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 دور وسائل اإلعالم يف احلد من عنف األطفال

  عبدانىاحد عبدانرحًٍ أحًدد. 
 :انًقدية

نٌل  ،اإلوسان واًعفي يف اًعامل صؽَت كضَة اًعيف ضد األظفال خمخَف امليظٌلت واملؤسسات املِمتة تلضااي حلوق

ا املحارش وؼري  ملا ًواهجَ ُؤالء األظفال صؽَت فىر اًحاحثني واملِمتني هبذا اًضأن معوماً ذكل من ظروف تَئِة ًِا ثأزرُي

 .ظوال حِاهتم ثًضئهتم الاحامتعَة حمدزَ يف معظم األحوال هدابت ؼائرة يف هفوسِم اًعؽرية ًرتافلِم املحارش عىل

هظراً ًبلفذلاد إىل أساس َات  حِر ًخعرض األظفال ٌَىثري من أصاكل اًعيف حتت مربر اًعلاب اًخأًَُل اٍهتذًيب

 .مذداخةل عوامي ص ىت هخاج ثفاعي فِم األمر حلِلة حٌاة يف ًوُسواعَهيم  وسا ي م  األظفال ابعخحار م أجرايء نجياًخعامي اإل

و اًلضاء ،ٍويك ال ٍىون األظفال  م اًضحااي عىل اًعيف املوخَ ضد األظفال  ومن أخي حتلِق اًِدف األسايس ُو

اكن من  ،ظفال أهفسِم جتاٍ حِاهتم وجتاٍ اجملمت  اذلٍن ًًمتون إًََاأل اذلٍن ًعخربون امذداداً واهعاكساً ظحَعَاً ًعيف

ٌضّّك حبد ذاثَ مثرة  ثَعة وسائي اإلعبلم اخملخَفة ادلور احللِلي واًفّعال ٌَحد من عيف األظفال، اذلي اًرضوري أن

ا اًيت جسري عىل األرض يف ثلدمي اًرعاًة ألظفاًي ظَحة خلَق أحِال خاًَة من أي عيف وذكل ملا ًئلعبلم من دور ُام

ا أماهة يف أعياكٌا إىل ًوم  .وألهنا أساس تياء األوظان ،ادلٍن ابعخحاُر

اجملمتعات اًخرشًة وثعورُا ثُلاس  وألن ثلدم ،وألن األظفال  م األنرث ضعفاً وؼري كادٍرن عىل املياداة حبٌلٍهتم

إلعداد أحِال كادرة عىل اًععاء وحتّمي  ،وحٌلًة حلوكِمهلم ورعاٍهتم  وحة ثوفري اذلاًة ،مبس خوى حرتَة وثًض ئة أظفاًِا

األظفال من خبلل ثعدد  ذلكل اُمتت اجملمتعات تدور وسائي اإلعبلم يف احلد من عيف ،أوظاهنا واٍهنوض هبا أعحاء تياء

ا   .وظائفِا وثيوّع أدواُر

  :اإلطبر انُظري
اإلعبلم امللروءة واملسموعة واملرئَة  ثة أحضت وسائيم  ثعّور احلَاة وازدايد ثعامي اإلوسان م  اًخلٌَات احلدً 

اًرفاٍ اجملمت  هوس َةل مرػوتة ٌَخثلِف و إىل خاهة األرسة واملدرسة و  مـٌِلً  وثَعة دوراً  ،جسا م يف اًخًض ئة اً أساس َاً عيص 

اًحيّاءة يف هفسَ عن  اًلمي ذلا فإن وسائي اإلعبلم املخعددة جسا م مسامهة فّعاةل يف ظلي خشعَة اًعفي وػرس .واًخعَمي

ة وزلافِة ثخبلءم ومذعَحات منوٍ   .ظًرق ثؽذًخَ تربامج حرتًو

خيوّع وسائي اإلعبلم دور ابرز يف حمنَة اًًشء فاٍلكمة املعحوعة مبا جضمهل من حصف ونجبلت موهجة ًؤلظفال ًِا  ًو

ى إضافة إىل اًسم  يف اًخعمل واًححوث تأن إرشاك حواس أخر  حِر أصارت ادلراسات ،ثأزري يف ثوس َ  مدارك اًعفي

ًئلعبلم  وحعَِم مذاتعني حِدٍن ،مجبلت إماكهَة جلذب اهدداٍ األظفالَفلد أظحح ٌ ،اًخعمل ٌساعد عىل زايدة فاعََة

وثلدمي اًلعط  ،اًرمس واًعور حِر صِدت ثكل اجملبلت ثعورات هحرية من حِر اإلخراج واس خخدام ،املىذوب

  .ةل ومسََة ًؤلظفالواحلاكايت واملعَومات تعرق سِ

 ،حبمك أهنا موهجة ًعامل األظفال ،نٌل أن اًعحافة اًيت ثخحدث ٌَعفي ميىهنا ثلدمي خدمات مفِدة ومذعددة ٌَعفي 

  .وظلي مواُهبم وثعمي عىل إص حاع احذَاهجم ومِوهلم وحمنَة كدراهتم

                                                 
    انتريساة   كهساة  – رئاسا سماى عهاى اناُ ا     –عهاى اناُ ا انترياىي   أستبذ يشابر–   ٌ األياسٍ انعابو    –جبيعاة عاد

  نهجًعسة انُ مسة انسًُسة
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س امي وأهنا اًوس َةل اًوحِدة اًيت  فالا وس َةل رممة ًؤلظحِر إهن ،ًوئلذاعة إسِام هحري يف ثوعَة وثدًرة األظفال

واخلعوظَة اًيت ٍمتّّي هبا  ،إىل لك مزنل وفرد يف املدًية واًًرف ميىن من خبلًِا إًعال األخدار واًربامج واملعَومات

يا دور هحري ٌَعوت اإلذاعي اذلي ميىن أن .اًيلي وسِوةل محهل ووضعَ يف أي موك  اًرادًو من حِر ًلدم مناذج  ُو

 .وجس خجَة حلاخاثَ ورػحاثَ من اًعور اًفٌَة واخلَاًَة حبَر ثدضّك يف ذُن اًعفي املس مت  خمخَفة

أيت دور اًخَفًزون اذلي حيظى ابُامتم األظفال أنرث من ؼريٍ  عىل تلِة اًوسائي اإلعبلمِة املوهجة  فِم ًفضَوهَ ،ًو

واًربامج اًيت ثخر عرب اًضاصة اًعؽرية اًَوم  ،فيفاعََة وثأزرياً عىل اًع حِر ًُعد اًوس َةل اإلعبلمِة األنرث .إٍهيم

مت حىَِف اًوكت يف نثري من اًعائبلت حسة اًربامج ،ثدخي مضن اخلعط اًَومِة ًؤلرسة أظححت  .املفضةل ًو

ا اذلي ٍمكن يف اًلدرة عىل اًس َعرة  عىل مضاعر املضاُدٍن وخماظحة  نٌل إن ٌَرساةل اإلعبلمِة اًخَفًزوهَة أثُر

من أفراد  اً ويف اًوكت احلارض أظحح ٌضّّك حزء ،اًوخداهَة دلى املُخَلي  خاهة أهنا ثودل ااةل من املضارنةعواظفِم إىل

 .اًعائةل

ألهَ ميخاز عن تلِة وسائي اإلعبلم  وعيد احلدًر عن اًخَفًزون وعبلكذَ ابًعفوةل حزداد أمهَة وخعورة ُذا اجلِاز

 .وابًخايل إص حاع ااخات اًعفي اًيفس َة والاحامتعَة ،اً األخرى ابعامتدٍ عىل ااس يت اًسم  واًحص مع

اًعفي ًثلافة نجمتعَ ودمع  يف اندساب ٌِلً مـ  اً مرئَة فإن ًوسائي اإلعبلم دور ممسموعة أ موسواء أاكهت مىذوتة أ 

ىذا حىون اًخًض ئة اًثلافِة اًعمََة اًيت ً  ،من زلافة نجمتعَ اً اًخًض ئة اًثلافِة اًيت جتعي اًفرد حزء خىِّـف مبلذضاُا اًفرد ُو

خعمل   .عَ  توظائف ماكهخَ ودورٍ يف اجملمت ضهَف ً م  زلافذَ ًو

فِخعمل  ،أ م مرااي الاس خلرار اًثلايف تي إن مراةل اًعفوةل من ،واًخًض ئة اًثلافِة ال ثًهتيي ابىهتاء مراةل اًعفوةل

