسطة والمتأخرة وفق الترتیب العمري لألطفال 

لیمة،وأن تركز على األخالق یجب أن تخدم هذه البرامج القیم والعادات االجتماعیة الس -

والسلوكیات الصحیحة،والتي تعمق محبة الصغار واحترام األهل والعمل بنصائحهم وٕارشاداتهم 

 وتوجیهاتهم بالطاعة التي تحمل معاني القناعة ولیس اإلكراه واإلجبار .

تعمل هذه البرامج أیضا على تطویر الشخصیة ونموها في االتجاه الصحیح في كافة  -

 نب الثقافیة، الجسدیة، الفكریة، النفسیة واالجتماعیة. الجوا

كاآلباء وأمهات  عرض برامج تثقیفیة وتوعویة للكبار في تحدید العالقة بینهم وبین الصغار-

ومعلمین وٕاطالعهم على مشاكل األطفال التربویة، الصحیة، االجتماعیة والنفسیة وكیفیة 

 ا مع األطفال بشكل سلیم.    التعامل معها والمساعدة في حلها واجتیازه

إذا ما راعت البرامج هذه األسس فإنها تستطیع أن تنقل إلى األطفال المفاهیم وتكسبهم  -

خبرات مفیدة وبذلك یكون التلفزیون وسیلة إعالمیة تحقق مكسبا تربویا وتعلیمیا في حیاة 

 . )76(األطفال 

 یها المواصفات اآلتیة:  أما بالنسبة للبرامج والحصص التلفزیونیة أن تتوفر ف-

"الحرص على الدقة التامة في العرض وتجنب التهویل والمبالغة في العرض الخاص -

باألطفال،  یجب أن یتماشى مع الوقت المحدد لذلك وتأخیر ما یناسب الكبار في فترة المساء 

 الالحقة، والتي یكون األطفال فیها قد خلدوا إلى النوم. 

ة للطفل ینبغي استخدام األسلوب القصصي الذي هو أفضل وسیلة من أجل إیصال الرسال -

أو توجیهات  لتقدیم ما یریده األطفال من قیم دینیة أو معلومات علمیة أو تاریخیة أو جغرافیة

...الخ فالمطلوب في برامج األطفال أن تراعي مراحل نموهم،          وأن سلوكیة أو اجتماعیة

ایات الشعبیة، وطرق وأسالیب مع األلعاب، ومع الناس في تراعي في مضمونها تقدیم الحك
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أسرهم وفي مدرستهم، وفي مجتمعهم بشكل عام مع الجهات التربویة، واالجتماعیة، والمؤسسات 

المتخصصة في حقوق األطفال حتى تكون هذه البرامج معدة وفق مقاییس صحیحة، یستفید 

                                                                                                                             .                            )77(منها األطفال 

     المؤثرات التلفزیة على برامج األطفال : -6

تعمل برامج التلفاز على جذب األطفال وٕاثارة اهتمامهم بعروضها المشوقة والمتنوعة في 

 : )78(موضوعاتها إلثارة المشاعر واالنفعاالت وذلك من خالل مؤثرات عدة منها 

اشة وذلك وفق متطلبات وتكون بتقریب المشهد أو أبعاده عن الشأوال : حركات الكامیرا : 

أحداث المشهد،  فعند الرغبة في الحصول على لقطة قریبة فإن المصور یقرب الكامیرا      

من الممثل وفي حالة اللقطة البعیدة  فالمصور یبعد الكامیرا حیث یظهر الشيء بعیدا وأصغر 

 حجما ولو كان التصویر قریبا منه.

یوجد ضمن جهاز االستقبال الموجود تحت  وهو مفتاح خاصثانیا: مفتاح التحویل: . 

سیطرة المخرج في غرفة المراقبة،وبه یختار المخرج في كل لحظة اللقطة المناسبة للتسجیل 

 والبث ویهمل باقي لقطات الكامیرات األخرى لعدم ضرورتها أو فاعلیتها في العرض

 ومن استخدامات مفتاح التحویل ما یلي :

ة التي یلجأ إلیها المخرج بتكرار سریع االنتقال من لقطة      وهي العملیعملیة القطع : -أ

 إلى أخرى بحیث یراه المشاهدون سریعا ومفاجئا ومن أهداف العملیة : 

 لفت المشاهدین األطفال للمشهد التلفزي.       -

 زیادة تشویقهم ألحداث المشاهد التلفزیة.      -

ها المخرج باالنتقال من مشهد إلى آخر بطریقة وهي العملیة التي یقوم فیعملیة المزیج : -ب

تدریجیا وبطیئة،شرط أن تتالشى أو تختفي الصورة األولى من الكامیرا تدریجیا وبحیث تظهر 
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صورة أخرى فوقها تدریجیا، ومن مقاصد عملیة المزج في برامج األطفال:                        

 الداللة على مرور الوقت ومضي السنین .  -

 إظهار تخیالت على مالمح وجه الطفل .     -

 إشارة لبدء البرنامج .    -

 االنتقال التاریخي أو الجغرافیا وتطوره عبر الزمن .  -

 إظهار التأثیرات على الممثل النائم .   -

 إشارة لنهایة البرنامج .  -

ت أو جمل أو وهي العملیة التي یقوم بها المخرج بإضافة كلماعملیة اإلضافة الكتابیة: -ج

رموز أو أرقام ذات داللة للصورة التلفزیة المعروضة أمام المشاهدین األطفال              ومن 

 اإلضافات التي اعتاد المخرجون على إضافتها للمشاهد المعروضة على الشاشة ما یلي: 

 .  )79(التعریف باسم المكان الذي یتم تصویر المشهد فیه  -

إحدى حلقات البرنامج المعروضة على الشاشة.                         التعریف بأسماء ضیوف  -

إعالن أسماء العاملین في البرنامج مثل :أسماء الممثلین، المصورین،مهندس الدیكور     -

 واإلضاءة .

 خبر عاجل، كلمات تعبیریة ذات عالقة بإعالن التلفزیوني .     -

 د الفطر السعید . التهنئة بحلول شهر رمضان الكریم أو عی -

وهي العملیة التي یقوم بها المخرج بالتنقل              عملیة التنقل بین الكامیرات : -د

بین الكامیرات، من داخل األستدیو لالستفادة من لقطات كامرتین أو أكثر في تصویر المشهد      

على ذلك تصویر  أو البرنامج بحیث یبث المخرج اللقطات بشكل متتابع ومنسق،ومن األمثلة

مباریات كرة القدم بأكثر من كامیرا،كتصویر الالعبین،المشاهدین، المدرب وغیرها من األحداث 

 والمواقف مما یجعل المشاهدین أكثر تشویقا وجاذبیة .
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وهي العملیة التي یضیف فیها المخرج صورة فیدیو أو شریحة عملیة إضافة خلفیة : -ه

ن خالل غرفة المراقبة بحیث تشكل خلفیة لمقدم البرنامج    أو ثابتة أو صورة محركة من فیلم م

الممثل،  تظهر على شاشة العرض دون أن تظهر في األستدیو الذي یقف فیه مقدم البرنامج 

أو الممثل،ویقوم المخرج بتوجیه الممثل كالوقوف في المكان المناسب لیظهرمن خلفه صورة 

المشاهد أن الممثل یقف  ج األستدیو ویرید المخرج ایهامالخلفیة الثابتة أو المتحركة لمنظر خار 

 وسط أو أمام المشهد المضاف وكأنه جزء منه . 

 صورة فیدیو أو شریحة لمسجد الحرم النبوي أو المسجد األقصى .  -

صورة إلحدى مداخل أو ساحات أو حدى الجامعات،أو المؤسسات الحكومیة أو الخاصة          -

 أو تاریخي وفي دول أخرى .     صورة لمنظر أثري -

 الوقوف أمام أحد الزعماء أو الممثلین المشهورین .     -

 .  )80(تكرار صورة الممثل وكأنه توأم  -

تعمل المؤثرات الضوئیة على جعل األفالم والبرامج التلفزیة أكثر ثالثا: المؤثرات الضوئیة:

یفها في األفالم والبرامج الخاصة تشویقا وجاذبیة،ومن المؤثرات الضوئیة التي یمكن توظ

 باألطفال ما یلي : 

 األضواء القویة الساطعة للداللة على النهار .        -

 ومضات ضوء قویة للداللة على البرق .  -

 اإلضاءة الجیدة للداللة على الفكاهة والمرح والمناسبات السعیدة .   -

 لعنف الخفي .    ظالل اإلضاءة المتحرك للداللة على الجرائم أو ا -

 العتمة یتخللها مواقد نیران بعیدة للداللة على الوحدة أو السفر أو العداوة .     -

 العتمة والظلمة للداللة على اللیل .    -

 قندیل بإضاءة متأرجحة للداللة على الحزن والكأبة .   -
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 اإلضاءة الساطعة للداللة على فصل الصیف .    -

 داللة على الحداثة والمعاصرة .  اإلضاءة الكهرباء لل -

تعمل المؤثرات الصوتیة في البرامج على إثارة األطفال وتشویقهم رابعا: المؤثرات الصوتیة :

 لمتابعة أحداث البرنامج أو الفیلم المعروض،وذلك من خالل المؤثرات الصوتیة اآلتیة:

 عرض تسجیل لصوت رعد للداللة على قرب نزول المطر.   -

 ب للداللة على العنف . صوت صاخ -

 صوت حزین مثیر للشفقة واالنفعال بالدموع والتنهد . -

 أصوات متداخلة للداللة على الغموض والحیرة والتعجب .    -

 أصوات أطفال داللة على وجود حضانة أو روضة أو مدرسة .   -

 عرض تسجیل لصوت المطر للداللة على حلول فصل الشتاء .   -

 رعب عند اقتراب الخطر .  أصوت مثیرة لل -

 أصوات الضحك للداللة على السعادة والفرح .  -

 أصوات طلقات البندقیة داللة على حدوث مطاردة عنیفة .  -

 ) .  81(أصوات طائرات للداللة على الحروب أو السفر -

وهي المؤثرات التي تعتمد على استخدام وتوظیف المرایا خامسا: المؤثرات الصورة :

 ات الزجاجیة والتي تساهم في صنع وٕانتاج الحبل والخدع الفنیة وذلك مثل :   والمنشور 

 صورة طیران رجل في الفضاء .    -

 سقوط رجل من مكان عالي.     -

 غرق ممثل في بركة ما.       -

 حریق في مكان ما.  -

 حریق شخص ما.  -
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 انهیار مبنىظ.   -

 انفجار مبنى .   -

 انقالب السیارة.   -

 تدحرج من مرتفع عالي .   -

 أمواج وأعاصیر مدمرة .  -

 صورة مماثلة لشخص أو منظر واحد .   -

 انفجار الطائرة .  -

 حدوث تصادم بین مركبتین .  -

 تضخیم صورة شخص أو مبنى صغیر .  -

 صور لحیوانات خیالیة مفترسة . -

كر أو الثلج تتحطم فوق تحطیم كؤوس تبدو زجاجیة وهي في الحقیقة وهمیة مصنوعة من الس -

 .  )82(رؤوس الممثلین بیسر وسهولة 

وهي المؤثرات التي یعتمد على استخدام المحالیل وتوظیف سادسا: المؤثرات الكیمائیة :

 المواد الكیمائیة إلنتاج مؤثرات جذابة تشویقیة لألطفال لمتابعة أحداث الوقائع والمشاهد ومنها:    

 ألبنیة للداللة على االحتراق،مظاهر االختناق ؛    الدخان المتصاعد من إحدى ا -

الضباب المتكاثف فوق الطرقات وفي األزقة والشوارع للداللة على حلول فصل الشتاء ؛          -

 صعوبات الرؤیة ومخاطر السیر أو التهیئة كحدوث أمر ما ؛   -

ات الهوائیة القطبیة ؛                 الثلج أو البرد أو الجلید،وتناثره هنا وهناك للداللة على الجبه -

المطر االصطناعي،وذلك برش الغیوم بمواد كیمائیة خاصة تعمل على إفراغ الغیوم مما  -

تحمله من ماء للداللة على فصل الشتاء.                                                                                         
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وهي المؤثرات التي تعتمد على استخدام األدوات واألجهزة سابعا: المؤثرات المیكانیكیة :

ي تسهم في صنع ظروف تؤثر ایجابیا في جذب المشاهد وٕاقناعه بطبیعة االلیة والمیكانیكیة والت

 أحداث الفیلم أو البرنامج الذي یشاهده،ومن المؤثرات المیكانیكیة ما یلي : 

مسدسات وهمیة تصدر صوتا وتطلق شرارا للتعبیر عن حدوث مواجهة مسلحة أو معركة   -

 قتالیة.  

النوم والجلوس وغرف االستقبال للضیوف وما یلزم مجسمات خشبیة أو هیاكل معدنیة لغرف  -

 البیوت من أثاث كمنظر دالة على حقیقته .

 مصانع ومشاغل متنوعة ومختلفة وذلك حسب طبیعة النص المكتوب للمشهد .  -

عروض میكانیكیة كآالت النسخ  أو الكتابة أو الكمبیوتر للداللة على طبیعة المشاهد  -

 ؤسسات . اإلداریة في الشركات والم

الحركات البهلوانیة للسیارات والطائرات أو القوارب في الطرقات أو الفضاء أو البحار وذلك  -

 .     )83(من خالل هیاكل معدنیة محكمة الصنع مترابطة األجزاء 

 دور التلفزیون في التنشئة االجتماعیة للطفل :    -7

جتماعیة في أي مجتمع،حیث یلعب ینظر إلى التلفزیون على أنه إحدى مؤسسات التنشئة اال"

دورا أساسیا وواسع النطاق في مجاالت التثقیف والتعلیم واإلرشاد والتوجیه واإلعالم 

واألخبار،فضال عن دوره األساسي في الترفیه والتسلیة الذي یعد من أدواره األساسیة ولیست 

التي یقوم فیها الثانویة خاصة في المجتمعات النامیة ذات الدخل االقتصادي المنخفض و 

التلفزیون بدور بدیل أحیانا لمؤسسات التنشئة االجتماعیة كاألسرة والمدرسة ودور العبادة وغیرها 

إذ لم یعد المؤسسات التقلیدیة المسؤولة بمفردها عن التنشئة االجتماعیة للطفل ورعایته تربویا 

 .    )84("وثقافیا 
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 .32،  ص 1982 ،، نوفمبر، مصر20،  مجلة النیل،  العدد  تنمیة معلومات الطفل إعالمیا،     محمد معوض-  



ر في مجال رعایة الطفل وتربیته وتنشئته       فقد أدركت دول العالم المتقدم أن االستثما" -

تهیئ  في مقدمة األولویات التي من أهم االستثمارات على اإلطالق،لذا یأتي اإلعالم الموجه له

له وسائل االتصال كل اإلمكانیات الفنیة والمادیة وتجند له أفضل الخبرات والكفاءات والتي 

لعام والتوعیة واإلرشاد، مما ساعد في تكوین جیل قادر تشمل التسلیة المفیدة والترقیة والتثقیف ا

على اإلبداع والمبادرة والعطاء واالبتكار والتفكیر المنطقي والمساهمة الفعالة في تسییر حركة 

 .  )85("مجتمعه ببلوغه مرحلة الشباب والنضج 

ألطفال وفي مجال التلفزیون والطفل تخصص بعض الدول قنوات تلفزیونیة بأكملها لبرامج ا"

 وفقراتهم الفیلمیة . 

وقد كثر الحدیث عن اآلثار التعلیمیة للبرامج التلفزیونیة بالنسبة لتنمیة المعارف واكتساب 

المهارات والسلوك،وهناك نوعین من البرامج التلفزیونیة األولى البرامج العامة سواء كانت 

لثقافیة والریاضیة والمنوعات لألطفال أو لغیرهم من الشباب وهي شاملة للبرامج الترفیهیة وا

 وبرامج األطفال وغیر ذلك .   

أما النوع الثاني في البرامج التعلیمیة الموجهة لألطفال أو الشباب المنتظمین في المراحل  -

الدراسیة المختلفة وهي التي تعوض مادة علمیة المقررة في إحدى مراحل التعلیم والبرامج 

 لیم الكبار.   المخصصة لمشاریع نحو األمیة وتع

 وتحتل ثقافة الطفل أهمیة كبیرة عند الحدیث عن رعایة الطفل العربي وتنشئته، خاصة أنها -

تتكون من أنماط سلوك وطرق التفكیر وأسالیب الحیاة، كما أنها تتضمن أیضا التكنولوجیا التي 

ثقافته الخاصة  أخترعها اإلنسان إلشباع حاجاته ورغباته، فلكل مجتمع إنساني تتمثل في أدوات

التي تمیزه عن غیره من المجتمعات والتي تتضمن فنونه وعاداته ولغته وقیمه،  ویتم اكتساب 

الثقافة من جیل آلخر من خالل االستماع إلى األفراد المجتمع ومن خالل مشاهدة السلوك 

البرامج  وتقلیده،  ومن یرصد التلفزیون العربي الموجه إلى الطفل العربي بشكل صریح من خالل
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التنشیطیة التي تقوم على الحوار بین مقدم البرنامج،  كذلك بشكل ضمني من خالل تقدیم القیم 

و السلوكات بشكل غیر مباشر في أفالم الكرتون والدراما بكل نواعها،  ومن خالل األغنیة 

 .  )86("وهي أكثر األشكال تأثیرا في جمهور األطفال

 :  موجهة للطفلأهداف البرامج التلفزیونیة ال -8

 :هيالبرنامج التلفزیوني شأنه شان البرامج التعلیمیة ینبغي أن تتوفر فیه جملة من الشروط و أن 

 ینبغي دراسة حاجة األفراد الموجهة إلیهم وحاجة المجتمع الذي یعیشون فیه.    -

 أن یساهم في إعداده مختصین یكونوا على علم وثقافة ودرایة بما یعدونه .   -

 یكون شامال متنوعا بتنوع حاجات األفراد الموجهة إلیهم .  أن  -

أن یكون لهم جملة أهداف یرمي إلى بلوغها وتحقیقها،  وعلیه فإن البرنامج التلفزیوني له  -

تساهم في إطار الخطة العامة للدولة في التنمیة الثقافیة واالجتماعیة والنفسیة  أهداف مرسومة

 هذه األهداف فیما یلي :   والوجدانیة،  وتتمثل مضامین 

 وتتمثل في:    أهداف عقلیة:  -أ

 توعیة األفراد في تثقیفهم بثقافة عضویة من خالل البرامج الثقافیة والفكریة.    -

تعریف األفراد وتزویدهم بالمهارات الالزمة للحیاة،  وتطویر قدراتهم الوظیفیة من خالل برامج  -

 األعمال والمهن العدیدة .   

