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 *رغداء نعيسة. د
  

א

 اسيالوقوف على تأثري مشاهد العنف يف أطفال احللقة الثانية من التعليم األس :يهدف البحث إىل
  . وحتديد اجتاه األطفال حنو العنف كأسلوب مفضل للتعامل يف احلياة 

وطفلة من اطفال احللقة الثانية مـن التعلـيم االساسـي      طفلٍ ٣٠٠وتألفت عينة البحث من 
 :وتكمن أمهية البحث يف

 . أنه يتناول العالقة بني الطفل والتلفاز -
ل اإلعالم من أمهية التلفاز لدى الطفل، تنبع ضرورة تناول دور التلفاز دون سواه من وسائ  -

 .والعتباره من أهم مصادر اخلربة لديه
وليحقق البحث اهدافه اتبـع املنـهج الوصـفي التحليلـي وتكونـت أداة  البحـث مـن                   

  . ااستبانة موجهة لألطفال للوقوف على مدى متابعتهم ألفالم العنف واجتاهام حنوه
 :ىل مجلة من النتائج أمههاوتوصل البحث إ 

  ارتفاع معدالت تعرض األطفال بشكل عام ألفالم العنف
تتركز أسباب إعجاب األطفال ذه النوعية من األفالم علـى التـوايل يف متيزهـا بالتشـويق     

يبدي  أطفـال  و.واإلثارة،وحتتل مشاهد املطاردات املرتبة األوىل بني املشاهد املفضلة يف أفالم العنف
                           . العينة ميالً لتقليد البطل

العنف يف احلياة  الستخدام األطفالالعنف أثراً واضحاً يف ميل  ألفالمأوضحت الدراسة أن -٣
  . وخاصة لدى الذكور منهم

  :برزهاأىل مجلة من املقترحات إ ثوخلص البح
" ، وتتضمن قيمانساين ختلو من مشاهد العنفى عرض أفالم تلفزيونية ذات طابع إاحلرص عل -

 .اذجها دور البطل فيها اجيايبتربوية ومن
 . حث األسرة على اتباع املشاهدة اجلماعية للتلفزيون -
  .على املضامني الدرامية االجنبية تشديد الرقابة االدارية والتربوية -

  
  قسم اإلرشاد النفسي -كلية التربية  -جامعة دمشق *
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:א١
تبدي األوساط العلمية يف الكثري من بلدان العامل اهتماماً ملحوظاً بالتأثريات السلوكية النامجة عـن  
املضامني اإلعالمية ، وحيتل التلفزيون مكان الصدارة يف هذا اال حيث أجريت الكثري من الدراسـات  

  .أكثر وسائل اإلعالم شيوعاً اليت ركزت على حتديد التأثريات املعرفية والسلوكية للتلفزيون باعتباره
وعلى الرغم من تعدد إجيابيات التلفزيون فإن هذه الوسيلة بدأت تعيش وتتعامل مع ظاهرة العنـف  

سلعة جتارية مطلوبة حتت مربرات التسـلية  اري حبت، فتصف لألطفال تفاصيله بوصفها من منظور جت
دراسة هذه الظاهرة اخلطرية، وقد استندت األمر الذي ضاعف االهتمام األكادميي ب. والترفيه والتنفيس

مجيع الدراسات إىل اجتاهني رئيسيني يف تعاملها مع ظاهرة العنف التلفزيوين، فيجيز االجتاه األول منـها  
الفرضية االرتباطية بني العنف املرئي كسبب مباشر للسلوكيات العدوانية لدى األطفال ومييل مؤيـدو  

 .)٣٧، ص١٩٨٨اجلميل، (لتعلم االجتماعي أللربت باندورا هذا االجتاه إىل اعتماد نظرية ا
يف ردود الفعل العنيفة لدى األطفـال   دوالذي توصل إىل أن مشاهدة العنف والنماذج العدوانية تزي

، كما يستند أصحاب هذا )٦٨، ص١٩٨٨اجلميل، (وتشكل بدرجة ملحوظة السلوك العنيف لديهم 
والذي توصل إىل أن ) ٣٤، ص١٩٩٩جربنر، (حبها جورج جربنر االجتاه إىل نظرية الغرس الثقايف لصا

نتيجة ملا يعرف بتراكم الصور بوصفها العنف التلفزيوين يؤدي إىل ارتفاع معدالت اجلرمية واالغتياالت 
وتتمثل النظرية الثالثة اليت يعتمدها أصحاب هذا االجتـاه يف نظريـة تغـيري    . الذهنية لدى املشاهدين

ومييلون إىل إظهـار   ترى أن األطفال كثيفي املشاهدة تتأثر اجتاهام بالنماذج العدوانيةاالجتاهات واليت 
اليت يشـاهدوا   النماذج العنيفة كلما ازدادت نسبة تعرضهم أصبحتاجتاه إجيايب حنو العنف التلفزيوين 

 .أموراً عادية لديهم
ملباشـرة بـني العنـف التلفزيـوين     أما أنصار االجتاه الثاين فتتجه وجهات نظرهم إىل نفي الصلة ا

اليت ختفـف   والسلوكيات العدوانية لدى األطفال ويستند أصحاب هذا االجتاه إىل العديد من النظريات
، ١٩٨٥فهمـي،  (للعـدوان   اًسـبب  فهيللعنف، مثل نظرية اإلحباط  اًسببمن اام التلفزيون بوصفه 

تؤكد متغريات أخرى أسرية وبيئيـة تشـارك   ونظرية املزاج العدواين، ومجيع هذه النظريات ) ١٢٩ص
التلفزيون املسؤولية، ويالحظ أن هذه النظريات تشكك يف قوة العالقة املباشرة بني التلفزيون وأحداث 

دوافع العنف الكامنة  العنف، ولكنها مل تستطع نفيها، بل ظل التلفزيون وفقاً هلا هو املتغري الذي يغذي
أخذ مكانه كأحد العوامل اإلسهامية يف إحداث السلوك العدواين لـدى  وبالتايل يظل ي. يف نفس الطفل

  .األطفال
كما بينت الدراسات أن اخلوف من اهول هو شعور قوي يستحوذ على اهتمام الطفل املشـاهد  

استجابة ملشاهد أكثر فالطفل يف سن احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية هو أكثر وعياً وبالتايل . وحواسه
وف والعنف بني اخليال واحلقيقة، وتبقى الردود العاطفية ردوداً طبيعية بيولوجية يؤثر فيها املاضـي  اخل

  ).١٥، ص٢٠٠٣كبارة، . (واحلالة االجتماعية القريبة ونفسية الطفل
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يف هذا اإلطار تتجه هذه الدراسة اليت تستهدف أثر أفالم العنف األجنبية بـالتلفزيون يف األطفـال   
لك يف حماولة للتعرف إىل حقيقة هذا التأثري احملتمل يف سلوكيات األطفال وتكوين اجتاهات والناشئة وذ

" -النـوع -السـن -"حمبذة للسلوك العدواين لديهم، وحتديد طبيعة العالقة القائمة بني بعض املتغريات 
  .واكتساب السلوكيات واالجتاهات احملبذة للعنف لدى األطفال

א٢  :א
 :التالية األهدافث احلايل إىل حتقيق يسعى البح

  .الوقوف على تأثري مشاهد العنف يف أطفال احللقة الثانية من التعليم األساسي -١
   .تعرف معدالت املتابعة هلذه األفالم من قبل األطفال -٢
 .تعرف درجة تقبل األطفال للسلوكيات العنيفة -٣
 .للتعامل يف احلياة مفضالً اًأسلوببوصفه حتديد اجتاه األطفال حنو العنف  -٤
مستوى املتابعة لألفالم األجنبية، نوعية املشـاهد، درجـة   : تعرف العالقة بني اجلنس وكل من -٥

 .اإلقبال على تقليد البطل
قبول أساليب تصرف البطل، السلوكيات املتوقع تعلمهـا،  : تعرف العالقة بني اجلنس وكل من -٦

  .ف احلياتيةطرائق التعامل املفضلة مع املواق
 :א٣

من املالحظ أن عدداً كبرياً من األطفال واملراهقني يقضون وقتاً طويالً يف مشاهدة برامج التلفاز دون 
رقابة صارمة من قبل األهل ودون توجيه مباشر أو غري مباشر من قبل املربني، فيتعرض األطفال لكـثري  

واألفالم األجنبية، مما قد يكسبهم أمناطاً سلوكية عدوانية، فضـالً  من مشاهد العنف من خالل الدراما 
وميكن تلخـيص مشـكلة   . عما يقومون به من تقليد ملا يرونه على شاشات التلفاز من مظاهر العنف

 :البحث بالسؤال الرئيسي التايل
؟−١−٣ א א א א  א

 :سؤال الرئيس تتفرع األسئلة التاليةومن هذا ال
معدالت املتابعة هلذه األفالم من قبل أطفال احللقة الثانية من التعليم األساسي، وهل  يما ه -١-١-٣

 ختتلف هذه املعدالت باختالف اجلنس؟
 أسباب اإلعجاب ا؟ يما ه -٢-١-٣
 املشاهد املفضلة لدى اجلنسني؟ يما ه -٣-١-٣
 بال األطفال على تقليد البطل يف املواقف احلياتية اليت تواجههم؟ما معدالت إق -٤-١-٣
ما تأثري البطل يف أفالم العنف يف أساليب تصرف األطفال يف احلياة، وهل خيتلـف هـذا    -٥-١-٣

 التأثري باختالف اجلنس؟
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 ما درجة تقبل األطفال للسلوكيات العنيفة؟ -٦-١-٣
 للتعامل يف احلياة؟ مفضالً اًأسلوب ما اجتاه األطفال حنو العنف بوصفه -٧-١-٣
 .هل هناك عالقة بني اجلنس والسلوكيات املتوقع تعلمها من أفالم العنف؟ -٨-١-٣
  .لة للتعامل مع املواقف احلياتية؟هل هناك عالقة بني اجلنس والطرائق املفض -٩-١-٣
 :א٤