نٌل ثخحد اًثلافة احتاداً  ،هت خارخة عيَ مٌذ والدثَمن خشعَخَ تعد أن اك اً اًعفي زلافة نجمتعَ ثدرجيَاً إىل أن ثعحح حزء

 .تذكل أن ٌضعر اًفرد وثوهجَ دون اًسَوك اًواعي مبعىن أهنا حترك دون اإلحساس درخة أهنا ثل  األخرى إىل اًعيارص لكَاً م 

 ،وسٌلت عامةمبجموعة خعائط وذمّيات  حِر ثيفرد ،إالّ أن زلافة األظفال يه إادى اًثلافات اًفرعَة يف اجملمت 

 مراةل)ذلا كـُسمت اًعفوةل إىل أظوار مذعاكدة  ،خيخَفون ابخذبلف أظوار منو م فاألظفال ال ٌضلكّون مجِوراً مذجاوساً تي

رتثة عىل (،اًعفوةل املخأخرة ،اًعفوةل املخوسعة ،اًعفوةل املحىرة ،املَبلد ُذٍ  ذكل أن جسِم اًثلافة يف لك مراةل من ًو

 .ًدد  ذكل من وسائي وأساًَة يف الاثعال اًثلايف ابألظفال ر اًثلافة اًعامة ومااملرااي ثحعاً إلظا

ومن مث ما حتمهل وسائي  ،واًزمبلء رج زلافة اًعفي من معرفذَ تعحَعة اًعبلكات األرسًة إىل ظةل اجلرياندّ خوث 

 حي معرٍ زلافة ثرتنز عىل احملسوس مث ثيلهل إىلفاًثلافة اًيت ًخعامي معِا يف ملذ  ،اإلعبلم اخملخَفة املسموعة واملىذوتة واملرئَة

وحسة خرباثَ كد حىون زلافذَ  ،اخملخَفة مث ثخعور إىل أن جضمي هوايح اًضخعَة وملوماهتا ،اجملرد ومن اجلزء إىل اٍّك

تعَداً  أو ٍىدسة زلافة مزتمذة ثأخذٍ ،ثفاؤلو عىل اجملمت  يف جسامح ومرح  معخدةل ٌس خعَ  أن حيلق من خبلًِا الاهفذاح

اق تعَداً عن اًوخدان واًعلي واًروح إىل اٍىآتة  .واإلحداط واإلُر

ذكل ألهيا هعد أظفاًيا ًزمان ؼري  ،إن ما وس هتدفَ ًثلافة اًعفي ُو حرتَة وثًض ئة معخدةل مذعَعة إىل املس خلدي 

ََ وال تد أن وس هت ،أهنم أتياء حِي كادم زماهيا اذلي هعُش فَِ ذلا ال تد من أن هيددَ إىل وثعمَق اذلوق  َاً ذاث  ِمدف ثأُ

 ،وحة اًعمي ًَة واإلكدال عىل اإلهخاج واارتام اآلخٍرنووأن هؽرس فهيم اإلحساس ابملس ئو  ،دلهيم وادلال واإلتداع

وهعور هلم املس خلدي يف آمال  ،كمي ًُخضـّر هبا وحنّول اًرتاث إىل ،وىراعي هحوػِم أو ضعفِم وهخعِد مواُهبم ابًرعاًة

إلعبلمِة املخااة هل من خبلل إعبليم حرتوي مدروس وحمسوب من خبلل اًوسائي ا لك ذكل عرب هجد ،إٍهيا نخعَـّعوً 

 .(اإلهرتهت ،اٍمكحَوحر ،اًسُامن ،املرسح ،اًخَفًزون ،اًرادًو)



 

 حبث حمكم                                                                لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 
133 

 :اآلثَة اس خعاع اًحاحر الاظبلع عىل األحباث وادلراسات :دراسبت سبيقة

 األظفال يف اًوالايت املخحدة عىلإىل معرفة أثر عيف اًخَفًزون  ُدفت (Brodkin , 5002) دراسة جرودنني 

(USA)، وكد كدم اًحاحر عدة وكائ  وأاداث  ،من ُذا اًخأزري اًس ئي إضافة إىل دور لك من املعمل واألرسة يف احلد

ٌَحد من  عمل واألرسةنٌل كدم يف دراس خَ اًعدًد من احلَول اًيت ميىن أن ًخخذُا لك من امل ،حلِلِة جملموعة من األظفال

 .ثأزري اًخَفًزون عىل األظفال

اإلعبليم يف األظفال اذلٍن مت  ُدفت ملعرفة أثر اًعيف (Grimes. et.al , 5002) دراسة حرميس وآخرون

وكد أظِرت اًيخاجئ أن ًِؤالء األظفال ردود فعي  (،USA) املخحدة جضخَط ااالهتم تأمراض هفس َة خمخَفة يف اًوالايت

زايدة معدل  حِر ظِرت ردود األفعال ثكل يف اًسَوك ويف ،اإلعبليم أنرث من تلِة األظفال اًعادًني يفجتاٍ اًع 

دراسات جضمي حتََي وحفط حمخوى  وكد اكرتح اًحاحر إحراء .رضابت اًلَة لكٌل مت عرض أي عيف إعبليم أمارمم

 .املرىض هفس َاً  اًعيف يف اًخَفًزون واذلي ًؤثر ثضدة عىل األظفال

 كامت تعرض وظفي ًلامئة عدد من (Carlsson & von Feilitzen 5000)اسة فون فََزتن و اكًرسون در 

 ،أملاهَا ،ًُويدا ،اٍمنسا ،اًوالايت املخحدة ،اًَاابن :املواك  الاٍىرتوهَة وأًعاب اًفِدًو واحلاسوب ظياعة دول خمخَفة مثي

د ،جًرعاهَا ،أسرتاًَا اخملخَفة  نٌل كدم اًحاحثان اًعدًد من ادلراسات .وهَوزًيدة ومجَعِا أًعاب عيف وكذال رشس ،اًسًو

 .األظفال عىل اًيت اُمتت ابًعيف اإلعبليم وأثرٍ

 ،اًض حاب املراُلني عىلاإلعبلم  أهجزةيف ُدفت إىل اًخعرف عىل أثر اًعيف ( 9111Breland)دراسة جًربلهد 

نٌل كدم اًحاحر اًعدًد من اًوكائ   ،أًدي مس ئويل املدرسة واملرشفني إضافة إىل اًعيف اذلي ًخَلاٍ ُؤالء املراُلني عىل

 .ن املراُلني اذلٍن ثعرضوا ٌَعيفجملموعة م واحلوادث

ا  ُدفت إىل معي مسح (Gentile & Walsh , 9111) دراسة حٌخَي و والاش  عىلٌَعادات اإلعبلمِة وأثُر

من اآلابء فلط  م اذلٍن دلهيم كواعد حول  (% 52)وس حة  وثوظَت اًيخاجئ إىل أن (255)األظفال ًعَية تَؽت 

وما ًـُعرض  تداء ادلَ  ًلَلِم حول اس خعٌلل أظفاهلم ألهجزة اإلعبلمإفِدًو ابًرمغ من وأًعاب اً  اس خعٌلل أظفاهلم ٌَخَفًزون

 .عَهيا من عيف

 ،األظفال عىلاحملرتفني اًخَفًزو ي  ُدفت إىل معرفة أثر عرض معارعة( 9111O'Sullivan)دراسة أوساًَفان 

وأظِرت اًيخاجئ ثأثر  ،ساعات (1 – 2)املعارعة ثضّك أس حوعي من  اتتعوا ظفبلً  (91)وكد درست اًحاحثة سَوك 

 .اً وعيَف اً حبَر أظحح سَووِم عدواهَ سَوك ُؤالء األظفال

وأثر اًعيف  ،األفبلم اًعيَفة ُدفت إىل حتََي حمخوى تعغ (Javier. et.al , 9115) دراسة خافِري وآخرون

اإلعبلم اًيت جس متر يف عرض اًعيف مبخخَف أصاكهل جسا م ثضّك  وأظِرت اًيخاجئ أن وسائي ،األظفال عىلاإلعبليم 

  .اًعدوا ي دلى األظفال هحري يف حمنَة اًسَوك

وكد تًَت ادلراسة أهَ  ،اًخَفًزون إىل حتََي حمخوى ما ًـُعرض يفُدفت  (Aidman , 9115) دراسة أًدمان

