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 التلفاز وأثره على ثقافة الطفل يف األسرة اليمنية 
 "مقازبة سىسيىنىجية حىل انهغة كمكىن ثقافي" 

 د. منرز أحمد إسحاق
 مقدمة:

ا ؿىل اجملمتؽ بضلك ؿام، ًولس أظبحت ًِشا ادلِاز ماكهخَ داذي األرسة، رمغ أن  اًخَفاز وس َةل إؿالمِة ًِا ثأزرُي

أثص اًخَفاز أُو سَيب أم إجيايب، ٍوىن ابًصمغ من وحود إجيابَات وسَبَات ًِشا ُياك خسل واسؽ حول حتسًس هوؾَة 

ادلِاز، فَـي اًـَب ًُس يف ُشا ادلِاز حبس ذاثَ، وإمنا  ًخحسد ابًضرط اذلي ًلوم ابدذَار واهخلاء اًربامج اًيت ًٍصس 

شٍ مسأةل وسبِة ختخَف من فصد آلدص حسب اجتاُات ُشا اًفصد ومِو  هل.مضاُسهتا، ُو

ًوـي األظفال ًخأثصون بضلك هبري مبا ٌضاُسوهَ، من ذالل ُشٍ اًضاصة اًعلرية، دعوظاً يف حال قَاب دور 

األرسة املمتثي يف مضارنة أبياهئا معََة  ادذَار اًربامج اًيت ٌضاُسوهنا وثوحهيِم حنو اًربامج اًيت ثدٌاسب مؽ مصاحَِم 

اذلي ًـُضون فَِ، مبرخَف مىوانت ثكل اًثلافة، لك ذكل يف ػي املاكهة اًيت اًـمًصة، وكسراهتم اًفصدًة، وزلافة اجملمتؽ 

حيخَِا هجاز اًخَفاز بني وسائي اإلؿالم من حِر األمهَة والاهدضار، وألهَ أًضاً ًدسم خبعائط وممزيات ؾن بلِة اًوسائي 

 اإلؿالمِة.

ٍ ارلعائط املمزية ٌَخَفاز، وأمه ُشٍ وكس سامهت اًخعورات املخالحلة يف حىًٌووحِا الاثعاالت يف إبصاز ُش

اًخعورات يف جمال اًخَفاز يه: ػاُصة اًبر اًخَفازي اًفضايئ، اذلي أدى إىل امضحالل اذلسود، فؼِور اًلٌوات اًفضائَة 

 معي ؿىل هرس احذاكر اًبر ٌَخَفاز اًوظين يف أكعارٍ ونشا اهدضار ػاُصة اًلٌوات اًفضائَة.

اًلٌوات اًفضائَة أحسث مضالكت حمتثي أبصزُا يف ثلَط وس بة اًربامج ادلَسة، وػِور  ُشا اًدسابق أو اًزتاًس يف

أمناط خسًسة من الاجتاُات اًثلافِة، حِر اكهت كسمياً ثَخف اًـائةل حول األخساد ومه ٍصوون هلم اًلعط، مما ًؤثص يف 

اًخَفاز اؾخلاداً بإسِامَ يف بياء  جضىِي مـخلساهتم وخشعَاهتم، أما حاًَاً فلس أظبحت اًـائةل ثَخف حول هجاز

ا.  الاجتاُات، ؾن ظًصق اًربامج اًثلافِة واًرتوحيَة واًس َاس َة وادلًًِة...وكرُي

ُشا أحس اجملاالت اًيت ًؤثص فهيا اًخَفاز ؿىل األرسة، واجملمتؽ، بعفة ؿامة، ٍىن اًخَفاز ٍىون ثأزريٍ أنرب ؿىل 

ىفي أن هفِم وهسرك ذكل ؾيسما و  ضاُس األظفال حِامن ٌضاُسون اًخَفاز، فرنى اًبـغ كس ًرتك ملـسٍ األظفال، ٍو

وجيَس ؿىل األرض أو جيَس كًصباً خساً من اًضاصة، و نأهَ ٌضارك األفصاد اذلٍن ٍصامه ما ًفـَوهَ حِر ىصامه مضسودي 

ًلومون بخلمط أدوار  الاهدباٍ حنوٍ، وكس ًًسون اًـامل من حوهلم فاقٍصن أفواُِم َلَلني بأبعارمه إًََ، ومه نشكل

 وحصاكت من ٌضاُسوهنم ؿىل اًضاصة.

نشكل اذلال ابًًس بة ٌَلة اًيت متثي أبصز مىوانت اًثلافة، فِيي اًـيرص اذلي من ذالهل ًـرب اًفصد ؾن أفاكرٍ 

ىدس هبا ا ًفصد من ومضاؾصٍ وؾن لك ما جيول خباظصٍ، ابؾخبار أهنا من اًؼواُص الاحامتؾَة اًيت ثوخس يف لك اجملمتـات، ٍو

ة وادلالالت اٌَفؼَة  ذالل جممتـَ ومن اًبُئة احملَعة بَ، حِر ٌس خعَؽ ذكل اًفصد أن ٍمني ًلخَ ابندساب املفصدات اٌَلًو

يه اًيت متىن اًعفي من اًخواظي مؽ اذلٍن  -أي اٌَلة–اًيت ٌس خزسهما أفصاد جممتـَ ٌَخواظي واًخفامه مـِم.. فإهنا 

 حيَعون بَ.

سة اًيت ثلوم ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل كس اجتِت حنو إبصاز مجةل من املفاُمي واًخـًصفات ذلكل فإن ُشٍ ادلرا

واًصؤى حول اًخَفاز واٌَلة مكىون زلايف أسايس، نمتَِس ٌَوظول إىل جسََط اًضوء ؿىل ُشٍ اًـالكة املثرية ٌَجسل بني 
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من ذالل اإلرشاف ؿىل مضاُسات اًعفي اًخَفاًزة،  اًخَفاز وزلافة اًعفي، ومسى إسِام األرسة يف ثوحَِ ُشٍ اًـالكة

 ومضارنهتم إايُا، ومساؿسهتم ؿىل حتََي مضامِهنا، والاس خفادة من خمصخاهتا.

شٍ ادلراسة مبيَة ؿىل فصضَة رئُسة مفادُا أهَ ًوخس كعور هبري يف دور األرسة يف اإلرشاف ؿىل ثًض ئة  ُو

ة. وكس مت اًخـبري ؾن ُشٍ اًفصضَة من ذالل مجةل من اًدساؤالت اًيت مت األظفال زلافِاً من ذالل املضاُسات اًخَفاًز

 اًخـبري ؾهنا يف إظار ٍلوؿة من األس ئةل اًيت ثضميهتا أداة ادلراسة، املمتثةل ابمللابةل.

 :ومسىغاتهااندزاسة  مشكهة
ا وثخضح ثُـسُّ مصحةل اًعفوةل من أمه مصاحي حِاة اًفصد، حِر ًمت فهيا رمس مـامل خشعَة اًع في، ًَخحسد إظاُر

مـاملِا، مفن ذالًِا ًخـمل اًعفي أساًَب اًخفاؿي الاحامتؾي. مفؽ اًخلريات اًيت حسزت يف اًـرص اذلسًر أظبحت األرسة 

مما أدى إىل  -ؿىل وخَ ارلعوص–متخكل هجاز اًخَفاز، اذلي ٌس خحوذ ؿىل اًوكت األنرب يف مضاُسثَ من كبي األظفال 

ٍصن واًباحثني حول اآلاثر اًيت ميىن أن ًرتوِا اًخَفاز يف ثًض ئة األظفال األرسًة، واًيت مهنا ما ًخعي إاثرة اُامتم املفى

ا من أمه  ابدلواهب اًثلافِة. من ُيا حمتثي إصاكًَة ُشٍ ادلراسة يف اًخـصف ؿىل مسى ثأزري اًخَفاز ؿىل ًلة اًعفي ابؾخباُر

 شٍ اًـالكة من ذالل اإلرشاف ؿىل مضاُسات اًعفي اًخَفاًزة.مىوانت زلافذَ، ومسى إسِام األرسة يف ثوحَِ ُ

املصحةل اًـمًصة واًفئة أو اًرشحية الاحامتؾَة اًيت ًمت ثياًوِا، ويه من أمهَة  جس متس ُشٍ ادلراسة أمهَهتا ومربراهتا

ة يف جضىِي ًلة اًعفي رشحية األظفال، وذكل من ذالل ثوضَح أمهَة ادلور اذلي ميىن أن ًلوم بَ اًخَفاز هوس َةل اثعاًَ

 .ومن مثَّ زلافذَ، من ذالل اًخـصض املبارش هل، هوهَ ًُـسُّ وس َةل خشب فـاةل ًألظفال

يف إثصاء اًرتاث اًيؼصي املخعي بلضااي اًثلافة واًعفوةل، من ذالل  -ًوو بلسر بس َط–اإلسِام إىل  هتسف ادلراسة

سة يف مضلكة ادلراسة اًيت بني أًسًيا، وأبصز اًخعورات اًيت من ما ثلسمَ من أظص هؼًصة ومِساهَة ًِشٍ اًـالكة املخجس

صأهنا اإلسِام يف حىوٍن مـصفة واكـَة ملضامني ُشٍ اًـالكة واجتاُاهتا وهخاجئِا، نٌل يه ؿَََ، وما ًًبلي أن حىون ؿَََ من 

 ذالل ٍلوؿة من اًخوظَات ذات اًعةل مبوضوع ادلراسة.