 وتتضمن ما یلي: أهداف صحیة : -ب

 التثقیف الصحي باألسباب العامة وطرق المحافظة علیها .   -

 التعریف باألمراض واآلفات الصحیة وأسالیب الوقایة منها .   -

 التوعیة بدور العلم وجهود العلماء في مقاومة األمراض والتصدي لها. -

 أهداف اجتماعیة :       -ج
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 .46،  ص 2002، 1، طمصر،  دار الفكر العربي،   إعالم الطفلمحمد معوض،  -  



حلیة والعربیة،  وظروفها  الجغرافیا والسیاسیة واالقتصادیة والتحدیات التي التعریف بالبیئة الم -

 .  )87(تواجهها  

 التوعیة السیاسیة للمواطنة الصالحة وأهدافها .  -

 التعریف بالمؤسسات االجتماعیة والمرافق العامة ودورها .  -

 ب العمل،  التعاون، تنمیة االتجاهات اإلیجابیة والعادات االجتماعیة السلیمة مثل : ح -

 الخیر،  اآلثار للصالح العام والحس االجتماعي .    

تقدیر دور العاملین في بناء المجتمع من أفراد ومؤسسات والتحضیر والمشكالت االجتماعیة  -

 مثل: الفقر،  السرقة،  االحتكار،  الطالق .  

 أهداف نفسیة وجدانیة :  -د

مشاعر واألحاسیس الوطنیة والدینیة وتنمي التذوق والحس المساعدة على تربیة العواطف وال -

 الجمالي لألفراد بالبرامج واألغاني المعروضة الهادفة . 

المساعدة على التكیف السلیم مع الجماعة،  وتجنب االنعزال واالنحراف ورفقاء السوء .          -

فیف العبء الحیاتي المساهمة في بناء شخصیة الفرد بنفس مطمأنة،  ووجدان مرهف وتخ -

 عنه باأللوان للترفیه السلیم .

إبراز موطن القدوة الصالحة في كافة النواحي لتمثیلها والسیر في طریقها.                         -

نبذ العنف والجریمة والتخفیف من حدة الحروب وأثارها المدمرة على اإلنسانیة،  وفتح قنوات  -

 .   )88(واالحترام المتبادل بین الشعوب  التعاون القائم على التكافىء

من خالل أهداف البرامج التلفزیونیة الموجهة للطفل قد یكون لها ایجابیات تساهم في تنمیة 

 قدراته العقلیة والفكریة وتنشئته ثقافیا مع مجتمعه الخاص .
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    :خالصة الفصل

بأن التلفزیون له أهمیة كبیرة بین أوساط مختلف الفئات   عالجناه في هذا الفصل نستخلص مما 

زیون وذلك بالنظر العمریة ویعتبر األطفال من بین الفئات التي لها عالقة وطیدة بمشاهدة التلف

أن مشاهدة البرامج التلفزیونیة وما تقدمها من حصص  للفترة الكبیرة التي یقضونها أمامه،  كما

لها آثار على نمو الطفل في عدة جوانب ولمعدي البرامج التلفزیونیة دور كبیر في تحدید التأثیر 

خالل هذا العالم  اجاته منإن كان ایجابي أو سلبي أي مالئمة تلك البرامج بما یشبع رغباته وح

 الظرف بذلك. المسمى بالتلفزیون وما یقدمه من برامج یفضل مشاهدتها كلما سمح له

 

                                            



 
 



 تمهید:

تكثر مشاهد العنف على الشاشات الكبیرة والصغیرة ویكثر العنف في المجتمعات حتى بات 

تلك، ویلقون باللوم على صناع األفالم بسبب لجوئهم إلى المبالغة     الكثیر یربط بین هذه و 

 في تصویر أدق تفاصیل القتل واإلجرام وبمشاهدة مطولة أحیانا.

ولیست السینما وحدها التي تروج ألفالم  العنف و اإلجرام والرعب، بل انتقلت الظاهرة       

 ت األجنبیة واألفالم.إلى التلفزیون والقنوات العربیة التي تبث المسلسال

 إذن فیما تتمثل هذه أفالم الرعب و ما هو أثرها على الطفل خاصة سواء االیجابي أم السلبي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .                                                            بدایة وتاریخ ظهور األفالم السینمائیة

  األفالم: -أ)

ركة ثم أصبحت ناطقة باإلضافة إلى الصوت، أما الصحافة فقط بدأت األفالم بالصور المتح

بدأت بالكلمة المطبوعة ثم أضافت الصور، واستطاعت الصحافة األولى بما لدیها من قوة 

الكلمة أن ترضي الجمهور المتخصص، واستطاع الفیلم الصامت بما لدیه من صور        أن 

لهذه االستجابة الفوریة للصور المتحركة،  یرضي الجمهور العربي.أویجب علینا أال نندهش 

وكان ظهور الفیلم الصامت قویا منذ البدایة ولكنه عجز عن التعامل مع األفكار، وبعد إضافة 

الصوت أصبح من أقوى وسائل االتصال الجماهیریة، ولكن ظهر الفیلم الجدید صراع بین 

 الحركة والكلمة.

ب أن تفشـل ألنه صراع بین الدراما والسرد ولهذا وفي صراع من هذا النوع نجد أن الكلمة یج

إن سبب نجاح « سیطرت الحركة على الفیلم ألنها تتعامل مع العقل الباطن وغالبا ما نقول 

 الفیلم یعود إلى وجود كثرة الحركة فیه"
)89(

 Action "« 

باریة    و تلعب المعلومات و األفكار دورا مهما في االتصال خاصة في األفالم التعلیمیة اإلخ

الدعایة، وفي هذه األفالم تعتبر زیادة الحرص على توصیل المعلومات و األفكـار وتعتبر نقطة 

 ضعف في توصیل األفكار.

بحیث الحركة هي التي تشد االنتباه ألن كل كلمة تصاحبها فكرة  وكل فكرة البد        أن «  

ألصبح التلفزیون وسیلة سمعیة تكون معها فعل وحركة. أي ال یوجد كالم بدون صور وٕاال 

مثلها مثل اإلذاعة فقط، بحیث یظهر ذلك حتى في األفالم اإلخباریة المصورة، بحیث یظهر 

 ».  90المتحدث لثوان تمر وتختفي صورته وقد سمع صوته دون أن تراه وتشاهده
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ت بدأت األفالم أول ما بدأت بتقلید أسلوب المسرحیات، أي بتصویر المناظر من مكان ثاب

أي « لتظهر الشاشة وكأنها المسرح ذاته أي أن الكامیرا كانت تصور المنظر بأكمله     

جمیع الشخصیات  على المسرح داخل الكادر، كان الممثلون في األفالم القدیمة كما في 

المسرح یواجهون الجمهور وكانت المناظر تبدأ بدخول الممثلین كما على خشبة المسرح 

صهم على تقلید المسرح ظلت الكامیرا عاجزة عن الحركة، وتنتهي بخروجهم،ولحر 

 . (91)»السریعة

وأخذت السینما تحسن طریقها ببطء شدید وذلك بتغییر مكان الكامیرا، فتم تصویر المنظر  

 ولم یشعر آنذاك الجمهور بالدوار أمن زاویة مهیئة ثم تنتقل لتصویره من زاویة أخرى و 

وب الجدید في التصویر ومشاهدة المنظر الواحد من الحیرة وبدأ یتكیف مع هذا األسل

وجهتي نظر مختلفتین وظهور فكرة جدیدة في فن التصویر وتعرف باللقطة القریبة وذلك 

العین الید مثال، ویقبل –الوجه -لوقت قصیر جدا، بحیث تركز على مساحة صغیرة 

 الجمهور ذلك 

ن تستطیع القفز             بحیث تحرر الجمهور من قیوده الجسدیة وأصبحت العی« 

  .)92( »اآلن إلى أعلى البنایة لمشاهدة عن كثب وجه الرجل الذي ینوي االنتحار مثال 

"ولقد رحب الجمهور المتلقي بهذه  الحیل السینمائیة الجدیدة، مثل مالحظة منظر الشارع من 

سرحي المألوف، وأصبح النافذة، ویمتع الفیلم بحریة كبیرة من الحركة لم یتمتع بها العرض الم

الفیلم مجموعة من اللقطات المحسوبة بدقة ال متناهیة وأصبحت األشیاء مثلها مثل الشخصیات 

 في المسرحیة تدخل في اللقطة المناسبة لتلعب دورها ثم تختفي 

بحیث األشیاء البسیطة على المسرح في القدیم لم یكن باستطاعة المخرج المسرحي أن یصورها 

 ق الحوار فقط.إال عن طـری
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فالكامیرا أصبح لها دور فعال، بحیث توفر الكثیر من الجهد، فأقل تشنج أو تقلص عضلي في 

الوجه یحمل من المعاني ما تعجز عنه الكلمات عن وصفه، وتكسب هذه التقلصات أبعادا 

عدیدة في نفوس الجمهور كل حسب شدة مشاركته في استقبالها واالستجابة لها. وعن طریق 

ة من اللقطات الذكیة یمكن إشراك المشاهدین في استقبالها حتى تصبح حركة خفیفة فعال سلسل

 )93(».ضخما

 ب) أهم المراحل التي مرت بها األفالم السینمائیة :                      

 -لیوناردو دیفنشي « یرجع البعض بدایات السینما إلى ما دَونه الفنان والعالم اإلیطالي «  

LEONARDO Davinci  «     من مالحظات ذكرها جیوفاني باتشادي الیورتا، في كتابه

" فقد الحظ  دیفنشي أن اإلنسان إذا جلس في Natural Magic" 1558السحر الطبیعي سنة 

حجرة تامة الظالم بینما تكون الشمس ساطعة خارجها، وكان في أحد جوانبها ثقب صغیر جدا 

جرة المظلمة یمكنه أن یرى على الحائط الذي یواجهه، حجم رأس الدبوس، فإن الجالس في الح

هذا الثقب الصغیر  ظالالت أو خیاالت لها هو في خارج الحجرة، مثل األشجار أو األراضي  

 أو العربات واإلنسان الذي یعبر الطریق، نتیجة شعاع من الضوء ینفذ من الثقب الصغیر.

نتیجة الجمع بین  1895عود إلى حوالي سنة أما البدایة الحقیقیة لمیالد صناعة السینما، فت

ثالث مخترعات سابقة هي اللعبة البصریة، الفانوس السحري والتصویر الفوتوغرافي، فقد سجل 

" اختراعهما األول لجهاز Auguste and Louis Lumiereاألخوان أوجست ولویس لومییر "

نسا على أنه لم في فر  1985.02.13یمكن من عرض الصور المتحركة على الشاشة في 

فقد شاهد الجمهور أول "عرض  1995.12.28یتهیأ لهما إجراء أول عرض في 

" بمدینة capucines" الواقع في الشارع "grand caféسینماتوغرافي" في قبو الجرائد كافیة ""
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باریس ویعتبر المؤرخین أن المخترع الحقیقي للسینما هو لویس لومییر ألنه إخترع أول جهاز 

 )94(»وعرض الصور السینمائیة، ومن هذا أصبحت السینما واقع ملموس . اللتقاط

وفي العالم التالي تمكن إیدسون من صنع جهاز للعرض یجمع بین مزایا الجهازین وأقام أول 

 فلقي نجاحا كبیرا. 1896" أقام عام Kenetoscopeعرض في شركته التي أسسها "

 ائي:المراحــل التي مَر بها تطور الفیلم السینم

لقد مر الفیلم السینمائي بعدة مراحل وذلك من منظور التأثیر بنمو السوق إلى العصور التالیة: 

 مراحل وهي: 08وقد قسمه الناقد والمؤرخ المریكي السینمائي فیلب كونجلیون إلى 

 " : 1910و 1895عصر الریادة " -1

الول، المخرج األول وكانت في هذا العصر بدأت صناعة الفیلم،  الكامیرا األولى،  الممثل 

التقنیة جدیدة تماما، ولم تكن هنا أصوات على اإلطالق ومعظم األفالم وثائقیة خبریة وعبارة 

عن تسجیالت لبعض المسرحیات وأول دراما روائیة كانت مدتها حوالي خمس دقائق، وبدأت 

  Georges  - مع بدایة روایة الفنان الفرنسي "جورج میله 1905تصبح مألوفة حوالي سنة 

Melies 1902" وهي بعنوان رحلة إلى القمر سنة "Atripts the Moon وكانت األسماء "

الكبیرة في ذلك الوقت هي إدیسون، لومییر، ومیلیه بأفالمه الملیئة بالخدع وعند مشاهدة هذه 

وما تزال األفالم یؤخذ في اإلعتبار انها كانت تشكل المحاوالت األولى، وأن أفالم السینما كانت 

أداة إتصال جدیدة، فال یجب أن ینظر إلیها على أنها تافهة، ربما تكون بدائیة ولكن یجب 

إدراك أن الطاقة والعمل الذي بذل إلنتاج هذه األفالم كان مبهرا، وأخذ المنتجین على عاتقهم 

 )95(» مهمة إنتاج هذه األفالم كان أمرا متمیزا 

 :1926إلى  1911عصر األفالم الصامتة  -2
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ویتمیز هذا العصر عن سابقه بكثرة التجریب في عملیة مونتاج األفالم، فلم تكن هذه المرحلة 

صامتة بالكامل، فقد كانت هناك إستخدمات لطرق ومؤثرات صوتیة خاصة، بینما لم یكن هناك 

حوار على اإلطالق حتى المرحلة التالیة، فاختـلف الشكل و اختلفت التسجیالت المسرحیة لتحل 

محلها الدراما الروائیة، ویعد هذا أیضا بدایة لمرحلة األفالم الشاعریة ذات الطابع التاریخي 

واألسماء الشهیرة في هذه المرحلة، وبدأت مسألة نوعیة وجودة الفیلم تثیر جدال، كما صنفت 

 .David graffithو           Charles Chaplinأنواع مختلفة من األفالم في هذه المرحلة، 

 :1940 – 1927عصر ما قبل الحرب العالمیة الثانیة  -3

یرى       فلیب كون جبلتونإن هذا العصر عرف بأنه عصر الكلمة أو الصوت ولكن الناقد 

 أن هذا التصنیف غیر دقیق فذلك ألن هناك مرحلتین في تاریخ الفیلم : هي الصمت والكالم.

باإلضافة إلى تعدد  1927مغني الجاز سنة وبدایة هذه المرحلة إنتاج أول فیلم ناطق بعنوان 

األفالم المتنوعة الناطقة وخاصة في فترة الثالثینات واستخدام لأللوان والرسوم المتحركة 

والعروض النهاریة لألفالم، وظهور موجة الكومیدیا في المسرح وبروز نجوم الفن مثل     

] JOHN Fordفورد وجون  FRANK Capra، فرانك كابرا CLARK Gable[كالرك جابل

و » STAN Laurelستان لوریل «والممثالن المشهوران اللذان استمرا إلى المرحلة الناطقة هما 

 ».OLIVER Hardyأولیفر هاردي «

وبدأت نوعیة الفیلم تزداد أهمیتها بعد ظهور جوائز األوسكار وحب الجمهور للسینما،وأصبح  

 )96(».ینظر للفیلم كمراهق بدأ في النضج

لقد أحدثت الحرب العالمیة الثانیة نوعا           :1951- 1941لعصر الذهبي للفیلم ا – 4

من التغییرات في صناعة الفیلم فخالل وبعد الحرب،  ازدهرت الكومیدیا بشكل ملحوظ وتربعت 

الموسیقى على عرش السینما كما انتشرت أفالم الرعب. ولكن باستخدام ضئیل للمؤثرات 
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تكالیف اإلنتاج فقد صنعت نفقات اإلنتاج فرقا ملحوظا بین المیزانیات الخاصة سبب ارتفاع 

الكبیرة والصغیرة لألفالم، ولجأت استودیوهات السینما الستخدام میزانیات صغیرة إلنتاج أفالم 

 غیر مكلفة للعامة وذلك لجذب الجماهیر.

أفالم االستخبارات  لذلك ظهرت األفالم الجماهیریة في هذه المرحلة والتي یمكن تصنیفها إلى

وكل من  1950أفالم الغابات، االستقاللیة، أما أفالم الخیال العلمي فقد ظهرت حوالي عام 

أودري «، »HUMPHREY Bogartهمفري بوجارت «، CARY Grantنجوم هذه الفترة هي 

فرید أستیر «و» HENREY Fondaهنري فوندا «، »AUDREY Hephurnهیبورن 

FRED Astaire.«)97.( 

 :1966- 1955العصر اإلنتقالي للفیلم  – 5

عرف بالعصر اإلنتقالي ألن في هذه المرحلة بدأ الفیلم بالنضج بشكل حقیقي، فقد ظهرت في «

هذا العصر تجهیزات فنیة متطورة للفیلم من موسیقى ودیكور وغیر ذلك،              وفي هذا 

یات المتحدة األمریكیة     من خالل العصر بدأت األفالم من الدول المختلفة تدخل إلى الوال

كما بدأت    حوائط هولیود السینمائیة، وبدأت األفالم الجماهیریة تستبدل بأفالم رخیصة، 

األستدیوهات الكبیرة تفقد الكثیر من قوتها في مجال التوزیع كما ظهر لصناعة الفیلم عدو جدید 

  )98(»یسمى التلفزیون 

منتج وجودته، وبدأت السینما تقتحم موضوعات اجتماعیة أكثر مما أبرز المنافسة حول نوعیة ال

نضجا، وانتشرت األفالم الملونة لتصبح األقلیة بحوار األبیض واألسود، وضمت األسماء الكبیرة 

 MARILYNمارلین مونرو « ،  »ALFRED Hitchcokألفرد هتشكوك «في السینما كل من 

Monro  « إلیزابیت تایلور « وELIZABETH Taylor « 

                                                           
97

 .11:00لساعة على ا 13/03/2015الرابط اإللكتروني نفسھ ، في  -  
-1 Cousins Mark the story of Film : A Would, wid History, Newyork : thunder' SM outhpress, 

2006,page 40، اكترونيرابط ا( .) 

  .41المرجع اإللكتروني السابق ، ص  -2



وبدأت الحرب الباردة لتغیر من وجه هولیود وظهرت المؤثرات الخاصة وبرزت الفنون األخرى 

 المصاحبة كالدیكور و االستعراض.

 :1979 – 1967العصر الفضي للفیلم  – 6

تعتبـر المرحلة الحدیثة للفیلم، حیث كانت مرحلة جدیدة في وقتها ویبدأ العصر الفضي  «

 .1976سنة » كالین« و» بوني« و» الخریج«للسینما بإنتاج فلمي 

وقد ظهرت عدة أفالم خالیة من الصور المتحركة، وكان من جراء هذه النوعیة في انتشار 

األفالم الناضجة  أي الخارجة عن األخالق العامة، بحیث ساعده ذلك في ظهور أنظمة جدیدة 

فرانسیس كوبول « للرقابة وتكونت األسماء الشهیرة التي حكمت هذا العصر أمثال 

FRANCIS Coppol « داستن هوفمان«وHOFMAN  DUSTIN «مارلون براندو «و

MARLON Brando«من األفالم  3انخفضت  نسبة األفالم  األبیض  واألسود  إلى  ، و %

بحیث أصبح هناك  المنتجة في هذه الفترة، فأصبحت هولیود تعرف حقا كیف تصنع فیلما، 

فارق كبیر بین األفالم المادیة التي تتطلب میزانیة ضخمة وأفالم الغیر المادیة ذات المیزانیة 

   )99(»الضئیلة إال أنها ال یعتبر منتوجها الفني على أنه رذیئة

 : 1995 – 1980العصر الحدیث للفیلم  – 7

الذي یعد » Star Wars« نجومعندما أنتج فیلم حروب ال 1977كانت بدایة هذا العصر سنة 

أول إسهام للكمبیوتر والتقنیة الحدیثة في تصمیم المؤثرات الخاصة لكن فلیب كونجلیتون یبدأ 

ألنه یعتبر فیلم اإلمبراطوریة تقاوم هو نقطة البدایة، ففي هذه المرحلة  1980هذا العصر سنة 

اعتمدت في هذه المرحلة اعتمادا كبیرا بدأ انتشار الكمبیوتر والفیدیو المنزلي التلفزیون، السلكي و 

على المیزانیة الضخمة بدال من النص والتمثیل ولكنها احتفظت بالقدرة على إنتاج نوعیة جیدة 

 من أفالم التسلیة الممتعة. 
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وخالل فترة القرن العشرین المیالدي والحادي والعشرین اعتبر من أهم أدوات االتصال والترفیه 

 )100(»أفالم هذه الفترة مسلسالت وأفالم متنوعة من كل الجوانبواإلعالم وكانت معظم 

 نشــــأة أفــــالم الرعب وظهــورها في السینــــما.