فاًحعغ مهنا حيمي عيص املؤامرة اذلي ًعرب عن املس خوى اًعايل  ،ًُس ٍّك اًربامج املعروضة هفس األثر يف اًعيف

اًسَوك  :إىل لك ذكل ًؤدي يف هظر اًحاحثة .وثرٍبر اٍىذب ٌَِروب من اًعلاب ،واملؽامرات اخلعرية ،ًعيف األظفال

من اًيعاحئ ًآلابء حول اًلواعد اًواحة  اً اًحاحثة عدد وكد كدمت .واملَي ٌَعيف ،واخلوف من اًعامل احللِلي ،اًعدوا ي

 .إضافة إىل اس مترار ركاتة اآلابء عىل ما ٌضاُدٍ األظفال ،اإلعبليم ثيفِذُا ًخفادي خعر اًعيف

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
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 :يشكهة اندراسة
ففي اًفرتة األخرية  ،اإلعبلمِة امللدمة يف ُدم اجملمتعات من خبلل اًربامج اً واحض اًَ سَح  اً ثَعة وسائي اإلعبلم دور

حة ،اًعيف تعًرلة ػًرحة نأمنا ُو ادث عادي أظححت وسائي اإلعبلم اخملخَفة ثخعامي م  ذما حعي نجمت   ،من ؼري ُر

 .يمفأظححت اًخًض ئة رممة ظعحة ٌَؽاًة يف ظي ُذا اًؽزو اإلعبل ،اً األظفال رمدد

ابملضاُد اًيت ىراُا يف اًربامج  وال صم أن اًخَفًزون من أنرب اًوسائي اإلعبلمِة املؤثرة عىل اًعفي خاظة

ذا ما أاثر إحساس اًحاحر  .واألفبلم اخملخَفة اًيت ثـعرض فَِ ،واًفلرات واملسَسبلت اًعيَفة واًربامج اًحًوُس َة ُو

 :جتَـّت يف اًيلاط اآلثَة ضلكة ادلراسة اًيتمب 

خبعر اًعيف وذكل  حبَر أظحح اجملمت  عدمي اإلحساس ،ثعّرض اًعائةل جلرعات زائدة ومذىررة من اًعيف -

ُذا  ،واًرخي ًرضب اًعفي ،ثرضب اًرخي و املرأة ،فاًرخي ًرضب املرأة ،ابس مترار عرض مضاُد اًلذي واًرضب

ل فرتة عرض اًرصاصات حاكد ال ثيلع  ظو ثخعاٍر وأظوات املسدسات وا داخي اًحُت اًوااد أما خارج اًحُت فادلماء

ابًعرشات يف  حثر اًضحااي ثـضاُدُا حِر إنواملؽامرات ٍىرث فهيا اًلذي واًعدام واحلرائق واملوت  ،املادة اإلعبلمِة

 .ًؤلظفال هبا عرشات من مضاُد اًخعذًة املفٌد وحاكد حىون املادة اإلعبلمِة امللدمة ،لك مضِد من مضاُد األفبلم

ذا ً  األظفال ثضّك أنرب فذكل املضاُد كد ختَف األظفال وحروعِم وثيعىس تإظاتة تعضِم ؤثر يف اًعائةل نٌل ًؤثر يفُو

  .اًيومأزياء  يف تأمراض هفس َة اكًخحول اًبلإرادي أو ااالت اذلعر واٍىواتُس

حلواحز تني ادلول أزاًت ا زايدة األثر اًسَيب ًوسائي اإلعبلم يف ثأحِج عيف األظفال يف ظي اًعوملة اًيت -

ة اًوظيَة وأظححت رشاكت  ،اًؽرتَة منعاً ًًسحة عىل اًعامل لكَ وثوصم أن جتعي مٌظومة اًلمي ،وأظححت هتدد اًًِو

 وكد أحضى ،ورتعت ص حىة املعَومات اًعاملَة اإلهرتهت جّك اٍىرة األرضَة جرابط وااد ،اًخَفزة اًعاملَة عاجرة ٌَحدود

ألظفاًيا حِر س َعرت رشاكت  وأظحح أتعال ثكل اًربامج األحٌحَة كدوة ،اًخَفًزوهَةاألظفال أرسى ًيفس اًربامج 

ثكل اًرشاكت مس َعرة عىل جضىِي علول األظفال وحىوٍن  فأظححت .عاملَة حمددة عىل سوق جرامج األظفال يف اًعامل

ا اًيت   .منط خشعَاهتم مسؤوًَة ؼريان حراُا مٌاس حة،وكد أظحح جضىِي علول أظفاًيا وحىوٍن منط خشعَاهتم وفق معاًرُي

ادلوةل متكل اًلدرة عىل اًخحمك فامي  ومل ثعد ،فلدان ادلول ًس َادهتا عىل ادودُا فامي ًخعَّـق ابًوسائي اإلعبلمِة -

ادلوةل ترتثُة تيُهتا ادلاخََة اإلعبلمِة واختذت اإلحراءات اًبلزمة ًضحط  و إذا كامت .ًخَلاٍ اًياس عرب وسائي اإلعبلم

وهل  ،واحملعات اإلذاعَة عرب وسائي إعبلرما فاًفرد حِهنا ٌس خعَ  أن ٌضاُد اًعدًد من اًلٌوات اًفضائَة اًعيفكضَة 

-داد اًلٌاتي اًيووًة تدون معمل ٌَجرمية وظياعة األسَحة وإع فِياك مواك  -اًلدرة عىل مضاُدة نثري من مواك  اإلهرتهت 

  .هدِجة ٌَمحاًؽة يف ثعوٍر وهلي مضاُد اًعيف اً  اترنة أرضار اًفِدًو اًعيَفة ثضّك هحري نٌل اهدرشت أًعاب

واملخخفي يف أؼَة األوكات  ،اًيلط اًواحض يف وعي اًوادلٍن حول خعر اًعيف املعروض عرب وسائي اإلعبلم -

احلاالت مبا ٌضاُدٍ أظفاهلم وما ميارسوٍ من عادات  وعدم ثدخي اًوادلٍن يف نثري من ،تَحاس مسَسبلت األظفال

  .يف املس خلدي عبلمِة كد حىون ثؤثر عَهيم سَحاً إ

 :أسئهة اندراسة
 :ميىن حتدًد مضلكة ادلراسة من خبلل اًسؤال اًرئُس اآليت    

 ما دور وسائي اإلعبلم يف احلد من عيف األظفال ؟

 :ومن اًسؤال اًرئُس ثخفّرع األس ئةل اآلثَة

  ؟مأو تدوهنذوهيم م   (س ية 92 – 3)ما اًعادات اإلعبلمِة اًيت ميارسِا األظفال من معر  -9

  اًيفيس ؟ ما أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف سَوك األظفال ومنو م -5
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  ما أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف منو األظفال اًرتتوي وحتعََِم ادلرايس؟ -3

 :أهًسة اندراسة
عىل  اً عام وكذيا احلايل رأايً  عبلم يفثيخثق أمهَة ادلراسة من أمهَة املوضوع اذلي ثححر فَِ حِر ٌضىـّي اإل

ٍوىن أنرث وسائط اإلعبلم ثأزرياً عىل  ،ملروءة ومسموعة ومرئَة واإلعبلم هل وسائط مذعددة ،املس خوى اًعاملي واحملًل

ٍويك  .اًخَفًزون وما ًُعرض عرب ،أهجزة اٍمكحَوحر ،اندساب اًسَوك واًعادات يه اًلٌوات اًفضائَة األظفال من حِر

األظفال تعفة خاظة ال تد أن ثخعدد وظائفِا وثدٌوّع  وسائي اإلعبلم تدورُا اًعََعي جتاٍ املخَلي تعفة عامة وجتاٍ ثلوم

ا اًعادي إىل خعة  خاجحت نٌل  ،خاج إىل وعي وإدراكحت فذمنَة اجملمت   ،ًدسِم يف جعةل اًحياء واًخعمري أدواهتا وخترج من إظاُر

 :ومتثَت يف .ثيوعت وظائف اإلعبلم ذلا ،واإلسِام يف اَِا ،ة اًلضااي املِمةواحضة واسرتاثَجَات وحًرة ملياكض

  .اإلرصاد واًخوحَِ -

  .اًخعَمي واًخثلِف -

  .األخدار واًدسََة -

ا -   .اإلمذاع وؼرُي

ًَة يف ورش املعَومة واًثلافة ومبس ئو  ثخعامي م  اإلعبلم ،إن وسائي اإلعبلم اًيت ثدرك مس ئوًَهتا جتاٍ نجمتعاهتا