 :تكمن أمهية البحث يف
الطفل الذي يعترب نواة اتمع، كما يتناول التلفاز الذي حيظـى  أنه يتناول موضوعاً يتعلق ب -١-٤

يتميز بـه   ابأمهية متزايدة يف وقتنا احلايل، إذ أصبح شريكاً حقيقياً يف تربية األطفال، وأداة تربوية هامة مل
  .من خواص فنية تطورت بسرعة مذهلة

ث، ألن هذه السنوات من عمر يشكل موضوع العالقة بني الطفل والتلفاز جماالً هاماً للبح -٢-٤
ففي هـذه  . الطفل هي األساس التكويين الذي يقوم عليه بناء شخصيته اليت تتبلور مالحمها يف املستقبل

. املرحلة تتكون ميول األطفال واجتاهام، وتكون قابليتهم للتأثري و التوجيه والتشكيل على درجة كبرية
ة محاية األطفال مما قد يشوه احلقائق، ويزرع يف نفوسهم حمبة لذا كان على مجيع العاملني يف جمال التربي

 .العنف والعدوان
تنبع ضرورة تناول دور التلفاز دون سواه من وسائل اإلعالم من أمهية التلفاز لدى الطفل،  -٣-٤

" مسعيـة  -بصـرية  "من مزايا وقدرات ) أي التلفاز(وألنه يعترب من أهم مصادر اخلربة لديه، ملا حيتويه 
مؤثرة وملا يتمتع به من إمكانات تقنية هائلة يف الصورة املتحركة اليت تصل بسهولة إىل األطفال وتـؤثر  

 .م
قد يصل البحث إىل مجلة من املقترحات لتعديل الربامج التلفازية ومقترحات لألهل لتوجيه  -٤-٤

 .أبنائهم حنو الربامج املتلفزة املختلفة
 א٥
   :א−١−٥

وسيلة من وسائل االتصال، تعتمد على الصوت والصورة يف آن واحد، ومن مث فهي جتمـع بـني   
: تتكون من كلمـتني مهـا   Televisionوكلمة . خواص اإلذاعة املسموعة وخواص الوسائل املرئية

Tele ومعناها مكان بعيد، وVision ع ويرج. أي نقل الصور املرئية من بعيد. معناها الرؤية من بعيد
الشبلي، ( ١٩٢٨االجنليزي الذي عرض اختراعه ألول مرة عام ) بريوو(الفضل يف اختراع التلفزيون إىل 

  ).٩٢٥، ص١٩٩٤
   :א−٢−٥

  وقد يكون موجهاً حنو اإلنسان، احليوان، . هو نوع من األذى املوجه للجسد أو النفس أو كليهما
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اجلميـل،  (ة نـذكر منـها   تقسيمات عديد املمتلكات، سواء أكان ذلك عمداً أم دون عمد وللعنف
 ):٢٥، ص١٩٨٨
 .ميارسه جمرمون ورجال العصابات :−١−٢−٥
 .يعرب عن إحباطات يعانيها الفرد :−٢−٢−٥
 .يضمن سلوك الضرب أو القتل:  −٣−٢−٥
 .ينطوي على التهديد واالحتقار : −٤−٢−٥
اقتصادية أو اجتماعية أو نفسـية مـع   إلحداث أضرار  :א −٥−٢−٥

 .وجود سبق لإلصرار على ذلك
א −٦−٢−٥ א  .للدفاع عن األوطان واملقدسات :א
א −٧−٢−٥ א  .همثل املالكمة واملصارعة والكاراتي :א
א −٨−٢−٥  مطاردة ارمني من قبل رجال الشرطة والقانون  :א
:א −٣−٥
بنود االستبانة املخصصة  نعرف إجرائيا بأا الدرجة اليت حيصل عليها الطفل من خالل إجابته عوت
 .لذلك
א −٤−٥ א א :א

سنة أي من الصف اخلامس حىت  ١٥سنة حىت  ١٠مؤسسة تربوية اجتماعية تعىن باألطفال من سن 
لى توفري النمو املتكامـل والتـوازن واالنسـجام يف    الصف التاسع وهي مرحلة إلزامية جمانية وتعمل ع

الكشف عن ميول األطفال والعناية بصحتهم ومساعدم علـى   :شخصية الطفل ويتم ذلك من خالل
النمو الفكري وتنمية السلوك اخللقي من احترام حقوق اآلخرين وتقدمي املصلحة العامة على اخلاصـة  

وإغناء األطفال باخلربات األساسية اليت تساعدهم علـى   وغريها وتشجيع السلوك االجتماعي السليم،
  ).٨-٤، ص٢٠٠٣رمحة، (مواجهة مطالب احلياة االجتماعية 

 :الطفولة املتأخرة -٥-٥
سنة وتعترب هذه املرحلة مرحلة إعداد للنشاط االنفعـايل للمرحلـة    ١٢-٩وتضم األطفال ما بني 

تأخرة متثل مرحلة االنتقال بني مرحليت الطفولـة  القادمة، وهي مرحلة املراهقة أي أن مرحلة الطفولة امل
ولقد حدد علم النفس اخلصائص اآلتية مسات رئيسية للطفل يف هذه املرحلة وهي أن الطفـل  . واملراهقة

يف هذه السن حياول كسب السيطرة على نفسه وميله للمرح واالنطالق واملنافسة مع أقرانه يف السـن  
ومن ناحية أخرى هو -انب ذلك فهو يود أن يشعر باألمن و الطمأنينة نفسه يعترب مميزاً لشخصيته إىل ج
عملي وبصري وميكـن   وفهو يولع بكل ما ه. يود أن يصنع شيئاً لنفسه. يف حالة عمل ونشاط مستمر
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إشباع ذلك بالغناء والرسم والتمثيل واللعب والنحت وجيد يف هذه األعمال متعة كبرية تكون مـدخالً  
  .)١١، ص١٩٨٣ض، معو( .ألعمال أكرب
 :א٦

  :اقتصرت حدود البحث على اجلوانب التالية
א−١−٦   .يف مدارس ريف دمشق :א

א−٢−٦  .٢٠٠٧-ا٢٠٠٦الدراسي العام:א
א−٣−٦   .طفل وطفلة من أطفال احللقة الثانية يف التعليم األساسي ٣٠٠: א

א א٧ :א
א−١−٧ א :א
א−١−١−٧ ،١٩٧٩א ،
א−١−١−١−٧ א   .اآلثار النفسية واالجتماعية للتلفاز العريب :א
א−٢−١−١−٧ إىل  تبيان اآلثار اليت يتركها التلفاز العريب يف الفـرد العـريب، دور    :א

  .الوقوف على اجتاهات الشباب العريب حنو التلفاز وتقوميهم ألعماله التلفاز يف حل مشكالت الفرد،
א−٣−١−١−٧   :كشفت الدراسة عن أن :א
 .قبل اجلامعيةما حل اطالب اجلامعة أقل مشاهدة من طالب مر -١-٢-١-١-٧
 .ساعة أسبوعياً ١٨و ١١متوسط عدد ساعات مشاهدة الفرد يف العينة ما بني  -٢-٢-١-١-٧
 .ث بعد الصحف والسينمااحتل التلفاز املركز الثال -٣-٢-١-١-٧
أكثر الربامج تفضيالً لدى أفراد العينة الربامج اإلخبارية واألغاين واملسرحيات  -٤-٢-١-١-٧

  .وأقلها تفضيالً اإلعالنات وبرامج األطفال
٢−١−٧−، א :،١٩٨٥א
א−١−٢−١−٧ א  -ار العربية، اجلزائـر واقع برامج األطفال التلفازية يف عينة من األقط :א
  .األردن -سورية -السعودية -الكويت -تونس
א−٢−٢−١−٧ : حتليل مضمون عينة من برامج األطفال يف التلفازات العربيـة هـي   :א
  .الكويت وقطر من حيث الشكل واملضمون -السعودية -األردن -سورية -تونس -اجلزائر
א−٣−٢−١−٧ :א
الدراسة أن أهم املصادر اليت تعتمدها برامج األطفال يف الدول العربيـة   بينت -١-٣-٢-١-٧

عينة الدراسة هي اإلنتاج احمللي، اإلنتاج العريب، اإلنتاج األجنيب، واإلنتاج احمللي بالتعاون مع جهـات  
 .أخرى
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الت يف الدول العربيـة كلـها   ه برامج األطفال التلفازية عدة مشكــتواج -٢-٣-٢-١-٧
 .وأمهها عدم توافر الكتاب واملخرجني واملقدمني األكفاء) دراسةالعينة (

مجاهري األطفال فئة األعمـار  ) عينة الدراسة(ختاطب برامج األطفال التلفازية  -٣-٣-٢-١-٧
عينـة  (وتتوزع برامج األطفال التلفازيـة  ). وأطفال ما قبل املدرسة ١٢-٩ -سنوات ٩-٦: (التالية

 .دقيقة ٦٠-٤٥دقيقة،  ٤٥-٣٠دقيقة،  ٣٠-٢٠: ة هيعلى ثالث مدد زمني) الدراسة
حسب مـا  على أهم موضوعات املعلومات اليت تقدمها برامج األطفال مرتبة  -٤-٣-٢-١-٧

) ٪١٠.٣٤(أحرزته من تكرارات هي املعلومات االجتماعية، املعلومات التعليمية، املعلومات التروحيية 
لكل منها، ) ٪٨.٠٦(ومات التارخيية، املعلومات اجلغرافية ، املعل)٪٩.١٦(لكل منها، املعلومات العلمية 

، )٪٥.٧٥(، املعلومات الفنية واملعلومـات الغذائيـة   )٪٦.٩(املعلومات الرياضية، املعلومات اللغوية 
، املعلومـات األدبيـة،   )٪٣.٤٥(، املعلومات االقتصادية، املعلومات الطبية )٪٤.٦(املعلومات الدينية 

 .لكل منها) ٪١.١٥(كل منها، املعلومات النفسية واملعلومات االتصالية ل) ٪٢.٣٠(التراجم 
وهذه الدراسة تشكل حموراً لوحدها كدراسة شاملة، تالمس يف أبعادها احملورين األثر الذي يتركـه  