عامة أفالم الرعب تهدف إلى خلق الرعب، الذعر والهلع لدى المشاهد سواء كان صغیرا    أو 

ف الطبیعیة لدى كبیرا، بحیث تسلل الضوء على الجانب المظلم في حیاته واستغالل المخاو 

اإلنسان مثل الموت المجهول، التمزیق،  االشمئزاز لتوظیفها ودمجها في أغلب  مواضیعها 

یهدف االنفتاح على عالم مظلم ومخیف، هذه النوعیة من األفالم التي ظهرت على الشاشة 

 الكبیرة، أصبح لها عدة مشاهدة وٕاقبال وخاصة األطفال.

 نشــأة أفـــالم الرعب:

فالم الرعب على الشاشة الكبیرة بالتصویر في القالع، القصور المخیفة، األماكن ظهرت أ 

المظلمة مع االستعانة بالشخصیات: مصاصي الدماء، الشیاطین، األرواح الشریرة المجانین، 

لكن أصبحت تتضمن مفاهیم أخرى جدیدة كالسحر والشعوذة، واألساطیر، ولكن بین األساطیر 

رفت بتطورات وتغیرات على المستوى وهذا النوع من األفالم ولعل والسحر تاریخ طویل وع

غالبیتها یعتقد أن أفالم الرعب ارتبطت بالمرحلة المعاصرة لكن على العكس فهي تعود من 

 )101(حیث بدایة األفالم نفسها.

 نشـــــأتهـــا:

من خالل المخرج الفرنسي الخیالي الشهیر   1896بدایة أفالم الرعب عامة سنة 

»GEORGES Meliés«                        هذا المخرج الذي أبدع فیلم رعب بعنوان ،

»Le mansir Diable « والمعروفة باسـم قلعة الشیطان، الذي تدور أحداثه حول رجل غریب

یقوم بأعمال إجرامیة بحیث هذا الفیلم أتاح الفرصة لظهور عهد جدید من األفالم المرعبة وهي 
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،  بفیلم ألماني للمخرج 1916التي احتلت األسواق بدایة سنة » لدماءمصاصي ا«أفالم 

كأول فیلم » Drakula Halala«یلیه الفیلم الهنغاري   » Arthur Robinson«السینمائي 

وهذه تعتبر أسطورة » BRAM Stoker«مأخوذ عن روایة دراكوال للكاتب األرلندي الشهیر 

ومسلسالت توجهت هذه األفالم إلى األفالم شهیرة، وجسدت على شكل فیلم وحتى أجزاء 

األلمانیة الصامتة والتي عرفت انتشارا واسعا خالل العشرینیات وكان أول فیلم هو للمخرج 

تدور أحداثه حول طالب یعقد إتفاق مع الشیطان  1913سنة » PAUL Wagner«األلماني 

تألقا في هذه الفترة هو مقابل الحصول على الثروة، في حین من بین أكثر األفالم تمیزا و 

»Cabient des dr çaligari« تدور أحداثه حول الدكتور كالیغاري  1919الذي ظهر سنة

یدعى معرفته بالمستبقل فیقابله اآلن ویفسره ویستفسر عن تاریخ وفاته یجیبه الدكتور أنها الیوم، 

 )102(.یقتل ذلك اإلنسان وتحوم الشكوك حول الدكتور  كالیغاري

 لثالثینات: في بدایة ا

مرحلة أفالم الرعب دخلت إلى النموذجیة بظهور دراكوال الحقیقي وأفالم الرجل الخفي والرجل 

 ».Boris Karlof»«Bela Lugssé«الذئب والمومیاء، وكان نجوم هذه الفترة 

مرة  160وكانت أشهر شخصیة تم العمل علیها في السینما كانت هي دراكوال بحیث تم عملها 

وهو دراكوال » Tod Bromning« ل مرة عرض الفیلم في هولیود من توقیع المخرج تقریبا وألو 

 'Drakula«وتمت  إعادته  عدة  مرات  للنجاح  الذي  حققه  وقدمه  بعنوان   1935سنة  

S Daugther « وكذلك  1936سنة»San Drakula  « لیبقى هو الوحید    في دور العرض

 هنا ال یعرف هذه األسطورة. السینمائي ویلقى نجاحا واسعا ومن

وفي نفس الفترة ظهرت شخصیة أخرى كانت تنافس شخصیة دراكوال                     وهي 

»Frankensteim « المأخوذ عنها روایة الكاتب 1931وظهرت إلى النور سنة»Mary 

Shelley« وقدم المخرج   1935سنة»JAMES Whale «  : بعنوان»Brid of 
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Frankenstein « ظهور فیلم آخر لنفس الشخصیة بعنوانو :   Frankenstein »  

San of   «.103وبقیت تتوالى أفالم هذه األسطورة 

 في حین فتـرة ما بین الثالثینـات واألربعینـات: 

تحت   1935عرفت بظهور رحلة جدیدة ألفالم الرعب في ظهور شخصیة الرجل الذئب عام 

كان الفیلم الثاني مع ظهور الفیلم األول للممثل    في حین» Were Walf London«اسم الفیلم 

»Lon Chaney « تحت عنوان  1941سنــة»The Walf Man  « الذي الزمه بعد ذلك

وكان ظهور متقنا من ناحیة المكیاج والستایل بالنسبة لتلك الفترة مع استعمال شعر الثور 

                                                                           )104(الحقیقي وأنف مطاطي.

وفي نفس الفترة عرف ظهور أفالم المومیاء انتشارا واسعا ومازال لوقتنا الحالي، حین ظهرت 

 » The Mummy«من خالل فیلم  1932أفالم المومیاء عام 

 وتم إعادة نفس الفیلم.» Boris Karloff« وكانت بطولة  

 فتــــرة الخمسینیات:

في          لسینما المرعبة في هولیود إلى تضخیم الوحوش ونزول ظاهرة الحشرات توجهت ا

الذي عرض في أواخر » The Fly«األفالم وكان من بین أهم أفالم هذا النوع في فیلم 

 الخمسینیات وتمت إعادته عدة مرات.

ة التلفزیون كما هاجم الرعب دیار المشاهدین عبر التلفزیون في هذه الفترة التي عرفت بسیطر 

 »Hause of Wax«على المشاهد األمریكي وأثار خوف المشاهدین الفیلم الثالثي األبعاد 

 فتــــرة الستینیات:
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اتسعت أفالم الرعب في عدة اتجاهات في هذه المرحلة بحیث عرفت غنى في هذه المجال ومن 

في  »Fearless Vampire Killers and peeping Tom«هي  1960أبرز أفالم سنة 

ومن دون أن ننسى المخرج العبقري الذي غیر معالم الرعب       من خالل  1965سنة 

أفالمه المتمیزة التي القت نجاحا أو حازت ونالت نجاحا باهرا وٕاعجاب المشاهدین وغیرت 

» The Birds«وفلمه كان باسم » Alfred Hit Chcook«معالم الرعب، إنه المخرج الكبیر 

فترة                                                     ناجحة.وعدد من األفالم ال

 السبعینیات: 

 Willard«تمیزت أفالم الرعب بالوحشیة والرعب الدموي وأهم أفالم هذه الفترة                

Col-ck Work Orange « كما حققت أفالما أخرى أرباحا مهمة وتصدرت البوكس أوفیس

»Boxffice«فیلم  عدة شهور ك»Massacre» ،«Chainsaw»   ،«The Texas »  والتي

للمخرج » Halsween«تمت إعادته عدة مرات باإلضافة إلى الجزء األول من سلسلة أفالم 

»Ridley Scolt « الرائع إنه فیلم » 1979«وأخیر فیلم سنة»Alien  « الذي بدوره حقق

 نجاحا كبیرا.

 فتــرة الثمانینات: 

واألنترنت وٕاعادة كل المؤثرات لألفالم القدیمة الناجحة هذه كانت سمة هذه تمیزت بالكمبیوتر 

الفترة من أفالم الرعب وكان أبرز هذه الحقبة الفیلم الممنوع من العرض بسبب مشاهد العنف 

»           Aliens«كما ظهرت رائعة أفالم  1980سنة » Friday the 13th«الكبیرة 

ات وصلت أفالم الرعب إلى مواسم الموت والجفاف من بدایة كباقي الثور »  The Shining«و

التسعینیات إلى یومنا الحالي وأظهرت أفالم الرعب بهاتا واضحا أي لجأت في األونة األخیرة 

إلى التقلید األعمى لألفالم األسیویة لكن مع ذلك نبع من هذا الحضیض أفالم        كان لها 

ویترقب  2003والتي ظهرت عام » ساو«لة أفالم صدى طیب لدى الجمهور من بینهم سلس



نزول جزئها الخامس في شهر أكتوبر القادم باإلضافة هناك أفالم                  مثل 

Scream» ،« Exorcost»   ،«I Know what you did last Summer».)105( 

 :  أنــــواع أفـــــالم الرعب

الخوف  عند المتفرج  أو المشاهد  من خالل تم تألیف هذه األفالم من أجل إثارة الرعب  و 

متابعته لمثل هذه األفالم،  وتصنع هذه المشاهد من خالل اإلحساس  بفكر  األسر             

التي تستحوذ على مشاعر  الفرد عند رؤیته لمثل هذه اللقطات  المرعبة  وذلك من خالل 

مح إلیه المخرج وهو الوصول إلى تسلسل األحداث  بحیث المشاهد یلتقط أنفاسه وهذا ما یط

إحساس المشاهد للوصول إلى ذروة  والعقدة  في الفیلم تصنع أفالم الرعب  سلسلة متنوعة     

 و كثیرة  من هذه األفالم  منها: 

 

 :   أنـواع أفـالم الرعب

هو نوع خاص جدا من األدب یهدف     من   : HARVERSR FICTION/ أدب الرعب أ

ن األحداث  المتشابكة  إلى إثارة شعور الرعب والخوف بصورة  عامة     ال خالل مجموعة  م

أحد یعرف  متى بدا هذا النوع من األدب ولكن أغلب  الباحثین یعتقدون أنه قدیم وبدأ منذ زمن 

بعید جدا فقد كان منذ األساطیر القدیمة وهي الدلیل  على ذلك  فقد كانت  تحتوي على 

خوف لدى المستمع أو القارئ ویتفق الباحثون على أن هذا النوع من قصص تهدف إلى إثارة ال

األدب لم یتخذ شكله الحالي إال مع بدایة ظهور روایات الرعب القوطي  الشهیرة  والتي تحكي  

القصص في األجواء مرعبة قدیمة  مثل حوث القالع  البرق   أضواء الشموع، وقد حاز  هذا 

على ید  19وبدایة  القرن  ال   18عة  في نهایة  القرن الـ النوع من القصص  الشعبیة  واس
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                                 My stries of udolpsكل من آن راد كلیف التي كتبت القصة 

.                                                     the castle of grantsو هوریس و بلیس صاحب الروایة  الشهیرة 

أو ما یعرف بالروایة القوطیة تعتبر ضرب من الروایة الروماتیتكیة المبتكرة  : رعب القوطيال

تتمیز بأجواء الرعب والغموض التي تسوده بعنصر التشویق الذي یهیمن علیه وٕازدهرت في 

 )106.(19ومطلع القرن الـ  18 رخالل النصف الثاني من القرن الثامن عش اإنجلتر 

وروایته قصر أو  Harace Walpole ولبول اإلنجلیزي وهو راس و ولدت مع روایة الكاتب 

من أشهر من خاض غمار الروایة    Castle of gtrantsباإلنجلیزیة   1765تراینو سنة 

بروایتها الشهیرة أسرار   Ann  Radcliffeالقوطیة بعد وولبول الكاتبة اإلنجلیزیة  آن راد كلیف 

وأطلق على هذا النوع من الروایة بالقوطیة  1794ة سن Mysteries  of udolphoأودولفو 

ألن أصحابها إتخذوا من القصور  والممرات التي تتواجد تحت األرض  أي واقعة تحت األرض 

 Subterranean etوشرفات مفرجة بعیدة عن ضوء الشمس بحیث تكون مظلمة تماما        

Battlements نفاس القراءوأبواب مسحورة إطارا ألعمالهم الحابسة أل. 

 نقد البـــرامج التلفزیــــونیة الموجـــهة للطفـــل:

لیس من الصواب  وقوف الناس عند مجرد التحیز للتلفزیون ألن اتخاذ القرار الحاسم        في 

برامج  التلفزیون ضرورة لآلباء والمربیین وذوي الشأن  في المجتمع ومن الواجب       أن 

 دراسة.یكون هذا القرار  ثمرة 

ومن هذا المنطلق فقد أفرزت الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع جملة            

 .107من المالحظات على برامج التلفزیون المحلیة والعالمیة الموجهة نحو الطفل
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وهذه المالحظات هي نقد موجه لتلك البرامج بهدف رفع مستویاتها وفیما یلي أبرز نقاط  النقد 

 : توجیهها إلى البرامج التلفزیونیة  المحلیة والعالمیة التي یمكن

قلة البرامج التلفزیونیة المخصصة لألطفال وهذا ما لوحظ من مجمل الدراسات          التي  •

جرت  حول تعارض األطفال  للتلفاز،  فاألطفال  في الدول  المختلفة  یقضون  فترات أمام  

ضمن فترات برامجهم  الخاصة  وهذا یعني  أنهم   التلفاز  تزید  عن المساحة  المخصصة 

 یتعرضون  لبرامج  وأفالم  لیست  مخصصة  لهم  وفي هذا مخاطر  على الطفل .

ارتفاع نسبة موضوعات الخیال في برامج التلفزیونیة الموجهة إلى الطفل مقارنة بموضوعات  •

الخیاالت بعیدا عن الخبرات الواقع، الواقع األمر الذي یجعل الطفل یعیش في عالم األوهام و 

 .)108(الواقعیة التي تهم حیاته ومجتمعه 

شیوع جانب الخیال المدمر والعنف في برامج األطفال  على حساب القیم والفضائل المربیة  •

التي یحرص المجتمع على تنمیتها في األطفال وهذا ما أكده الباحثون والمختصون في هذا 

بغي البعد عن الخیال المدمر والعنف في برامج األطفال ین»  "حسن إبراهیم" « المجال یقول

 والتركیز على القیم .

           م في أفالمه الروائیة والتسجیلیةوالفضائل فیما یعرضه التلفاز من مواقف عنف وٕاجرا

          ودراسات تؤكد في العالقة المباشرة بین األفالم والبرامج التلفزیونیة وبین االنحراف تقدم 

 عطیات منها .م

إن األطفال یحاولون التشبه بالشخصیات التي تقوم بأعمال إجرامیة أو عنیفة أو أن العالم 

الخیالي التي ترسمه األفالم لحیاة المجرمین الخاصة تدفع األطفال إلى ممارسة اإلجرام 

 واألسالیب المتبعة في تنفیذ تلك العملیات اإلجرامیة .
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 .40، صابق السالمـرجع  -  



تشكل خطورة على النظرة التي یكونها الجیل الناشئ         عن  *حشو التلفزیون ببرامج مثیرة

 المجتمع.

  *تناقض القیم التي تقدمها البرامج العربیة مع القیم اإلسالمیة والعربیة وما نجم عن ذلك        

 من صراع نفسي في شخصیة الطفل حتى أنه یصاب بمرض انفصام الشخصیة و صراع بین 

 سة والدین من تعالیم وآداب وما یقدمه التلفزیون من أفكار مستوردة وقیم ما تلقنه األسرة والمدر 

 واحدة.    

إن                                                 الوقایة من تعرض األطفال ألفالم الرعب:

الطفولة مرحلة مهمة من مراحل الحیاة و السیما في مجتمعات خصبة كمجتمعاتنا وقد بینت  

% من أبناء مجتمعنا العربي   40ات الصادرة عن برنامج األمم المتحدة  إالنمائي أن اإلحصاء

 سنة . 14) إلى 05هم من الشریحة  العمریة من سنة الخمس سنوات (

وٕاعالم الطفل  من أهم أنواع اإلعالم  إذا نظرنا  له من جانب التقسیم بالشریحة العمریة ،  لذا 

ن الطفل قابل للتشكیل  بحسب الرغبات واألهداف المقصودة فإن الشركات  تعمل على أساس أ

وأنه رهان كبیر على المستقبل  والحاضر إذ بامتالكه والسیطرة على وعیه مع التحكم في 

میوالته  ویمكن امتالك  المستقبل  والسیطرة علیه فالطفل هو الغد القادم وما یرسم هذا الغد هو 

 .)109(ها لهذا الطفل في الحاضر نوعیة  التربیة والتلقین التي نقدم

للوقایة والعالج من تعرض أطفالنا لمثل هذه األنواع من أفالم الرعب وال سیما التأثیرات السلبیة 

الناتجة عن مشاهدتهم له على شاشة  التلفزیون الذي أصبح أشبه بمدرسة للعنف       ال ترحم 

. 

مج وسائل  اإلعالم المتوفرة  لألطفال  ( مساعدة أولیاء األسر على التعامل مع كثافة  برا -)1

السینما،  التلفزیون،   الفیدیو،  الموسیقى ) والهدف منه حمایة  الطفولة  البقیة  الباقیة  من 

النزوة  البشریة ،  ألن غیاب األمن  االجتماعي واألخالقي والنفسي  الناتج  عن هذه األفالم  
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االنحراف  بمظاهر متعددة  والجریمة  التي   التي ثبت  الخوف  والرعب  والعنف وتسویق

تبعث  بالقیم  والمبادئ الدینیة واألخالقیة التي بدأت تزول  وتنكفيء و الخوف من أن یكون 

 إنكفاؤها سریعا،  مما یوجب على  األهل  والدولة  أخذه بعین االعتبار. 

،  وتنمیة  المشاعر على الشركات في العالم  العربي القیام  بتعزیز الشعور الدیني-)2

والوجدانات،  بإنتاج أفالم  من التراث  الدیني اإلسالمي إلعطاء صورة رائعة لبطوالت الصحابة  

 رضوان اهللا علیهم  

محمد صلى اهللا علیه وسلم خاتم األنبیاء  الذي أنتج  « "إبان الدعوة وبدایة ظهورها مثل فیلم 

 لرسامین  في العالم .                       مؤخرا  وفق أحدث  التقنیات  وبأیدي  أمهر ا

الحرص على  إبعاد أبنائهم عن مثل هذه  األفالم  ومتابعة  المواد  الفنیة والعلمیة  -)3

 والمقدمة  لهم في مثل هذه المرحلة ألنها تؤثرعلى تكوین شخصیة الطفل فیما بعد .