ا ،عيواًو  ًَة حتروِا دواف  جتاًرة هفعَة وأما اًوسائي اًيت ثخعامي م  اإلعبلم دون مس ئو  .وجسِم يف تياء اجملمتعات وثعوٍُر

 .إىل معّول ُدم وختًرة ألراكن اجملمت  اذلي ميثي اًعفي أ م أراكهَ ثخحول

ة ثلوم تخأحِج اًعيف وثعمَلَ يف هج ذلا ًعحت وسائي اإلعبلم اخملخَفة أدواراً رممة يف كضَة عيف األظفال فِيي من

ذا ًؤند اًلول اًضائ   ،هحري يف احلد من عيف األظفال ومن هجة أخرى ميىن أن جسِم إىل اد ،هفوس األظفال إن )ُو

 (.اإلعبلم سبلح ذو ادٍن

خدمة والاحامتعَة واإلسِام اًفاعي يف  فاإلعبلم ًَعة دوراً رمٌلً يف املساعدة عىل ثعوٍر اًًضاظات الاكذعادًة

ِا اإلماكهَة ًخلدمي خربات مذيوعة وحرفهيَة  ،يف إعداد اًًشء وظلي مواُهبم ًووسائي اإلعبلم دور مؤثر .اًخمنَة اًضامةل ًو

  .ذلا وحة عََيا ثلدمي لك اًعياًة ملا هلدمَ ألظفاًيا عرب ثكل اًوسائي ،ًؤلظفال وخذاتة

ذا ًدعوان ًبلُ اًيت حتدث يف عامل اًعفوةل حىت ٌسِي  امتم مبعرفة املخؽرياتحفَاة اًعفي مََئة ابملضالكت املعلدة ُو

 من كوامات اجملمت  إال أهَ فاًعفي وااد ،والاحامتعَة ومبا ًدٌاسة واملرااي اًعمًرة عََيا خماظحهتم حسة احذَاخاهتم اًيفس َة

و يف اهخظار أن ًعحح عضو  إوسان ضعَف ًَج إىل  .عَهيمماًؤلعضاء اآلخٍرن وعَََ ما اكمي اًعضوًة هل من احللوق اً اجملمت  ُو

سُئة س خظِر  مُعـومي معامةل حس ية أ فاًعفي سواء ،ٍويك ًًضأ اًعفي سَاميً معاىف ال تد من ثًضئذَ ثًض ئة سَمية

وسُذعمل هَف ًثور عىل اجملمت  حماواًل الاهخلام ملا حرسة يف هفسَ من معامةل  عَََ يف املس خلدي من خبلل ثعامهل م  اجملمت ،

يا ًأيت دور اإلعبلم اذلي ٌسِم تعورة فاعةل يف ثًض ئة اًعفي يف مجَ  مرااهل ،ةسُئ اًعمًرة حسمَاً وهفس َاً واحامتعاً  ُو

اًفرتة اًعمًرة تني اًثاًثة إىل اخلامسة عرش من أ م اًفرتات عىل اإلظبلق  ٍوىن ،فاًعفي كاتي ٌَخعمل مٌذ اًوالدة ،وعلََاً 

اًواكعي اذلي جيعهل حيَي  ألن اًعفي يف ُذٍ املراةل ٍىون يف مراةل اًخفىري ،جملمت اًعفي ويف حىِّـفَ م  ا يف حِاة

خعامي معِا وفق ما ُـئُي هل هفس َاً  ٍىن يف ظي  ،واحامتعَاً من خبلل زلافذَ اًيت اندس هبا من اجملمت  األاداث من حوهل ًو

اآلخٍرن   ػضة وعدوان ضد اًيفس أو ضدوكد ًخحّول إىل ،اًعياد مسة أساس َة من سٌلت خشعَخَ إعبلم اًعيف ًعحح

 .عدواهَة ٍراٍ اًعفي من مضاُد ظحَعَاً ملا هخاخاً  ٍىون اًعدوان وكد ًوُس اهفعاالً  فاًعدوان سَوك ،ختًرة املمخَاكت أو

 :أهداف اندراسة
 :خبلل معرفة هتدف ادلراسة إىل اًخعّرف عىل دور وسائي اإلعبلم يف احلد من عيف األظفال من
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  .مأو تدوهنذوهيم م   (س ية 92 – 3)ت اإلعبلمِة اًيت ميارسِا األظفال من معر اًعادا  -9

  .أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف سَوك األظفال ومنو م اًيفيس  -5

  .أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف منو األظفال اًرتتوي وحتعََِم ادلرايس  -3

 :حدود اندراسة
ادلِورًة  –يف مدًية عدن  (س ية 92 – 3) َة اًيت ًِا أظفال ًعي أعٌلر م منثلذص ادلراسة عىل األرس اٍميي  

 .م 5001 – 5002عام  وكد مت ثيفِذ ادلراسة يف ،اٍمييَة

 :يصطهحبت اندراسة
 :مت حتدًد املععَحات اآلثَة ًخعًرفِا ثعًرفاً إحرائَاً  

  :وسائي اإلعبلم -

 ،9150،مسعود)وحنوُا  اد اكًرادًو واًخَفًزون واًعحافةوسائي اإلعبلم يه أهجزة ادلعاًة واًخوحَِ واإلرص

 (.905ص:

عَق مععَح أخرى، عامة أو خاظة، رمسَة أو  عىل أي وس َةل أو ثلٌَة أو مٌظمة أو مؤسسة جتاًرة أو إعبلم ًو

أخرى، ثعدت موضوع ورش األخدار  ، إال أن اإلعبلم ًدٌاول رماما مذيوعةاملعَومات ؼري رمسَة، رممهتا ورش األخدار و هلي

ا اًواس . ثعَق عىل اًخَفًزوهَة اًدسََة خعوظا تعد اًثورةو  اًرتفَِ إىل موضوع اًخىًٌووحِا اًيت ثلوم مبِمة  واهدضاُر

ا امس ىِحَد) .اإلعبلم وسائي اإلعبلم واملؤسسات اًيت ثدٍُر  (5009 ،اي اًعَمَةموسوعة ٍو

املس خوايت اًثلافِة واًفىًرة وال  وميىن ثعًرفِا إحرائَاً تأهنا ثكل اًوسائي اًيت جتذب اًياس عىل هعاق واس  من

فلط ٍوىن تواسعة ادلِور اذلي جس هتدفَ فرمبا ثوخد حصف  ميىن حتدًد ُذٍ اًوسائي من خبلل حىًٌووحِا اًوس َةل

 .هَةثََفًزو  خاظة أو حمعات إذاعَة أو

  :اًعيف -

ثضدة، واًخعيَف ُو اًخلًر   ًـُعرف اًعيف ًؽواًي " تأهَ اخلرق ابألمر وكةل اًرفق تَ ، وُأعيف اًيشء: أي أخذٍ

 (.525ص: ،9121 ،اجن مٌظور)واٌَوم " 

صدًد خياًف ظحَعة  واًعيف مضاد ٌَرفق ، ومرادف ٌَضدة واًلسوة ، واًعيَف ُو املخعف ابًعيف ، فّك فعي

ى  (.995ص: ،9155 ،ظََحة)ون مفروضاً عَََ من خارج فِو مبعىن ما فعي عيَف اًيشء ٍو

اًسة واًض مت واجلروح  و ميىن ثعًرفَ إحرائَاً تأهَ سَوك ًؤدي إىل إًذاء خشط آخر تدون مربر ملدول ٌوضمي

 .لكهيٌل تفرد أخر وكد ًَحق رضراً ماداًي أو معيواًي أو ،اجلسدًة أو اًيفس َة

 :إجراءات اندراسة
  :مهنجَة ادلراسة -

 .اثح  اًحاحر املهنج اًوظفي اًخحًََل ملبلءمذَ إلحراءات ادلراسة وحتلِق أُدافِا

  :عَية ادلراسة -

 (92 –3)ًعي أعٌلر م من  أرسة ٍّك مهنا أظفال (500)حِر تَؽت  ،مت اخذَار عَية ادلراسة تعًرلة عضوائَة

 .س ية

  :أدوات ادلراسة -

إضافة إىل اس خفذاء آلراء  ،اإلعبلمِة ًؤلرسة وعة من األس ئةل املؽَلة أل م اًعاداتاس خخدم اًحاحر اسدداهة حتوي ٍل