  .التلفاز يف سلوك األطفال وعالقة الطفل بالتلفاز
٧١٣، א١٩٨٨א ،:
אא−١−٣−١−٧ برامج العنف يف التلفاز وعالقتها بالسلوك العدواين، دراسة ميدانيـة   :א

  .لتالميذ املرحلة االبتدائية
א−٢−٣−١−٧ مقارنة السلوك العدواين لدى األطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج  :א

رنـة أسـاليب الرعايـة    ومقا. العنف يف التلفاز واألطفال الذين ال يفضلون مشاهدة مثل هذه الربامج
للوالدين لدى األطفال الذين يفضلون مشاهدة الربامج واألطفال الذين ال يفضـلون مشـاهدة هـذه    

ومقارنة السلوك العدواين لألطفال يف الصفوف الدراسية املختلفة الذين يفضـلون مشـاهدة   . الربامج
  .باملرحلة االبتدائيةبرامج العنف يف التلفاز والذين ال يفضلون مشاهدة مثل هذه الربامج 

א−٣−٣−١−٧ هناك فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك العدواين بني تالميذ العينة :א
الذين يفضلون مشاهدة برامج العنف يف التلفاز والتالميذ الذين ال يفضلون مشاهدة هذه الربامج لصاحل 

لوك العدواين يزداد باطراد مع زيـادة العمـر   الربامج الذين يفضلون مشاهدا، وأثبتت الدراسة أن الس
  .ويفسر ذلك بسبب زيادة عدد الساعات اليت يقضيها التالميذ أمام التلفاز

א−٤−١−٧ :،١٩٩٥א
א−١−٤−١−٧ א أمناط مشاهدة برامج التلفزيون لدى طالب املرحلة الثانوية وتأثريهـا   :א

 . يف بعض سلوكيام وحاجام
א−٢−٤−١−٧   التعرف إىل الربامج التلفزيونية اليت يشاهدها طالب املرحلة الثانوية،  :א
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  . وما مدى تأثر الطالب ذه الربامج من حيث سلوكيام وحاجام
א−٣−٤−١−٧ א  . استبانة من إعداد الباحث :א
א−٤−٤−١−٧  . ويةمن طلبة املرحلة الثان/  ١٢١٠/  :א
א−٥−٤−١−٧ هناك انعكاسات ملشاهدة الربامج التلفزيونية لدى الشـباب   تبني أن :א

وهي تلك اآلثار السلبية اليت تتمثل يف اإلصابة باألحالم املزعجة بسبب مشـاهدة العنـف واجلرميـة    
يدهم باملعلومات اجلديـدة  والتعطيل عن أداء الواجبات املدرسية اليومية، أما اآلثار االجيابية فتتمثل بتزو

عبد . (والتسلية وتنقلهم بالصورة إىل أماكن مل يشاهدوها ويصعب الوصول إليها ويتعلموا لغات جديدة
 ).٢٠٠٢العزيز، 
א−٥−١−٧ :،٢٠٠٦א
א−١−٥−١−٧ א  .املعلومات الصحيةالريف ب –دور التلفزيون يف إمداد أطفال احلضر  :א
א−٢−٥−١−٧  : دف الدراسة إىل :א
التعرف إىل دور التلفزيون يف إمداد أطفال احلضر والريف باملعلومات الصحية  -١-٢-٥-١-٧

والريـف  ) بني أطفال احلضر القـاهرة ) جمرد الوعي واملعرفة املتعمقة(من خالل اختبار مستوى املعرفة 
  ) الوجه القبلي والبحري(

التعرف إىل اختالف النسق االجتماعي واالقتصادي ألطفال املدينة والريـف   -٢-٢-٥-١-٧
 . وانعكاسه على ما يكتبونه من معلومات صحية من التلفزيون

א−٣−٥−١−٧ א  .استبانة من تصميم الباحث :א
א−٤−٥−١−٧  : خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها :א
تصدر التلفزيون مجيع مصادر املعلومات الصحية األخرى لدى أطفـال عينـة    -١-٤-٥-١-٧
  . الدراسة
غياب دور املدرسة وتراجع املدارس يف الفصل بوصفها مصـدراً ملعلومـات    -٢-٤-٥-١-٧

  . األطفال املتعلمني الصحية
   .ارتفاع نسبة املعرفة العامة الصحية لدى أطفال احلضر عن أطفال الريف -٣-٤-٥-١-٧
א−٦−١−٧ א٢٠٠٨א א ،:
اجتاهات اآلباء حنو العالقة بني مشاهد العنف التلفزيوين والسلوك  :عنوان الدراسة -١-٦-١-٧

 . العدواين لدى أبنائهم
دف الدراسة إىل معرفة مظاهر العنف املكتسبة من التلفزيـون   :هدف الدراسة -٢-٦-١-٧

عن مدى إسهام التلفزيون يف اكتساب األطفال السلوك العنيـف ومـا   لدى أطفال حمافظة دياىل فضالً 
 .مدى تقليد األطفال للمشاهد العنيفة اليت يشاهدوا يف التلفزيون



 ٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع . …….........................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 

 . أباً لتالميذ من مرحليت الصف اخلامس والسادس االبتدائي/  ٩٠: / عينة الدراسة -٣-٦-١-٧
 . سؤاالً/  ١٧/ ونت من استبانة من تصميم الباحث تك: أداة الدراسة -٤-٦-١-٧
أقر غالبية اآلباء أن أبناءهم اكتسبوا مظاهر عنف من التلفزيون وقد  :نتائج الدراسة -٥-٦-١-٧

 .سلوكيات عنيفة وعدوانية ضد اآلخرين واألشياء: متثلت تلك املظاهر يف
م مـع  صنف اآلباء بعضاً من سلوك أبنائهم ضمن ما تسميه بالعنف املعنوي عندما يتعارض سلوكه

 .املنظومة القيمية للمجتمع
يالحظ أن التفاعل مع الرسالة التلفزيونية العنيفة وصل عند نسبة كبرية من األطفـال إىل مسـتوى   

 .لشخصيات أبطال األفالم والربامج ومن دون أن يتوقف هذا التقمص عنده) التقمص املستمر(
عىن أنه يفتقد إىل املتابعة الوالدية األمر أتضح أن تعرض األطفال للتلفزيون غري خمطط له من اآلباء مب

 .www. almadapaper(. الذي ينطوي عليه خماطر عديدة يضمنها اكتساب األطفال مظاهر العنف
com(   
دور التلفاز يف تنشئة األطفال  :، سورية،عنوان الدراسة١٩٨٩ـ دراسة أمل دكاك، ٧ـ١ـ٧

  .املاجستري يف علم االجتماع سياسياً يف القطر العريب السوري، رسالة لنيل درجة
א−١−٧−١−٧ א   :א

 .تعرف واقع الدور الذي يقوم به التلفاز يف تنشئة األطفال سياسياً
 .حماولة الكشف عن مدى انسجام ما يعرض من خالل التلفاز لألطفال مع أهداف القطر القومية

  .األمثل للتلفزيون يف تنشئة الطفلحماولة الوصول إىل مقترحات وتوصيات بكيفية حتقيق االستخدام 
   :نتائج الدراسة −٢−٧−١−٧

 .ظهور هوة كبرية بني مضامني النصوص التلفازية والفلسفة التربوية املطروحة يف سورية
 .تناقض القيم والنصوص املستوردة مع األهداف التربوية احملددة يف القطر العريب السوري

 .ي ال تتناسب تربوياً مع مستوى منو األطفال معرفياً ونفسياًإن الربامج اليت يقدمها التلفاز السور
إن الطروحات النظرية لنصوص املواد املقدمة لألطفال ال ترتبط معاً ضمن إطار فكري وعقلي منسق 

 .ومتكامل
٧١٨،   :،١٩٩٢א
א−١−٨−١−٧ א دراسـة  (لقطر العريب السوري العالقة التربوية بني الطفل والتلفاز يف ا :א

  ).ميدانية يف حمافظة درعا
א−٢−٨−١−٧ استطالع طبيعة العالقة القائمة بني األطفال والتلفـاز يف سـورية،    :א

  .واختبار بعض الفرضيات العاملية اليت تتعلق مبسألة العالقة بني التلفاز واألطفال يف القطر العريب السوري
يعطي بعض األطفال أفراد العينة للمدرسة أمهية خاصة حيث حتتل :אא−٣−٨−١−٧

 .املدرسة أولوية تفضيلهم بالقياس إىل التلفاز
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 .يويل األطفال اإلناث أمهية للدور التعليمي والتثقيفي للتلفزيون بالقياس إىل األطفال الذكور
 .ن لتأثري أفالم الكبار والسهرةتؤكد نتائج الدراسة وجود عينة واسعة من األطفال الذين يتعرضو

هناك عينة من األسر اليت ال متارس أياً من عمليات ترشيد االستهالك التلفـازي، وتتـرك أطفاهلـا يف    
 .من الربامج التعليمية يوجهون أحداً منهم إىل مشاهدة أيمشاهدة األفالم غري املخصصة هلم وهم ال 

صف أمام الشاشة الصغرية وسطياً يف األسبوع أثناء تبني النتائج أن األطفال ميضون عشر ساعات ون
 .العام الدراسي وإحدى وعشرين ساعة وسطياً يف العطلة املدرسية

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف الفترة الزمنية اليت يقضيها األطفال أمام التلفاز  تؤكد الدراسة أن
 .وفقاً ملتغري املستوى التعليمي آلبائهم

 .ذات داللة إحصائية يف مدة مشاهدة التلفاز وفقاً ملتغري اجلنسليس هناك فروق 
 .متثل األفالم املتحركة املستوردة واليت تتسم بطابع العنف أولوية اهتمام األطفال

حتتل الربامج ذات الطابع التعليمي والعلمي مكاناً متزايد األمهية وفقاً للتدرج الصـاعد يف السـلم   
  .الربامج مكانة أكثر أمهية عند اإلناث منها عند الذكور وحتتل هذه. التعليمي لألسرة