فة واإلنجاز  الحضاري للمجتمع  صناعة قدوات ألطفالنا للتربیة على العلم وأهل المعر  -)4

 مثل نجوم الفن  والغناء والریاضة  والتركیز علیهم یكون على حساب  العلماء والمعلمین.

تنمیة الثروة اللفظیة للطفل مما یمنحه القدرة على التعبیر وفهم العربیة الفصحى أكثر  -)5

 ي نفس الوقت  ویشاهدها وذلك في مجال  التطبیق بعیدا عن التنظیم  بحیث یسمع  ویطبق  ف

 تنمیة الشعور الوطني من خالل حث الطفل على حب الوطن  والتضحیة  في سبیله. -)6

إطالع الطفل على بعض األحداث التاریخیة مما یذكره بماضي أمته المجید، فهناك أفالم  -)7

 تحدثت عن محمد الفاتح، صالح الدین،  صالح الدین،  أسد عین جالوت، فتح األندلس،

 . )110(وآخرهم محمد خاتم  األنبیاء
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 . 87،  ص السابقمرجع الجلیل ودیع شكور،  -  



متابعة أفالم الرسوم المتحركة  الهادفة والجیدة المحتوى التي لها دورمهم في غرس القیم  -)8

التربویة عند األطفال  فهي تقدم  أمثلة  واقعیة  تطبیقیة  للصدق  والوفاء والتعاون  ومساعدة  

 ن  والمعلمین المحتاجون،  وتقدیم  العون للفقراء  وحب الوالدی

دور األهل اإلیجابي في تنظیم أوقات المشاهدة لمثل هذه األفالم والبرامج الفنیة،  بحیث  -

یعیدون من مشاهدة مسلسالت العنف وأفالم الجرائم والجنس وینتقون ألطفالهم البرامج    التي 

 .)111(یرضون عنها وذلك في األوقات الخاصة بهم

 هادفة  تبعدهم عن الشاشات  التلفزیة.  ضرورة إلهاء األطفال  بأنشطة -

تنبیه األبناء على عدم تنفیذ واجباتهم المدرسیة  وهم أمام  شاشة التلفزیون بحیث یتابعون   -

 برامجه  باختالس النظر إلیه بین الفینة واألخرى.

 حتى ال ینفرد بمشاهدة أفالم العنف و الرعب.  عدم تخصیص  غرفة الطفل  بتلفزیون-

تحدید أوقات مشاهدة التلفزیون لألبناء مع التركیز على البرامج اإلرشاد والتوعیة أهمیة -

 الخاصة باألطفال.

منع البث  التلفزي  لفترة ما بعد  الظهر  وفي اللیل خاصة الفترة  التي یحتاجها  لكي  -

 .)112(یحضر فیها الطفل واجباته  المدرسیة  وفترة النوم  في اللیل للراحة 

امج  تثقیفیة توجیهیة  تؤمن االستقرار  النفسي  وتنمي السمات  اإلبداعیة  لدى إعداد بر  -

 األطفال .

من واجب اآلباء واألهل  أن یعلموا أطفالهم التفریق  بین الخیال والحقیقة  وأن یعلموهم نقد -

المواد  المعروضة  على الشاشة  وعدم االستسالم  لها خاصة مشاهد الرعب  والعنف 
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لألطفال،  مما تؤثر علیه سلبا وذلك عند االنغماس في تلك الشخصیة  الغریبة عنه  والموجهة

 . )113(في وعیه  أو ال

  التأثیر  أفـــالم الرعب إیجابي وسلبي :

 : التأثیر  اإلیجابي ألفالم الرعب -أ

أصبح لهذا النوع من األفالم جمهورا  واسعا من مختلف فئات العالم  وجمیع األجناس "كبارا 

وصغارا"،  ألنه یخلق حبا  ونوعا من المتعة  والتشویق  خاصة عند األطفال، مما الشك     

 أنه أصبح  له تأثیرا  إیجابیا ونوعا من الحماسة  في متابعته یومیا .

 : الجانب النفسي ألفالم الرعب

         یقول الخبراء والعلماء في علم النفس أنه لیس  أمرا نادرا أن نجد بعض الناس یحبون 

أن یذهبوا إلى حد في استقصاء درجات الرعب، بحیث تدفعهم إلى رغبة الفضول              

في معرفة  إلى أي حد یمكن أن یصل احتمالهم  باإلحساس بالرعب والخوف وطمعهم        

 في استمتاع بشعور الرضا الذي یحصولون علیه بعد نهایة  الفیلم أو المغامرة وعندما یتأكدون 

 أنهم نجحوا في تحمل  ذلك اإلحساس  الرهیب وذلك من أجل االستمتاع بالشعور بالرعب .

عید                                                               الشعور بالمتعة والخوف: 

 یشكل الهالویین بالنسبة ألطفال أمریكا فرصة  ومتعة آمنة الختبارالهالویین بالنسبة لألطفال:

الشعور بالرعب واإلحساس بذاك وهم یعتقدون أن الساحرات الشریرات واألطیاف المرعبة تزور 

أحیائهم وفي هذا الصدد یصف الدكتور لیون رابو بورت في علم السیكولوجیا أن عید الهالویین 

أكتوبر  من كل عام في كل أنحاء العالم  31هو عید القدیس وهو إحتفال یقام في لیلة 

و الو, م, أ هو أقرب ما یكون رقیة لطرد اٍألرواح الشریرة،  بحیث تسمح لألطفال األوروبي 

بالتخلص من اإلحساس بالخوف والقلق،  بحیث هو  وسیلة أو فرصة  للتعبیر عن القلق 
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السطحي لدیهم من كل ما هو سحري على الرغم من أن ذلك یعتبر بالنسبة للطفل لیس غریبا 

 ).114( ن عبارة عن تجربة تقدم للطفل كراحة نفسیةوبالتالي عید الهالوین یكو 

بحیث تنمي الخیال بأنواعه القصصي والدرامي  والخروج عن الواقع  إلى شخصیات      ال  -

نجدها في عالمنا وأحداث ال یمكن  أن تقع وأن الخیال حاجة أساسیة من حاجیات األطفال  

 ).115(یغرس الفضیلة  بشرط أال یكون  طریقا سلبیا  ال یحمل أیة قیمة وال

بعد االنتهاء من فیلم الرعب،  إن كل شخصا یخرج من السینما         :الدكتور سباركس -

وهو یبتسم، یملؤه  إحساس بالراحة والفرح  بحیث یكون سعیدا جدا  بأنه استطاع  أن یتم الفیلم 

 حتى نهایته.

م الرعب  على اإلناث حیث أثبتت عدة دراسات أن نسبة الذكور  یحبون مشاهدة  أفال -

: "أننا نجحنا في السیطرة        ویحبون ذلك الشعور حین القول  لصدیق على سبیل المثال

على المجال  لقد كان مخیفا  بالنسبة إلینا"، وتراهم  یستمتعون بإحساس  أنهم اخترقوا حاجز 

 .)116(الخوف 

فالم الرعب أو مشاهدتها یقول بعض اإلعالمیین إن تأثیر  أ : الجانب النفسي اإلعالمي

یختلف من شخص آلخر فالبعض یرى فیها صورة من صور اإلثارة إلى حد االستمتاع والبعض 

األخر یرى عكس ما یشعر به داخلیا من الخضوع و االستسالم  والضعف والسلبیة  وكأنه 

البعض  بمشاهدتها یتمنى أن تكون حیاته بمثل  هذا النوع من النشاط  والحیویة  والتجدید و 

الثالث  قد یرى فیها تحقیق لبعض رغباته المكبوتة لدیه في إلحاق األلم  باآلخرین و التلذذ به . 

)117( 

 : التأثیر السلبي ألفالم الرعب-ب)
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إلى جانب أفالم العنف  التي أصبحت جزء  من حیاة الطفل بحیث  أصبح الطفل  موجه      

قتل والقتال وأنواع األسلحة المتطورة في قتل  كل حواسه إلى المغامرات والمشاجرات وطرق ال

البشر وتعذیبهم والذي یسمیه البعض األكشن  بحیث  الطفل اتخذه قدوة في تقلید أفعالهم و في 

 تصرفاتهم الیومیة .

وهذا كله خالف أفالم الرعب التي أصبح  یعشقها جمیع األطفال  ویكفي  فیلم واحد  منها حتى 

ي اتجاه شدید عندما  یشاهد جسم یتمزق ورأس ینفجر ومنظر الدم هنا یبتعد عن النوم ونجده ف

و هناك عذاب وآالم وآهات  وكل المبتكرات في كیفیة تعذیب اإلنسان               وكل هذا 

 بدون سبب مقنع أو ذنب مبتكر أو حدث من هؤالء.

كان یخاف  بحیث أصبح الطفل یشاهد منظر تساقط الدماء بشكل عادي  وطبیعي،  بعدما 

ویغمى علیه  من شدة رؤیته لتلك القطرات من الدم وقد تنزف من جرح  بسیط، أصبح الطفل 

 . )118(ال یخاف  من الماء أو الموت  أو النار أو القتل  بشتى أنواعه 

 :  الجـــانب األخــــالقي

الطفل مشاهدة  الطفل فعندتشكل خطرا كبیرا على سلوكیات وأخالقیات  أصبحت أفالم الرعب-

 الطفل جبان وضعیف الشخصیة . األفالم یصبحلهذه 

 تجمد مشاعر الطفل وزوال الحواس الطبیة الرقیقة إلى حواس قاسیة متوحشة . -

التربیة الخلقیة  االحترام وزوالوقلیلي  أطفال شوارعاألطفال أصبحوا یظهرون وكأنهم فقط  -

 .)119( خلق وتربیة حسیة جیدةواألدب  بما یتلفظون به من كلمات ال تلیق بطفل على 

 التي تصبح تراوده أثناء نومه . األحالم المزعجة والكوابیس -
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 انتقال حیاة ونمط بیئات أخرى إلى مجتمعنا  وأطفالنا . -

 استطاعت أن تنقل قیم جدیدة وتقالید غربیة وعرف تؤدي إلى التصادم بین القدیم والحدیث. -

قول األطفال من خالل المفاهیم األجنبیة             خلخلة أو زعزعة الصدق والقیم في ع -

 التي یشاهدها الطفل العربي.

إن مشاهدة الرعب في هذه األفالم الذي بدوره یثیر الخوف والفزع في سلوك بعض األطفال  «

وتكرار المشاهدة  یؤدي إلى تراكم في الذاكرة  لدى الطفل  مما یولد لدیه تبلد اإلحساس  

بول العنف  والوحشیة  والرعب كوسیلة  استجابة تلقائیة  لمواجهة  بعض بالخطر  وٕالى ق

 مواقف الصراعات  وممارسة السلوك  العنیف .

 یؤدي مشاهدة هذه األفالم إلى اكتساب األطفال سلوكیات عدوانیة مخیفة ومرعبة . -

تتصل بالجریمة  العنف والقتل والوحشیة الجسمانیة واألدوار  الشریرة  التي إن تكرار أعـمـال-

 واألفعال ضد القانون  قد یؤدي إلى انحراف األطفال في سن مبكرة .

االنطوائیة وعدم التوازن من إدمان مشاهدة أفالم الرعب،  تعتبر هذه الحالة ناتجة           -

عن إدمان المشاهد لمثل هذه األفالم  بحیث یعتبر  هذا مرض  نفساني  خطیر یصیب  الطفل 

 ینشغل به هذا المرض  حتى تتغیر  الظروف  أو ینتبه األهل  له .والمراهق و 

 .)120(وأمثلة عن مثل هذه األمراض خاصة من جهة عدم التوازن،  القلق وضعف الشخصیة 

 : الجانب التربوي

 :  هناك تأثیر تربوي وذلك في 

 السهر وعدم النوم مبكرا . -

 بالوقت وأهمیته.الجلوس طویال أمام مشاهدة األفالم دون الشعور   -
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 مما یؤثر على التحصیل الدراسي وأداء الواجبات المدرسیة -

 : الجـانب الصحي

: الجلوس الطویل  في اللیل أو النهار،   هناك تأخیر على صحة الطفل وذلك من خالل  «

أثناء مشاهدة هذه األفالم بحیث قد یسبب العدید من األضرار العقلیة كالخمول، و الكسل 

على النظر واألعصاب  وعالقته بالصرع والسلبیة والسمنة،  أو البدانة  التي تصیب  والتأثیر 

األطفال مؤخرا لكثرة األكل أمام مشاهدة هذه األفالم أو لعدة وسائل أخرى مع قلته الحركة 

 واللعب والریاضة . 

 

 

 الجـــانب النفـــسي: 

ة البطل،  والمواقف التي تهدده إثارة الفزع والشعور بالخوف عند األطفال عبر شخصی  « -

الخوف ,الظلمة والعواصف واألشباح خاصة  إذا كان الطفل صغیرا ویتخیل كل ، والفزعبالخطر 

 األمور على أنها حقیقة .

 القلق في اللیل  عدم الجرأة على الدخول في األماكن المظلمة . -

 . تخیل األشكال التي یشاهدها في التلفزیون خاصة أفالم الرعب -

 .)121(التقلید لألصوات واألشیاء واألشكال التي تظهر الفیلم  -

 تحت إشراف الدكتورة أو الطبیبة األخصائیة في طب النفس الجانب النفسي : 

 أكدت الطبیبة النفسانیة شیماء عرفة :
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"أن الطفل ال یدرك عالم الخدع السینمائیة  التي تهيء له عالما من الرعب  والقصص المخیفة 

أمام عینة لذلك غالبا ما تأتي أفالم الرعب واألكشن والعنف بنتائج عكسیة وتؤثر علیه  واقفا 

 وعلى نفسیته في المستقبل  بشتى الطرق .

وتوضح الطبیبة كذلك على المستوى  السلوكي التي یكتسیها الطفل  أنه من الممكن  أن یمیل 

وله  بشكل عنیف  وحاد على الرغم إلى العدوانیة ویتأثر بالمشاهد الدمویة  ویتعامل مع من ح

من خطورة  هذه النتائج  إال أنها قد تسبب له العدید من األمراض النفسیة  نتیجة اإلدمان  

على متابعة مثل هذه األفالم الكتسابه العزلة واالكتئاب إضافة إلى الخوف الشدید والخیاالت 

بالفرد إلى الوسواس القهري في التي ممكن أن تصاحبه بعد تخطیه لمرحلة الطفولة  مما یصل 

 )122(بعض األحیان "

 السلوك :     -ب 

  .   السلوك هو فعل مقید باألخالق، أو هو فعل خاضع لحكم العقلماهیة السلوك : -1

هو حاصل أفعال الشخصیة المؤلفة من النفس والقوى العقلیة واالنفعاالت الظرفیة،والشخصیة 

  .شا بتحرك الفعل بقوة المحرك الخلفي بإدارة االدارةتتبدل وتتغیر الظروف وتبدل األحوال تن

والفرد یسلك سلوكه مدفوعا بمحرك لقصد رامیا إلى غایة معینة مرغوبة،وبهذا المعنى یختلف 

االنسان عن الحیوان،ألن الحیوان یتحرك بفعل الغریزة والشهوة من غیر أن یتصور غایة معینة،  

 أو هدف یسعى إلیه.     

المثال یقبل على الطعام من غیر أن یهدف إلى غرض الشبع وٕانما الغریزة  فهو على سبیل

 . تدفعه إلى األكل، یرید أن یأكل ولكنه ال یرید أن یمتنع عن األكل

ولكن االنسان یرید أن یأكل وقد ال یرید مع أنه جائع،  ومتى أراد أن یأكل كان الهدف      إلى 

  . بتصورهایة قبل حدوثها،  ویمكنه أن یمتنع غایة  و هي الشبع، وهو یتصور هذه الغا
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وعلى األساس بمقدورنا أن نقول بأن كل فعل اإلنسان،  إنما هو تحت حكم اإلدارة والتعقل، 

ومقرون بتصور الغایة أیضا،  وبالشعور لغایة اللذة، قریبة كانت أو بعیدة، ولكن فعل الحیوان 

بة في غرض، وال یتصور الغایة ولذلك وٕان كان یرمي إلى غایة غیر أنه غیر مصحوب برغ

 .)123(نحدد السلوك بأنه فعل یرمي إلى غایة معینة متصورة قبل حدوثها ومراده دون غیرها

وهو استجابة أو رد فعل للفرد،وال یتضمن فقط االستجابة والحركات الجسمیة، بل یشمل على  

تجابة الكلیة أو االلیة التي تدخل العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة وقد یعني هذا المصطلح االس

فیها افرزات الغدد حین یواجه الكائن العضوي أي موقف وعلى الرغم من أن بعض الباحثین 

یستخدمون مصطلحي :فعل وسلوك بمعنى واحد إال أن اصطالح السلوك أهم من الفعل ألنه 

معنى الذي ینطوي یشمل كل ما یمارسه الفرد ویفكر فیه، ویشعر به بغض النظر عن القصد وال

 . )124(علیه

هو الفعل االجتماعي الذي یمكن مالحظته أو استنتاجه أو وضعه بمعزل عن میول الفاعلین  -

 .)125(االجتماعین (القیم و العقائدي و االتجاهات ) 

هو أیضا السلوك الذي یسلكه المرء بالنسبة للمتطلبات والمستلزمات االجتماعیة وحیال  -

 .)126(ألیها أو إزاء األفراد اآلخرین من أوضاع الجماعة والبیئة االجتماعیةالجماعة التي ینتمي 

وهناك مفهوم أخر:هو أي رد فعل أو االستجابة یقوم بها الفرد بما فیها األنشطة التي یمكن  -

مالحظتها، والتغیرات الجسمیة التي یمكن قیاسها و األنماط العقلیة والمعرفیة والخیاالت 

  .)127(واالنفعاالت
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  .291،ص، 1،2011،ط ،دار أسامة للنشر والتوزیع،األردنمعجم علم االجتماع،عدنان أبو صالح -  
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 أنواع السلوك :

بما أن اإلنسان وحدة سمیة، نفسیة، عقلیة، روحیة، خلفیة، واجتماعیة، مفتعلة ومتكاملة، بالطبع 

تصدر عنه مجموعة من السلوكات المختلفة ومتنوعة، سواء كانت سویة ومن بین هذه األنواع 

 ما یلي:

به، كسلوك  وهو السلوك الذي یولد اإلنسان وهو مزودالسلوك الفطري أو المورث:-أ

االمتصاص والبكاء واإلخراج والنوم والجنس...الخ،فهو مشترك في جمیع األفراد لكنه غیر 

  . مكتسب من البیئة

وهو سلوك مكتسب عن طریق التفاعل واالحتكاك      مع السلوك المكتسب أو المتعلم : -ب 

 . المحیط، سلوك التدخین، القراءة، الكتابة، الرقص، الموسیقى......الخ 

وهو سلوك ال یدركه الفرد عند القیام به، حیث یعترف به ویعرف مغزاه السلوك الشعوري: -ج

  )128(كذهاب التلمیذ للمدرسة من أجل التعلم.