 .اإلعبلمِة عىل سَوك أظفاهلم ومنو م اًيفيس واًرتتوي وحتعََِم ادلرايس اًوادلٍن حول مدى ثأزري اًوسائي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
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  :تياء األداة -

 :يه ،ىل زبلزة حماورعمة فلرة ملس   (35)حىوهت أداة ادلراسة من     

 .واألظفال ثضّك ًويم نات اإلعبلمِة اًيت ميارسِا اًوادلفلرة حول اًعادا (91)ٌضمي  :احملور األول

 .اإلعبلمِة يف سَوك األظفال ومنو م اًيفيس فلرات آلراء اًوادلٍن حول مدى ثأزري اًوسائي (90)ٌضمي :احملور اًثا ي

اإلعبلمِة عىل منو األظفال اًرتتوي  أزري اًوسائيفلرات آلراء اًوادلٍن حول مدى ث (5)ٌضمي  :احملور اًثاًر

 .وحتعََِم ادلرايس

احلاةل  –اجلًس ) :جضمي ومعَومات حول املس خجَة ،إضافة إىل ثعَاميت اإلخاتة عىل فلرات األداة يف ملدمهتا

 .األظفال وأعٌلر م عدد –دخي األرسة اًضِري  –املس خوى اًثلايف  –الاحامتعَة 

  :ظدق األداة -

خملخعني تعمل اًيفس لكَة ا حاحر ابًخأند من ظدق األداة اًظاُري تعرضِا عىل ٍلوعة من احملمكنيكام اً 

ن عىل ثعدًي تعغ ووكد اثفق احملمك ،خامعة عدن .عدن/لكَة اآلداب واإلعبلمِني اخملخعني يف ،خامعة عدن .عدن/اًرتتَة

 .فلرة (31)فلرة ًَعحح عدد فلرات األداة ثضلكِا اٍهنايئ  اًفلرات واذف

  :زحات األداة -

عَية اس خعبلعَة من األرس اٍمييَة  حِر مت ثعحَق األداة عىل ،مت حساب زحات األداة تعًرلة إعادة ثعحَق األداة

ا  مث إعادة اًخعحَق تعد فرتة ،أرسة (20)وعددُا  وكد مت حساب معامي اًثحات ابس خخدام معادةل  ،أساتَ  3زمٌَة كدُر

 .عَهيا ويه وس حة ميىن الاعامتد (0.51)معامي اًثحات اٍلكي ٌَخعحَق األول واًثا ي حِر تَغ  (أًفا هروهحاخ)

  :اًوسائي اإلحعائَة -

ة هوسائي إحعائَة ملعاجلة اًحَاانت واإلخاتة  مت اس خخدام املخوسعات احلساتَة والاحنرافات املعَاًرة واًًسة املئًو

 .عىل أس ئةل ادلراسة

 :َتبئج اندراسة ويُبسشتهب
 (92 –3)ميارسِا األظفال من معر  معرفة اًعادات اإلعبلمِة اًيت ِق ُدف ادلراسة األول اذلي ًححر يفمت حتل 

 (س ية 92 – 3)ما اًعادات اإلعبلمِة اًيت ميارسِا األظفال من معر  :يف ضوء اًسؤال األول ،مأو تدوهنذوهيم م   س ية

حمتثي يف اًعادات  انت احملور األول من أداة ادلرس واًيت؟ ًوؽرض اإلخاتة عىل اًسؤال مت مج  تَامأو تدوهنذوهيم م  

مث مت اس خخدام املخوسعات احلساتَة واًًسة املئوًة ٍّك  ،فلرة (95)ن وعددُا اميارسِا األظفال واًوادل اإلعبلمِة اًيت

وحض اجلدول  ،فلرة  .هخاجئ اس خجاابت اًوادلٍن ًفلرات األداة( 9)ًو
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ة ًفلرات(: ًوحض املخوسعات احل 9خدول )  احملور األول ساتَة واًًسة املئًو
 

 اًفلرة اًرمق
 املخوسط

 احلسايب

 اًًس حة

 املئوًة

 %15 2.51 أزياء اًوحدات.يف  اً ًحلى اًخَفًزون مفذوا 9

 %59 5.93 حىت وإن مل ٍىن ُيا من ٌضاُدٍ. اً ًحلى اًخَفًزون مفذوا 5

 %21 5.32 جتمت  عائَخم ٌَعة األًعاب أو اًلِام تأي وضاط. 3

 %50 5 ًأخذ أظفاكل األذن كدي مضاُدة أي فِمل. 2

 %15 3.23 ٌضاُد أظفاكل اًخَفًزون أزياء كِارمم تواحداهتم املدرس َة. 2

 %19 2.21 ٍرػة أظفاكل تخلََد جنورمم املفضَني. 1

 %15 2.12 ا عىل اًخَفًزون.هنٍرػة أظفاكل ثرشاء امليخجات اًيت ٍرو 5

 %12 2.52 ًزون كدي ذُاهبم ٌَيوم.ٌضاُد أظفاكل اًخَف 5

 %11 2.52 ًَعة أظفاكل أًعاب اًفِدًو أو اٍمكحَوحر. 1

 %11 3.3 جساعد أظفاكل يف اخذَار جرامج اًخَفًزون اًيت ٌضاُدوهنا. 90

 %19 3 جضاروِم مبضاُدة اًربامج اًيت ٌضاُدوهنا. 99

 - - بلمئة ًؤلظفال.املري جس خخدم ثلٌَات فَرتة اًربامج حلجة اًربامج واًلٌوات ؼ 95

 %15 3.2 ثعرف ما اًرشائط املوس َلِة واًس َدايت اًيت ٌضرتهيا أظفاكل 93

 %55 5.91 جساعد أظفاكل ًَجدوا مواك  اإلهرتهت املبلمئة هلم. 92

 %55 5.92 ثياكش أظفاكل عن املوس َلى اًيت ٌس متعون إٍهيا. 92

 %59 5.95 ثلرأ ألظفاكل اًلعط. 91

 %51 5.52 واعد حول اًساعات واألوكات اًيت ميىن فهيا ألظفاكل مضاُدة اًخَفًزون.دلًم ك 95

 %900 2.11 موك  اًخَفًزون يف اًؽرفة اًيت ثليض فهيا معظم وكذم. 95

أن ما  (9)وأظفاهلم يف اجلدول  ًخضح من حتََي هخاجئ اس خجاابت اًوادلٍن ٌَعادات اإلعبلمِة اًيت ميارسوهنا  م
ذا ًفرس تلِة اًيخاجئ هحلاء اًخَفًزون  ،اًخَفًزون دلهيم يف ػرفة املعُضة من أفراد اًعَية ًل  هجاز (% 900)وسخذَ  ُو
ثلََد لك ما ًُعرض فَِ من  وثعَـّـق األظفال جبِاز اًخَفًزون وحماوةل (،% 15)أزياء ثياول اًوحدات يف حىت اً مفذوا
حىت أن وس حة مضاُدة األظفال ٌَخَفًزون كدي  ،%(15)أو اًرػحة يف رشاء ما ًُعرض فَِ من مٌخجات (% 19)جنوم 

وس َةل  أزياء كِارمم ابًواحدات املزًنَة، هوهَيف من األظفال ٌضاُدون اًخَفًزون ( %15)ووس حة (%12)اًيوم ثعي إىل 
 .معُض هتم اًيت ًلضون فهيا أؼَة أوكاهتم يف هفس ػرفةفِو ًلد  معِم  ،الاثعال األنرث كراًب ًؤلظفال ابًعامل اخلاريج
يا  ،اًفِدًو واٍمكحَوحر من أظفال أفراد اًعَية ٌس خخدمون أًعاب (% 11)واثضح من اجلدول أن ما وسخذَ  ُو

مس خوايثَ يف أخذ األظفال ًؤلذن كدي مضاُدة أي فِمل حِر  ًظِر دور اإلرشاف من ِكـحي اًوادلٍن واذلي مثّّـي أدىن
ٌس متعون  ومساعدة األتياء يف إجياد مواك  اإلهرتهت املبلمئة هلم ومٌاكض هتم حول املوس َلى اًيت(،%50)وس حة َت عىلحتع

املوس َلِة اًيت ٌضرتهيا األظفال حعي عىل  نٌل أن معرفة اًوادلٍن ابًرشائط ،ٍّك فلرة (% 55)إٍهيا حعي عىل وس حة 
ًزون اًيت ٌضاُدوهنا ومضارنهتم يف مضاُدة جرامج اًخَفًزون اًيت اًخَف ، ومساعدهتم يف اخذَار جرامج(% 15)وس حة 