٧١٩،   :،١٩٩٦א
א−١−٩−١−٧ א اجتاهات تالميذ الصف السادس االبتدائي حنو برامج التلفاز العـريب   :א

  .السوري
א−٢−٩−١−٧ حتديد الفترة تصنيف برامج التلفاز إىل أنواع على حسب اختصاصها و :א

  .الزمنية اليت يقضيها التالميذ يف مشاهدا واجتاهام حنو كل نوع من أنواع الربامج
א−٣−٩−١−٧ هناك فروق بني اجتاهات الذكور واإلناث حنو برامج التلفاز العـريب  :א

.السوري
א٧٢ א  :א
:Rubin١٩٧٧א−١−٢−٧
א−١−١−٢−٧ א   .استخدام األطفال للتلفزيون :א
א−١−١−٢−٧ حول استخدام األطفال واملراهقني للتلفزيون وخلصت الدراسـة إىل   :א

عالقة ارتباط إجيابية بني املشاهدة من أجل التعلم وإدراك الواقع، كما أشارت إىل ارتفاع درجة إتقـان  
، ٢٠٠٠معـوض،  (لتلفزيـون  زادت معدالت مشاهدة ا تماعية كلماالطفل وجتاوبه مع العالقات االج

  ).٢٠ص
א٧٢٢   :١٩٧٩א
א−١−٢−٢−٧ א نسبة العدائية لدى طالب الصفني االبتدائي األول والثاين يف مدينتني  :א

  فلم يكن قد وصل إليها بعد ، املدينة األوىل كانت تتوافر فيها أجهزة التلفزيون، أما الثانية  كنديتني



 ٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع . …….........................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 

  .اإلرسال التلفزيوين نظراً ملوقعها اجلبلي
א−١−٢−٢−٧ فيهـا  الكشف عن الفرق يف العدائية بني أطفال املدينة اليت تتـوافر   :א

  .أجهزة التلفزيون واملدينة الثانية مل يكن قد وصل إليها اإلرسال التلفزيوين
א−١−٢−٢−٧ وى عالٍ من العدائية لطالب املدينة األوىل، لكن مـا إن  وجود مست :א

  .٪١٦٠وصل التلفزيون إىل املدينة اجلبلية يف فترة الحقة حىت ارتفعت نسبة العدائية لدى أطفاهلا مبعدل 
  :א١٩٨٦ Williamsא−٣−٢−٧
אא−١−٣−٢−٧   .دة التلفزيونيةارتباط السلوك العدواين لدى األطفال باملشاه :א
א−٢−٣−٢−٧ الكشف عن العالقة اليت تربط السلوك العدواين لدى األطفال يف كندا  :א

  ).البث التلفزيوين، املدنية(واملشاهد التلفزيونية يف صور متغريات 
אא−٣−٣−٢−٧   .مقياس السلوك العدواين لدى األطفال من إعداد الباحث :א
  : مدن كندية /  ٣/  :אא−٤−٣−٢−٧
 .unitelمدينة ظلت تستقبل إرسال قناة تلفزيونية واحدة ملدة سبع سنوات  -١
 .multitedمدينة كانت تستقبل إرسال حمطات تلفزيونية ملدة مخس عشرة سنة هي  -٢
 .Notelمدينة مل يسبق أن وجد فيها إرسال تلفزيوين وكانت على وشك استالمه مسيت  -٣
بعد أن درس سلوك األطفال يف املدارس االبتدائية يف املدن الثالث قبل  :א−٥−٣−٢−٧

  .مث عامني بعد إدخال التلفزيون هلذه املدينة Notelاإلرسال التلفزيوين إىل مدينة 
كانوا أكثر عدوانية يف مجيع مراحل الدراسة وأن أطفال  Multitedأن أطفال مدينة : دلت النتائج

Notel قريشـي  (نية لكن هذا السلوك بدأ يف الظهور بعد عامني من استقبال اإلرسال كانوا أقل عدوا
  ).٢٠٠٦وزعطوط، 

אא−١−٤−٢−٧   .أثر التلفزيون يف مرحلة الطفولة املبكرة :א
א−٢−٤−٢−٧ التعرف إىل املشكالت اليت يشجع التلفزيون على ظهورهـا لـدى    :א

  .األطفال
  جتماعية اإلجيابية اليت يساعد التلفزيون على تقويتهاـ التعرف إىل القيم اال

אא−٣−٤−٢−٧   . استبانة عن تصميم الباحثة :א
א−٤−٤−٢−٧   .طفالً ١٥٢٠تكونت من  :א
א−٥−٤−٢−٧ خلصت الدراسة إىل أن التلفزيون يشجع على ظهور بعض املشكالت  :א

ف إىل جانب اآلثار اإلجيابية للتلفزيون حيث يعـزز ويقـوي الثقافـة    املتعددة مثل سوء التغذية والعن
  .)WWW.moalm.org(  .واخلربات احلضارية والقيم االجتماعية اإلجيابية
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א١٩٩٤א −٥−٢−٧ א א ،: 
אא−١−٥−٢−٧   .سنواتمن عمر سنة إىل مخس ز يف األطفال أثر مشاهد التلفا :א
א−٢−٥−٢−٧ دف الدراسة إىل معرفة اآلثار اليت تتركها مشاهد التلفـاز علـى    :א

  .استبانة من تصميم الباحث: الدراسة أداةسنوات،  ٥األطفال من عمر سنة إىل 
א−٣−٥−٢−٧   .أطفال ذكوراً وإناثاً ١٠٠٩تكونت العينة من  :א
א−٤−٥−٢−٧ تبني أنه من املستحيل حتديد ما هو احلد اآلمن من املشاهدة التلفزيونية  :א

أعوام فضالً عن أن كل ساعة من املشاهدة حتمل خطـراً   ٣لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني عام و
من جراء اإلفراط من وآثراً واضحاً لدى هؤالء األطفال حيث إا تؤدي إىل ضعف االنتباه لدى الطفل 

  )WWW.annabao.org. (مشاهدة التلفزيون وتؤدي إىل البدانة والسلوك العنيف
א−٦−٢−٧ א  Patti M. Valken brug & Tom H.A. Vanא

Der Vroot،א١٩٩٥ א ،:  
א−١−٦−٢−٧ א   . برامج التلفزيون يف أمناط أحالم األطفالتأثري :א
א−٢−٦−٢−٧ أكدت النتائج أن الربامج العنيفة تؤدي إىل األحالم املزعجـة لـدى    :א

  .األطفال
א،١٩٩٧א−٧−٢−٧ א :א
אא−١−٧−٢−٧   .باه لدى األطفالالعالقة بني برامج التلفاز ونقص االنت :א
א−٢−٧−٢−٧ نيه التعرف إىل عالقة برامج التلفاز وعدد ساعات مشاهدته مع ما يعا :א

  .األطفال من نقص يف االنتباه
אא−٣−٧−٢−٧   .اختبار من تصميم الباحث :א
א−٤−٧−٢−٧   .فىت وفتاة ١٠٣٧تكونت العينة من  :א
א−٥−٧−٢−٧ بينت النتائج أن املشاركني يف الدراسة الذين كانوا يشاهدون التلفاز :א

ألكثر من ساعتني يومياً يف طفولتهم املبكرة معرضني لإلصابة مبشاكالت نقص االنتباه بشكل أكـرب يف  
 ٣مرحلة املراهقة يف حني رأى الباحثون كذلك أن اخلطر يزداد لدى الذين يشاهدون التلفاز ألكثر من 

  .)WWW.Takauem.org(. ساعات

א−٨−٢−٧ א١٩٩٧א ،:
א−١−٨−٢−٧ א العالقة بني العنف لدى األطفال وحمتوى برامج األطفال على القنوات  :א

  .احلكومية والقنوات الفضائية
א−٢−٨−٢−٧   األطفال يف السويد وحمتوى  ف عن العالقة بني العنف لدىـالكش :א
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 .برامج األطفال اليت تعرض على القنوات التلفزيونية احلكومية والقنوات الفضائية
אא−٣−٨−٢−٧   .استبانة من تصميم الباحث :א
א−٤−٨−٢−٧ تكونت العينة من غالبية األطفال املتابعني لربامج األطفال بني عمـر   :א

  .سنة ١٣سنتني إىل 
א−٥−٨−٢−٧ بعد أن مت البحث يف برامج األطفال وغريها من الرسوم املتحركة اليت  :א

تعرض على أكرب مخس قنوات تلفزيونية يف السويد تبني أن ما يعرض على شاشات األقنية التلفزيونيـة  
و ضـعيف  احلكومية من معظم برامج األطفال والرسوم املتحركة ال حتتوي على أي عنف وإن وجد فه

أما على القنوات التجارية اليت تبث إىل السويد من بلدان أخرى فلم تكن حتتوي علـى بـرامج حيـة    
موجهة إىل األطفال بل على برامج الرسوم املتحركة ومعظمها احتوى على العنف، الغالبية العظمى من 

ء هام من برامج الرسوم هذه الربامج كان من إنتاج الواليات املتحدة األمريكية فضالً عن ذلك كان جز
املتحركة اخلاصة باألطفال على القنوات متعذراً على الفهم كما متيز بالسـرعة الفائقـة والصـخب    
والصراخ واحتوى على الكثري من املفردات الصعبة وكان وثيق االرتباط بعـامل الراشـدين وأسـلوب    

  .)WWW.nordicom.com.gv.se( .تفكريهم
א−٩−٢−٧   :Andersen, G. et al١٩٩٧א
א−١−٩−٢−٧ א آثار مشاهدة العنف والعدائية الشخصية يف الشعور العدائي والتفكري  :א

  .العدواين
א−٢−٩−٢−٧ فرضية الـيت  التحقق من النموذج العام للعدائية االنفعالية املبين على ال :א
رد مما يـؤدي إىل زيـادة   الشعور العدائي وتثري التفكري العدواين لدى الفيف إن أفالم العنف تزيد : تقول

  .العدوانية
א−٣−٩−٢−٧   .طالباً جامعياً من الذكور واإلناث ٥٣ :א
א−٤−٩−٢−٧ א ع حتتـوى  مت قياس العدائية احلالية ألفراد العينة بعد مشاهدة مقـاط  :א