وهو سلوك ال یدركه الفرد وال یعترف به، وال یعرف مغزاه، كفلتان السلوك الالشعوري :-د

 اللسان، فلتات القلم...الخ . 

السلوك الذي یمكن مالحظته وتسجیله،كالجري أو المشي أو الكالم وهو السلوك الظاهر:-ه

 بصوت مسموع .....الخ . 

وهو السلوك الذي یصعب مالحظته من طرف المحیطین به سلوك خفي السلوك المشترك : -و

كالتفكیر أو التأمل أو األحالم الیقظة،وهذا سلوك یمكن معرفته من خالل استنتاج 

 و من خالل وصفهم لخبراته الخاصة .السلوك،الظاهر لألفراد أ

.                                                                                                                            )129(وهو السلوك طبیعي عند اإلنسان كسلوك الخوف من األسد السلوك السوي : -ي 
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 أسس السلوك االجتماعي :   -3

یستعمل علماء مفهوم "المعاییر" لإلشارة إلى نماذج السلوكیة      وهو المعاییر االجتماعیة : -

في المرحلة األولى من العمر، فإن المعاییر االجتماعي هي التي تقدم له النماذج السلوكیة التي 

 .    )130(تساعده على التكیف مع المجتمع

المعاییر االجتماعیة أو القواعد السلوكیة ال تحتاج األفراد إلى بذل جهود كبیرة عند  لوال

مواجهتهم إلى إي موقف في المجتمع،وذلك ما یحدث للفرد الذي یتعرض إلى مواقف جدیدة 

بالنسبة إلیه في مناسبات أو لقاءات معینة،حیث تنعدم لدیه قواعد،التي ینبغي أن یسلك وفقها، 

با وقلقا، الشيء الذي یزید في تعقید الموقف،بل أن األمر سیكون معقدا بشكل فتجده مضطر 

أكثر عندما یجد شخصا ما نفسه في بلد غریبة أمام ناس غرباء عنه ال تربطه بهم ثقافة 

مشتركة،ومهما یكن فإن المعاییر االجتماعیة التي یخضع لها الفرد عبارة عن استمرار لعملیة 

یها الطفل في إطار األسرة،بل أن أنماط تكیف األفراد مع المعاییر التنشئة التي یتعرض إل

االجتماعیة تتأثر إلى حد كبیر بأنماط وأسالیب التنشئة االجتماعیة،ورغم هذا التأثر فإن تفاعل 

الفرد مع المحیط المادي واالجتماعي واكتسابه لخبرات ومعارف جدیدة عن طریق النمو والتعلم 

  .ر األساسي الذي ینبغي لفرد ما أن یقوم به في المجتمعیشاركان في تحدید لدو 

هناك عوامل محددة لقوة المعاییر االجتماعیة تتمثل في الدور والمكانة فنظرا الرتباطهما  -

 وأهمیتهما في فهم السلوك االجتماعي فإننا نشرحهما فیما یلي :                                          

   :الدور والمكانة  -

كل فرد عادي له مكانة في المجتمع الذي یعیش فیه أو الجماعة التي ینتمي إلیها، والمكانة هي 

 الموقع االجتماعي الذي یحدد فیه سلوك الفرد ولو بشكل جزئي بالمعاییر االجتماعیة.              
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انة ما،وعلى هذا أما الدور فهو مجموع العالقات االجتماعیة والمعاییر السلوكیة التي ترتبط بمك

األساس فإن كل مكانة تستدعي القیام بدور ما،أي إقامة شبكة من العالقات مع أفراد آخرین 

النجاز وظائف تحددها المكانة التي یقبلها الفرد المالحظة في الحیاة العلمیة هو تعدد األدوار 

 التي یقوم بها األفراد تبعا لتعدد اإلمكانات التي یتمتعون به .    

 :نوجزها فیما یلي تغلب على المشكالت الناجمة عن صراع األدوار،یقترح كول عدة آلیاتولل

من المالحظة أن األشخاص الذین یقعون تحت الضغوط الناجمة عن صراع سلوك التجنب : -

األدوار غالبا ما یلجئون إلى تجنب أخذ قرار بخصوص بعض األدوار:حیث یعمد الفرد إلى 

(لذي تستدعیه بعض األدوار التجنب الكلي للسلوك ا
131
(                                                                                                                             .

كثیر من األشخاص تربطنا بهم عالقات وأدوار متعددة،ال یدركون تفاصیل إدراك السلوك :-

السلوك الذي تتطلبه أدوارنا،وللتخفیض من حدة الصراع،تحاول الجماعة حل الصراع بالتضامن 

 والتعاون . 

التهن حول مشكلة رعایة أبنائها الصغار مثال:قیام في مؤسسة ما شكوى أمهات على إحدى زمی

بالمطالبة ببناء روضة ألطفالهن بجانب المؤسسة التي یشتغلن فیها حیث تساعدهن ذلك على 

 تربیة أطفالهن دون التفریط في واجباتهن .

عندما یعاني شخص ما صراع في مكانة اجتماعیة معینة فإن األشخاص الدعم االجتماعي: -

فهمون مشكالته الناجمة عن صراع أدواره، وتحاولون تقدیم الدعم المادي الذین یتفاعل معهم یت

والمعنوي لتجاوزها،ویعتبر الدعم االجتماعي الذي یلقاه الفرد من باقي أفراد مجتمعه من أهم 

(عوامل حل الصراعات التي تواجه الفرد في مختلف المواقف
132
(.                   
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یون أنواع التعلم حسب مضمون الشيء المتعلم إلى أربعة أنواع یقسم السیكولوجأنواع التعلم : -

 وهي :     

یقصد بالمهارات العادات الحركیة الهادفة إلى تحقیق غایات اجتماعیة أو العادات والمهارات: -

مهنیة أو غیرها مثل قیادة السیارة،استعمال الحاسوب....الخ،أما العادات فهي كل أنواع النشاط 

 د تكرارها بسهولة دون بذل جهد ذهني كبیر . التي یمكن لفر 

وهناك عالقة وثیقة بین العادة والمهارة في بعض األنشطة فاستعمال كلتا الیدین في الطبع على 

اآللة الكاتبة عبارة عن مهارة وعادة في نفس الوقت، والشك أن للتربیة والتثقیف دورا أساسیا في 

 تعلم العادات والمهارات وتوجیهها.  

إن عملیة التعلم في األساس عبارة عن عملیة اكتساب المعلومات من المعلومات والمعاني: -

مختلف المواضیع التي تقع ضمن إدراك اإلنسان منذ والدته،وبالطبع فإن المعلومات المكتسبة 

تجعل معاني محددة وفق إطار معرفي وثقافي الذي تتم فیه عملیة االكتساب المعلومات،كما أن 

التي تعطي للمعلومات تتأثر إلى جد كبیر بالدوافع والحاجات واالنفعاالت والقیم المعاني 

 واالتجاهات السائد لدى الفرد والمجتمع .                  

یتأثر اإلنسان منذ الوالدة بالمحیط الذي یعیش فیه حیث یتعلم منه وفیه السلوك االجتماعي :  -

التي ترضى عنها الجماعة التي ینتمي إلیها والمجتمع  أنماط السلوك المختلفة ومعاییر السلوك

الذي یعیش فیه،وال یمكن فصل عملیات التعلم عن المعاییر االجتماعیة السائدة والقیم التي 

 یرضى عنها المجتمع .  

إذا كان السلوك االجتماعي هو الطابع العام للسلوك الذي یمیز الممیزات الفردیة األخرى :  -

مجتمع ما حیث یكون هذا الطابع مشترك بین الجمیع، فإن لكل فرد من أفراد  أفراد جماعة أو



المجتمع له أسلوبا یمیزه عن باقي أفراد المجتمع، وقد یكون هذا السلوك الممیز ایجابیا كما قد 
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            :خالصة الفصل

وأخالقیات الطفل  إن أفالم الرعب التلفزیونیة  الیوم أصبحت تشكل خطرا كثیرا على سلوك

 المتمدرس خاصة.

د قته ویكتسب سلوكات عدوانیة مخیفة د مشاهدته لمثل هذه األفالم تضعف لدیه شخصیفعن

 تسيء له ولمجتمعه ناهیك عن األحالم المزعجة والكوابیس  التي تراوده أثناء نومه. 

 لذلك یجب وأن نمنع أطفالنا من مشاهدة هذه األفالم حتى نضمن له حیاة سعیدة وهادئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  تمهید

لدراسات المیدانیة هي معیار الحقیقة في العلوم االجتماعیة وذلك لیتأكد الباحث من صدق إن ا

ما من عدمها أو وجود عالقة جوهریة بین متغیرین وبالنزول إلى المیدان بمجموعة من  یةفرض

الوسائل التي یختارها بحیث تتناسب مع موضوع بحثه .                                       

لجمع البیانات الالزمة لتغطیة الموضوع من جمیع جوانبه ،ومن ثم تحلیلها بالطریقة  وذلك

المناسبة ، وفي دراستنا هذه اعتمدنا على االستمارة بالمقابلة وذلك من أجل معالجة المعلومات 

والبیانات التي یتم الوصول إلیها التي تعد خطوة ضروریة لإلجابة على التساؤل الرئیسي 

والتأكد على صحة أو نفي فرضیات الدراسة ، أي تقدیم إجابة لما طرحناه من تساؤالت  لإلشكالیة

 انطالقا مما وجدناه في الجانب المیداني . المنهجي وفرضیات في الجزء 

ولذلك سنحاول في هذا الفصل تفریغ بیانات أسئلة االستمارة من أجل التوصل إلى النتائج 

 ومن ثم استخالص االستنتاجات المتعلقة بالموضوع .  النهائیة والعامة للموضوع البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحلیل البیانات :

تطرقنا أوال في بحثنا هذا إلى التعرف لمجتمع بحثنا عن طریق السمات العامة  السمات العامة :

التي تتضمن كل من الجنس ، السن ، المستوى التعلیمي ، المستوى التعلیمي لألسرة والمستوى 

     جتماعي والتي هي موضحة في الجداول التالیة :المعیشي اإل

                                                                                                                       

 توزیع المبحوثین حسب الجنس                  الجدول األول :

 النسبة المئویة التكرارات الجنس

 ℅50 30 الذكور

 ℅50 30 اإلناث 

 ℅100 60 المجموع

                                                                                                            

                                                                                                       

البالغ  50نالحظ من خالل الجدول النسبة كانت متساویة لكل من الجنسین بحیث قدرت ب 

إناث                                                                                                   30ذكور ، و  30عددهم 



                                         توزیع المبحوثین حسب السن           الجدول الثاني :

 النسبة المئویة التكرارات السن

06-08 10 16.66℅ 

09-11 30 50℅ 

 ℅33.33 20 فما فوق 12

  ℅100 60 المجموع

                                                                                                            

) 11-09من خالل الجدول أن ارتفاع نسبة المبحوثین الذین یتراوح أعمارهم مابین ( نالحظ

، فیما بلغت نسبة المبحوثین الذین یتراوح  مبحوث)30(والبالغ عددهم   )℅50(والتي قدرت ب 

، أما فیما یخص  مبحوث)20(والبالغ عددهم  )℅33.33(فما فوق ) ب  12أعمارهم مابین (

والبالغ عددهم  )℅10() ب 08-06ین یتراوح أعمارهم مابین (نسبة المبحوثین الذ

                    مبحوث)10(



                                                                                                   

                توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي                       الجدول الثالث :

 النسبة المئویة التكرارات المستوى التعلیمي 

 ℅3.33 02 السنة األولى 

 ℅11.66 07 السنة الثانیة 

 ℅25 15 السنة الثالثة 

 ℅30 18 السنة الرابعة

 ℅30 18 السنة الخامسة 

 60 المجموع

 

 

لیمهم مابین السنة نالحظ من خالل الجدول أن هناك تساوي بین المبحوثین الذین مستوى تع

 مبحوث)18 (والبالغ عددهم لكال المستویین ب )℅30(الرابعة والخامسة بحیث تقدر النسبة ب 

والبالغ عددهم ب  ℅25، فیما بلغت نسبة المبحوثین الذین مستواهم التعلیمي السنة الثالثة ب 

یة فقد قدر ب ، أما فیما یخص المبحوثین الذین مستواهم التعلیمي السنة الثان مبحوث)15(

، وبالنسبة للمبحوثین الذین مستواهم التعلیمي السنة مبحوث) 07(والبالغ عددهم  )℅11.66(

 .                                      مبحوث)02(والبالغ عددهم  )℅03.33 (األول قدرت ب

 

  



                توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي لألسرة             الجدول الرابع : 

 المستوى       

 التعلیمي لألسرة 

  األم األب 

 النسبة المئویة% التكرار النسبة المئویة  % التكرار  

 8.33 05 6.66      04   أمي 

 13.33 08 11.66 07   إبتدائي 

 23.33 14 26.66 16 متوسط

 35 21 26.66 16 ثانوي 

 20 12 28.33 17 جامعي 

                    100 60 100 60 وع المجم

 

نالحظ من خالل الجدول أن المستوى التعلیمي لألب كان مرتفع بالنسبة إلى المستوى  

، فیما لوحظ هناك  )مبحوثین 17(والبالغ عددهم ب  )℅28.33(الجامعي والذي قدر ب 

والبالغ عددهم  )℅26.66(تساوي بین المستویین التعلیمیین المتوسط والثانوي والذي قدر ب 

، أما بالنسبة للمستوى التعلیمي االبتدائي والتي وصلت نسبتهم إلى  )مبحوث 16(ب

، بینما قدرت نسبة المبحوثین اُألمیین ب  )مبحوثین 07(والبالغ عددهم إلى )℅11.66(

                                              .                                                 مبحوثین) 04(والبالغ عددهم ب )℅6.66(

أما فیما یخص المستوى التعلیمي لألم كان مرتفعا بالنسبة إلى المستوى التعلیمي الثانوي والذي 

، أما النسبة التي تلیه المستوى التعلیمي  )مبحوثة 21(والبالغ عددهن ب  )℅35(قدر ب 

، وفیما یخص المستوى  )مبحوثة 14(هن والبالغ عدد )℅13.33(المتوسط والذي قدرت ب 

، أما بالنسبة  )مبحوثة 12(والبالغ عددهن  )℅20(التعلیمي الجامعي والذي وصلت نسبته إلى

، أما  )مبحوثة 08(والبالغ عددهن )℅13.33(للمستوى التعلیمي اإلبتدائي والتي قدرت ب 

 )مبحوثة 05(عددهن  والبالغ )℅8.33(بالنسبة للمبحوثات األمیات  وصلت نسبتهم إلى 

                          .  



                                                                                               

 توزیع المبحوثین حسب المستوى المعیشي:                    الجدول الخامس :

 ة المئویةالنسب التكرارات المستوى المعیشي اإلجتماعي

 ℅11.66 07 ضعیف   

 ℅58.33 35 متوسط

 ℅30 18 جید

 ℅100  المجموع  

 

                                                                                        

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة المستوى المعیشي المتوسط مرتفعة حیث قدرت ب 

، وتلیها نسبة المستوى المعیشي الجید والذي وصل  )مبحوثین 35(هموالبالغ عدد )℅58.33(

، أما فیما یخص المستوى المعیشي الضعیف فقد  )مبحوثین 18(فحین بلغ عددهم  )℅30(إلى 

.                                                                       )مبحوثین 07 (والبالغ عددهم ب )℅11.66(قدر ب 

 

 



 

 : مدى مشاهدة الطفل المتمدرس لقنوات التلفزیونیة .                         المحور األول   

: یوضح عدد األجهزة التلفزیونیة المتواجدة في المنزل حسب المستوى )06الجدول رقم (   

 .االجتماعي لألسرة

 عدد األجهزة 
 لمجموعا الجید  المتوسط  الضعیف 

 نسبة مئویة تكرار  ℅نسبة مئویة تكرار ℅نسبة مئویة تكرار ℅نسبة مئویة تكرار 

℅15 09 ℅00 00 ℅08.33 03 ℅66.66 06 جهاة واحد   

 ℅60 36 ℅33.33 05 ℅77.77 28 ℅22.22 02 جهازین 

 ℅25 15 ℅66.66 10 ℅ 13.88 05 ℅11.11 01 ثالثة أجهزة 

 ℅100 60 ℅100 15 ℅100 36 ℅100 09 المجموع

 

 

 

یبین لنا الجدول أعاله في مسألة اقتناء أسر العینة المدروسة لعدد من األجهزة ، حیث أجابت 

) باقتنائها ثالثة أجهزة ، ℅25) من مجموع عینة الدراسة باقتنائها لجهازین وأجابت نسبة (℅60نسبة(

التناقضات في النتائج ) في اقتنائها جهاز واحد ونالحظ بغض ℅15وتتناقص النسبة لتصل إلى (

العامة للجدول ، حیث نجد نسبة المقتنین لجهازین تفوق المقتنین ثالثة أجهزة وهذه األخیرة تفوق 

المقتنین جهاز واحد ، مما یؤكد لنا تفاوت هذه النسب تغلغل المشاهدة التلفزیونیة ، ومدى تأثیر القوي 

لضعف في بحثنا بمدى امتالك الوسائل للتلفزیون حتى في أوساط األسر ضعیفة ، وتقاس نسبة ا

 التكنولوجیة الحدیثة ، كالتلفزیون واإلنترنت والفیدیو وغیر ذلك .

) للفئة المتوسطة ،وتلیها ℅77.77إذ یتوزع صنف اإلجابة بامتالك جهازین حسب الفئات، بنسبة ( -

ساسي هنا یتمثل في )للفئة الضعیفة ، والمقیاس األ℅22.22) للفئة الجید ، ثم نسبة (℅33.33نسبة(

 اإلمكانیات المادیة المتفاوت بین الفئات.  

 



جاءت  هدة التلفزیونیة في أفراد المجتمع ، ألن تدرج النسبوهنا یظهر التأثیر القوي للمشا

عكسیا بالنسبة للفئات ، وهذا یظهر لنا اتساع الفئة الضعیفة، وتقلص الفئة الجید  ، وتكون 

، كما المستوى المعیشي واالجتماعي لألسرة الفئة الجید تملك معظم الموارد ، وتتحكم في 

حتى  یوصلنا إلى نتیجة أخرى تؤكد لنا تغلغل المشاهدة التلفزیونیة في شتى األوساط االجتماعیة

 الفقیرة منها .

حیث تلجأ بعض األسر إلى شراء التلفزیون، ولو على حساب الحاجات الضروریة كاألكل 

واللباس ، إما إرضاء لرغبات األطفال أو ألنها تحاول أن تكتسب ثقافات أخرى ، أو ألنها ترید 

 مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم .

 

 

 

 

 

 

) للفئة الجید ، ℅66.66یلیها صنف اإلجابة بامتالك ثالثة أجهزة فكان توزیعه على الفئات بنسبة ( -

) للفئة الضعیفة . وهذه النسبة طبیعیة ألن أكبر ℅11.11)للفئة المتوسطة ، ونسبة (℅13.88ثم نسبة (

ن نصیب الفئة الجید  التساعها في العینة المدروسة ، تلیها نسبة أقل للفئة المتوسطة ألنها نسبة كانت م

أصغر من سابقتها في العینة المدروسة ، ثم نسبة قلیلة جدا للفئة الضعیفة وذلك لعدم قدراتها الشرائیة 

 على اقتناء ثالثة أجهزة وهذا مطابق لواقع المجتمع تماما .  