 فسضية وتساؤالت اندزاسة:
 شٍ ادلراسة ؿىل فصضَة رئُسة مؤداُا أهَ:ثلوم ُ

 ًوخس كعور هبري يف دور األرسة يف اإلرشاف ؿىل ثًض ئة األظفال زلافِاً من ذالل املضاُسات اًخَفاًزة. -

 وميىٌيا اًخحلق من حصة ُشٍ اًفصضَة من ؿسهما من ذالل اإلخابة ؾن مجةل من اًدساؤالت اًيت من أبصزُا ما ًًل:

 ظفال ٌَخَفاز ابجساع مساحهتا اًزمٌَة؟ُي ثدسم مضاُسات األ -

 ُي ٌضارك اًوادلان أبياءٌُل مضاُساهتم اًخَفاًزة أو ٌرشفون ؿَهيا؟ -

 ما ظبَـة اًلٌوات واًربامج اًيت ٌضاُسُا األظفال؟ -

 ما مسى اس خفادة األظفال ًلواًي من ذالل ما ٌضاُسوهَ ثَفازاًي؟ -

 ظفال؟ما مسى إسِام اًخَفاز يف حتلِق اًرثاء اًثلايف ًأل -
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 اندزاسات انسابقة:انمدخم اننظسي و
اهعالكاً من اجتاٍ بًِوي وػَفي، ويف إظار ؿمل احامتع اًثلافة، اذلي ٍصحىز يف مـؼمَ ؿىل اًخعور اًخفاؿًل اًصمزي 

كـَة يف ثياوهل ابدلراسة ٌَىثري من اًؼواُص، ثأيت ُشٍ ادلراسة ًخدٌاول ُشٍ األظص واًخوهجات اًيؼًصة من ذالل ملاربة وا

ة اًصابعة بني األرسة واًبلاء يف اًبُت، وؿىل اًصمغ من  ٌَؼاُصة اًيت بني أًسًيا، حِر أهَ ؿىل اًصمغ من أثص اًخَفاز يف ثلًو

كسرثَ ؿىل مل مشي األرسة أمامَ، إال أهَ مل ًفَح يف ثلٍصهبم، فـىل اًصمغ من كسرثَ ؿىل اًس َعصة ؿىل اًوكت اذلي ثلضََ 

دمص دعوظَة ُشا اًوكت وظلوسَ األرسًة، من جتاذب اذلسًر واإلهعات آلراء اًعلار وثبادل األرسة مـاً، إال أهَ 

 وممارسة أظول اًرتبَة واًخوحهيات اًسَمية اًيت ثؤثص إجيااًب يف سَوهَات وخشعَة اًعفي.ضاؾص واٌَـب واألوضعة املضرتنة، امل 

ًًضأ اهعوائَاً وأنرث مِاًل إىل اًسَبَة، وال هيمت فاًعفي اذلي ًـُش يف حو ًؤثص فَِ اًخَفاز ؿىل ظلوس األرسة، 

ورث هوؿاً  بدمنَة اًصوابط األرسًة مس خلباًل )...(، نٌل أن اإلرساف يف ثَلي مواد اًخَفاز ثَِيي ؾن أمور اذلَاة األدصى، ًو

شا بسورٍ ًؤدي إىل إؿاكة يف اًخلسم الاحامتؾي، ألهَ ًـعي فصص اذلوار وامليا كضة وادلسل اًيت من ازلود ادلسمي، ُو

 (712، ص2005اكهت سٌلت اجملمتـات كبي اًخَفاز. )اإلرايين،

سون ددول اًخَفاز إىل اًبُت  ًلس أظبح دلِاز اًخَفاز آاثراً احامتؾَة واكذعادًة وس َاس َة داذي األرسة، واذلٍن ًًؤ

خفاءًون نثرياً بفوائسٍ، ٍصون أهَ ًوفص ًألرسة حواً مذجسداً ومذلرياً بعفة مس مت صة، األمص اذلي ٌساؿس ؿىل اًلضاء ؿىل ًو

ؾوامي املَي داذي املزنل، نٌل أهَ كس ًلَي من امليازؿات اًـائََة ؾيسما جيمتؽ أؾضاء األرسة أمام اًضاصة اًعلرية، 

 ابإلضافة إىل أهَ كس ٌساؿس األبوٍن ؿىل زايدة إرشافٌِل ؿىل أبياهئٌل.

خزسام ُشا ادلِاز ارلعري، حِر جيب ؿىل اًوادلٍن أن ًوحضا ٍوىن ابمللابي ًعبح ًألرسة دوراً هبرياً يف اس  

ألبياهئم أُساف ومـاين مضاُساهتم بساًل من حصوِم حيعَون ؿىل ثكل املـَومات من معادر أدصى، نٌل ًًبلي أن ثضؽ 

هوهمم، يك  األرسة بصانجماً دكِلاً ومٌؼٌلً ًألوالد ًخـَق بأوكات وساؿات مضاُسة اًخَفاز، حبَر ال ًؤثص ؿىل ساؿات

ًأذشوا كسعاً من اًصاحة ًالس خـساد ٌََوم املسريس يف اًَوم اًخايل، وجيب ؿىل األرسة حتسًس هوؾَة اًربامج اًيت ميىن 

ًألوالد مضاُسهتا، واًربامج اًيت ال جيوز ٌَوادلٍن واألبياء مضاُسهتا، دعوظاً ثكل اًربامج اًيت ثـمتس ؿىل اإلاثرة 

ًـسوان واًـيف دلى اإلوسان، أو اًربامج اًيت ثـصض كععاً ال ثـمي ؿىل ثـٍزز اًلمي اإلجيابَة ادلًس َة، واسدثارة دوافؽ ا

 ؾيس األظفال.

وكبي دور األرسة ُياك دور أسايس ثلوم بَ مؤسسة اًخَفاز هفسِا اًيت ثلوم بإؿساد اًربامج، فِجب ؿىل ُشٍ 

اإلجيابَة ؾيس األبياء، وثليض ؿىل اًلمي اًسَبَة، فدس خعَؽ ثكل املؤسسة أن ختخار األفالم املوهجة املفِسة اًيت ثـزز اًلمي 

َاء األمور واألرس املخـسدة يف اجملمتؽ، أن ثوسؽ من ركـة اًربامج اًِادفة واإلجيابَة اخملععة  املؤسسة وبإذلاح من أًو

 (72، ص2001ًألظفال.) ارلعَب، 

فِا املضاُسٍن يف بَوهتم كس حـي اإلؿالم حموراً ًثلافة ًـي اس خزسام األمقار اًعياؾَة يف اجملال اإلؿاليم واس هتسا

ا الاحامتؾَة واًثلافِة واًيفس َة اًيت  اٍىبار ومسٌِلً مؤثصاً يف ثًض ئة اًعلار، وثـخرب "اًعحون اًفضائَة" ػاُصة ًِا آاثُر

 وثوحهيَاً يف جضىِي ثؤثص يف منط اًخفىري واًسَوك دلى املضاُسٍن ؿامة واألظفال بضلك ذاص، وأظبح ًِا دوراً حصبوايً 

خشعَة اًعفي من ذالل بصاجمِا اًيت زادت من همارات األظفال ووؾهيم وأرصسهتم إىل مصحةل اًخلَري اًيت متص هبا 

اجملمتـات، وإذا اكن ُشا ُو دورُا اإلجيايب جتاٍ اًعفي فإن ًِا دوراً سَبَاً ُادماً ًضرعَة اًعفي من ذالل ما ثلسمَ 

افة وثوهجات اجملمتـات اًـصبَة واإلسالمِة مما زاد من دعورهتا حبَر ختَق دلى اًعفي حاةل من بصامج بـَسة ؾن زل

 (117، ص2005اكرتاب دعرية. )اإلرايين، 
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الصم أن اًفضائَات إذا ما اس خزسمت بضلك موضوؾي ومهنجي مٌؼم وموخَ، فإهنا سوف جسِم يف إثصاء 

 جس خعَؽ األرسة ادذَار اًربامج املالةمة وحتسًس اًوكت اذلي ال ٍىون ادلواهب اإلجيابَة يف خشعَة اًعفي، وٍىن ؾيسما ال

ا س َىون سَبَاً ؿىل خشعَة اًعفي.  ؿىل حساب اًخحعَي املسريس واًلصاءة وفرتة اٌَـب فإن ثأزرُي

وهدِجة ٌَثلافة املس خحسزة بإؾعاء اًعفي الاُامتم اذلي ٌس خحلَ، فإن اًفضائَات ابثت ثـعي مساحات أنرب من 

ُامتم بلضااي اًعفي، حبَر ًو مت الاس خفادة مهنا ًعاحل حصبَة اًعفي، فس خىون كس حللت املعَوب مهنا، وجيب أن ال الا

ا يف اًخًض ئة  ثدٌعي األرسة من دورُا يف ثوحَِ األبياء يف اس خزسام اًفضائَات حىت ال ثدٌازل ؾن بـغ أدواُر

ؾلول اًعلار مبواد ال فائسة مهنا وجتـَِم سَبَني وكابَني ٌَخوحَِ  الاحامتؾَة، ألن نثرياً من اًفضائَات ثلسم بصامج ثلذي

أيت دور األرسة يف اًخوحَِ ًوكت وهوع املضاُسة ابحرتام رأي اًعفي ؾن ظًصق اذلوار واملياكضة والابخـاد  بلك أهواؿَ، ًو