األوىل على مشاهد عنف بينما ختلو الثانية من مشاهد العنف، حيث طلب إىل املشاركني حتديد مـدى  
اشـعر بالغضـب، االنزعـاج،    : عبارة مثل ٣٥موافقتهم على العبارات الواردة يف اإلستبيانة وعددها 

  .اإلثارة، االستفزاز، االنسحاب
א−٥−٩−٢−٧ الذين شاهدوا املقطع العنيف أبدوا مستوى عاليـاً  تبني أن املشاركني  :א

من العدائية مقارنة باملشاركني الذين شاهدوا املقطع غري العنيف، كما ظهرت فـروق بـني الـذكور    
. واإلناث، ألن الذكور كانوا أكثر تعرضـا ودرايـة باملــواقف العدوانيــة مــن اإلنــاث    

)Andersen, G. et al ،١٩٩٧.(  
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א،١٩٩٨א−١٠−٢−٧ א :א
אא−١−١٠−٢−٧   .العالقة بني برامج التلفزيون والسلوك العدواين يف املراهقة املبكرة :א
א−٢−١٠−٢−٧ دف الدراسة إىل معرفة أثر عدد ساعات املشاهدة للتلفزيـون يف   :א

 .املبكرة وعالقة ذلك بالسلوك العدواين لديهماألوالد والبنات يف مرحلة املراهقة 
א−٣−١٠−٢−٧ א   .استبانة من تصميم الباحث :א
א−٤−١٠−٢−٧    .فىت وفتاة ١٧٢٠ :א
أظهرت النتائج أن املراهقني الذين شاهدوا الربامج التلفزيونية العنيفة  :א−٥−١٠−٢−٧

ـ ساعات  ٣لفترة تتراوح بني ساعة و ٪ أمـا   ٢٢.٥هم إىل دواين لـدي يومياً يرتفع معدل السلوك الع
سنة الذين يشاهدون الربامج العنيفة ألقل من ساعة كانت نسبة العنـف لـديهم    ١٤املراهقون يف سن 

سـاعات يوميـاً    ٣عند مشاهدة الربامج العنيفة بني ساعة و  ٣٢.٥٪ ارتفعت هذه النسبة إىل  ٨.٩
ساعات يومياً أما معدالت العنـف لـدى    ٤التلفزيون ألكثر من  ٪ عند مشاهدة ٤٢.٢ووصلت إىل 

 .على التوايل املشاهدة املذكور لـدى األوالد نفسـها   ١٢.٧٪ مث  ١١.٨٪ مث  ٢.٣البنات فكانت 
)WWW. Adnan tarsha.com(.  

א−٣−٧ א א א א :א
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأا درست آثار األفالم األجنبية حتديـداً يف سـلوك   

  .ألن اتمع العريب يتعرض لغزو ثقايف كبري من خالل وسائل اإلعالم. األطفال
سنة، وهـم ذوو   ١٣و ١١كما مت يف الدراسة احلالية اختيار عينة من أطفال تتراوح أعمارهم بني 

ة معينة ألم يف مرحلة املراهقة املبكرة حيث يكون تأثر األطفال كبرياً يف هذه املرحلة العمرية خصوصي
ففي هذه املرحلة العمرية مييل األطفال إىل تقمص الشخصيات املعروفة واملشـهورة  . مبا يعرض عليهم

  .ويقومون بتقليدها دون إخضاع تصرفام وآراء هذه الشخصيات للنقد واحملاكمة
ذلك أجريت الدراسة يف الريف فقط، وهذا خيتلف متاماً عن الدراسات األخرى الـيت تناولـت   وك

الريف واملدينة، حيث ميكن أن يتأثر ابن الريف بشكل أقل إذا ما عرفنا بأن هناك أكثر مـن رادع لـه   
  . وعلى رأسها العادات والتقاليد

البحث ويف منهجية البحث ويف القوانني  كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف إعداد أداة
  .اإلحصائية املتبعة يف البحث

א−٨ א :א
:אאא−١−٨

راجعت الباحثة مديرية التربية يف ريف دمشق اليت زودا بأمساء املدارس وقد مت سحب عينة املدارس 
فقط وهي أمني أمني، ومدرسيت ذكور ومها بالطريقة العشوائية البسيطة، حبيث مت سحب مدرسة إناث 
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مدرسة الثورة، ومدرسة علي غازي طالب، ومدرسة خمتلطة وهي مدرسة رجب عوض، حبيث غطت 
  ).ذكور، إناث، خمتلط(العينة مجيع فئات املدارس 

مث قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية من التالميذ من قوائم األمساء يف كل مدرسة وفق الطريقـة  
طفلة من مدرسيت اإلنـاث،   ١٥٠وطفلة، بواقع  طفلٍ ٣٠٠ينة ة البسيطة، فبلغ عدد أفراد العالعشوائي

  .طفال من مدرسيت الذكور ١٥٠و
 :א−٢−٨

من أجل حتقيق أهداف البحث، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف 
 .الواقع وحتليله

א−٣−٨  :א
البحث االستبانة املوجهة لألطفال للوقوف على مدى املتابعة ألفالم العنف واجتاهام حنوها  استخدم

 :وتألفت االستبانة من ثالثة حماور رئيسية وهي
 :ألفالم العنف بالتلفزيون ويتضمن ذلك -عينة الدراسة -متابعة األطفال: احملور األول: أوالً
 .معدالت املتابعة هلذه األفالم -أ
 .باب إعجاب األطفال اأس -ب
 .املشاهد املفضلة لدى األطفال -ج
 :تأثري أفالم العنف بالتلفزيون يف سلوكيات األطفال وتشمل: احملور الثاين: ثانياً
 .معدالت إقبال األطفال على تقليد البطل يف املواقف احلياتية اليت تواجههم -أ
 .فال يف احلياةتأثري البطل يف أفالم العنف يف أساليب تصرف األط -ب
 .تأثري أفالم العنف بالتلفزيون يف اال السلوكي لألطفال -ج
تأثري أفالم العنف املتلفزة يف تكوين اجتاهات حمبذة للعنف لـدى األطفـال   : احملور الثالث: ثالثاً
 :وتشمل
 .درجة تقبل األطفال للسلوكيات العنيفة اليت ميارسها البطل -أ
 .للتعامل يف احلياة مفضالً اًأسلوببوصفه ف اجتاه األطفال حنو العن -ب

 :وقد مر وضع االستبانة باملراحل التالية
حتليل أدبيات علم النفس وعلم النفس السلوكي ذات العالقة مبوضوع البحث من حيـث العنـف   

 .أهم البنود فيها ستخالصواوالتلفاز 
 .فالم العنفسنة للوقوف على آرائهم بأ ١٥-١٢مقابلة عدد من األطفال بني عمر 

  :مراحل إعداد االستبانة
بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة واألدبيات املناسبة املرتبطة بالعنف والتلفـاز حيـث   

  .استخالص أهم البنود فيها، قامت بوضع االستبانة بصورا األولية
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  :صدق االستبانة وثباا
  ا األولية قامت بعرضها على عدد من بعد االنتهاء من وضع االستبانة بصور :صدق احملكمني  - أ

وقد أبدى السادة احملكمون عدداً من املالحظات مت ) ١امللحق رقم (األساتذة يف كلية التربية لتحكيمها 
  .األخذ ا
بعد االنتهاء من التعديالت اليت أشار إليها السادة احملكمون قامـت الباحثـة    :ثبات االستبانة-ب

يوماً  ١٥طفالً مث قامت بإعادة التطبيق على اموعة ذاا بفارق زمين مقداره  ٥٠بتطبيق االستبانة على 
  :وبعد ذلك مت حساب معامل الترابط بني التطبيقني األول والثاين وكانت النتائج كما يلي

  معامالت ثبات اإلعادة /١/اجلدول رقم 
 معامل الترابط اال

 ٠.٨٠٧ أسباب اإلعجاب باألفالم األجنبية
 ٠.٧٤٩ عية املشاهدنو

 ٠.٥٦٨ تقليد البطل
 ٠.٤٧٩ أسلوب التصرف

 ٠.٧٨١ السلوكيات
 ٠.٦٠٣ تقبل العنف

 ٠.٧١٩ طرائق التعامل
يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت الثبات مرتفعة بشكل عام ما يدل على متتع االستبانة بالثبات 

  .املناسب األمر الذي جيعلها صاحلة لالستخدام
من صدق االستبانة وثباا قامت الباحثة بوضع االستبانة بصورا النهائية وذلك علـى   بعد التحقق
 :النحو التايل

  :تألفت االستبانة من عشرة أسئلة موزعة كما يلي
 .معلومات عامة من حيث اجلنس والعمر :السؤاالن األول والثاين -٨
 ألطفال؟معدالت املتابعة هلذه األفالم من قبل ا يما ه :السؤال الثالث  -٩
 .ملعرفة أسباب إعجاب األطفال ذه األفالم :السؤال الرابع  - ١٠
  .للوقوف على نوعية املشاهد املفضلة لدى األطفال :السؤال اخلامس  - ١١
للوقوف على معدالت إقبال األطفال على تقليد البطل يف املواقف احلياتية : السؤال السادس  - ١٢

 .اليت تواجههم
ري البطل يف أفالم العنف األجنبية يف أساليب تصرف األطفال ملعرفة مدى تأث :السؤال السابع  - ١٣
 .يف احلياة
  .ملعرفة درجة تقبل األطفال للسلوكيات العنيفة :السؤال الثامن  - ١٤
 للوقوف على معرفة اجتاهات األطفال حنو العنف بوصفه أسلوباً مفضالً  :السؤال التاسع  - ١٥
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 .للتعامل يف احلياة
 وقد مت  .ةملعرفة الطرائق اليت يفضلها األطفال للتعامل مع املواقف احلياتي: السؤال العاشر  - ١٦