) للفئة ℅66.66باقتناء أجهاز واحد وتتوزع النسب على الفئات ، بأكبر نسبة ( أما صنف اإلجابة-

) للفئة المتوسطة ، وال شيء للفئة الجید،                                        ℅08.33الضعیفة ، ثم نسبة (



                           :منزلالبحوثین حسب موضع التلفزیون في توزیع الم جدول السابع :

 

 موضع التلفزیون في المنزل       

  

  النسبة المئویة التكرار

 ℅01.66 01 في مطبخ 

 ℅66.66 40 في غرفة االستقبـال 

 ℅31.66 19 في غرفة نومه الشخصیة  

 ℅100 60 المجموع 

 

: إتضح لنا بعد تحلیل بیانات اإلستبیان            جدول أعالهإتضح لنا من خالل بیانات ال-

)  ممثلة ℅66.66أن تموضع التلفزیون في البیت كان بنسبة أكبر في غرفة اإلستقبال بنسبة(

مبحوث) وهذا لطبیعة العائالت الجزائریة التي تهتم بتجهیز غرفة اإلستقبال أكثر من   40في (

في إستقبال الضیوف. أما عن غرفة النوم الشخصیة للطفل  غیرها ألنها هي األكثر إستخدام

مبحوث)  وهذا یدل على أن 19) ممثلة في (℅31.66جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة(

التي توفر ألطفالها جهاز تلفزیون في غرفة النوم الخاصة بهم ذلك من أجل   العائالت هي

ولیاء بضرورة إستقاللیته من نواحي تهیئة جو مریح ألطفالهم وكذلك هناك توعیة من طرف األ

عدة كاحترام رغبته في المشاهدة مع ضرورة تشفیر بعض القنوات المخلة أو التي ال تحمل أیة 

فائدة  باإلضافة إلى أنهم من الطبقة ذات مستوى معیشي یتراوح بین الجید و المتوسط یسمح 

) ممثلة ℅1.66مرتبة بنسبة( لهم بذلك ،  في حین جاء تموضع التلفزیون في المطبخ في أخر

في مبحوث واحد  وهذا راجع لنقص ثقافة العائلة الجزائریة بضرورة تجهیز المطبخ بهذا األخیر 

 برغم من قضاء المرأة الجزائریة الماكثة في البیت ساعات طویلة في المطبخ.

                                                                                                         

 



                             ىتوزیع المبحوثین حسب توجد أجهزة أخر  الجدول الثامن :

    اإلجابة

 النسبة المئویة  التكرار

 ℅70 42 نعم 

 ℅30 18 ال 

 ℅100 60 المجموع

 

أنواع أخرى من األجهزة  :أن غالبیة أفراد العینة یملكون تشیر بیانات الجدول المذكور أعاله

كون هذه  مبحوث ) 42) مترجمة في (℅70وهذا ما بلغت نسبته ب ( vcdكالكمبیوتر و 

العائالت مواكبة آلخر التطورات التكنولوجیة ما یجعلها تمتلك أكثر من جهاز غیر التلفزیون في 

) ℅30بلغت ( حین العائالت الذین ال یملكون أجهزة أخرى غیر التلفزیون كانت النسبة ضئیلة

مبحوث) في حین هذه األخیرة تكتفي بالتلفاز لوحده دون أجهزة تكنولوجیة 18مترجمة في (

 أخرى.

 

 

 

 

 

 

 



 توزیع المبحوثین حسب إستعمال الجهاز الرقمي                    الجدول التاسع : 

 النسبة المئویة  التكرار اإلجــــــــــابة

 ℅98.33 59 نعم 

 ℅01.66 01 ال 

 ℅100 60 المجموع

                                                                                                    

من خالل الجدول الذي یبین لنا توزیع المبحوثین                                                      : تشیر بیانات الجدول المذكور أعاله      

حول استعمال الجهاز الرقمي كانت نسبتهم عالیة جدا حین اإلجابة "بنعم" والتي قدرت ب 

مبحوث ، أما بالنسبة للمبحوثین الذین كانت إجابتهم "ال" كانت  59والبالغ عددهم  ℅98.33

 والبالغ عددهم  مبحوث واحد .   ℅1.66دا قدرت ب ضئیلة  ج

  

          

 

  



         التلفزیونیة توزیع المبحوثین حسب الوقت الذي یقضه في المشاهدة  الجدول العاشر :

 

 النسبة المئویة  التكرار الوقت

  

  ℅20 12 أقل من ساعة

 ℅28.33 17 ساعة

 ℅51.66 31 ساعتین

 ℅100 60 المجموع

 

: أن غالبیة أفراد العینة یقضون ساعتین في مشاهدة التلفزیون   نستنتج من الجدول  أعاله -

مبحوث)  ویمكن تفسیر ذلك بأن طول مدة 31) مترجمة في (℅51.66و بلغت نسبتهم ب (

المشاهدة راجع لغیاب رقابة الوالدین و إعطاء حریة كبیرة ألطفالهم في مشاهدة التلفزیون، 

ن الذین یقضون ساعة في مشاهدة التلفزیون الذین جاءوا في المرتبة الثانیة عكس المبحوثی

مبحوث) كونهم مراقبین و مقیدین في بالوقت الذي 17) مترجمة في (℅28.33بنسبة  (

آخر مرتبة  أفراد العینة الذین یقضون أقل من ساعة في  یقضونه أمام التلفاز، لتأتي في

مبحوث) هذه النسبة من أفراد العینة ال یملكون 12( ) مترجمة في℅20المشاهدة  بنسبة (

 الحریة في مشاهدة التلفزیون لمراقبة الوالدین في  اختیار البرامج بأقل مدة.

  



 توزیع المبحوثین حسب نوع القنوات.  الجدول الحادي عشـر:

 النسبة المئویة  التكرار القنــــــــوات

 ℅01.66 01 جزائریة 

 ℅36.66 22 عربیة 

 ℅58.33 37 أجنبیة 

 ℅100 60 المجموع 

 

مبحوث) یختلفون في انتقاء 60في (  أن أفراد العینة المتمثلة نستنتج من الجدول أعاله-

القنوات التي یتابعونها بین الجزائریة و العربیة و كذا األجنبیة إذ نجد ان األغلبیة كانت 

مبحوث) من أصل 37في () مترجمة ℅58.33للقنوات األجنبیة و هذا ما سجل نسبة (

مبحوث) و یمكن إرجاع اختیار أفراد العینة لهذه القنوات لما تتوفر علیه من جودة في 60(

الصور المتالكها كامیرات ذكیة و احترافیة في اختیار مؤثرات الصوت و الضوء  هذا ما 

خاصة   یجعلها تنال إهتمام المشاهدین عامة و األطفال الذین ینجذبون للخدع السینمائیة 

أمام إهتمامهم بالشكل   و األلوان و الصور ال المضمون كما ال ننسى أنها تزرع لدیهم قیم 

غیر مناسبة و منافیة لمجتمعهم ، في حین جاءت متابعة القنوات العربیة في ثاني مرتبة 

مبحوث) ویرجع ذلك الهتمام هذه األخیر بتصمیم 22) مترجمة في (℅36.66بنسبة(

ة في ذلك بخبراء أجانب، كما أنها تخصص لألطفال برامج بمضامین مضامینها مستعین

تتالءم و سنهم ، عكس متابعة القنوات الجزائریة التي جاءت في أخر مرتبة بنسبة ضئیلة 

) بمبحوث واحد وهذه األخیرة الملقبة بالیتیمة هذا كونها لم تطور من ℅1.66جدا بلغت (

التكنولوجي هذا ما أدى بها إلى احتالل آخر  تقنیاتها اإلنتاجیة خاصة في عصر التطور



المراتب في قائمة القنوات المتبعة من قبل المبحوثین، كما أنها  ال تحتوي على فضاءات 

 متخصصة لألطفال.



  .یبین التحكم في أوقات المشاهدة التلفزیونیة ):13الجدول رقم (

 النسبة المئویة   التكرار  اإلجـــــــــابة

 %  53.33 32 نعم

 %46.66 28 ال

 % 100 60 المجموع 

 

) أن نسبة كبیرة من المبحوثین مقیدین في أوقات المشاهدة وهذا ما 12رقم ( یبین لنا الجدول

ممبحوث) وهي أكثر من نصف أفراد العینة 32) ممثلین في (℅53.33بلغت نسبته ب (

شاهده أطفالهم وذلك من فیما یلوالدین تحكم ا) ویمكن إرجاع ذلك إلى بحوثم60البالغین (

ار البرامج التلفزیونیة وذلك من خالل انتقاء  نوعیة البرامج وكذا التحكم في أوقات یختخالل ا

، لذلك نجد  )12-(ومدة المشاهدة ، مثال كمنع األطفال من مشاهدة البرامج التي تحمل رمز 

األمور في حین المستوى التعلیمي لألسرة له دور أساسي مما یجعلها تتفطن لمثل هذه 

یسمحون لهم بالمشاهدة في أوقات فراغهم من أجل (تنمیة و تحصیل المعارف التي تنشط 

كما ترفع من الرصید العلمي و المعرفي لألطفال هذا ما توصل إلي الباحث رافع  134الذاكرة).

 135النصیر الزغلول.

حدید أوقات المشاهدة و أما الفئة الثانیة فهي الفئة من أفراد العینة غیر متحكم فیهم في ت -

للمستوى التعلیمي محدود ) نظرا بحوثم28) وجاء ذلك ممثال في (℅46.66نجدهم بنسبة (

للوالدین ، فهي ال تتفطن لمراقبة البرامج التي یتعرض لها أطفالها وهذا ما یؤدي بهم إلى 

أمام مشاهدة كل البرامج الموجهة منها للكبار و البالغین بصفة خاصة بحیث یجد نفسه 

                                                           

، رسالة دكتوراه، غیر منشورة ،  لبرامج األطفال التلفزیونیة في القدرة على فهم و تذكر المضموندور األسالیب الفنیة ماهناز رمزي أحمد :  -1

. 130، ص 2000كلیة اإلهالم و، جامعة القاهرة ، مصر ،   

لعلوم اإلنسانیة ، اإلمارات العربیة ، مجلة ا لألسرة بالضابط األسري لمشاهدة التلفزیون عالقة المستوى الثقافي رافع النصیر الزغلول : -2 -

.94، ص2001أفریل  01، عدد 17جلد و اإلجتماعیة ، م   



جهاز مشبع لرغباته من متعة وترویج عن النفس ، وكذالك إهمالهم حتى الطریقة التي 

یشاهدون بها هذا األمر یولد فجوة إجتماعیة مابین أفراد األسر الواحدة من حیث قلة 

اإلجتماعات األسریة وقلة الحوار ومن ثم نقص إنتباه األولیاء لمشاكل أبنائهم ،فیصبح الطفل 

ال في عالمه الخاص وتقل عنده الرغبة في اللعب مع األفراد والذي یعتبر عامل یفضل اإلنعز 

 مهم في نموه بطریقة سلیمة . 

 



 مع األفالم التلفزیونیة . التجاوب مدى  الثاني :االمحور 

 توزیع المبحوثین حسب البرامج الذي یشاهدها أكثر       عشر : لثالثالجدول ا

 

   البرامــــــــــــــــج 

  

 النسبة المئویة  التكرار 

 35℅ 21 الرسوم المتحركة

 ℅6.660 04 مسابقات ثقافیة

 01.66℅ 01 حصص ترفیهیة

 08.33℅ 05 أشرطة علمیة وثائقیة

 48.33℅ 29 أفلم األجنبیة

 100℅ 60 المجموع

                                                                                                         

أن األطفال یفضلون مشاهدة األفالم األجنبیة بنسبة كبیرة قدرت ب   نستنتج من الجدول

مبحوث)،  وهذا راجع للرغبة في تنویع المضامین نظرا الحتواء    29) ممثلة ب (℅48.33(

للترفیه و  هذه األخیرة على الخدع السینمائیة التي تجلب اهتمام األطفال و تعطیهم مجال

مبحوث) لمشاهدة الرسوم 21) ب (℅35كسر الروتین و الملل الدراسي، وتلیها نسبة (

المتحركة وهذا نظرا لتماشي هذا النوع من البرامج مع سن أفراد العینة، وتلیها في المرتبة 

محوثین) 5)  ب (℅8.33الثالثة بنسب متقاربة كل من األشرطة العلمیة و الوثائقیة بنسبة(

مبحوثین) و من هنا یتضح لنا أن 04) ممثلة في (℅6.66المسابقات الثقافیة بنسبة (وكذا 

هذه النسبة من المبحوثین یهتمون لمثل هذه البرامج و ذلك من أجل الرفع من الزاد المعرفي 

الذي یساعدهم في التحصیل الدراسي، و جاءت في المرتبة األخیرة الحصص الترفیهیة 

مبحوث واحد  و هذا یدل على إهتمام أفراد العینةبالجانب ) ممثلة ب℅01.66بنسبة (

  العلمي و الثقافي أكثر من الجانب الترفیهي الموجود بمحیطهم االجتماعي.



 توزیع المبحوثین حسب متتبعي األفالم األجنبیة.                 عشر :الرابع الجدول 

    

 اإلجابة 

  

 النسبة المئویة التكرار

 53.33℅ 32 دائما

 36.66℅ 22 أحیانا

 10℅ 06 نادرا

 100℅ 60 المجموع

                                                                                                         

) ℅53.33) أن أغلب أفراد العینة الذین بلغت نسبتهم (14ستنتج من الجدول رقم(-   

ابعون األفالم األجنبیة بصفة دائمة و یرجع ذلك لحبهم لها لدرجة مفردة) یت32ممثلین ب (

اإلدمان ،بالرغم  من عدم فهمهم للغة ، و تلیها الذین أحیانا ما یتبعون هذه األفالم األجنبیة 

مفردة) وهذا راجع  لمزجهم بینها و بین أنواع أخرى لذلك تكون 22) ممثلین ب (℅36.66(

، وفي المرتبة األخیرة تأتي المشاهدة النادرة لهذه األفالم  مشاهدتهم من الحین إلى األخر

مفردات) كونهم غیر مهتمین بمشاهدة هذا النوع من األفالم هذا 06) ممثلة في (℅10بنسبة(

                                                                      من جهة و من جهة أخرى عدم سماح األسرة بمتابعتها.

  

 

 

 

 

 



 توزیع المبحوثین حسب نوع األفالم األجنبیة.                 عشر : خامسالجدول ال

  

  نوع األفالم األجنبیة 

  

 النسبة المئویة  التكرار 

 ℅ 30 18 أفالم العنف و األكشن 

 ℅6.660 04 أفالم الخیال العلمي 

 ℅6.660 04 أفالم بولیسیة 

 56.66℅ 34 أفالم الرعب 

 100℅ 60 المجموع 

 

 

) اإلحصائیات أن أغلبیة األطفال الذین بلغت نسبتهم ب 15نستنتج من خالل الجدول رقم(

مبحوث) یفضلون مشاهدة أفالم الرعب األجنبیة التي لها تأثیر 34)  ممثلین ب (℅56.66(

ة ، وهذا ما یمكن الجزم به ألن الطفل مباشر و قوي على المرحلة المتأخرة و المتوسطة للطفول

في هذه المرحلة یتلقى و یخزن المعلومات و الصور بشكل كبیر، مما قد یؤثر على سلوكه و 

مبحوث) بالنسبة 18) ممثلة في (℅30ردود أفعاله  في حیاته الیومیة فیما بعد، وتلیها نسبة (

تعلم مغامرات األكشن ، وتأتي في لمتابعة أفالم العنف و األكشن إلشباع الرغبة الجامحة في 

المرتبة الثالثة متابعة كل من األفالم الخیال العلمي و األفالم البولیسیة في نفس الرتبة و بنسبة 

  مبحوثین) 04) ممثلة في (℅6.66واحدة بلغت (

 

 

 



 توزیع المبحوثین حسب تفضیل مشاهدة أفالم الرعب            عشر : دسالجدول السا

  

 اإلجابة 

  

 %النسبة المئویة التكرار

 ℅ 63.33 38 دائما 

 ℅ 30 18 أحیانا 

 ℅6.660 04 نادرا 

 ℅ 100 60 المجموع 

 

                                                                                                                             

نالحظ من خالل الجدول أن المبحوثین الذین یفضلون مشاهدة أفالم الرعب فیما یخص 

، أما عن المتغیر  )مبحوث 38(والبالغ عددهم )℅63.33(المتغیر دائما نجدها بنسبة

، والمتغیر نادرا الذي كانت نسبته  )مبحوث18(والبالغ عددهم )℅30(أحیانا فقد قدرت ب 

 04(والبالغ عددهم  )℅06.66(ضعیف مقارنة بالمتغیرات السابقة فلقد وصلت نسبته إلى

.                                                                                                                             )مبحوث

  

  



                                                                                                           

  والجنس  توزیع المبحوثین حسب وقت المشاهدةعشر :  سابعالجدول ال

                                                                                                

 موعالمج اإلناث الذكور أوقات المشاهدة

 ℅نسبة مئویة تكرار ℅نسبة مئویة تكرار ℅نسبة مئویة تكرار 

℅10 03 مساءا   04 13.33℅  53 11.66℅  

℅90 27 لیال     26 86.66℅  07 88.33℅  

℅100 30 المجموع  30 100℅  60 100℅  

 

تبین لنا النتائج العامة لهذا الجدول على اقتراحین ضمن أجوبة المبحوثین ، تتلخص في 

 ) باقتراخ فترة المساء .℅11.66) فترة اللیل ، وتلیها نسبة (℅88.33ر نسبة (اقتراح أكب

وبالمواظبة على االتجاه العام للجدول حول اقتراح الوقت المناسب لمشاهدة التلفزیون ، -

) لدى فئة الذكور ℅90وجدنا اقتراح فترة اللیل موزعا على فئات الجنس كبر جدا بنسبة (

لدى اإلناث . بینما جاء اقتراح فترة المساء بنسبة ) ℅86.66تقابلها نسبة (

 ) عند الذكور .℅10)لدى اإلناث ، ونسبة (℅13.33(

لقد أدخل التلفزیون منذ ظهوره عادة إبداء الرأي ، في اقتراح الوقت المناسب للمشاهدة في 

كافة المجتمعات . والحظنا تفاوتا بین نسبتي الذكور واإلناث ، حیث جاءت أكبر نسبة 

) عند فئة اإلناث بالنسبة القتراح فترة ℅86.66) عند فئة الذكور ، وتلیها نسبة (℅90(

اللیل . والسبب في ذلك أن هذه الفترة بالنسبة الذكور واإلناث فترة خاصة بالراحة والنوم . 