عىل وس حة  وكراءة اًوادلٍن اًلعط ألظفاهلم حعي ،عىل اًخوايل (% 19)و  (% 11)عىل وس حة  ٌضاُدوهنا حعي
 (.% 21)أما جتمـّ  األرسة ٌَلِام تأي وضاط حعي عىل وس حة  (،% 59)

واًلٌوات هظراً ألن أؼَحَة املواظيني  ة ٌس خخدم ثلٌَات فَرتة اًربامجويف األخري فإن ال أاد من أفراد اًعَي
و ظاحة اجلِاز األظًل  ،ٌس خخدمون الاصرتاك اًضِري ٌَلٌوات اًفضائَة  (املوّزع)ذما ًععي األحلِة ًضخط وااد ُو

 .واًلٌوات اًيت ًعرضِا عىل تلِة املضرتنني يف اخذَار اًربامج
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ظِر خََاً هلط إرشاف اًوادل فلط  (%51) حِر إناإلعبلمِة  َ من األهجزةهٍن عىل األتياء يف مكَة ما ٌضاُدو ًو
تُامن ًُـحلي أؼَحَة املس خجَحني أظفاهلم جراحهتم أمام  ،مضاُدة اًخَفًزون دلهيم كواعد حول اًساعات اًيت ميىن ًؤلظفال فهيا

 .ًَةواإلعبلم دون ركاتة أو مس ئو  أهجزة
املخعددة يف سَوك األظفال ومنو م  أثر اًوسائي اإلعبلمِة واذلي ًححر يف معرفةًوخحلِق اًِدف اًثا ي ٌدلراسة 

 أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف سَوك األظفال ومنو م اًيفيس ؟ ابس خخدام ما :مت اإلخاتة عىل اًسؤال اًثا ي ،اًيفيس
ة ملعاجلة تَاانت احملور اًثا ي ًؤلداة ًخضمن اس خفذاء آلراء اًوادلٍن حول أثر  اذلي املخوسعات احلساتَة واًًسة املئًو

 .فلرات (90)ٌوضمي ُذا احملور  ،اًيفيس اًوسائي اإلعبلمِة يف سَوك األظفال ومنو م
ة ًفلرات احملور5خدول )  اًثا ي ( ًوحض املخوسعات احلساتَة واًًسة املئًو

 

 اًفلرة اًرمق
 املخوسط

 احلسايب

 اًًس حة

 املئوًة

 %15 2.19 ٌضاُدون من مكَة عيف عىل اًخَفًزون. ًخأثر األظفال مبا 91

 %21 5.32 ًعمل اًخَفًزون األظفال هَفِة الاُامتم مبضاعر ؼري م من اًياس. 50

 %59 5.93 جضؽي اًخَفًزون ملضاُدة جرامج حمددة فلط. 59

 %59 2.01 سَحَة يف حصهتم اًيفس َة اً اثر آمكَة جرامج اًخَفًزون ثرتك يف األظفال  55

 %55 2.29 َ عىل اًخَفًزون أو أًعاب اًفِدًو.هي ٍروًخأثر األظفال مبضاُد اًعيف اذل 53

 %55 2.32 الحظت ثؽَري يف سَوك أظفاكل تعد مضاُدة جرانمج معني. 52

 %19 2.21 خياف أظفاكل أن حتعي هلم مواكف مضاهبَ ملضاُد خمَفة صاُدوُا عىل اًخَفًزون أو األفبلم. 52

 %51 3.51 و أنرث عيفاً من أؼَحَة جرامج اًخَفًزون.أًعاب اًفِدً 51

 %32 5.39 يف األظفال. اً إجياتَ اً حرى أن ًئلعبلم أثر  55

 %55 3.1 يف األظفال. اً سَحَ اً حرى أن ًئلعبلم أثر  55

األظفال ومنو م اًيفيس من  ًخضح حتََي هخاجئ اس خفذاء آراء اًوادلٍن حول أثر اًوسائي اإلعبلمِة يف سَوك
تُامن  ،األظفال ًخأثرون جمكَة اًعيف اذلي ًمت عرضة عىل اًخَفًزون من اآلراء ثؤند عىل أن (% 15)أن  (،5)جلدولا
ا يف من (% 19)  ،اًخَفًزون أو األفبلم األظفال خيافون من أن حتعي هلم مواكف خمَفة مضاهبَ ٌَمواكف اًيت صاُدُو

رى  من  (% 55)ووس حة  ،ا عىل اًخَفًزونهناًعيف اًيت ٍرو ضاُدمن املس خجَحني أن األظفال ًخأثرون مب  (% 55)ٍو
 وُذا ًوحض مدى أثر تعغ اًربامج اًيت ثـُعرض ،سَوك أظفاهلم تعد مضاُدة جرانمج معنّي  يف اً املس خجَحني الحظوا ثؽَري 

سخِي املثال ال  سَحَة هذهر عىل عىل اًخَفًزون عىل أهنا جرامج ًؤلظفال وثعمي عىل اًخأزري يف سَوك األظفال تعًرلة
 :احلص اًربامج اآلثَة

وحزرع مسِا  ،اًفضَةل يف زوب أتَغ حتارب (ععاتة اًرداء األتَغ)ثكل اخملَوكات اخلَاًَة و (توهميون)جرانمج 
احلوت )و (اًضجعان اًثبلزة)و (حرهداٍزر)جرانمج  ،حتاك املؤامرات تعحارات ًعَفة حمني يف األظفال هَف أهَ ميىن أن

ويه من أخعر  (اًيٌُجا سبلحف)جرانمج  ،ويه من أفبلم اًعيف واحلروب اًفضائَة اخلَاًَة (ظلور األرض)و (األتَغ
حييك عن ظفي خرس وادلٍ يف إادى مدارايت املبلمكة  اذلي (فارس اًفىت اًضجاع)جرانمج  ،أفبلم اًعيف واًلذال

َيا)مج جران ،مسرية وادلٍ يف اًعيف ًًَذلم اًعيَفة، وهَف ًواظي ُذا اًعفي  ًحنّي احلة تني ظفي خارق (عدانن ًو
حييك عن اًلراظية وكذاهلم اًرشس  (حٍزرة اٍىزن)جرانمج  ،وظفةل ورصاعِم م  اٍىدار، إضافة إىل وحض َة احلرب واًلذي

خعمل األظفا (احمللق هوانن)جرانمج  ،ٌَححر عن اٍىزن  ل من ُذاومؽامراثَ اًحًوُس َة اًيت ٍىرث فهيا اًلذي تداف  الاهخلام، ًو
 .اًوحوش ٌَعحة اًصاع واًحلاء ًؤلكوى ابس خخدام اٍىروت اًيت حترر (ًو يج ًو)جرانمج  ،اًربانمج معىن اجلرمية اٍاكمةل

وسِم هبا ًُس تي عىل  ،عىل املس خوى احملًل فلط لك ثكل اًربامج اًساتلة جسَت ثأزريات سَحَة يف سَوك األظفال ُو
ذا ما ثؤ  Aidman؛Javier. et.al, 9115 ؛Grimes. et.al, 5002)دراسة ندٍ الًك مناملس خوى اًعاملي أًضاً ُو

,9115.) 
من  (% 51)وجيد  ،ثعرضَ وال هًىس أًعاب اًفِدًو اًيت حتعَت عىل هعُة األسد يف ملدار اًعيف اذلي 

ذا ما ثؤندٍ دراسة )،  ،اًخَفًزون املس خجَحني أن أًعاب اًفِدًو أنرث عيفاً من أؼَحَة جرامج  & Carlsson 5000ُو

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
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von Feilitzen). نٌل ٍرى  (،% 59)إىل  ٌضؽَون اًخَفًزون ملضاُدة جرامج حمددة واخنفغ معدل املس خجَحني اذلٍن
 .املس خجَحني أن اًخَفًزون ًعمل األظفال هَفِة الاُامتم مبضاعر ؼري م من اًياس من (% 21)

من املس خجَحني  (% 32)فإن وس حة  حول األثر اإلجيايب واًسَيب ألهجزة اإلعبلم يف األظفال أما عن آراء اًوادلٍن
ووس حة  ،يف األظفال اً سَحَ اً من املس خجَحني أن ًئلعبلم أثر  (% 55)ٍرى  تُامن ،يف األظفال اً إجياتَ اً ٍرون أن ًئلعبلم أثر 