  :كما يلي اإلجاباتتصحيح 
  تصحيح اإلجابات  /٢/اجلدول رقم 

  الدرجة اإلجابة الدرجة اإلجابة الدرجة اإلجابة الدرجة اإلجابة الدرجة اإلجابة
موافق 
معارض   ٢ معارض  ٣  حمايد  ٤  موافق  ٥  بشدة

  ١  بشدة

       ١ ال ٢ ال ادري ٣  منع
         ١ ال ٢  نعم

بعد إعداد أدوات البحث قامت الباحثة بتطبيقها على املدارس يف الفصل األول من العام الدراسـي  
حيث زارت املدارس ومت سحب أطفال العينة، واجتمعت الباحثة معهـم يف قاعـة   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ة عن بنود االستبانة، وأشرفت الباحثة على إمـالء  هم اإلجابليمنفردة، وزعت عليهم االستبانة وطلبت إ
االستبانة من قبل األطفال وأجابت عن استفسارام وتساؤالم، وبعد إاء اإلجابة عن بنود االستبانة 
من قبل األطفال قامت الباحثة بإدخال إجابات أفراد العينة إىل احلاسوب وإجراء املعاجلات اإلحصـائية  

  .املناسبة
أما توزع تالميذ . ٢٢٧٧٤توزع التالميذ يف احللقة الثانية ذكوراً وإناثاً يف ريف دمشق حيث كان 

  :الصفني اخلامس والسادس فهو كما يلي
  خصائص عينة البحث حسب اجلنس والصف الدراسي   /٣/اجلدول رقم 

  الصف اخلامس
 )ذكور وإناث(عدد التالميذ

  صف/عدد الصفوف شعبة
 إناث ذكور

١٨١٩ ٢٨٥٨٨ ٣٠٢٥٦  ٥٨٨٤٤ 

   الصف السادس

١٧٤٥ ٢٦٣٧٠ ٢٦١٧١  ٥٣٠٤١ 
وطفلة ومت اختيار مدينة قطنا بوصفها عينة من ريف دمشق أجريت  طفلٍ ٣٠٠بلغ عدد أفراد العينة 

الدراسة يف أربعة مدارس، اثنتان للذكور واثنتان لإلناث، حيث بلغ عدد تالميذ احللقة الثانيـة بقطنـا   
تلميـذاً   ٤١٧، يف الصف السادس كـان عـددهم   ٨٤٤احللقة الثانية  ميٍذجمموع تال. تلميذاً ٣٣٥٤

تلميـذ،   ٣٠٠تلميذاً وتلميذة أخذ منهم بوصفها عينة  ٤٢٧وتلميذة، والصف اخلامس كان عددهم 
  .٪ من اتمع األصلي بوصفها عينة عشوائية بسيطة٣٦وبذلك شكلت نسبة العينة 

ل مدرسة عن طريق القرعة وبكل صف مـن الصـفوف   لقد مت اختيار العينة بشكل عشوائي من ك
  .من املدارس املختلفة تلميٍذ ٣٠٠ث كان جمموع التالميذ حبي
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  : املدارس اليت أخذت منها العينة
  :حلقة الثانية، إناث: مدرسة أمني أمني
، تلميذة يتوزعن على أربـع شـعب   ١٢٤، عدد تلميذات الصف اخلامس   ٦٣٤  عدد التلميذات

مدرسة : تلميذة يتوزعن على ثالث شعب ، مدرسة رجب عوض ١١٥الصف السادس عدد تلميذات 
  :من احللقة الثانية، إناث
تلميذة يتوزعن على شعبتني ،  ٥٠: تلميذة، عدد تلميذات الصف اخلامس ٤٠٠:  عدد التلميذات

، مدرسـة مـن   زعن على شعبتني ، مدرسة علي غازيتلميذة يتو ٦٥: عدد تلميذات الصف السادس
  :لقة الثانية، ذكوراحل

تلميذاً يتوزعون على شعبتني ، عدد  ٧٤تلميذاً، عدد تالميذ الصف اخلامس  ٦٦٤  :عدد التالميذ
شعبة واحدة ، مدرسة الثورة، مدرسة من احللقـة الثانيـة،    تلميذاً يؤلفون ٤٢صف السادس تالميذ ال
  :ذكور

، لميذا يتوزعون على أربع شـعب ت ١٢٥تلميذاً، عدد تالميذ الصف اخلامس  ٥٤٩: عدد التالميذ 
  .تلميذاً يتوزعون على ثالث شعب ١١٥عدد تالميذ الصف السادس 

  :ـ نتائج الدراسة وتفسريها ٩
 .متابعة األطفال يف ريف دمشق، عينة الدراسة ألفالم العنف بالتلفزيون: ـ احملور األول ١ـ ٩
  :ةمعدالت متابعة األطفال ألفالم العنف األجنبي  . أ

  ألفالم العنف األجنبية املتلفزة -عينة الدراسة -معدالت متابعة األطفال )٤( اجلدول رقم
  ٪  ك  التكرار والنسبة/متابعة أفالم العنف

 ٣٠ ٩٠ دائماً
  ٦٣.٣ ١٩٠ أحياناً
  ٦.٧ ٢٠ ال يتابع
  ٪١٠٠ ٣٠٠ اإلمجايل

املقدمة بالتلفزيون  إن معظم األطفال من أفراد العينة حيرصون على متابعة أفالم العنف :ميكن القول
بينما مل تتعد ) ٪٦٣.٣(منهم، ومتابعتها أحياناً بنسبة ) ٪٣٠(حيث جاءت متابعتهم بشكل دائم مبعدل 
مما يشري إىل كثافة تعـرض  ) ٤اجلدول رقم . (منهم) ٪٦.٧(نسبة عدم املتابعة هلذه النوعية من األفالم 

) ٤(على متابعتها، وتشري معطيات اجلدول رقم  األطفال املمثلني لعينة الدراسة ألفالم العنف وحرصهم
) ٪٤٠(إىل أن الذكور أكثر تفضيالً ألفالم العنف األجنبية من اإلناث، حيث يشاهدوا بشكل دائـم  

من اإلناث، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج أغلبية الدراسات العربية واألجنبية ) ٪٢٠(من الذكور مقابل 
 .الذكور للعنف املتلفز  مقارنة باإلناث اليت أوضحت ارتفاع معدالت تعرض

  وإليضاح العالقة بني متغري السن ومدى املتابعة ألفالم العنف أثبتت الدراسة ارتفاع معدالت املتابعة 
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دائمـاً،  ) ٪٣٢(بنسبة ) السابع، الثامن، التاسع(ونقصد ا الصفوف ) اموعة الثانية(بني األطفال يف 
دائماُ، ) ٪٢٨(بنسبة ) اخلامس والسادس اموعة األوىل ونقصد ا الصفوف(أحياناً قياساً إىل ) ٪٦٢(
  .أحياناً) ٪٦٤.٧(

وأوضحت الدراسة أيضاً ارتفاع كثافة املتابعة بني الذكور مقارنة باإلناث فيما يتعلق بعدد األفـالم  
عة الشـهرية ألفـالم   معدل املتاب وفقاليت يشاهدوا شهرياً،وفيما يلي جدول يبني توزيع عينة الدراسة 

  :العنف األجنبية
  معدل املتابعة الشهرية ألفالم العنف األجنبية املتلفزة والنوع توزيع عينة الدراسة وفق /٥/اجلدول رقم 

 معدل املتابعة الشهرية          
  النوع

  اإلمجايل حسب الظروف أفالم فأكثر٤ أفالم٣ فيلمان فأقل
  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك

 ١٠٠  ١٤٠ ٥٣.٦ ٧٥ ١٩.٣ ٢٧ ١٤.٣ ٢٠ ١٢.٨ ١٨  ذكور
 ١٠٠  ١٤٠ ٥٨.٢ ٨٢ ١٥ ٢١ ٨.٦ ١٢ ١٧.٨ ٢٥  إناث

لإلناث ) ٪١٥(مقابل ) ٪١٩.٣(حيث بلغت نسبة الذكور الذين يتابعون أربعة أفالم فأكثر شهرياً 
األطفـال   يفواستناداً إىل نظرية تغيري االجتاهات اليت ترى أن للعنف التلفزيوين تأثرياً ) ٥(اجلدول رقم 

كثيفي املشاهدة، فإننا منيل إىل قبول الفرضية االرتباطية بني معدل مشاهدة العنف الدرامي ودرجـات  
وأكده ماكليود يف دراسته اليت أثبتت عالقـة   قالسلوك العدواين الذي ميكن اكتسابه منها، وهو ما سب

لتلفزيـوين وبـني درجاتـه يف    موجبة ودالة بني الوقت الذي يقضيه الطفل يف مشاهدة العنف ا ةطردي
وبناء على ما توصلت إليه الدراسة يف هذا اجلزء من نتائج ميكننا ). ٦٦، ص١٩٨٨اجلميل، (العدوانية 
إن األطفال الذكور يتقمصون دور البطل يف أفالم العنف األجنبية ويستمتعون ا بدرجة تفوق : القول

  .يف السلوكيات العدوانية لديهم األطفال من اإلناث، مما قد يزيد يف درجات تأثريها
  :بأفالم العنف األجنبية -عينة الدراسة-أسباب إعجاب األطفال . ب

العنـف   معينة الدراسة بـأفال -أسباب إعجاب األطفال ) ٦(وتظهر البيانات الواردة باجلدول رقم 
  :املتلفزة اليت جاءت وفقاً للترتيب التنازيل التايل

  أسباب اإلعجاب بأفالم العنف األجنبية املتلفزة عينة الدراسة وفقوزيع إجابات ت )٦(اجلدول رقم 
  ٪ التكرار أسباب اإلعجاب

  ٤٢.٤ ١٧١ مثرية وشيقة
  ١٧.٩ ٧٢ تعلمين فنون الدفاع عن النفس

  ١٣.٤ ٥٤ تعلمين طرائق احلصول على حقوقي من اآلخرين
  ١٢.٩ ٥٢ يظهر ا البطل املفضل لدي