لذلك فهي الفترة التي یشاهدون فیها التلفزیون أكثر ، خاصة أن معظم أفالم الرعب تبث في 

وهذا ما یجعلهم یتابعون تلك األفالم حتى ساعة متأخرة من اللیل ، سواء كانوا  اللیل ،



. أما اقتراح الفترة المسائیة فقد ارتفع نوعا ما حل الواجبات المدرسیةأو منشغلین في اللعب 

) . ℅10) مقارنة بفئة الذكور التي جاءت بنسبة (℅13.33عند فئة اإلناث إلى نسبة (

تفضیل الفترة المسائیة  بین الذكور واإلناث ، إلى أن هذه الفترة  ویعود هذا التفاوت في

بالنسبة لإلناث فترة التي یتم فیها إعادة بث أفالم الرعب التي لم یكملنه في اللیل لخوفهم 

من مشاهد الرعب من جهة ، ومن جهة أخر لذهابهم إلى النوم من أجل االستیقاظ باكرا 

المسائیة عن الذكور ، الذین یكون معظمهم في هذه الفترة  لمدرسة . لذلك فهن یحبذن الفترة

خارج البیت أو اللعب مع بعض األصدقاء أو خصصها لحل الواجبات المدرسیة . لذلك 

 جاءت نسبة تفضیلهم لهذا االقتراح أقل .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألفالم الرعب  توزیع المبحوثین حسب عدد الساعات المشاهدة عشر :لثامن الجدول ا

  

 الوقت  

 

 التكرار 

 

 النسبة المئویة 

  ℅13.33 08 أقل من ساعة

 ℅28.33 17 ساعة 

 ℅58.33 35 ساعتین 

 ℅100 60 المجموع 

 

من خالل اإلحصائیات المبینة في الجدول أعاله یبین لنا إرتفاع نسبة المبحوثین الذین 

 35(بالغ عددهموال )℅58.33(یستغرقون ساعتین في مشاهدة هذا النوع من األفالم ب

والبالغ عددهم  )℅28.33(، وتلیها نسبة الذین یستغرقون ساعة والتي قدرت ب )مبحوث

 )℅13.33(، أما فیما یخص الذین یستغرقون أقل من ساعة فقد وصلت إلى  )مبحوث 17(

 .   )مبحوث 08(والبالغ عددهم 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 هدة أفالم الرعب توزیع المبحوثین حسب مع من تفضل مشا عشر :التاسع  الجدول  

  

  اإلجابة 

 

 التكرار 

 

 النسبة المئویة 

  % 36.66 22 بمفردك 

 %  23.33 14 دون علم العائلة 

 % 01.66 01 مع األصدقاء 

 %  38.33 23 مع العائلة  

 %  100 60 المجموع 

 

) أن األطفال الذین یفضلون متابعة أفالم الرعب مع 19رقم ( نستنتج من الجدول -

) ویمكن إرجاع ذلك إلى تخوف ℅38.33مبحوث) بنسبة ( 23عائلة و المترجمین  في (ال

األطفال من متابعة هذا النوع من األفالم بمفردهم ، أما عن المبحوثین الذین یفضلون 

مبحوث) ولعل هذا راجع  22) مترجمین ب (℅36.66المشاهدة لوحدهم بلغت نسبتهم ب (

بقاء لوحده حتى أمام فلم رعب.وتلیها في المرتبة الثالث لطبیعة سلوك الطفل الذي یفضل ال

مبحوث) ویمكن إرجاع هذا إلى  14) والممثل في (℅23.33دون علم العائلة بنسبة (

تخصیص غرفة نوم خاصة به مما یؤدي إلى عدم معرفة العائلة لما یشاهده هذا من جهة 

فیما  أماه دون مراقبتهم ،، ومن جهة أخرى لعدم وعیهم لمخاطر التي تنجم عن ما یشاهد

) ومترجمة في مبحوث ℅01.66یخص اإلجابة مع األصدقاء فقد وصلت نسبتها إلى (

واحد وذلك بحكم أن هذه األفالم یتم عرضها في اللیل بحیث یكون كل واحد في منزلهم هذا 

من جهة ، ومن جهة أخر فإنهم یتلق مع بعضهم البعض في الفترة المسائیة  ویكون ذلك 

 الحي من أجل اللعب.    في 

 



 توزیع المبحوثین حسب التي تفضل مشاهدة البرامج التي یكثر فیها الدماء  : ینعشر  الجدول

 النسبة المئویة   التكرار  اإلجـــــــــابة

 %  66.66 40 نعم

 %  33.33 20 ال

 % 100 60 المجموع 

 

) كانت ℅66.66بنسبة ( ) أن حصة األغلبیة كانت20رقم ( نستنتج من خالل الجدول-

لصالح اإلجابة بنعم لمشاهدة األفالم التي تكثر فیها الدماء و التفنن في تشویه العنصر 

البشري و كل أنواع التعذیب ، مما قد یسبب له برودة في األعصاب و الالمباالة في 

یة إعتبارا المواقف الیومیة و كذا إتجاه المناظر التي یرونها على أرض الواقع كالثورات العرب

منه أنها مجرد خیال. في حین نجد المبحوثین الذین أجابوا بالنفي بلغت نسبتهم ب 

) یتفادون التعرض لمثل هذه األفالم التي تخلق لدیهم نوع من الفزع و ℅33.33(

 اإلضطراب النفسي و التي قد تراوده  في الحلم .

 

 

 

 

 

 

 



 لمشاهدة نوع من هذه األفالم       توزیع المبحوثین حسب دافع وعشرین : واحدالجدول ال

          اإلجابة 

 النسبة المئویة  التكرار 

 ℅08.33 05 التسلیة 

 ℅23.33 14 التقلید 

 ℅11.66 07 حبا في التشویق 

 ℅38.33 23 التخوف المتواجد فیها 

 ℅18.33 11 الفضول لمعرفة نهایة الفیلم 

 ℅100 60 المجموع 

                                                                                                             

على مشاهدة هذا  التي وضعناها أمام المبحوثین نجد أن إقبالهم من بین جمل الخیارات -

ت النوع من األفالم لدافعین رئیسیین هما  أوال اإلثارة القتالیة الموجود في الفلم والتي بلغ

) وذلك من أجل تعلم فنون القتال للدفاع عن أنفسهم ، و ثانیا حب ℅38.33نسبتها ب (

) و یمكن تفسیر ذلك بأن األطفال في هذه الفترة ال ℅23.33التقلید الذي بلغت نسبته ب (

یفرقون بین السلبي و اإلیجابي لذلك فهم یقلدون الحركات، اللباس و األواني الحاملة لصور 

الخ، ویلیها في المرتبة الثالث الفضول في معرفة نهایة الفیلم بنسبة أبطالها، ...

مبحوث) وهذا راجع إلى رغبة الطفل في معرفة نهایة البطل  11) الممثل في (℅18.33(

 07) والممثل في (℅11.66، وفي المرتبة األخیرة حبا في التشویق الذي بلغت نسبته (

 بعة هذه األفالم المؤثرة على نفسیته.            مبحوثین) وهذا راجع إلى تلهف الطفل لمتا

 

                                                                                                                             



أن أكثر القنوات بثا ألفالم الرعب هي زي ألوان و هذا  )22(سؤال المفتوح رقمنستنتج -

اصة فلم فیر ) خبحوثم24) ممثلة في (℅40ما جاء في اختیار أفراد العینة بنسبة (

 فایرز .

 مدى تأثیر أفالم الرعب على الطفل المشاهد لها .                         المحور الثالث عشـر : 

یبین الشعور الذي ینتابك اتجاه مشاهدتك ألفالم الرعب حسب  ة وعشرون :لثالجدول الثا

 الجنس والسن

 

 
 السن والجنس

 أنثى ذكر

نتابك الشعور الذي ی

اتجاه مشاهدتك لهذه 

 األفالم

6 – 8 9 – 11 
الى ما  12

 فوق
 الى ما فوق 12 11 – 9 8 – 6

 %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت

الشعور بالخوف 

 الشدید
4 6.66% 5 8.33% 4 6.66 2 13.33% 7 11.66% 5 8.33% 

الشعور بالقلق 

 واالضطراب
1 %1.66 3 5% 5 8.33 1 %11.66 2 3.33 3 5% 

الرغبة في مشاهدة 

 فیلم آخر
3 5% 9 15% 10 

16.6

6 
5 8.33 6 10% 4 6.66% 

 %0 0 6.66 4 11.66 1 %0 0 3.33 2 3.33 2 الذهاب الى النوم

الشعور بالسعادة 

 والفرح
1 1.66 5 8.33% 3 5% 2 3.33 4 6.66 2 3.33% 

 

 



 

 

تجاه مشاهدتك ألفالم من خالل الجدول أعاله حول اإلحساس بالشعور الذي ینتابك ا

 الرعب حسب المبحوثین هي كاآلتي:

 )الى ما فوق 12(الرغبة في مشاهدة فیلم آخر للرعب: بالنسبة للذكور ذوي السن من 

نسبة الذكور  فقد بلغت) %06.66 (الى جانب االناث من نفس السن )%16.66(بنسبة 

تغیر السن لجنس حیث م )%10 (وعند االناث نسبة) %15 (حوالي )11-9السن (ذوي 

،اصبح الطفل یدمن على ) %08.33 (أما االناث نسبة )%05(نسبة  )8-6(الذكور من 

تعرضه لمتابعة مثل هذه االفالم التي ال تعتبر مخصصة لهم وفي هذا مخاطرة على سلوك 

 .الطفل بشكل خاص

التي تهم  مما قد یجعل الطفل یعیش في عالم االوهام والخیاالت بعیدا عن الخبرات الواقعیة

 حیاته ومجتمعه وذلك لشدة ارتباطه في مشاهدة هذه االفالم والرغبة في تكرارها .

 )%8.33(كانت بنسبة  )11-9(الشعور بالخوف الشدید بالنسبة للذكور من السن وتلیها 

بالمقابل  )%6.66 (بنسبة )8-6(الى جانب الذكور السن )،%11.66 (أما اإلناث بنسبة

 )الى ما فوق 12(والى جانب الجنس الذكور حسب السن  )،%03.33(ان االناث بنسبة 

 . )%8.33(الى جانب االناث نسبة  )%06.66(نسبة

فهم  من وذلك نتیجة لضعلمشاهدة هذا النوع من األفالم نستنتج ان االناث یشعرن بالخوف 

یسبب  تحمله من مشاهد عدوانیة و هذا ما قدو كذلك لما  ،شباحرؤیة الدماء والظالم واأل

 لدیهم أمراض نفسیة خطیرة ،بعكس الذكور الذین یتمیزون عن البنات بالقوة والشجاعة .



 )(الى ما فوق نسبة 12(بالنسبة للذكور ذوي السن من  الشعور بالقلق واالضطرابثم 

وبالمقابل االناث  )%5(نسبة  )11-9 (اما الذكور من)، %5(واالناث نسبة  )8.33%

 )%01.66 (فقد بلغت نسبة اإلناث نسبة )8-6 (س الذكور من، أما جن )%3.33(نسبة 

 ).℅03.33(ونسبة االناث 

.تعتبر نسبة قلیلة جدا مقارنة باالحتماالت األخرى ونستنتج بان االطفال المتمدرسین قد 

یعانون باالضطراب من خالل الخوف نتیجة االحالم والكوابیس التي قد تراودهم في بعض 

لعل أن المبحوث لم یسبق له وأن تعرض لمثل هذا ومن جهة أخر  هذا من جهة ، االحیان

 .النوع من األفالم من قبل

فقد  )الى ما فوق 12 (أما الشعور بالعادة والفرح: بالنسبة للمبحوثین الذكور ذوي السن

فكانت النسبة )11-9(وفیما یخص فئة من  %3.33بالمقابل اإلناث  )%05(كانت نسبة 

فكانت نسبة  )8-6(من سن   والذكور )℅06.66(اث فكانتاما االن )℅08.33(ب 

اعجابهم  .ونستنتج بان الشعور بالسعادة دلیل على)℅03.33(والذكور )℅01.66( االناث

راجع لوصول الطفل إلى ما یرغب فیه من هذه األفالم التي أو   بهذا النوع من االفالم

 نفسیته  تترجم

لذهاب الى النوم تنعدم في كل من الذكور واإلناث و الرغبة في اوتلیه في المرتبة اإلخیرة  

بالمقابل )%03.33 (نسبة )11-9(الى ما فوق، أما الذكور ذوي السن  12ذوي السن 

 %01.66 (واالناث )%03.33(فكانت نسبة من  8-6أما الذكور من  )%6.66(االنث 

لنسبة اكبر وخاصة .ونستنتج أن قلة نسبة هذا االحتمال تبین ان مشاهدة افالم الرعب با)

ترجع إلى عدم الرغبة في متابعة الفلم هذا من جهة ، ومن جهة أخر كل من فئة المبحوثین 

 . إلى  النهایة بحكم طوله ما یؤدي إلى ملل الطفل

 



 

 

 

 توزیع المبحوثین حسب الذي یلفت انتباهك في هذا الفیلموعشرون :  رابعالجدول ال

 النسبة المئویة  كرار الت  الملفــت لالنتبـــــــــاه 

 % 05 03 الممثلون 

 % 08.33 05 قصة الفیلم 

 % 20 12 حركات الممثلین 

 % 20 12 شكل الممثلین 

 % 36.66 22 مشاهد الرعب 

 % 10 06   األقنعة المخیفة 

 % 100 60 المجموع 

اد العینة في ) أن ما یلفت انتباه أفر 24رقم ( من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله

) وذلك كون بحوثم22) ممثلة في (℅36.66الفلم هو مشاهد الرعب التي بلغت نسبتها (

هذه المشاهد هي األساس الرئیسي الذي تبنى علیها هذه األفالم باإلضافة إلى حب الطفل 

في هذا السن و فضوله باإلطالع و اكتشاف العالم األخر بحیث یقتدي بها من أجل بناء 

قبال، في حین نجد شكل و حركة الممثلین في المرتبة الثانیة بنفس النسبة شخصیته مست

) وهذا راجع إلعجابهم بهذا البطل و كل ما یقوم بحوثم12) ممثلة ب (℅20التي بلغت (

)  بالنسبة بحوثینم06) ممثلة في (℅10به من حركات و تصرفات ، وتلیها نسبة (

تجعل ذهن الطفل یشرد فیها بإعتباره شخص لألقنعة المخیفة كونها تحمل رموز و أشكال 

له ذاكرة قویة بحكم سنه الصغیر لذلك یتفطن ألتفه األشیاء ، أما عن قصة الفلم فاحتلت 

) ذلك بحكم أن الطفل بحوثینم05) و ممثلة في (℅8.33المرتبة ما قبل األخیرة بنسبة(



ألبعد الحدود لدرجة أنه إذا  في هذه المرحلة ال یفرق بین الحقیقة و التمثیل لذلك نجده یتأثر

كان فیه لقطة مؤثرة یتفاعل معها هو األخر، وجاءت في المرتبة األخیرة االنتباه للممثلین  

) وهذا راجع لحبه للممثلین بالرغم من عدم حبهم بحوثینم03) ممثلة في (℅05نسبة (

 للفلم..

في سلوكك غییر تأفالم الرعب في أحداث نوع من الیبین مساهمة  ):26الجدول رقم (

 الیومي  مع أحد أصدقائك حسب الجنس والسن.

 

 السن والجنس

 األنثى الذكر

مساهمة أفالم 

الرعب في النفس 

 السلوك الیومي

 الى ما فوق 12 11 – 9 8 – 6 الى ما فوق 12 11 – 9 8 – 6

 ت (%)ن  ت (%)ن  ت (%)ن  ت
ن 

(%) 
 (%)ن  ت (%)ن  ت

 6.66 4 16.66 10 %5 3 %13.33 8 %20 12 13.33 8 نعم

 %5 3 6.66 4 3.33 2 %11.66 7 %8.33 5 %0 0 ال

 

یظهر لنا من خالل الجدول والذي یبین مدى مساهمة أفالم الرعب في إحداث نوع من  -

إن نسبة المبحوثین الذین أجابوا بنعم وذلك حسب  األصدقاءالتغیر في السلوك الیومي مع 

     اما االناث فكانت النسبة ب )%13.33 (للذكور بنسبة الى ما فوق بالنسبة 12السن من 

مقابل ) %20 (ذكور فبلغت نسبتهم حوالي) 11-9 (أما بالنسبة للسن من )06.66%(

من جنس الذكور فبلغت نسبتهم  )8-6 (اما بالنسبة للسن من )%16.66(االناث نسبة 

في احداث نوع من التغیر مقابل االناث الذین أجابوا بنعم تساهم أفالم الرعب )13.33%(

،ونستنتج ان افالم الرعب تساهم بشكل فعال في احداث  )%05(في سلوكهم كانت نسبة 



نوع من التغیر في سلوك االطفال مع االصدقاء وخاصة بنسبة كبیرة تمركزت عند فئة 

لما تحمله  هكونها تسیطر على عقل ثر بشكل غیر مباشرأالذكور ,وذلك الن هذا االخیر یت

ومن ثم یحاول  أبطال بحیث یعجب بالشخصیة ،سلوكات السلبیة منها و اإلیجابیة من 

التي تقوم باعمال اجرامیة او عنیفة الن العالم الخیالي التي ترسمه االفالم بها و التشبه 

مما یدفعهم  ،لحیاة المجرمین مما یسمح لهم بالتعاطف مع المجرم أي ممثل البطل خاصة

الى ممارسة عدة سلوكات من خالل استعمال تقنیات واسالیب  هرفاتحب التقلید بالقیام بتص

و یتبناها في  ،االبطال في االفالم في تنفید أي سلوك یقوم بها وذلك لتحقیق رغبته وغایته

 . حیاته الیومیة بحكم سنه الذي ال یسمح له بإنتقاء ما هو إیجابي فقط

لوكهم وكانت االجابة بـ ال وذلك حسب أما الذین لو شاهدوا أفالم الرعب في التفسیر في س

مقابل االناث  ) %11.66ـ (ب )الى ما فوق 12(جنس الذكور الذین تتراوح نسبتهم من 

 )%08.33 (فكانت نسبة) 11-9(أما الذكور الذین تتراوح نسبتهم ما بین  ) %05(نسبة 

فكانت من جنس الذكور  )8-6 (أما بالنسبة للسن من %10في حین بلغت نسبة االناث 

لعل ذلك راجع لعدم إهتمامهم هذا  )%03.33ـ (أما االناث ب )%0 (منعدمة الى الصفر

 من جهة و من جهة أخرى لعدم رغبتهم في متابعة هذه األفالم.