 .ًؤلظفال سَحَة يف اًعحة اًيفس َةاثر آاملس خجَحني ٍرون أن ٍمكَة جرامج اًخَفًزون  من (% 59)
املخعددة يف منو األظفال اًرتتوي  أثر اًوسائي اإلعبلمِة ًوخحلِق اًِدف اًثاًر ٌدلراسة واذلي ًححر يف معرفة

 ما أثر اًوسائي اإلعبلمِة املخعددة يف منو األظفال اًرتتوي :اًثاًر ٌدلراسة مت اإلخاتة عىل اًسؤال وحتعََِم ادلرايس
آلراء اًوادلٍن حول أثر اًوسائي  ادلرايس؟ من خبلل اس خجاابت احملور اًثاًر ًؤلداة واذلي ًخضمن اس خفذاءوحتعََِم 

فلرات مت معاجلة تَاانهتا ابس خخدام  (5)ٌوضمي ُذا احملور  ،اإلعبلمِة يف منو األظفال اًرتتوي وحتعََِم ادلرايس
ة نٌل ُو موحض ابجلدو  املخوسعات احلساتَة  (.3)ل واًًسة املئًو

ة ًفلرات3خدول )  احملور اًثاًر (: ًوحض املخوسعات احلساتَة واًًسة املئًو
 

 اًفلرة اًرمق
 املخوسط

 احلسايب

 اًًس حة

 املئوًة

 %22 5.51 ثثلِفِة. –ٌضاُد أظفاكل كٌوات حرتوًة  51

 %50 5.9 ًلرأ أظفاكل اٍىذة واًلعط تداًل من مضاُدة اًخَفًزون. 30

 %59 5.95 ىذحون اًلعط ٌَدسََة.ٍرمس أظفاكل أو ٍ  39

 %25 5.32 ٍراك أظفاكل وأهت ثلرأ. 35

 %32 5.39 ًذُة أظفاكل ٌَمىذحة. 33

 %22 5.55 ثياكش أظفاكل عن جرامج اًخَفًزون اًيت ًمت عرضِا. 32

 %15 2.55 خازة املدرسة ٌضاُد أظفاكل املًزد من جرامج اًخَفًزون وأًعاب اًفِدًو.إخبلل  32

 %50 2 أظول أمام اًخَفًزون وأًعاب اًفِدًو. اً ى حتعَي أظفاكل ًخأثر لكٌل كضوا وكذمس خو  31

املًزد من اًخَفًزون وأًعاب اًفِدًو  خازاهتم يف مضاُدةإأن وس حة األظفال اذلٍن ًلضون  (3)ًخضح من اجلدول 
 نمن األظفال اذلٍن ًلضو (%50)ًخدىن املس خوى اًخحعًَل ملا وسخذَ تُامن ،من أظفال املس خجَحني (% 15)ثعي إىل 

ة ٌَخَفًزون  ،أكراهنم أمام أهجزة اإلعبلم أظول من أوكااتً  من األظفال ( %22)وس حة حِر إنوثخضاءل اًخأزريات اًرتتًو
ة  .ٌضاُدون اًلٌوات اًرتتًو

 (%50) أن وس حة نٌل ،ًوُس أداة ثعَمي وكد ثُّـفرس ُذٍ اًًس حة اًضئَةل هظراً العخحار اًخَفًزون أداة جسََة وحرفَِ 
ذٍ وس حة ضئَةل خداً  فلط ثفضـّي اًلراءة تداًل من مضاُدة  إضافة إىل عدم جلوء األظفال إىل اَول تدًةل ،اًخَفًزون ُو

ٌَمىذحة ًرشاء اٍىذة أو  فلط من األظفال ًذُحون (% 32)ووس حة  (،% 59)ٌَدسََة اكًرمس ونخاتة اًلعط 
ووس حة  ،اًلراءة عيدما ًلرؤون  م تأهفسِم أمام أظفاهلم ن أظفاهلم عىلمن اًوادلٍن ٌضجعو (% 25)ووس حة  ،اًلعط

 .ًدٌاكضون م  أظفاهلم حول اًربامج اًيت ًمت عرضِا عىل اًخَفًزون من اًوادلٍن فلط (% 22)
 :انتىصسبت

 :من خبلل هخاجئ ادلراسة ًويص اًحاحر تعدد من اًخوظَات ٌَمحاور اآلثَة
نيوَاألُايل واملعي  :احملور األول   ن من املرصدٍن الاحامتعَني واًرتتًو
  .أمهَة اًركاتة اًوادلًة عىل ما ٌضاُدٍ األظفال من جرامج ثَفًزوهَة -9
 ،ابًخَفًزـون عـن ؼـريٍ مـن األوضـعة حرنّي الاُامتم ابهخلاء هوعَة اًربامج اًخَفًزوهَة تعياًة هظراً ًخعَّق األظفال -5

ألهنـم ٍىدسـ حون  ،ظًرلَ حمنَة اجتاُاهتم الاجياتَـة واًلـمي املرػوتـة احامتعَـاً  عنهوهَ هجاز هل ثأزري فّعال عىل األظفال ميىن 
  .من اخلربات واملعَومات عن اًعامل إلص حاع رػحاهتم يف حة الاس خعبلع اٍىثري
  .وض  كواعد حول عدد اًساعات واألوكات اًيت ٌضاُد فهيا األظفال جرانجِم -3
  .ًلراءة ًخيًو  معادر اًخعمل دلهيمثفعَي دور املىذحات وجضجَ  األظفال عىل ا -2

  ن من اإلعبلمِنيواملعيَ :احملور اًثا ي

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=tr
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  .رضرُا عىل حرتَة أظفاهلم ثضّك سَمي ثوعَة األُايل حول اًعادات اإلعبلمِة اًيت ميارسوهنا  م وأظفاهلم ومدى  -9
ةل ثلدمي اًربامج اًثلافِة تأسَوب ًدٌاسة م  املراةل اًعمًرة ًؤلظفال، ملدى ثأزري  -5  ،وتلاء املادة يف ذاهرهتم ملـدة ظـًو

  .ذما ٍىون هل أثر فّعال عىل سَوهَاهتم
اًـربامج وفـق مـا حيخاخـَ  ذلكل جيـة عََيـا إهخـاج ،رضورة وض  ااخة اًعفي يف الاعخحار ًوُس ما ًٍرـدٍ اًعفـي  -3

ـة ثعَميَـة حرفهيَـة يف ضـ األظفال حسة مرااي منو م م  اسدضـارة خمخعـني يف وضـ  اًـربامج وء املعـاًري الاحامتعَـة حرتًو
  .وذكل ٍيك ثلوم وسائي اإلعبلم تدورُا اإلجيايب جتاٍ األظفال ،اًثلافِة اًعاحلة ًحياء اجملمت 

  :عىل اًيحو اآليت ،وض  جرامج عامة وفق رؤًة معَية  -2
 :إععاء األظفال أساًَة اًخًض ئة واًخعَمي واًرتفَِ واإلرصاد واًخوحَِ عرب .أ
  .يف إظار ثعَميي حرتوي ٍراعي مرااي اٍمنو األفبلم اًخَفًزوهَة -
ومن أمثةل  ،يف اًخلدم واًحًِان جرامج خاظة ابألظفال ثدٌاسة م  اًثلافة واًعادات واًخلاًَد وفق معاًري اجملمت  -

  .(إفذح اي مسسم)واكهت ُادفة ومفِدة جرانمج  اًربامج اًيت وهجت يف فرتة من اًفرتات ًؤلظفال
ً املخحرنة وفق ما حراٍ مٌاس ح حِر ال تد أن ثخعمل وسائي اإلعبلم إهخاج أفبلم رسورما ،ةأفبلم اًرسوم املخحرن -  ا

  .ادلول اًعرتَة وال حىذفي ابدلوتبلج واًرتمجة فلط نٌل حيدث يف تعغ
ًزد - ومن األفضي أن  ،اًثلة يف هفوسِم ثلدمي جرامج حواًرة يف كاًة احامتعي ًَمني ااخات األظفال جتاٍ اجملمت  ٍو

اًَومِة حىت ثعرب عن اًعدق وحراعي ااخات اجملمت  ًخعحَح  خوي ُذٍ اًربامج احلواًرة عىل مواكف من احلَاةحت 
  .املفاُمي اخلاظئة