  ٨.٩ ٣٦ تتفق مع ميويل ورغبايت
  ٤ ١٦ ختفف من متاعيب

  ٠.٥ ٢  أخرى
  ٪١٠٠ ٤٠٣  اإلمجايل
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 .من إمجايل اإلجابات) ٪٤٢.٤(متيزها باإلثارة والتشويق بنسبة  -١
 .)٪١٧.٩(تعلم األطفال فنون الدفاع عن النفس بنسبة  -٢
 .)٪١٣.٤(تعلم األطفال كيفية احلصول على حقوقهم من اآلخرين بنسبة  -٣
وتعكس هذه األسباب الدور الـذي  ) ٪١٢.٩(لذي حيبه األطفال حتتوي منوذج البطل القوي ا -٤

أفالم العنف األجنبية يف تعليم األطفال سبل الدفاع عن النفس والدفاع عـن احلقـوق   ؤديه ميكن أن ت
البطل بوصفه منوذجاً قدوة مييـل   ؤديهيباستخدام األساليب العنيفة، كما تشري إىل الدور الذي ميكن أن 

ه يف مظاهر قوته اليت تقدم يف إطار درامي يزخر باإلثارة والتشويق األمر الـذي قـد   األطفال إىل تقليد
  .يضاعف من أثر املشاهد العنيفة يف األطفال

 :املشاهد العنيفة املفضلة لدى عينة الدراسة.ج
  :إىل نوعية املشاهد العنيفة املفضلة لدى عينة الدراسة) ٧(تشري بيانات اجلدول رقم 

  نوعية املشاهد العنيفة املفضلة والنوع توزيع إجابات جمموعة الدراسة وفق )٧(اجلدول رقم 
 نوعية املشاهد املفضلة           

  النوع
  اإلمجايل إناث ذكور

  ٪  ك  ك  ٪ ك
  ٢٠.٩  ١٠٠ ١٧.٨ ٣٩  ٢٣.٤ ٦١ مشاهد الضرب
  ١٢.٥ ٦٠ ١١ ٢٤  ١٣.٨ ٣٦  مشاهد القتل

  ٧.٧ ٣٧ ٧.٨ ١٧ ٧.٩ ٢٠ مشاهد التخريب
  ٣٥.٣  ١٦٩ ٣٧.٩ ٨٣ ٣٣ ٨٦ املطاردات مشاهد

  ١١.٥ ٥٥ ١٣.٧ ٣٠ ٩.٥ ٢٥ مشاهد اجلرائم
  ٧.٣ ٣٥ ٦.٨ ١٥ ٧.٩ ٢٠ مشاهد التعذيب
  ٤.٨ ٢٣ ٥ ١١ ٤.٥ ١٢ مشاهد االحتراق

  ٪١٠٠  ٤٧٩ ٪١٠٠ ٢١٩  ٪١٠٠ ٢٦٠  اإلمجايل
مشـاهد  ويتضح من بيانات اجلدول أن مشاهد املطاردات جاءت على رأس النوعيات املختلفـة لل 

يليها يف املرتبة الثانيـة تفضـيل مشـاهد    ) ٪٣٥.٣(املفضلة لدى األطفال عينة الدراسة وذلك بنسبة 
يليهـا يف  ) ٪١٢.٣(وجاءت يف املرتبة الثالثة مشاهد القتل وذلـك بنسـبة   ) ٪٢٠.٩(بنسبة  الضرب

 .شاهد العنيفةمن إمجايل أفضليات امل) ٪١١.٥(الترتيب الرابع مشاهد ارتكاب اجلرائم وذلك بنسبة 
وبإجياد العالقة بني النوع ونوعية املشاهد العنيفة املفضلة لدى عينة الدراسة، كان هناك تطابق شـبه  
تام بني الذكور واإلناث يف ترتيب املشاهد املفضلة لديهم، حيث فضل كالمها مشـاهد املطـاردات   

د الضرب بوصفها أفضـلية  لإلناث يليها مشاه) ٪٣٧.٩(للذكور مقابل ) ٪٣٣(كأفضلية أوىل بنسبة
لإلناث وبينما جاءت مشاهد القتل يف الترتيب الثالث ) ٪١٧.٨(للذكور مقابل ) ٪٢٣.٤(ثانية بنسبة 

 .)٪١١(احتلت الترتيب الرابع لدى اإلناث بنسبة ) ٪١٣.٨(بوصفها أفضلية مشاهدة لدى الذكور 
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ات األطفـال عينـة الدراسـة    تأثري أفالم العنف بالتلفزيون يف سلوكي: ـ احملور الثاين٢ـ ٩
  :ويشمل
  :معدالت إقبال األطفال على تقليد البطل يف املواقف احلياتية. أ

تضمنت  اإلستبيانة سؤالً استهدف التعرف إىل مدى حرص األطفال موضوع الدراسة على تقليـد  
  ):٨(األبطال يف أفالم العنف، ويتضح من بيانات اجلدول رقم 

  النوع واإلقبال على تقليد البطل الدراسة وفقتوزيع عينة  )٨(اجلدول رقم 
 تقليد البطل                 

  النوع
  اإلمجايل إناث ذكور

  ٪ ك  ك ٪ ك
  ٢٠.٤ ٥٧ ١٤.٣ ٢٠ ٢٦.٤ ٣٧  دائماً
  ٤٧.٥ ١٣٣ ٤٤.٣ ٦٢ ٥٠.٧ ٧١  أحياناً
  ٣٢.١ ٩٠ ٤١.٤ ٥٨ ٢٢.٩ ٣٢  ال يقلد
  ٪١٠٠  ٢٨٠ ٪١٠٠ ١٤٠  ٪١٠٠ ١٤٠  اإلمجايل
ال املمثلني لعينة الدراسة يؤيدون تقليد البطل يف سلوكياته العنيفة حيـث بلغـت نسـبة    أن األطف

يرفضون تقليده، وتشري ) ٪٣٢.١(مقابل ) ٪٦٧.٩(املؤيدين منهم إلمكانية تقليد البطل دائماً وأحياناً 
ال يستهان ا مـن  هذه النتيجة إىل التأثري احملتمل ألفالم العنف األجنبية يف األمناط السلوكية لدى نسبة 

 .األطفال يف ريف دمشق والذين يرون يف بطل هذه األفالم منوذجاً قدوة ميكن تقليد سلوكياته العنيفة
تقليـداً للبطـل    رلى تقليد البطل تبني أن الذكور أكثـال عــوباختيار العالقة بني النوع واإلقب

 .لإلناث) ٪٥٨.٦(بل للذكور مقا) ٪٧٧.١(من اإلناث وذلك بواقع ) دائماً وأحياناً(
وميكن يف ضوء املواءمة بني هذه النتائج ونتائج الدراسات األخرى اليت أجرـا انـدورا وغريهـا    
والحظت فيها إن النماذج العدوانية اليت يشاهدها األطفال يف التلفزيون ترفع مـن درجـات امليـول    

و سلوك مييز األطفال عامة والذكور العدوانية لديهم وجتعلهم يقلدون السلوك العدائي املشاهد نفسه، وه
منهم خاصة نظراً لوجود ميل لدى مؤلفي دراما العنف التلفزيوين إىل تصوير الذكور يف أدوار عدوانية 

) ٣٥، ص١٩٩٤رزق، . (كمرتكبني لألحداث العنيفة وهو ما توصلت إليـه سـامية سـليمان رزق   
وار القائم باالعتداء واملمارسني لألدوار العدوانية وأثبتت سامية بأن الرجال غالباً ما يتكرر بروزهم يف أد

وبالتايل يكون من املتوقع أن ترتفع نسبة احملاكاة لألبطال بني األطفال الذكور عنها بني اإلنـاث فهـم   
يتوحدون جنسياً مع األبطال الرجال مما قد يدفعهم إىل تقليدهم وخاصة يف ضـوء قواعـد التنشـئة    

 .متطلبات النمو االجتماعي للذكور واإلناث من األطفالاالجتماعية اليت متيز بني 
 :تأثري البطل يف أفالم العنف األجنبية يف أساليب تصرف األطفال يف احلياة. ب

  وبسؤال جمموعة الدراسة عن مدى تأثرهم بأساليب التصرف اليت ميارسها البطل وتطبيقها يف واقع 
  لصعبة اليت يواجهها البطل يف دراما العنف املتلفزة حيام وعند مواجهتهم ملواقف مشاة للمواقف ا

  :وهي) ٩(جاءت اإلجابات على النحو الذي يعرضه اجلدول رقم 
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  النوع وقبول أساليب تصرف البطل يف احلياة توزيع عينة الدراسة وفق )٩(اجلدول رقم 
 تقليد البطل                           

  النوع
  اإلمجايل إناث  ذكور

  ٪  ك  ك ٪ ك
  ١١.٨  ٣٣ ٩.٣ ١٣ ١٤.٣ ٢٠ التصرف مثل البطل متاماً

  ٣٦.٨  ١٠٣ ٣٤.٣ ٤٨ ٣٩.٣ ٥٥ التصرف بطرائق مشاة لطريقة البطل
  ٥٠  ١٤٠ ٥٥.٧ ٧٨ ٤٤.٣ ٦٢ التصرف بطرائق خمتلفة عن طريقة البطل

  ١.٤  ٤ ٠.٧ ١  ٢.١ ٣  أخرى
  ٪١٠٠  ٢٨٠ ٪١٠٠  ١٤٠ ٪١٠٠ ١٤٠  اإلمجايل
أم سيتصرفون بطرائق مطابقة ألساليب تصـرف  ) ٪٤٨.٦(العينة  أكد ما يقرب من نصف -١

  )٪٣٦.٨(أو بطرائق مشاة هلذه األساليب ) ٪١١.٨(البطل 
من عينة الدراسة بأم سيتصرفون بأساليب خمتلفة عن أساليب البطل اليت تعتمد ) ٪٥٠(أجاب  -٢

نسبة املتأثرين بأساليب تصرف البطل إىل وتشري هذه النتائج إىل أن اقتراب .على العنف والقوة واخلشونة
ما يقرب من نصف حجم العينة يعد مؤشراً يعتد به يف التحقق من تأثري الدراما األجنبيـة العنيفـة يف   
أساليب التصرف لدى النشء ويف حماولة للتعرف إىل مدى العالقة القائمة بني النوع والتصرف بأساليب 