ةل جتـَِ م كري كادٍرن ؿىل فِم ُشا ؾن اًخـسف، مؽ اًرتنزي ؿىل ؿسم حصوِم ٌضاُسون اًفضائَات اًـسًسة ًفرتات ظًو

 (117،118ص ص ،2005)اإلرايين،اًفضائَات. ًيت ثلسهما بـغ بصامجاملضمون من اًخياكضات واًسَوهَات امليحصفة ا

من ُيا، ميىٌيا اًيؼص إىل اًخَفاز ؿىل أهَ ؿامي مضن ؾوامي أدصى ؿسًسة ثؤثص ؿىل اجملمتؽ واألرسة واًعفي، وؿىل 

ا اإلجي ا اًسَبَة ودعوظاً ؿىل األظفال، ًوـي من أبصز ثكل اًخأزريات اإلجيابَة:أهَ وس َةل ًِا آاثُر  ابَة نٌل ًِا آاثُر

ة ٌَعفي يف اًيلاط اًخاًَة:حمنَة احملعول اٌَلوي ًألظفال -1  ، حِر حمتثي أبصز إسِامات اًخَفاز يف اًخمنَة اٌَلًو

ة ص َلة - مما ٌضجـِم ؿىل الاس امتع ادلَس  ًلوم اًخَفاز بخلسمي بصامج ًألظفال بَلة فعَحة وأساًَب ًلًو

ة وحهثم ؿىل ادلصأة واًعالكة يف  ة خسًسة، مما ًؤدي إىل منو ثصوهتم اٌَلًو واًخلََس اٌَلوي اًفـال واندساب مفصدات ًلًو

 اٍالكم.

اٍىفاايت املصافلة ًربامج األظفال ؿىل صاصة اًخَفاز ثـزز اندساب اًعفي همارات الاس خـساد ٌَلصاءة  -

ساؿسٍ ؿىل متَزي اذلصوف واٍلكٌلت وثخابؽ ثوظَالهتا وأصاكًِا ودعائعِا وأظواهتا مما ًؤدي إىل حصس َخ رمس واٍىذابة، وج 

 اذلصوف وأصاكًِا وهعلِا بعورة حصَحة.

 اس خـٌلل اًخَفاز اٌَلة اًـصبَة اًفعَحة املُرسة ًألظفال اًعلار جيـَِم ًأًفون اًخـامي ابٌَلة اًفعحى. -

ألظفال حزود اًعفي خبربات حِة ومعََة ؾن ذربات اذلَاة اًـمََة، ونشكل جضجَـَ بصامج اًخَفاز ارلاظة اب -

ة بأن ًُعَب مٌَ حصدًس ما ٌضاُسٍ وما ٌسمـَ من مفاُمي، والاس خجابة اٌَفؼَة ًفلصات من  ؿىل املٌلرسات اٌَلًو

 اًربامج، مؽ بَان املواكف اًيت جس خزسم فهيا ثكل األًفاظ واًخـبريات واملفاُمي.

حِر ًلسم اًخَفاز اٍىثري من اًربامج اذلَة وادلشابة اًيت  اًخَفاز يف ثوفري مًزس من املـَومات ٌَياص ئة:دور  -2

ثلسم ٌَياص ئة اٍىثري واٍىثري من أًوان اًـمل واملـصفة يف ص ىت فصوؾِا، فِو ًيلي اًعلار من جممتـِم احملسود إىل آفاق 

بني هلم أهواع اًلاابت واًعحارى و  املصثفـات واًسِول واألهنار، وأهواع اذلَواانت واًيبااتت وظيوف أدصى ُائةل، ًو

وظَِم إىل اًفضاء  يلَِم إىل اًبحص سعحَ وأؾٌلكَ وثصواثَ اًـؼمية، ًو اجملمتـات اًبرشًة، وأًوان مـُض هتا وثـامالهتا، ًو

 ارلاريج حِر ميىهنم أن ٌضاُسوا اًصحالت اًفضائَة بني اًلَوم.

ٌل الصم فَِ أن ؾصض اًربامج املخيوؿة ؿىل صاصة اًخَفاز ٌس خيري دِال األظفال اسدثارة دِال األظفال: مف -3

وحيفزمه ٌَخفىري يف نثري من األمور اًيت مل ًفىص فهيا األظفال اذلٍن يف مثي س هنم ًوم مل ٍىن دلهيم ذكل ادلِاز اذلسًر 

و اًخَفاز بوظفَ اذلايل.  ُو

حِر حتاول بصامج األظفال اًخـَميَة اًيت ثخزش  ثـوًسمه ؿَهيا:ثـَمي األظفال سَوهَات احامتؾَة مصقوب فهيا و  -4

 موضوؿات احامتؾَة مصقوبة أن ثـمل سَوهَات َلودة مثي: املضارنة واًخـاون وضبط اًيفس واحرتام اآلدٍصن.
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ة يف املسرسة -5  نٌل مسسم()مثي بصانمج افذح اي  اًخَفاز وس َةل ثـَميَة ٌَعفي ًلسم مـَومات جسِي اًـمََة اًرتبًو

أن حىون أنرث فائسة من أوضعة أدصى ًلضهيا اًعفي مؽ حٌلؿة اًصفاق يف  -أحِااًن  -أهَ وس َةل حصفهيَة ٌَعفي، ميىهنا 

 جماالت سَبَة.

اًيت ميىن أن حىون  اًخَفاز ًفذح اًباب ؿىل مرصاؾََ أمام اًعفي ٌَخـصف ؿىل أمناط اًسَوك واًخجارب -6

 (100ص، 1988منوذخاً ًالحذشاء. )أبو إظبؽ، 

ٍىن ؿىل اًصمغ من لك ُشٍ اإلجيابَات اًيت ٍمتخؽ هبا هجاز اًخَفاز من ذالل اًربامج اًيت ًلوم بـصضِا، إالّ أهَ ًـسُّ 

 سالحاً ذو حسٍن فىٌل أن هل آاثر إجيابَة، فإن هل أًضاً آاثر سَبَة، ميىن اإلصارة إىل ؿسد مهنا ؿىل اًيحو اًخايل:

األظفال مما ًؤثص ؿىل وضاظات أدصى أنرث أمهَة مثي اًلػصاءة، واٌَـػب، إن مضاُسة اًخَفاز جس هتكل وكت  -1

ا.  والاس امتع ٌَصادًو، واًيوم، واملياكضة، وكرُي

إن مضاُسة اًخَفاز جسَب من األظفال اًوكت اذلي اكن جيػب أن صعػط يف اندسػاب جتػارب وذػربات  -2

 مبارشة من اذلَاة.

ي إىل سػ َادة اٌَِجػات ؿػىل حسػاب اٌَلػة اًفعػحى، ومػؽ هوؾَة اٌَلة، وسوء اس خزساهما يف اًخَفاز، ثػؤد -3

ة.  سوء اس خزسام اٌَلة، فإن بـغ اًخـابري ثرتدد ؿىل األًس ية وثعبح حزءاً من حعَةل اًعفي اٌَلًو

 إن اًخـصض ملضاُسة بصامج اًـيف ٌضجؽ ؿىل سَوك اًـيف دلى األظفال. -4

 ز، مما مييؽ فصص املضارنة خبربات اًوادلٍن.حصمان األظفال من ادلَوس مؽ اًـائةل هدِجة مضاُسهتم ٌَخَفا -5

ة ذُيَة ظوراً  ميىهنا أن ثرتك اًخَفاًزة، اًربامج بـغ ختَفِا اًعورة اذلُيَة اًيت -6  ارلاريج. اًـامل حلِلة ؾن مضُو

ًػػؤدي اًخـػػصض ًػػربامج اٍىبػػار إىل زوال اذلػػسود بػػني زلافػػة اٍىبػػار وزلافػػة اًعػػلار، ممػػا ًػػؤدي إىل اكذحػػام  -7

 (105،106، ص ص1988.)أبو إظبؽ، اٍىبار كبي األوان ودون أن ثخوافص دلهيم أس باب اسلاًة واذلعاهة األظفال ؿامل

وإذا اكن اًخَفاز ال ًَـب إال دور اًدسََة واًرتفَِ ابًًس بة ألكَبَة اًصاصسٍن، فإهَ من اًيادر أن جنس ُؤالء ًبحثون 

خـساد ٌَجسل حول مسأةل اًواحبات املسرس َة وحول مسأةل ؾن أص َاء هتم األظفال يف بصامج اًخَفاز، فاآلابء ؿىل اس  

يؼصون إًََ  اٌََاكة واًيؼافة اًيت حتمي أمهَة ذاظة ابًًس بة هلم. ومه يف إظار ذكل حياًوون اًخلََي من صأن اًخَفاز ًو

سفؽ ذكل اًخعور هفسَ األظفال إىل ظَب اًدسََة بسرخة أنرب من الاُامت م بـمََة بوظفَ أداة ٌَدسََة ال أنرث، ًو

اًخثلِف، وذكل من صأهَ أن ًؤدي إىل ثياكضات، فاٍىبار اذلٍن ًفضَون مضاُسة بصامج اًدسََة ٌضىون من أن اًخَفاز 

ة مٌاس بة. )صاًفون،   (76-73، ص1996ال ًلسم بصامج حصبًو

يف جسَِي اًـمي  ومبا أن اٌَلة مسذي ٌَثلافة، ووس َةل ٍىضف ظبَـة ُشٍ اًثلافة، وثوهجاهتا األساس َة، فإهنا جسِم

ازلاؾي وثيؼميَ، ألن اٌَلة ثخعَب ؿسة ؾيارص جممتـَ، ويه ؾيارص ال ثوخس إال ؾيس اإلوسان، مهنا اًـلي واًفىص اذلي 

ًعيف األص َاء واألفاكر واًـالكات إىل ٍلوؿات مدضاهبة، مث ًلوم بـمََة إضفاء اًصموز اًعوثَة ؿىل لك ٍلوؿة، 

ين والبس أن ًخـمل اٌَلة من أرسثَ وجممتـَ.. فاجملمتؽ بسون ًلة كري كادر ؿىل ثيؼمي أبسط واإلوسان ًـُش يف جممتؽ إوسا

معي حٌلؾي، ونشكل ًـجز ؾن هلي ذرباثَ وأفاكرٍ اًبس َعة إىل اآلدٍصن، وبياًء ؿىل ذكل ميىن اًلول: إن اٌَلة ثَـب 

ُشٍ األحزاء مجَـاً، ألهَ ؾن ظًصلِا ثًذلي اًثلافة من دوراً هبرياً يف حىوٍن اًثلافة، مؽ أهنا حزء واحس فهيا، ٍوىهنا أمه 

 حِي إىل آدص.