 

 

 

 

 

 



 

 توزیع المبحوثین حسب كیفیة مساهمة أفالم الرعب في التغییر وعشرین :سابع الجدول ال

 ئویة النسبة الم التكرار   اإلجابة  

 ℅25 15 محاولة إعادة تمثیل قصة الفیلم 

 ℅48.33 29 تقلید تصرفات البطل 

 ℅11.66 07 شراء مالبسهم 

 ℅15 09 شراء أقنعة الفیلم 

 ℅100 60 المجموع 

                                                                                                        

) التابع كیفیة مساهمة أفالم الرعب 27رقم(  الحظ من النتائج المسجلة في الجدولالم -

في تغییر سلوك الطفل بحیث إتضح لنا من خالل إجابات المبحوثین أنهم یقلدون تصرفات 

) هذا راجع إلعجاب بحوثم29) والتي ترجمة ب (℅48.33البطل بنسبة عالیة بلغت (

لشخصیة هذا األخیر بمختلف تصرفاته مثال عندما الطفل بالبطل ومن ثمة تقمص أعمى 

) ℅25یلعب مع أصدقائه یصرخ بنفس طریقة صراخ بطل فلم الرعب، في حین نجد نسبة(

) من أفراد العینة یحاولون إعادة تمثیل قصة الفلم وذلك لتأثرهم البالغ بحوثم15ممثلة ب(

ارهم البسیطة مع المحافظة بمجریات هذا الفلم و تجسیدها في واقعهم بحیث یعیدونها بأفك

) مترجمة ℅15على طابعها األصلي (الرعب)، وتلیها شراء األقنعة الخاصة بالفلم بنسبة (

) وذلك من خالل تجمیع بعض الدنانیر من أجل شراء هذه األقنعة بحوثینم09في (

لتخویف بعضهم البعض (األطفال) كما جاءت في فلم الرعب، و جاءت في المرتبة األخیرة 

)  ذلك من أجل بحوثینم07)  مترجمة في (℅11.66اء مالبس األبطال بنسبة (شر 

 اإلحساس بنفس دور البطل الحقیقي و معایشة أجواء الفلم.

 



توزیع المبحوثین حسب تقلید هذه األفالم أو بعض  وعشرین : ثامنالجدول ال

  والجنس  الممثلین

 الجنس

 اإلجابة

 الذكور

 

 المجموع إلناثا 

 نسبة مئویة تكرار نسبة مئویة تكرار   ة مئویةنسب تكرار

℅96.66 29 نعم   25 ℅83.33 54 ℅90 

 10℅ 06 16.66℅ 05  33.33℅ 01 ال

  100℅ 60 100℅ 30 100℅ 30 المجموع 

 

نعم، تلیها ) لصنف اإلجابة ℅90یبین لنا االتجاه العام لهذا الجدول أكبر نسبة (

 لصنف اإلجابة ال . ) ℅10(نسبة

اظبة على االتجاه العام توزعت النتائج العامة حسب فئات الجنس فكانت النسبة بالمو -

)لفئة الذكور ، تلیها ℅96.66العامة لصنف اإلجابة نعم ، موزعة إلى أكبر نسبة (

 ) لفئة اإلناث .℅83.33نسبة (

) لفئة اإلناث ، وتلیها ℅16.66وكانت النسبة العامة لصنف اإلجابة ال بنسبة (

 فئة الذكور .) ل℅03.33(

عند تحلیل النتائج العامة للجدول وجدنا اإلجابة بنعم أنبر نسبة مقارنة بنسبة -

لإلجابة ب ال ، وهذا یؤكد لنا أن أفالم الرعب تترك أثر على كال الجنسین إال أنها 

تؤثر وبشكل كبیر على الذكور الذین یقلدون معظم تصرفات أبطال هذه األفالم وذلك 

رفقاء في الحي أو رفقاء المدرسة ومحاولتهم تقلید مجریات هذا  من خالل تجمع مع

 النوع من األفالم بأفكار ووسائل بسیطة تتناسب وسنهم .

، فنجد أن نسبة اإلناث أكبر من الجنسأما توزیع أصناف اإلجابة حسب فئات -

الم نسبة الذكور في أصناف اإلجابة ال ، ألن اإلناث ال یقمنا بتقلید تصرفات أبطال أف



الرعب وذلك راجع للخصائص السوسیولوجي والنفسي لجني اإلناث في هذا السن إذا 

 یملن لألفالم ذات طابع الرومانسي والهادئ .       

 

توزیع المبحوثین حسب حكایة األفالم التي یشاهدونها على زمالئهم   :ثالثون  الجدول

في المدرسة أو رفاقهم في الحي                        

 

 اإلجابة

  

 النسبة المئویة    التكرار

 % 93.33  56   نعم

 % 06.66  04   ال

 % 100 60 المجموع 

 

) أن أفراد العینة یحكون األفالم التي 26رقم ( األعلى نستنتج  من الجدول المذكور في- 

في نسبة  أتضحي بنسبة كبیرة هذا ما یشاهدونها على زمالئهم في المدرسة أو رفقاء الح

) ذلك لشدة إعجابهم بحوثم 56في ( مجسدة) ℅93.33إجابات المبحوثین التي بلغت (

بمشاهد الرعب مثال  النبهارهموكذلك  بهذه األفالم ما یجعلهم یحكونها لكل من یعرفونه

الطفل موت البطل من جراء فقدانه دم كثیر مما یجعل هذه الصور مهیمنة على مخیلة 

، أما من أجابوا بال فبلغت نسبتهم ب  لدرجة أنه یعید روایتها في كل فرصة تتاح له

) وبهذا یتضح لنا أن هذه بحوثم60) من أصل (بحوثینم04) ممثلة في (℅6.66(

النسبة من المبحوثین غیر متأثرین إلى الحد الذي تأثر به  أفراد العینة السالفة الذكر هذا 

 لعدم الرغبة في إسترجاع ما شاهده من لقطات رعب في الفلم .  من جهة ومن جهة أخرى

توزیع المبحوثین حسب من یحب مشاهدة أفالم الرعب في أسرهم.                                                                       الواحد وثالثین الجدول 

  النسبة المئویة التكرار  اإلجــــابــة 



 ℅10 06 األب 

 ℅18.33 11 األم 

 ℅35 21 األخ 

 ℅28.33 17 األخت 

 ℅08.33 05 أحد األقارب

 % 100 60   المجموع  

) أفراد عائلة المبحوثین الذین یحبون مشاهدة أفالم 28رقم ( تشیر بیانات الجدول أعاله-

مثل هذه األفالم  الرعب و بذلك إتضح لنا أن األخ و األخت هم األكثر حب و متابعة ل

) ℅28.33)  و الثانیة ب (℅35) التي بلغت نسبة األولى ب ( بحوثم38المثلین في (

وهذا ما یمكن تفسیره على أن الطفل بحكم تقربه من إخوته یجعله یتابع نفس البرامج و 

 األفالم و القنوات التي یتابعونها أو لعدم توفر عدة أجهزة تلفزیونیة في البیت ، ویلیها حب

) و من هنا یمكن إرجاع  هذه ℅10) و األب بنسبة (℅18.33األم التي بلغت نسبة (

النسبة مقارنة بسابقتها لعدم اهتمام األولیاء لمثل هذا النوع من األفالم الذي ال یتناسب و 

سنهم علما أن هذه األفالم تهز األبدان و تتطلب الرزانة التي عادة ما ال نجدها لدى 

هذه المواقف ، في حین متغیر أحد األقارب احتل المركز األخیر بنسبة األولیاء في مثل 

من زیارة األقارب و بذلك ال یتأثر بدرجة كبیرة في  ) ومرد ذلك أن الطفل ال یكثر℅8.33(

 مشاهدة هذه األفالم .

 

الذي كان موجه ألفراد العینة من أجل تعریف   32أما فیما یخص السؤال المفتوح  رقم-

ب وفق منظورهم الخاص  فتمحورت جملة تعاریفهم في أن هذه األفالم  هي أفالم الرع

أفالم قتال و تكثر فیها الدماء و تشعر متتبعیها بالخوف و الفزع  و أنها أفالم خوف و 

 أشباح و یوجد فیها الظالم و كل أنواع القتل البشري . 



بمشاهدة أفالم  الستمتاعبا اآلخرینتوزیع المبحوثین حسب نصح  : ثالثینو الثالث الجدول 

 الرعب .                                                                                      

 

  اإلجابة

  

 النسبة المئویة    التكرار

 ℅80  48   نعم

 ℅20  12   ال

 % 100 60   المجموع  

                                                                                                       

) یبین توجیه األطفال لزمالئهم من 33الجدول رقم (  من خالل النتائج المدونة أعاله-

) ممثلة في ℅80أجل متابعة أفالم الرعب فوجدنا اإلجابة بالقبول  تمثل نسبة كبیرة (

األفالم مما یجعلهم یدفعون أصدقائهم ) وذلك ألنهم مدمنین على متابعة هذه بحوثم48(

) ℅20لمتابعتها و إقناعهم بالفكرة ، في حین نجد الذین أجابوا بالنفي و بلغت نسبتهم ب (

 .جة جنونیة فال ینصحون غیرهم) هم أصال ال یحبونها بدر بحوثم12ممثلین ب (



 *تحلیل النتائج في ضوء الفرضیات :

 الفرضیة العـامـة:

لمتحصل علیها بعد تحلیل بیانات اإلستبیان إتضح لنا أن مشاهدة األطفال من خالل النتائج ا

) ما أدى بهم إلى تبني ℅91.66ألفالم الرعب بصفة متكررة و منتظمة ما بلغت نسبته ب (

سلوكات عدة لحد التقلید األعمى لتصرفات أبطال هذه األفالم ما بلغت نسبته ب 

)هذا ما وجدناه عند جل أفراد ℅11.66سبة () وكذا شراء مالبسهم التي عرفت ن℅23.33(

العینة وبذلك تحققت الفرضیة القائلة تؤثر أفالم الرعب التلفزیونیة على سلوك الطفل 

 المتمدرس بشكل سلبي بحیث یكتسب سلوكات جدیدة كالتقلید في التصرفات و اللباس.

 الفرضیة الجـزئیـةاألولى:

یان یتضح لنا أن الوالدین ال یتحكمون إلى حد من خالل النتائج المتحصل علیها من اإلستب

ما في أوقات مشاهدة أطفالهم للتلفزیون هذا ما یجعلهم یكتسبون سلوكات عدوانیة و عنیفة 

جراء المشاهدة الطویلة لهذه األفالم خاصة لیال و لساعات طویلة تجاوزت ساعتین و عرفت 

لنفسي تبین لنا أنهم یتأثرون ) هذا في الجانب السلوكي أما عن الجانب ا℅58.33نسبة(

لحد ظهور لدیهم اضطرابات نفسیة كالشعور بالخوف من الظالم و القلق الشدید الذي عرف 

) ، إضافة إلى التبول الإلرادي واإلنطوائیة و عدم االطمئنان و الثقة في عالمهم ℅30نسبة(

یة األفالم التي الواقعي.ومنه فالفرضیة القائلة أن غیاب توجیه الوالدین في تحدید نوع

یشاهدها األطفال بما یتناسب و سنهم مما قد یسبب لهم إنحرافات سلوكیة و نفسیة قد 

 تحققت.

 

 

 



 الفرضیة الجـزئیـة الثـانیـة:

إذ نجد أن أفراد العینة الذین یراقبون من طرف األسرة في انتقاء ما یشاهده والذي بلغت 

مبحوث)  وهذا یدل على  60ل (مبحوث) من أص 28) مترجمة في (℅46.66نسبتها (

مستواهم التعلیمي العالي من جهة، ومن جهة أخر یمكن إرجاعها إلى إهتمام األم و إنتباهها 

إلى ما یتابعه بحكم مكوثها في البیت وعلیه فإنه یكتسب سلوك إیجابي من خالل تنمیة 

هم أفالم الرعب قدراته الخیالیة وتكسبهم روح الشجاعة ، وعلیه فإن الفرضیة القائلة تسا

التلفزیونیة في إكساب الطفل المتمدرس سلوك جدید وٕایجابي وذلك من خالل مراقبة األسرة لم 

 تتحقق  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خالصة االفصل:

نستخلص في هذا الفصل وبعد دراستنا المیدانیة أن أفالم الرعب التلفزیونیة لها تأثیر قوي 

خالل تحقیق الفرضیة العامة ، بحیث یتغیر  على سلوك  الطفل المتمدرس ویتجلى ذلك من

الطفل وتظهر لدیه تصرفات جدید من خالل طریقة كالمه ولبسه، وحركاته نتیجة لتقلیده 

 األعمى لهذه األفالم لما تحمله من جانب سلبي أكثر من جانب إیجابي،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستنتاج العام: 

 القادر مختار عبدأطفال المدرسة االبتدائیة  من خالل دراستنا المیدانیة التي قمنا بها مع

الذي استخدمنا فیها التحلیل الكمي بأداة االستبیان بالمقابلة واكتشفنا مجموعة من الحقائق 

 في نهایة دراستنا نوجزها في النقاط التالیة : 

 تحققت معظم فروض الدراسة .ـــــ

لها تأثیر ایجابي وسلبي التي  فزیونیةالرعب التل بیر على المشاهدة ألفالمأن هناك إقبال ك -

 . على الطفل المتمدرس

التلفزیون هو الوسیلة الوحیدة التي طغت على كل منازل المبحوثین ألنها في متناول -

  .الجمیع

كل مبحوث له برامج معینة حسب رغباتهم وابرز ما لوحظ أن األطفال یقلدون ما یشاهده -

 .كبار السن عادة 

من البرامج والفضائیات األجنبیة بشكل خاص وذلك لما تحتویه  متتبعي أصبح األطفال من-

  .مؤثرات الصوت والصورة واستخدام احدث الكامیرات الرفیعة الجودة ذات التقنیة الممتازة

 والقتل بمختلف انواعه التي یكثر فیها استعمال الدماء أكثر القنوات التي تبث أفالم الرعب –

  ze alwane . ،والقناة الهندیة fox movis ،top movisو mbc 2 ،mbcactionوهي: 

ومن ناحیة ایجابیة أخرى قد تنمي لدیهم قدرات عقلیة ،فكریة وخیالیة تسمح لهم باالبتعاد عن 

الشعور بالخوف واالضطراب واكتسابهم سلوك الشجاعة وروح االندفاعیة وقد تكون سلبیة من 

 الجزائري المسلم .خالل غرس قیم وأفكار بعیدة عن المجتمع 

الترفیه والتسلیة وحب إلى إدمانه على مشاهدة مثل هذه األفالم  یؤدي بحیث الطفل قد

تعدد في الثقافات بأخذ لب الثقافة الغربیة ویبتعد عن القشور خاصة اذا لم یكن و المغامرة 

 هناك حرص شدید ومراقبة من طرف األسرة عامة وخاصة اذا كانت هذه األفالم تبتعد عن



 هامعرفي عن البرامج التي یشاهدو  أخالقنا كمسلمین والبد ان تمتلك األسرة وعي ثقافي وزاد

أطفالهم واختیار الشيء االیجابي والرجوع الى اإلعالم المحلي واالحتكاك بالواقع المعاش 

ة و التمسك بقیم الدین وكذا االبتعاد عن التقلید األعمى للتصرفات والسلوكات الغربی

 .اإلسالمي 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما في حیاتنا وهذا لالطالع على جمیع الثقافات العربیة و

الغربیة  أو ثقافات شعوب أخرى ,وعلیه فان جمیع األسر تقوم بمتابعة عدة برامج متنوعة 

ة فالم ومسلسالت بصفة عامأفیة أو ترفیهیة أو رسوم متحركة و سواء كانت تعلیمیة أو ثقا

ثرت عائالتنا بهذه البرامج كال منها على حدى ,ومنهم من یفضل االطالع على العالم أ,وت

من خالل االنترنت .بحیث تبین لنا ان اطفالنا في االونة االخیرة اصبح یفضلون متابعة 

افالم الرعب والعنف على افالم الكرتون العادیة .النها افالم صاخبة وملیئة باالثارة والتشویق 

تتمتع به من تنوع وجاذبیة متطورة وتكنولوجیة هائلة في فن التصویر واستخدامها للجودة وما 

الرفیعة في اختیار كامیرات المناسبة لكل فیلم والممیزات المؤثرة في الصوت والصورة مما 

مكنها ان تكون حافز قوي في متابعة هذه االفالم بعكس افالم الكرتون ,وتنمي شخصیتهم 

الرعب وهذا حسب مفهومهم الفكري بأفالم م البطال الشخصیات الخاصة من حیث تقلیده

,فالطفل في هذه المرحلة یبدا جسمه في النمو ویتضح له من خالل تلك المكتسبات انه 

اصبح ناضجا ومستعد في اتخاذ القرارات وانه كامل النمو ویمكن االعتماد علیه وینسى انه 

رغب فیها فاصبح یقلد كل شيء فیها :الحركة تاثر بشكل مباشر بتلك الشخصیة التي ی

,اللباس ,قصات الشعر , الكالم ,الحركات والتصرفات والمشي والتعصب العنف المتداول في 

المدارس  .بناءا على ذلك فان شخصیة الطفل طغى علیها المراهقة. وأخیرا البد من تفعیل 

خص اخر وبحیث اندمجت مع دور اإلعالم المحلي والرقابة على ما یستورد من البلدان ش

مكوناته الفكریة والخلقیة والجسدیة علیه .نرى ان الطفل انحاز تماما مع واقع نموه الطبیعي 

یتكون شخصیته بناءا على ثقافة أسرته وتعالیمه الدینیة وكذا التمسك باألخالق  إنوهو  إال

مسك بها, بدایة من مراحل  المتوارثة عن أبائنا وأجدادنا وان یتخذ من والدیه مثاال وقدوة للت

نموه الى غایة انتهاء مراحل نموه بعد سن األجنبیة من منتجات إعالمیة والتي یجب 

إخضاعها للفحص والرقابة من اجل اختیار برامج تتوافق مع قیمنا السائد داخل كل أسرة 



المیة لها یعتبر وسیلة إع ألنهلتنمیة مجتمع واعي لما تقدمه وسائل اإلعالم خاصة التلفزیون 

دور مهم تساهم  في تربیة وتنشئة الطفل او یكتسب قیما سیئة قد تغیر من سلوكه مع األسرة 

والمدرسة وحتى الشارع مع أصدقائه لذلك من األسرة حسن اختیار برامج الطفل ومتابعته 

بشكل دائم وحتى المدرسة البد من تقدیم النصائح واإلرشادات في طریقة استخدام ومتابعة 

رامج التلفزیونیة التي تساهم في تنشئة الطفل بشكل سلیم ویكون وسیلة إعالمیة بناءة في الب

 .  المجتمع والدة جیل مستقبل واعي مثقف وصالح داخل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :توصیات

 تكوین لجنة استشاریة یسند إلیها تحدید البرامج التلفزیونیة الموجهة لألطفال .                     -

وتنوین األساتذة المختصین في التربیة وعلم النفس و علم االجتماع والصحة  تشجیع -

واإلعالم لتكوین فرق بحث تهتم بدراسة تأثیر البرامج التلفزیونیة على المجتمع بصفة عامة 

 واألطفال بصفة خاصة .

 اإلكثار من متابعة األشرطة الوثائقیة والتحقیقات التي تحمل قیم علمیا من أجل تكوین -

 ثقافة علمیة عند األطفال .

تشجیع التبادل اإلعالمي الموجه لألطفال في المغرب العربي والوطن العربي لترسیخ  -

 التضامن والوحدة .

 تنقیة وغربلة كل األفالم التلفزیونیة من القیود التي ال تتوافق مع قیمنا . -

 حرص الوالدین على متابعة كل ما یشاهده أطفالهم . -

 لى تصرفات األطفال .انتباه إ -

محاولة الوالدین أن یخلق جو من الحوار مع األطفال ومعرفة وجهة نظرهم اتجاه هذا  -

 النوع من األفالم حتى ال یعیشوا العزلة .

 توعیة األطفال   -
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