م من خبلًِا ما ٌساعد عىل اًخفىري الاتخاكري - وحمنَخَ تعَداً عن الاعامتدًة  أفبلم اخلَال اًعَمي جية أن ًـُلد 
ُذٍ األفبلم حة املؽامرة ومثرة اًيجاح ومذعة اًوظول إىل  أن هعمل من خبللحِر ميىن  ،املوحودة داخي اجملمت 

  .هخاجئ معََة تعد حبر مضي
م من خبلًِا واك  اجملمت  واملضبلك - الاحامتعَة اًيت ثواخَ اًرتتَة واًخًض ئة يف  األفبلم اًسُامنئَة ٍراعى أن ًـُلد 

  .مواكف مضحوظة مزتهة وحصَحة
ثُلدم يف املسَسبلت واألفبلم ألن  يت ثخفق م  اًلمي ادلًًِة واًلمي الاحامتعَة املرػوتة يكعرض مناذج األتعال اً -

ِذا ثأزري هحري عىل اٍمنو الاحامتعي واٍمنو الاهفعايل ًؤلظفال األظفال أنرث ثأزرياً وإجعااًب هبم وحيحون   .ثلََد م، ًو
كمي اجملمت  و ًعرضِا اًخَفاز  حرنة اًيت ثخذعد عنالاتخعاد عن أفبلم ومسَسبلت اًعيف وتعغ أفبلم اًرسوم املخ -

ا اًيفيس ابألظفال ،و ٌضاُدُا األظفال وثؤثر عَهيم  ،ملا ذلكل من أثر عىل صعور م ابًلَق واًخوحر هظراً إلرضاُر
 نٌل أهَ من املعروف أن اًخوحر واًلَق واخلوف ًيعىس عىل إدراك األظفال ٌَعامل .فِحَمون أابلماً مزجعة

  .عدواهَاً حنوٍ ٌدلفاع عن أهفسِم  احملَط هبم فِو ال ًععي هلم اًضعور ابألمان ذما ًؤدي إىل اختاذ م موكفاً اخلاريج
  .حىّون تدًي ًؤلفبلم املس خوردة إهخاج األفبلم اًيت حرنز عىل مفاُمي احلضارة امللعودة واًثلافة امللعودة حىت .ب
 .وحضاري وااد ظفال حىت حىون عىل مس خوى زلايفاًخوحِد اًربانجي ٌدلول اًعرتَة ألفبلم األ .ج
اًعيف اًيت ثـُعرض يف اًخَفًزوانت  ومعاجلة األفبلم صدًدة ،اًعمي عىل وض  ركاتة فٌَة حلي املضالكت اًعيَفة .د

 .واًلٌوات اًفضائَة

 :انًقترحبت
 :ًلرتح اًحاحر اًلِام تأحباث ثعي ابملواضَ  اآلثَة

  .ا عرب صاصات اإلعبلم ًؤلظفالمسح اًربامج اًيت ًمت ثلدميِ -9
  .مدى ثأزري اًربامج اخملععة ًؤلظفال يف مس خوايهتم اًعلََة وثفىري م -5
  . جرامج وسائي اإلعبلم يف األظفال مبخخَف مرااَِم اًعمًرةريمدى ثأز -3
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 (1)يهحق رسى 
 دور وسبئم اإلعالو في انحد يٍ عُف األط بل
أو  ،ِماًيت ميارسِا األظفال تأهفس  هيدف اًحاحر إىل وض  دراسة حياول من خبلًِا اًخعرف عىل اًعادات اإلعبلمِة

 .اإلعبلم املخعددة يف سَوك األظفال ومنو م اًيفيس واًرتتوي وحتعََِم ادلرايس إضافة إىل أثر وسائي ،يف ظي ركاتة أابهئم

 .وما جضعرون تَ ذاثَاً  ،معاٌض خمك أما لك اس خجاتة حروهنا مٌاس حة من خبلل (√)ذلا ٍرحو مٌمك وض  عبلمة 

 ،،م  فائق الاارتام واًخلدٍر

 اًحاحر   

  :املعَومات األوًَة

 اجلًس     

 احلاةل الاحامتعَة 

 املس خوى اًثلايف 

 دخي األرسة اًضِري 

 وأعٌلر م عدد األظفال 

 

ً  دامئا اًفلرة  أتداً  اندراً  أحِاانً  ؼاًحا

 احملور األول: اًعادات اإلعبلمِة اًيت ميارسِا اًوادلٍن واألظفال

           .ًحلى اًخَفًزون مفذوح أزياء اًوحدات

            .ًحلى اًخَفًزون مفذوح حىت وإن مل ٍىن ُيا من ٌضاُدٍ

           .جتمت  عائَخم ٌَعة األًعاب أو اًلِام تأي وضاط

           .ًأخذ أظفاكل األذن كدي مضاُدة أي فِمل

           .ٌضاُد أظفاكل اًخَفًزون أزياء كِارمم تواحداهتم املدرس َة

           .اكل تخلََد جنورمم املفضَنيٍرػة أظف

           .ٍرػة أظفاكل ثرشاء امليخجات اًيت ٍروُا عىل اًخَفًزون

           .ٌضاُد أظفاكل اًخَفًزون كدي ذُاهبم ٌَيوم

           .ًَعة أظفاكل أًعاب اًفِدًو أو اٍمكحَوحر

           .هناجساعد أظفاكل يف اخذَار جرامج اًخَفًزون اًيت ٌضاُدو 

           .جضاروِم مبضاُدة اًربامج اًيت ٌضاُدوهنا

           .جس خخدم ثلٌَات فَرتة اًربامج حلجة اًربامج واًلٌوات اًؽري مبلمئة ًؤلظفال

           .ثعرف ما اًرشائط املوس َلِة واًس َدايت اًيت ٌضرتهيا أظفاكل

           .بلمئة هلمجساعد أظفاكل ًَجدوا مواك  اإلهرتهت امل

           .ثياكش أظفاكل عن املوس َلى اًيت ٌس متعون إٍهيا

           .ثلرأ ألظفاكل اًلعط

           .دلًم كواعد حول اًساعات واألوكات اًيت ميىن فهيا ألظفاكل مضاُدة اًخَفًزون

            .موك  اًخَفًزون يف اًؽرفة اًيت ثليض فهيا معظم وكذم

 احملور اًثا ي: أثر اًوسائي اإلعبلمِة يف سَوك األظفال ومنو م اًيفيس

           .ًخأثر األظفال مبا ٌضاُدون من مكَة عيف عىل اًخَفًزون
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           .ًعمل اًخَفًزون األظفال هَفِة الاُامتم مبضاعر ؼري م من اًياس

           .جضؽي اًخَفًزون ملضاُدة جرامج حمددة فلط

           .َة جرامج اًخَفًزون ثرتك يف األظفال أاثر سَحَة يف حصهتم اًيفس َةمك 

           .ًخأثر األظفال مبضاُد اًعيف اًيت ٍروُا عىل اًخَفًزون أو أًعاب اًفِدًو

           .الحظت ثؽَري يف سَوك أظفاكل تعد مضاُدة جرانمج معني

ملضاُد خمَفة صاُدوُا يف اًخَفًزون خياف أظفاكل أن حتعي هلم مواكف مضاهبَ 

 .األفبلم أو

          

           .أًعاب اًفِدًو أنرث عيفاً من أؼَحَة جرامج اًخَفًزون

           .حرى أن ًئلعبلم أثر إجيايب يف األظفال

            .ًئلعبلم أثر سَيب يف األظفال حرى أن

 منو األظفال اًرتتوي وحتعََِم ادلرايس احملور اًثاًر: أثر اًوسائي اإلعبلمِة يف

            .ثثلِفِة –أظفاكل كٌوات حرتوًة  ٌضاُد

           .ًلرأ أظفاكل اٍىذة واًلعط تداًل من مضاُدة اًخَفًزون

           .ٍرمس أظفاكل أو ٍىذحون اًلعط ٌَدسََة

           .ٍراك أظفاكل وأهت ثلرأ

           .ًذُة أظفاكل ٌَمىذحة

           .ثياكش أظفاكل عن جرامج اًخَفًزون اًيت ًمت عرضِا 

           .خبلل أخازة املدرسة ٌضاُد أظفاكل املًزد من جرامج اًخَفًزون وأًعاب اًفِدًو

مس خوى حتعَي أظفاكل ًخأثر لكٌل كضوا وكت أظول أمام اًخَفًزون وأًعاب 

 .اًفِدًو

          

 

 