بي ًشُب ؿامل الاحامتع )إمِي دور اكمي( إىل اؾخبار أن اٌَلة ػاُصة احامتؾَة أو "يشء احامتؾي" ابدلرخة األوىل، 

عاً من اًسَوك الاحامتؾي، وجتس رؤًة )دور اكمي( ُشٍ ثـٍززاً ًِا يف أفاكر )حون دًوي( اذلي ًيؼص إىل اٌَلة بوظفِا من

وجيمؽ لك من )دور اكمي ودًوي وساسور( ؿىل أمهَة اًـالكة اًيت حصبط بني اٌَلة واذلَاة الاحامتؾَة، نٌل جيمـون ؿىل 
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              أمهَة اًرشوط الاحامتؾَة بوظفِا اإلظار املوضوؾي ٍمنو اٌَلة وثعورُا وثباٍهنا بدباٍن اجملمتـات اإلوساهَة.

 (100م، ص2002، )وظفة

ياك وهجة هؼص أدصى، ويه وهجة هؼص اًخفاؿََة اًصمًزة، اًيت ثؤنس ؿىل ادلور اًِام اذلي ثَـبَ اٌَلة سواًء يف  ُو

لول )حون ًوك(: إن اٌَلة يه األداة اٍىربى واًصابعة  ثعور اجملمتؽ واذلفاظ ؿَََ أم يف جضىِي األوضعة اذلُيَة ٌَفصد، ًو

موضوع اٌَلة من أمه ما ٌضري إًََ )بوردًو( يف إظار رأس املال اًثلايف من حِر أن اٌَلة ثـىس اًـامة ٌَمجمتؽ، نٌل أن 

 (51م، ص1999زلافة مـَية يف اجملمتؽ. )بسرات، 

ا ًلة ارلعاب األوىل مؽ األظفال، وأًضاً الاُامتم ابهخلاء  ذلا ًًبلي الاُامتم ابٌَلة، ودعوظاً اٌَلة اًـصبَة واؾخباُر

ياس بة ذاظة يف اًس يوات األوىل من أؾٌلرمه، وذكل ابالبخـاد ؾن اًربامج اًيت ثَجأ إىل اًـيف واذلسة مثي اًربامج امل 

اًلذي واًرسكة واٍهنب واًخـشًب، أو بصامج ارلَال املفصط، اذلي صصج اًعفي من ؿامل اًواكؽ اذلي ًـُش فَِ، ومن مث 

م ابًربامج اًيت ثبـر اًسـادة وحتلق األمن واألمان، واًيت جساؿس حياول ثلََس بـغ املواكف املثرية)...(، ونشا الاُامت

األظفال ؿىل مـصفة واكـِم واًخىِف مـَ، ونشكل اًربامج اًيت حمني ادلواهب اخملخَفة يف خشعَة اًعفي اكًربامج اًصايضَة 

 واًفٌَة......اخل.

ميىٌيا اًلول إن اإلهخاج يف اًخَفاز اًـصيب  دعوظاً يف ػي واكؽ بصامج األظفال يف اًلٌوات اًفضائَة اًـصبَة، حِر

اخملعط ًألظفال ما ٍزال مذواضؽ اذلجم واملوضوع، مؽ أن ؿسد األظفال يف اًوظن اًـصيب ٍاكد ًعي إىل هعف ؿسد 

رتثب ؿىل ذكل دلوء اًـسًس من اًلٌوات اًـصبَة إىل بصامج األظفال و"أفالم اٍاكرثون" املس خوردة ودلوء  اًساكن، ًو

من رشاكت اإلهخاج إىل "دبَجة" ُشٍ األفالم إىل اٌَلة اًـصبَة، ؿٌَلً بأن كاًبُهتا بـَسة لك اًبـس ؾن اًثلافة اًـصبَة،  اًـسًس

وثـمل األظفال اًـيف وارلصافة بساًل من أن ثـَمِم مفاُمي األذالق واًرتبَة اذلس ية، وثـًصفِم ابدلواهب املرشكة ٌَخارخي 

 (84، ص2004اًـصيب اإلساليم. )اًـزؾزي، 

ة اًيت ثـمتس ؿىل سـة كاموسَ اٌَلوي، وكسرثَ ؿىل اًخـبري  ة يف مسى ثصاء ثصوثَ اٌَلًو وحمتثي كسرة اًعفي اٌَلًو

اًواحض واًسَمي، فضاًل ؾن فِمَ ملسًوالت اٌَلة، وكسرثَ ؿىل اًخـبري هبا صفاُة، وأًضاً متىٌَ من اس خزسام ازلي 

 (269، ص1995اؾص. )ارلوادلٍ، واًرتاهَب ٌَخـبري ؾن األفاكر واملض

ة مكىون زلايف ومهنا: ياك ٍلوؿة من اًيخاجئ اإلجيابَة اًيت ثرتثب ؿىل ثصاء أو ثيايم اذلعَةل اٌَلًو  ُو

ازدايد ارلربات واًخجارب واملِارات واملـػارف اًػيت ٍىدسػ هبا اًفػصد، وابًخػايل زايدة احملعػول اًفىػصي واًثلػايف  -1

 واًفين اًـام.

ة اًيت حمتثي يف اهفذاح اًضرعَة ؿىل ما حيػَط هبػا، وثيػايم قٍصػزة الاحػامتع دلهيػا، ومػن مث منػو اآلاثر اًيفس َ -2

روح األًفة وادلصأة األدبَة واًثلة ابًيفس، فاإلوسان اذلي ًلي حمعوهل من أًفاظ اٌَلة وظَلِا، ًلي حمعوهل اًفىصي، نػٌل 

 مـِم.ثلي كسرثَ ؿىل اًخـبري، وؿىل اًخواظي مؽ اآلدٍصن واًخىِف 

ػة مبػا ٌسػاؿس ؿػىل فِػم وإدراك نثػري ممػا ًلػصأ إذا اكهػت دلًػَ  -3 اجساع حعَةل اًفصد من األًفاظ واًرتاهَب اٌَلًو

لػة اٍىذابػة أو اٌَلػة اًفعػحى يف  اًلسرة ؿىل اًلصاءة، ألن ُياك ثوافلاً وثلاراًب بني ًلة اًخزاظب أو ًلػة ازلِػور اًـامػة، ًو

ة، فىثرياً ما ًخساول اًياس وذاظة املثلفني مهنم يف ًلػهتم اًَومِػة مفػصدات وظػَلاً نثري من الاس خـٌلالت واًرتاهَب اٌَ لًو

 ًفؼَة فعَحة.

هدِجة ًخىصار الاثعال ابآلدٍصن واجساع ركـة ُشا الاثعال وممارسة الاحذاكك، فػإن احملعػول اٌَفؼػي املخػوفص  -4

ثيوؿَ حفسب، وإمنا ًؤدي أًضػاً إىل حـػي املفػصدات ًعبح أنرث ثساواًل، وذكل ال ًؤدي إىل حاكثص ُشا احملعول واجساؿَ و 
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واًرتاهَب واًعَف واألساًَب املىدس بة أنػرث حضػوراً يف اذلُػن وأنػرث بػصوزاً وخػالًء يف اذلاهػصة، ممػا جيـَِػا أنػرث ظالكػة 

 وسالسة يف اًخـبري، وابًخايل أنرث هتَؤاً ًإلبساع اًفىصي.

هت ابًلابََة ؿىل اًخىِف واًلسرة ؿىل اإلبساع وؿىل األداء واإلًلاء زايدة اًلسرة ؿىل اًخفامه مؽ اآلدٍصن إذا اكرت  -5

ـمي اًياكسة، بياء اًضرعَة الاحامتؾَة ؿىل ما ٌساؿس اًفين اًبََف، ويف  اًفصد، اًلِادًة املؤثصة اًفـاةل دلى اًصوح ذَق ؿىل ًو

 (62-59ص ،1996 )املـخوق، ًة أًضاً.والاحامتؾَة واذلضار  اًضرعَة وامليافؽ املعامؽ من صم حتلِق ٍىثري بال ذكل

بياًء ؿىل ما س بق.. ًربز سؤال مفادٍ ُي ٌساؿس اًخَفاز ؿىل ثـمل اٌَلة؟ وما دور األرسة يف ُشا الاجتاٍ؟ وما ثأزري 

 لك ذكل ؿىل زلافة اًعفي؟

 ًلس حاًوت اًـسًس من ادلراسات اإلخابة ؿىل ُشٍ اًدساؤالت، ًوـي من أبصزُا:

ان حسني اذلَواين يف ؿامدراسة كامت هبا م -1 املِارات اًيت ثـىسِا بصامج األظفال يف اًخَفاز بـيوان: " م1998 ُص

ن ٌَصسوم املخحصنة امللسمػة ؿػىل ، وكس اس خزسمت اًباحثة حتََي املضمواملرصي ًعفي ما كبي املسرسة، دراسة حتََََة"

 اًلٌوات األوىل واًثاهَة واًثاًثة يف اًخَفاز املرصي ومن أبصز اًيخاجئ اًيت ثوظَت إٍهيا ُشٍ ادلراسة:

 أن اٌَلة اإلجنَزًية واٌَلة ادلارخة كس س َعصات ؿىل فلصات اًربامج حمي ادلراسة. -

ًلاةمني ابالثعال من حِر هعَبَ من املساحة أن اإلظار ارلَايل ُو اإلظار اذلي اس خحوذ ؿىل اُامتم ا -

 اًزمٌَة اًيت احذَِا ؿىل ارلارظة اًرباجمَة.

 (115، ص2001أن اًلامئ ابالثعال أقفي إقفااًل ٍاكد ٍىون اتماً وػَفة اًرشح و اًخفسري. )اذلَواين،  -

فال يف اًخَفاز املرصي من ذالل ما س بق هالحغ أن اًباحثة سـت ٌَخـصف ؿىل املِارات اًيت ثـىسِا بصامج األظ

ًعفي ما كبي املسرسة وذكل من ذالل حتََي مضمون بصامج اًلٌوات األوىل واًثاهَة واًثاًثة دلورة اكمةل، يف حني أن 

دراسدٌا سوف ثأذش مٌحى آدص يف ادلراسة فِيي سدمت ؿىل ؾَية من اًعالب يف اًعف األول من اًخـَمي األسايس، 

ة ٌَعفي.ٌَخـصف ؿىل دور اًخَفاز يف إث  صاء اذلعَةل اٌَلًو

وكػس ُػسفت ُػشٍ  "ثأزري اًصسوم املخحصنة املس خوردة ؿىل اًعفي اًلعػصي "دراسة كامت هبا ًًووٍ راصس، بـيوان  -2

 ادلراسة إىل مـصفة مسى ثأزري أفالم "اٍىصثون" املس خوردة ؿىل اًعفي اًلعصي.

و ثَمَشة حبَر حىون اًـَية ممثةل ٌَعف  ثَمَشاً  30وكس أحًصت ُشٍ ادلراسات ؿىل ؾَية من األظفال ؿسدمه 

" من مسَسي "  11-10-9س يوات " وأذشت أًضاً ؾَية ًخحََي املضمون من زالث حَلات "  9اًثاًر الابخسايئ " 

 اًبوهميون " ومن أبصز اًيخاجئ اًيت ثوظَت إٍهيا ُشٍ ادلراسة ما ًًل:

ًـام، إذ حفَت اذلَلات ارلاظة ٌَخحََي أن األًفاظ املس خزسمة يف املسَسي اكهت انبَة ؾن اذلوق ا -

 ابس خزسام األًفاظ اًسُئة واًسب واًض مت مثي "فىت مذبجح، اي قيب، مصاوغ، اًسُئون أمثاهل".

 ؿسم وحود مـَومات ثثلِفِة ثضاف إىل رظَس اًعفي املـصيف أو حصبعَ ابًواكؽ. -

 اهخعار ارلري ؿىل اًرش.أن اًلمية اًـامة اًيت ًـخلس أن املسَسي بعفة ؿامة حيصص ؿَهيا يه  -

ارلَال اًالؿَمي أو كري اًبياء اذلي ًربز يف املسَسي، وأبسط ما ٍمتثي فَِ ذكل أن "اًبوهميوانت"  -

 (59، ص2002خمَوكات قًصبة. )راصس، 

يف ُشٍ ادلراسة كامت اًباحثة بأذش ؾَية من األظفال يف اًعف اًثاًر الابخسايئ )األسايس(، يف حني هخوخَ من 

ٍ ادلراسة إىل ظَبة اًعف األول ملـصفة اخملزون اٌَفؼي، واٌَلوي، كبي أن حىون املسرسة كس أسِمت يف ُشا ذالل ُش

 ادلاهب بضلك أنرب، نٌل ُو مفرتض دلى ظَبة اًعف اًثاًر ابمللارهة بعَبة اًعف األول، ابإلضافة إىل ؾيرص اًسن.
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من مسَسي األظفال "اًبوهميون" ٍيك ثخوظي إىل  نٌل أن ُشٍ ادلراسة كس أذشت بعًصلة حتََي املضمون ذلَلات

ثأزري اًصسوم املخحصنة املس خوردة ؿىل اًعفي اًلعصي، دون حتسًس جملاالت اًخأزري، يف حني ثلذرص دراسدٌا ؿىل اًخأزري 

 اٌَلوي دلى اًعفي اٍميين يف اًعف األول من املصحةل األساس َة، ومن ذالل امللابةل.

وُػسفت  "اًـالكة بني األظفال اًـصب واًخََفًزػون"،  بـيوان:2002ًل ؾبس اجملَس، ؿام ادلراسة اًيت كامت هبا ًَ -3

ادلراسة إىل حتسًس مسى اًخعور اذلي حسث يف اًـالكة بني اًعفي اًـصيب واًخََفًزون، يف ضػوء اًفئػات اًـمًصػة اخملخَفػة 

املصاُلة املخأدصة  -س ية  15- 12املبىصة من املصاُلة  –س يَ  12-6اًعفوةل املخأدصة من  -ٌَعفي: ظفي ما كبي املسرسة

 س ية. 18- 15من 

ويه دراسة وظفِة، اؾمتست ؿىل اًخحََي اٍمكي واٍىِفي ٌَبحوث وادلراسات املَساهَة اًيت أحًصت حول اًـالكة 

أظفال  بني اًعفي اًـصيب واًخََفًزون، وكس ثوظَت ادلراسة إىل أن ُياك ارثفاع واحض يف مذوسط ساؿات املضاُسة ؾيس

ساؿة ًومِاً، يف حني ٌضاُس ما ًلصب من زَيث أظفال ما كبي املسرسة اًخَفاز مؽ بلِة أفصاد  4.4ما كبي املسرسة إذ بَلت 

األرسة دعوظاً األم، ومتثَت أبصز ثأزريات اًخَفاز ؿىل ظفي ما كبي املسرسة يف املَي إىل ثعبَق ما ثـَمَ من اًخَفاز، 

 (159–153،ص2002اجملَس، )ؾبساًعفات الاجيابَة. ذات اًخوحس مؽ بـغ اًضرعَات إىل فةابإلضا وثـمل كمي احامتؾَة،

"ثػأزري بػصامج بـيػوان:  2006-2005دراسة كام هبػا ظػالح ادلٍػن أمحمػس َلػس ازلػاؾي يف ظػيـاء فػ  بػني ؿػايم  -4

ثػأزري بػصامج األظفػال   ، وكػس ُػسفت ُػشٍ ادلراسػة إىل اٍىضػف ؾػناألظفال واًخَفاز ؿىل ثالمِش املصحةل األساس َة "

 اًخَفاًزة ؿىل ثالمِش املصحةل األساس َة واًـمي ؿىل ثـسًي اًسَبَات.

َاء األمور واألدعائَني الاحامتؾَني وثالمِش يف املصحةل األساس َة، وكس  وكس أحًصت ُشٍ ادلراسة ؿىل ؾَية من أًو

َاء األمور يف الاس خبِان املفذوح" " 60"ًَاء األمور يف الاس خبِان امللَقف ؿسد أو " مبحوث، ونشكل ب1000َبَف ؿسد أًو

 " مبحوزني، ونشكل ؾَية من اًعالب 10 مبحواًث، أما ابًًس بة ًألدعائَني فلس بَف ؿسدمه يف الاس خبِان امللَق"

 " ظاًباً، وكس ثوظَت ادلراسة إىل ؿسة هخاجئ من أبصزُا: 50( س ية بَف ؿسدمه " 12(س يوات حىت )9)

  حمنَة اًرثوة اٌَلوًة ٌَعفي.جسِم بصامج األظفال يف -

 ثفِس بصامج األظفال يف ثـَمي اًعفي ظصق اًخـامي مؽ اآلدٍصن وحـهل احامتؾَاً حيب اًخـاون مؽ اآلدٍصن. -

 اس خزسام أنرث من حاسة يف اًخـَمي ًؤدي إىل ثثبِت املـَومات يف ذُن املخـمل. -

 (150، ص2006 س  ئ ؿىل اًعفي.)ازلاي،وحود كٌوات ٌس خفِس مهنا اًعفي، نٌل أن ُياك كٌوات ذات ثأزري -

بياًء ؿىل ما س بق فإن ما ميزي دراسدٌا ُو الادذالف يف سن ؾَية األظفال حِر اكذرصت ؾَية اًبحر ؿىل 

( س ية، نٌل 12( س يوات حىت )9األظفال ما بني سن ارلامسة واًسادسة ف  ثياًوت ادلراسة اًسابلة ؾَية من سن )

و مـصفة ثأزري بصامج األظفال ؿىل ثالمِش املصحةل األساس َة ف  حصنز دراسدٌا ؿىل ثأزري اًخَفاز اجتِت ادلراسة اًسابلة حن

 ؿىل األظفال من حِر اٌَلة فلط.

 مفاهيم ومصطهحات اندزاسة:
ُو وس َةل من وسائي الاثعال ابزلاُري، واًيت حمتزي بلسرهتا ؿىل هلي املضامني اإلؿالمِة اخملخَفة  اًخَفاز: -

واًعورة يف وكت واحس ويه من أمه اًوسائي اًسمـَة اًبرصًة ًالثعال ابزلاُري ؾن ظًصق بر بصامج مـَية.  ابًعوت

خىون لكفغ من ملعـني ٌُل: (7، ص2002)اًلحعاين،   ًو

 TELE من بـَس" ومـياُا"VISION "أي مبـىن اًصؤًة اًلادمة من بـَس ومـياُا "رؤًة.  
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أهَ: "ظًصلة إرسال واس خلبال اًعورة املخحصنة مؽ اًعوت املعاحب ًِا ؿرب وميىن أن هـصف اًيؼام اًخَفازي ب

ىون بشكل مضِساً اكماًل فِو  موخات وِصوملياظُس َة، ومـىن ذكل أن اًخَفاز جيمؽ بني اًضوء واًعوت واذلصنة، ٍو

 (239م، ص1999ذالظة إماكانت اًصادًو واًسُامن. )املسَمي، 

مؼاُص اًخعور اًخىًٌوويج يف جمال الاثعال، هسَوك ؿَمي ًخأهَس إرصار مؼِص من  اًبر اًخَفازي اًفضايئ: -

اًلوى اٍىربى ؿىل ممارساهتا يف اًلزو اًثلايف ٌَوظن اًـصيب. نٌل ًُـصف بأهَ وس َةل اثعال هممهتا ثلسمي ذسمات الاثعال 

 امليازل دون فصض ركابة حمََة ؿَهيا ؿرب اًلٌوات اًخَفاًزة ؾن ظًصق أمقار اًبر املبارش إىل أهجزة الاس خلبال اًخَفازي يف

  (.17، ص2004)اًرشحيب، 

ُو ذكل اًضلك املـس دعَعاً يف ضوء اسرتاثَجَة مصسومة بسكة من كبي اًلامئ ؿىل ثكل اًربامج  اًربانمج: -

ملخَلي ًَلسم ؿىل صاصة اًـصض يف فرتات اًبر املوخَ إىل فئة مـَية مذضمياً فلصات مذـسدة ومذيوؿة هتسف إىل إفادة ا

 (31، ص2002حصبواًي أو حصفهيَاً أو احامتؾَاً أو ثـَميَاً أو كري ذكل. )اذلعايم، 

لعس هبا ارلربات اخملخَفة اًيت ثلسهما ثكل اًربامج يف فرتة زمٌَة حمسدة، بلعس حمنَة  بصامج األظفال اًخَفاًزة: - ًو

ن الاس خلالل والاؾامتد ؿىل اًيفس يف املواكف همارات األظفال يف اجملاالت اًضرعَة والاحامتؾَة هبسف حتلِق كسر م

اذلَاثَة اخملخَفة، ؿىل اؾخبار أهنا ثياسب منومه اًـلًل املـصيف، وثـاجل مضالكهتم، وثـرب ؾن املصحةل اًـمًصة اًيت 

 (52م، ص1998ًـُضوهنا.)إبصاُمي، سَ ن، 

 (154، ص2005. )ازلاؾي، ُو ذكل اًخلري اذلي ًعصأ ؿىل سَوك مس خلبي اًصساةل اإلؿالمِة األثص: -

يه املصحةل اًيت ميص هبا اإلوسان مٌش اًوالدة إىل اًثامٌة ؾرشة وثدسم ابملصوهة حِر ٍىدسب فهيا املصء  اًعفوةل: -

اًـادات واملِارات والاجتاُات اًفـََة والاحامتؾَة واذلس َة ويه األساس اذلي ثبىن ؿَََ خشعَخَ يف 

 (710، ص2005املس خلبي.)اإلرايين، 

ذكل اٍلك املصهب من املـارف، واًـلائس، واًفن، واألذالق، واألؾصاف، ولك ما ٍىدس بَ اإلوسان بوظفَ  ًثلافة:ا -

 (66، ص1948ؾضواً يف جممتؽ ما. )خَىب، 

س خـمَوهنا يف اًخفامه  اٌَلة: - ؾبارة ؾن ٍلوؿة من اًصموز، ثـارف اًياظلون هبا ؿىل دالةل ومـىن لك رمز مهنا، ٌو

                        حيلق من ذالًِا اإلوسان الاثعال ابآلدٍصن. SYMPOLIC SYTEMا ثـصف بأهنا وسق رمزي بُهنم. نٌل أهن

 (44، ص1996) ص خا، 

، همٌل اكهت مبسعة، وكًصبة من اٌَلة املس خـمةل، ويه ًلة نخابَة يف األكَب يه اٌَلة اًسَمية اٌَلة اًفعحى: -

لة األدب ادلَس، نٌل ثععيؽ أداة ٍىذابة نثري من فٌون اًلول األدصى ؿىل  األمع، وحمتثي يف ًلة اًخأًَف اًـَمي ًو

ا.  مس خوى كويم، ؿىل حنو ما ًؼِص يف اًعحافة واًصسائي واملاكثبات اًصمسَة، وكرُي

ا، مما جيـَِا ثبسو يف ظورة موحسة يف مجَؽ  ًوِا ممزيات أظََة نلواؿس اإلؾصاب، واًخرصًف، والاص خلاق، وكرُي

ِشا فِيي جسمى ابٌَلة املضرتنة ٌَـصب أوأرخاء اً  (207،ص1999ؿًل، -اٌَلة اًـامة ٌَبالد اًـصبَة.)خاد وظن اًـصيب، ًو

ويه اًيت جتصي ؿىل أًس ية اًياس دون ثلِس بلواؿس اٌَلة اًـصبَة اًسَمية، من حنو، ورصف،  اٌَلة ادلارخة: -

ا، ويه ختَو من مؼاُص اًخأهق، ٍوىهنا يف اًوكت هفسَ ثمن   ؾن زلافة، وثفعح ؾن ذربة.وكرُي

ويه أداة اًخـبري ؿىل املس خوى احملًل اًضَق، ويه ذات ظور ؿسة ختخَف ف  بُهنا ابدذالف األكعار اًـصبَة، 

وابدذالف األكاًمي يف اًوظن اًـصيب اًواحس، ويه ًلة اذلسًر يف اذلَاة اًـادًة، يف املزنل، واًضارع، واًسوق، ولك ما 

 (207، ص1999ساين اًـام ابمليعلة احملََة املـَية. )خاد، ؿًل، ًخعي ابًسَوك اإلو 
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ًُست أداة ٌَصبط اًثلايف أو اًفىصي بني اًبالد اًـصبَة، وثـصكي ص َوع الاثعال اإلؿاليم يف أكعار  اٌَلة اًـامِة: -

 (208م، ص1999اًوظن اًـصيب، وحتس من ثأزريٍ املًضور، ويه اًـبارات ادلدِةل واملبخشةل واًِابعة.)خاد، ؿًل، 

  :اندزاسةمنهجية 
ثشُب اٍىثري من الاس خعالؿات وأوراق اًـمي اًبحثَة، حنو اس خزالص مجةل من املؤرشات اًيؼًصة، حول 

ا يف ُشا اًواكؽ من ؿسهما، أو  كضَة مـَية، ومن مث ظصح ُشٍ املؤرشات ؿىل اًواكؽ اجملمتـي، الس خزالص مسى ثوافُص

اسة اًيت بني أًسًيا سارت يف هفس ُشا الاجتاٍ، حِر خاءت اس خزالظاً مبارشاً مالءمة بـضِا ؿىل األكي.. وادلر 

 ٌَمؤرشات من ذالل اًواكؽ اذلي ميثي حمور الاُامتم ُيا.

حِر مت الاؾامتد ؿىل اس خعالع آراء ٍلوؿة من األظفال )ؾَية اًبحر( ابس خزسام املهنج  اًوظفي اًخحًََل، 

، 2001راسة وجضرَعِا وإًلاء اًضوء ؿىل حواىهبا اخملخَفة )ذاظص "وآدصون"، اذلي هيسف إىل وظف اًؼاُصة حمي ادل

(، وذكل من ذالل امللابةل اًبس َعة اًلاةمة ؿىل دًَي امللابةل، وكس متثَت ُشٍ اًـَية بأربـني ظفاًل، مت ادذَارمه 278ص

أًُل(، اذلٍن مل ًَخحلوا مبصحةل ابًعًصلة اًـضوائَة اًبس َعة من ظَبة اًعف األول من اًخـَمي األسايس )حىويم، و 

اًخـَمي اٍمتَِسي )اًصوضة، واٍىذاثُب(، واذلٍن متخكل أرسمه أهجزة اًخلاط اًبر اًفضايئ. وكس مت ادذَارمه من ؿسد من 

مسارس مسًٍصة املؼفص يف مسًية ثـز، ومتت امللابالت ذالل فرتة ثلارب اًضِص. وكس دضـت األداة )دًَي امللابةل( ًلِاس 

اًؼاُصي من ذالل ؾصضِا ؿىل ؿسد من األساثشة احملمكني يف كسم ؿمل الاحامتع جبامـة ثـز، ومت إحصاء  اًعسق

املخبـة يف مثي ُشٍ اًعصق اإلحعائَة اًوظفِة  اًخـسًالت ؿَهيا بياًء ؿىل مالحؼات احملمكني، وكس مت اس خزسام

ة واًًسب، املمتثةل جبساول اًخىصارو  ادلراسات ًخحََي اإلحعايئ اًَسوي هؼصاً ًعلص جحم اًـَية. ومن ، من ذالل ااملئًو

 مث مت ثعممي ادلساول مبا ًخالءم مؽ اُساف ادلراسة، ابإلضافة إىل ادذبار مصبؽ اكي ٌَـالكة بني مذلريات ادلراسة.

 اننتائج:
ا من ميىٌيا ٌَوُةل األوىل أن هوافق ؿىل أن اًخَفاز ٌساؿس ؿىل ثـمل اٌَلة، واندساب بـغ اًلمي، واً  سَوهَات وكرُي

ارلربات، ابؾخبارٍ ميثي جممتـاً مذاكماًل ابًًس بة ٌَعفي، من ذالل اًعوت واًعورة واذلصنة وثيوع اًضرعَات اًيت 

ًلسهما، ومن ُشا امليعَق ميىٌيا اًلول: إن اًخَفاز ميىن األظفال مجَـاً من اندساب زلافة مـَية، كس حتخوي ؿىل اهـعافات 

 قصبَة صاذة.

َئات اًضرعَات اإلميائَة ذلا اك ن من األفضي أن هرتك اًعفي ًلول ما ٍصى، ٌورشح بضلك صفوي ثرصفات ُو

اًيت ٌضاُسُا ؿىل اًضاصة، وأن ٌسمي األص َاء بأسٌلهئا، وابمللابي اًخـصف ؿىل اس خجابخَ يف ػي اإلنثار من ؾصض 

ًضلي هبا ؾن اإلظلاء إىل مـعَات اًيط، ذلكل وحب ؿََيا اًخوكف بني ُشٍن  اًعور اًخَفاًزة اًيت ًيجشب ًو

 األمٍصن.. فبست أبصز اًيخاجئ اًيت مت اًخوظي إٍهيا ممتثةل ف  ًًل:

قَاب دور األرسة يف مذابـة ومصاكبة مضاُسات أظفاهلم اًخَفاًزة، يف ػي الاؾخلاد بأن اًخَفاز ال ًَـب إال دور  -

ؿىل مرصاؾََ أمام األظفال الدذَار ما ًودون مضاُسثَ، حِر  اًدسََة واًرتفَِ، األمص اذلي أدى إىل حصك اًباب مفذوحاً 

%(، األمص اذلي كَي من فصص جتاذب اذلسًر 85بَلت وس بة األظفال اذلٍن صخارون اًربامج اًيت ًفضَون مذابـهتا )

 َة اًعفي.واإلهعات آلراء اًعلار، وممارسة أظول اًرتبَة واًخوحهيات اًسَمية، اًيت ثؤثص إجيااًب يف سَوهَات وخشع 

اًل أمام 80اإلرساف يف ثَلي مواد اًخَفاز، حِر ًليض ما وسبهتم ) - %( من األظفال املس خجَبني وكذاً ظًو

صاصات اًخَفاز مبخوسط ملسارٍ مخس ساؿات ًومِاً، فبست مضاُسة اًخَفاز جس هتكل وكت األظفال مما ًؤثص ؿىل 

ا.وضاظات أدصى أنرث أمهَة مثي اًلصاءة، واٌَـب، واًيوم، و   املياكضة، وكرُي
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قَاب دور األرسة ف  ًخـَق بوضؽ بصانمج دكِق ومٌؼم ًألظفال ًخـَق بأوكات وساؿات مضاُسة اًخَفاز،  -

و ما ثبني دلى ما وسبهتم )  %( من املس خجَبني.  90حبَر ال ًؤثص ؿىل ساؿات هوهمم، يك ًأذشوا كسعاً من اًصاحة، ُو

ة دلى األظفال  - %( مل ٌس خفِسوا سوى بضلك 50حِر أن كاًبَة أفصاد اًـَية بًس بة )حمسودًة الاس خفادة اٌَلًو

بس َط من مضاُساهتم اًيت حصنزت ؿىل أفالم اٍاكرثون، ودعوظاً كري اًياظلة مثي "ثوم وخريي"، اًيت ثـمتس ؿىل 

اٌَلوي، ابإلضافة اذلصنة بضلك اتم، ٍوىهنا حتلق املخـة واًدسََة ألًوئم األظفال، دون أن متثي أمهَة يف خاهب اًخىوٍن 

( ذات Space toon, mbc3, Teenzإىل حصنزي األظفال ؿىل مذابـة ٍلوؿة حمسودة من اًلٌوات واًربامج املخرععة )

اًرتنزي ؿىل ؾيرصي ارلَال واإلاثرة، من ذالل بـغ اًربامج اًيت ثَجأ إىل اًـيف مثي اًلذي واًرسكة واٍهنب واًخـشًب، 

ي صصج اًعفي من ؿامل اًواكؽ اذلي ًـُش فَِ، ومن مث حياول ثلََس بـغ املواكف املثرية أو بصامج ارلَال املفصط، اذل

)اٍمنص امللٌؽ، سابق والحق، ُزمي اًصؿس...(، ويه يف كاًبُهتا بصامج بـَسة ؾن زلافة وثوهجات اجملمتـات اًـصبَة 

 ، دون اًخـسًي يف مضامِهنا املصئَة.واإلسالمِة،  هوهنا يف األظي إهخاج قصيب، ثمت حصمجخَ إىل اٌَلة اًـصبَة

%( إىل 65اإلسِام اًضئَي ٌَخَفاز يف حمنَة احملعول اٌَلوي ًألظفال، حِر دلأ كاًبَة األظفال بًس بة ) -

اًخحسث بَلة ؿامِة، وأحِااًن دارخة، ذالل امللابالت، ؾيس رشح أحساث ثخـَق مبضاُساهتم واًربامج اًيت ًفضَوهنا، نٌل 

ة من ذالل مسى ثصاء ثصوثَ كَب ؿَهيم اًخَـمث  وؿسم ادلصأة واًعالكة يف اٍالكم، يف حني ثخجسس كسرة اًعفي اٌَلًو

ة اًيت ثـمتس ؿىل سـة كاموسَ اٌَلوي، وكسرثَ ؿىل اًخـبري اًواحض اًسَمي، فضاًل ؾن فِمَ ملسًوالت اٌَلة، وكسرثَ  اٌَلًو

و األمص اذلي بسا ؿىل اًخـبري هبا صفاُة، وأًضاً متىٌَ من اس خزسام ازلي و  اًرتاهَب ٌَخـبري ؾن األفاكر واملضاؾص، ُو

 كائباً دلى ُشٍ اًلاًبَة من املبحوزني.

%( من املس خجَبني اذلٍن اس خزسموا ًلة فعَحة من ذالل بـغ اٍلكٌلت، 25وحود حاالت كََةل )بًس بة ) -

ة خسًسة، ومن ة.مما ٌضري إىل قَاب اًخلََس اٌَلوي اًفـال واندساب مفصدات ًلًو  و ثصوهتم اٌَلًو

حمسودًة اندساب همارات الاس خـساد ٌَلصاءة واٍىذابة، وضـف اًلسرة ؿىل متَزي اذلصوف واٍلكٌلت وثخابؽ  -

ثوظَالهتا وأصاكًِا ودعائعِا وأظواهتا، هؼصاً ٌَرتنزي ؿىل مذابـة ومضاُسة اًربامج ذات اًعابؽ اًرتفهييي اًبحت، حبثاً 

و ما ثبني من ذالل )ؾن اًدسََة املصثبعة ابمللامصة،  ة، ُو لاً، دون الاهدباٍ ٌَمضامني اٌَلًو %( 65واًعورة األنرث جضًو

 من املس خجَبني.

%( ًالُامتم األرسي املمتثي يف مذابـة مسى حزود اًعفي خبربات 80ًفذلس كاًبَة األظفال املس خجَبني بًس بة ) -

ة بأن ًُعَب مٌَ حصدًس ما ٌضاُسٍ وما ٌسمـَ من مفاُمي،  حِة ومعََة، ونشكل ؿسم جضجَـَ ؿىل املٌلرسات اٌَلًو

والاس خجابة اٌَفؼَة ًفلصات من اًربامج، مؽ بَان املواكف اًيت جس خزسم فهيا ثكل األًفاظ واًخـبريات واملفاُمي، ابإلضافة 

سمه ؿَهيا. لك ذكل يف ػي اًخلََي م ن صأن إىل قَاب اًرتنزي ؿىل ثـمل األظفال سَوهَات احامتؾَة مصقوب فهيا وثـًو

اًخَفاز من كبي اٍىبار، واًيؼص إًََ بوظفَ أداة ٌَدسََة ال أنرث، مما ًسفؽ األظفال إىل ظَب اًدسََة بسرخة أنرب من 

 الاُامتم بـمََة اًخثلِف.

قَاب اآلاثر اًيفس َة اًيت حمتثي يف اهفذاح اًضرعَة ؿىل ما حيَط هبا، وثيايم قٍصزة الاحامتع دلهيا، ومن مث منو  -

ة وادلصأة األدبَة واًثلة ابًيفس، نٌل بصز خََاً ضـف اًلسرة ؿىل اًخـبري وؿىل اًخواظي مؽ اًباحر، بفـي روح األًف

ةل، ضـف اخملزون اٌَلوي، و ما بس رمغ ساؿات املضاُسة اًخَفاًزة اًعًو  من املس خجَبني. %(75)ا خََاً دلى ما وسبهتمُو

وت حصة اًفصضَة اًيت اهعَلت مهنا ادلراسة، إالّ أهَ ؿىل اًصمغ ميىٌيا من ذالل ُشٍ اًيخاجئ يف ٍلَِا اس خزالص زب

من ُشٍ املؼاُص اًسَبَة اًيت متت اإلصارة إٍهيا يف س َاق اًيخاجئ اًسابلة، إالّ أن ذكل ال ًـين قَاب بـغ مؼاُص األثص 
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و اذلي متثي يف اذلصص ؿىل الاس امتع ًألانص َس، وحفؼِا وحصدًسُا، ويه يف مـؼمِا  اإلجيايب ٌَخَفاز دلى املبحوزني، ُو

 أانص َس ابٌَلة اًفعحى، سواء اكهت ذات ظابؽ دًين، أم أرسي ًخـَق ابآلابء واألهمات، أو ذات ظابؽ وظين.

 انتىصيات:
ة جسَط اًضوء ؿىل ادلور اًِام واألسايس ًألرسة يف ثوحَِ مضاُسات األبياء اًخَفاًزة  - اًلِام حبمالت ثوؾًو

 صخاهتا ًخلِميِا، وثـسًي مـعَاهتا مبا ًخالءم مؽ ارلعوظَة اًثلافِة ٌَمجمتؽ.واإلرشاف ؿَهيا، ومذابـة خم

اًلِام بسراسات حتََََة ملضامني اًربامج اًيت ًمت ؾصضِا من ذالل اًلٌوات املخرععة، اًيت جس هتسف األظفال،  -

 وحتسًس املالمئ مهنا ًخوحَِ األظفال حنو الاس خفادة مهنا.

اًالزمة واملمىٌة سلاًة األظفال مما ًخَلوهَ من اجتاُات سَبَة من ذالل مضاُساهتم  اختاذ اإلحصاءات واًخسابري -

 اًخَفاًزة، سواء ؿىل املس خوى األرسي، أم اجملمتـي، اًصمسي أم اًضـيب.

اؾخبار ُشٍ ادلراسة املخواضـة مبثابة هلعة اهعالق حنو اًلِام ابملًزس من ادلراسات ذات اًعةل بلضااي اًعفوةل،  -

 اً إساءة مـامةل األظفال مبرخَف أهواؾِا: ادلسمَة، وادلًس َة، والاهفـاًَة، واإلٌُلل.دعوظ
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 انمساجغ:
، دراسات يف س َىًووحِة اٍمنو واًعفوةل واملصاُلة، 1998إبصاُمي، سَ ن، فًِوَت فؤاد وؾبس اًصمحمن س َس،  -

صاء اًرشق، اًلاُصة.  مىذبة ُز

 ة، مًضورات مؤسسة اًبَان، ديب.، كضااي إؿالم1988ِأبو إظبؽ، ظاحل،  -

م، ؿمل الاحامتع اًثلايف ومضلكة اًضرعَة يف اًبياء الاحامتؾي، مًضورات دار 1982إسٌلؾَي، كبارى َلس،  -

 املـارف، اإلسىٌسًرة.

 ثـز. خامـة ثـز، مؤمتص اًعفوةل اًوظين األول، اإلؿالم يف حىوٍن خشعَة اًعفي، ، أثص2005ملَاء حيىي،اإلرايين، -

 ، ادلار اًـَمَة ودار اًثلافة، مّعان.1، أثص وسائي اإلؿالم ؿىل اًعفي، ط2001َب، إبصاُمي )وآدصون(، ارلع  -

 ، معابؽ وزارة اًرتبَة واًخـَمي، ظيـاء.1، دعائط زلافة األظفال، ط1995ارلوادلة، َلس َلود )وآدصون(،  -

يَني حنو اًبر اًخَفًزوين اًفضايئ وؿالكهتا ، اجتاُات اآلابء واألبياء اٍمي 2004اًرشحيب، هبِةل ؾبس اٍىصمي،  -

 ببـغ املخلريات، رساةل ماحس خري، خامـة ظيـاء، ظيـاء. 

، اًلٌوات اًفضائَة يف ؾرص اًـوملة "اًثلافة اًوافسة، وسَعة اًعورة"، 2004اًـزؾزي، ودًؽ َلس سـَس،  -

 مًضورات وزارة اًثلافة، ظيـاء.

 ون وأثصٍ ؿىل اًخًض ئة الاحامتؾَة ًألظفال، دراسة كري مًضورة، ثـز.، اًخَفًز2001اًلحعاين، ابدسام محمود،  -

 اًـصبَة املخحسة. اإلمارات وادلراسات، مصنز اًبحوث ،1واًعفي،ج اًخَفًزون م،1998وآدصون(، فاظمة،اًلََين) -

 ، مسذي إىل اًصادًو واًخَفًزون، دار اًـصيب، اًلاُصة.1999املسَمي، إبصاُمي ؾبس هللا،  -

 م، دميلصاظَة اًخـَمي يف اًفىص اًرتبوي املـارص، دار كباء، اًلاُصة.1999ي، بسران، ص ب -

 ، دار اًفجص، اًلاُصة.1، اًربامج اًثلافِة يف اًصادًو واًخَفًزون، ط1999خاد، ؿًل، مسري وسامَِ أمحمس،  -

 ت.م، دراسات يف اجملمتؽ واًثلافة واًضرعَة، دار اٍهنضة اًـصبَة، بريو1984خَب، ؾبس اًصزاق،  -

 ، دار اًفجص، اًلاُصة.1م، اًربامج اًثلافِة يف اًصادًو واًخَفًزون، ج1999خاد، ؿًل، مسري وسامِة أمحمس،  -

 م، اٌَلة اًـصبَة يف اًـرص اذلسًر كضااي ومضالكت، دار كباء، اًلاُصة.1998جحازي، َلس فِمي،  -

ؾَة، املىذب ادلامـي ، اًبحر الاحامتؾي يف ارلسمة الاحامت2001ذاظص، أمحمس مععفى )وآدصون(،  -

 اذلسًر، اإلسىٌسًرة.

 م، س َىًووحِة اٌَلة واًعفي، دار اًفجص اًـصيب، اًلاُصة.2003سَ ن، اًس َس ؾبس اسلَس،  -

، اًعفي واًخَفًزون، حصمجة ؿًل وظفَ وفاضي حٌا، مًضورات وزارة 1996صاًفون، مرًيَ )وآدصون(،  -

 اًثلافة، دمضق. 

 حامتع اٌَلوي، مؤسسة ص باب ادلامـة، اإلسىٌسًرة.، ؿمل الا1996ص خا، اًس َس ؿًل،  -

 ، املىذبة األاكدميَة، اًلاُصة.3م، ؿمل اًيفس اٌَلوي، ج1995ؾعَة، هوال َلس،  -

 م، اجملمتؽ وكضااي اٌَلة، دار املـصفة ادلامـة، اإلسىٌسًرة.1995ؿَون، َلس اًس َس،  -
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 اندوزيات:
"، جمةل لكَة ةاملصحةل األساس َاألظفال اًخَفًزوهَة ؿىل ثالمِش  ازلاؾي، ظالح ادلٍن أمحمس َلس، ثأزري بصامج -

 .2005، ظيـاء، 28اآلداب، اًـسد 

ازلًَل، ؿسانن ؿًل، اًؼواُص اًسَوهَة اًسَبَة دلى ظَبة املسارس املخوسعة املضموةل ابإلرصاد اًرتبوي  -

ة واًيفس َة، اًـسد   .1999صاق، ، اًـ31وملرتحات اًخرفِف مهنا، جمةل اًـَوم اًرتبًو

ان حسني، املِارات اًيت ثـىسِا بصامج األظفال يف اًخَفًزون املرصي ًعفي -  اذلَواين، مُص

 م.  2001، 1املسرسة )دراسة حتََََة(، جمةل اًعفوةل واًخمنَة، اجملدل األول، اًـسد يما كب -

 .2002، 6دل اًثاين، اًـسد اًلََين، سوزان، وسائي اإلؿالم وزلافة اًعفي اًـصيب، جمةل اًعفوةل واًخمنَة، اجمل -

ة"، ؿامل املـصفة، اًـسد  - ت، 212املـخوق، أمحمس َلس، "اذلعَةل اٌَلًو  .1996، اٍىًو

 . 2002، 7راصس، ًًووٍ، ثأزري اًصسوم املخحصنة ؿىل اًعفي اًلعصي، جمةل اًعفوةل واًخمنَة، اجملدل اًثامن، اًـسد  -

،  10دساب، جمةل اًعفوةل اًـصبَة، اجملدل اًثاًر، اًـسد وظفة، ؿىل أسـس، ًلة األظفال بني اًفعصة والان  -

2002. 

 