بعها البطل أثبتت الدراسة إن لدى الـذكور مـيالً إىل التصـرف    تقترب أو تبتعد عن األساليب اليت يت
مقابـل نسـبة تصـل إىل    ) ٪١٤.٣(بطريقة مطابقة لطريقة البطل املعتمدة على القوة والعنف بنسبة 

لإلناث، كما أظهر الذكور تفوقاً على اإلناث يف تفضيل التصرف بطريقة مشـاة لطريقـة   ) ٪٩.٣(
لإلناث بينما اجتهت اإلناث بنسبة أعلى مـن الـذكور إىل   ) ٪٣٤.٣(مقابل ) ٪٣٩.٣(البطل بنسبة 

للذكور ) ٪٤٤.٣(مقابل ) ٪٥٥.٧(تفضيل التصرف بأساليب ختتلف عن أساليب البطل وذلك بنسبة 
تفضيالً للتصرف طريقة  روأوضحت الدراسة أيضاً إن األطفال يف اموعة األوىل أكث) ٩(اجلدول رقم 
وذلك قياساً إىل األطفال يف اموعة الثانية بواقع ) ٪٣٧.٤(يقة مشاة هلاأو بطر) ٪١٣(البطل نفسها 

 .للطريقة املشاة هلا) ٪٣٦.٢(للطريقة املطابقة لطريقة البطل و) ٪٨.٥(
ونالحظ أن استعانة الدراما األجنبية باألساليب احلقيقية ملمارسة العنف إمنا يزيد يف فـرص قبـول   

اً ملموساً ويضيف علماء النفس يف هذا اخلصوص أن متابعة األطفال للنماذج األطفال هلا العتبارها واقع
العدوانية اليت تستخدم أدوات العنف احلقيقة كاألسلحة النارية واألدوات احلادة إىل جانب العنف البدين 

، ١٩٩٢مصـطفى،  (تعلمهم ممارسة هذه األمناط العنيفة وتزيد يف جرأم على وضعها موضع التنفيذ 
 ).١٢٠ص

  :لتأثري أفالم العنف املتلفزة يف اجملال السلوكي لألطفا. ج
  بتقصي السلوكيات اليت يكتسبها األطفال من متابعة أفالم العنف األجنبية يف التلفزيون اتضح من 

  :يما يل) ١٠(البيانات الواردة باجلدول رقم 
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  )١٠(اجلدول رقم 
  ملتوقع تعلمها من أفالم العنف األجنبية املقدمة بالتلفزيونحبسب السلوكيات ا توزيع إجابات جمموعة الدراسة 

  ٪ التكرار  السلوكيات املتوقع تعلمها
  ٤.٣ ٤٧ تعلم أساليب السرقة
  ٧.٢ ٧٨ عدم احترام القوانني

  ٩.٢ ١٠٠ األلفاظ النابية
  ٤.٢ ٤٦ تعلم أساليب التعذيب
  ١٠.٢ ١١٠ تعلم أساليب الضرب

  ١٤.٥ ١٥٧ تعلم طرائق الدفاع عن النفس
  ٨.٨ ٩٥ استخدام القوة لتحقيق املصاحل

  ١٣.٨ ١٥٠ الدهاء واحليلة
  ٥.٧ ٦٢ السلوك الفوضوي

  ٧.٧ ٨٣ اجلدل احلاد مع معارضي الرأي
 ٦ ٦٤ حدة املزاج واالنفعاالت
 ٣ ٣٣ احلقد والغرية من اآلخرين
  ٤.٤ ٤٨ الشك والريبة يف اآلخرين

 ١ ١١ أخرى
  ٪١٠٠ ١٠٨٤ إمجايل التكرارات

مـن  ) ٪١٤.٥(يأيت يف الترتيب األول تعلم األطفال أساليب الدفاع عن النفس مبعدل يصـل إىل  
 .إمجايل إجابام

 )٪١٣.٨(يلي ذلك تعلم أساليب الدهاء واحليلة بنسبة 
 )٪١٠.٢(يأيت يف الترتيب الثالث تعلم أساليب الضرب 

يليها استخدام القـوة لتحقيـق   ) ٪٩.٢(بنسبة يأيت تعلم األطفال األلفاظ النابية يف الترتيب الرابع 
 )٪٨.٨(املصاحل اخلاصة بنسبة 

يليها يف الترتيب ) ٪٧.٧(ويأيت يف املرتبة السادسة تعلم اجلدل احلاد مع املعارضني له يف الرأي بنسبة 
  .)٪٦(مث تعلم حدة املزاج وشدة االنفعاالت بنسبة ) ٪٧.٢(السابع عدم احترام القوانني بنسبة 

) ٪٥.٧(باقي االختيارات فقد وردت بنسب منخفضة يتصدرها تعلم السلوك الفوضوي بنسبة أما 
فأساليب التعـذيب بنسـبة   ) ٪٤.٣(تعلم أساليب السرقة ) ٪٤.٤(فالشك والريبة يف اآلخرين بنسبة 

وقد برهنت الدراسات العديدة على خطـورة أفـالم العنـف    ) ٪٣(مث احلقد والغرية بنسبة ) ٪٤.٢(
  . نية على الناشئةالتلفزيو
  :عالقة نوع الطفل بالسلوكيات املتوقع تعلمها من أفالم العنف األجنبية -د

  يتعلمها من أفالم العنف اجلدول التايل يظهر مدى العالقة بني نوع الطفل والسلوكيات اليت ميكن أن 
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  :األجنبية
  )١١(اجلدول رقم 
  ع تعلمها من أفالم العنف األجنبية وعالقتها بالنوعتوزيع إجابات جمموعة الدراسة حبسب السلوكيات املتوق

 السلوكيات املتوقع تعلمها           
  النوع

  اإلمجايل إناث ذكور
  ٪  ك ٪ ك  ٪ ك

  ٤.٣  ٤٧ ٣.٦ ١٧ ٥.١ ٣٠ تعلم أساليب السرقة
  ٧.٢  ٧٨ ٧ ٣٥ ٧.٣ ٤٣ عدم احترام القوانني
  ٩.٢  ١٠٠ ٨ ٤٠  ١٠.٢ ٦٠  األلفاظ النابية
  ٤.٢  ٤٦ ٣.٦ ١٨ ٤.٨ ٢٨ التعذيبتعلم أساليب 

  ١٠.٢  ١١٠ ٨ ٤٠ ١٢ ٧٠ تعلم أساليب الضرب
  ١٤.٥  ١٥٧ ١٥.٣ ٧٦  ١٣.٨ ٨١ تعلم طرائق الدفاع عن النفس
  ٨.٨  ٩٥ ١٠.١ ٥٠ ٧.٧ ٤٥ استخدام القوة لتحقيق املصاحل

  ١٣.٨  ١٥٠ ١٤.٢ ٧١  ١٣.٥ ٧٩  الدهاء واحليلة
  ٥.٧  ٦٢ ٥.٤ ٢٧ ٦ ٣٥ السلوك الفوضوي

  ٧.٧  ٨٣ ٨.٦ ٤٣ ٦.٨ ٤٠ احلاد مع معارضي الرأياجلدل 
  ٦  ٦٤ ٦.٦ ٣٣ ٥.٣ ٣١ حدة املزاج واالنفعاالت
  ٣  ٣٣ ٣.٨ ١٩ ٢.٤ ١٤ احلقد والغرية من اآلخرين
  ٤.٤  ٤٨ ٤.٤ ٢٢ ٤.٤ ٢٦ الشك والريبة يف اآلخرين

  ١  ١١ ١.٤ ٧ ٠.٧ ٤  أخرى
  ٪١٠٠  ١٠٨٤ ٪١٠٠ ٤٩٨  ٪١٠٠ ٥٨٦ إمجايل التكرارات
ارتفاعاً ملحوظاً لدى كل من الذكور واإلناث على السـواء يف تعلـم   ) ١١(اجلدول نالحظ من 

لإلناث يليها تعلم الـدهاء واحليـل بواقـع    ) ٪١٥.٣(للذكور ) ٪١٣.٨(طرائق الدفاع عن النفس 
لإلناث، واختلف الذكور واإلناث يف ترتيب باقي السلوكيات املكتسبة ) ٪١٤.٢(للذكور ) ٪١٣.٥(

) ٪١٠.٢(يليه تعلم األلفاظ النابية ) ٪١٢(لذكور تعلم أساليب الضرب ا ب الثالث لدى الترتيفجاء يف
يف حني جاء استخدام القوة لتحقيق املصـاحل اخلاصـة يف   ) ٪٧.٧(مث استخدام القوة لتحقيق املصاحل 

مث تعلـم  ) ٪٨.٦(يليه اجلدل احلاد مع املعارضـني يف الـرأي   ) ٪١٠.١(الترتيب الثالث لدى اإلناث 
وبصفة عامة أظهر الذكور قبوالً أكثر لتعلم السلوكيات العنيفة قياساً إىل اإلناث ) ٪٨(ساليب الضرب أ

وخاصة تلك اليت تتصف باحلركة والتفاعل مع اآلخرين كالضرب واأللفاظ النابية واستخدام القـوة يف  
 اجع لديهن تعلم أسـاليب حني متيل اإلناث إىل قبول اجلدل احلاد مع اآلخرين يف املواقف اخلالفية وتتر

الضرب واأللفاظ النابية إىل الترتيب اخلامس ويعكس ترتيب السلوكيات املكتسبة لدى الذكور واإلناث 
  ة البنية البدنية والنفسية والظروف البيئية املؤثرة يف السلوك االجتماعي لكل من الطفل الذكر ـطبيع

  .والطفلة األنثى
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م العنف األجنبية يف تكوين اجتاهـات حمبـذة للعنـف لـدى     تأثري أفال: احملور الثالث -٣ -٩
 .األطفال
هدف هذا اجلزء إىل قياس التأثري الذي حتدثه أفالم العنف األجنبية يف تكوين اجتاهات حمبذة للعنف ي

 :لدى األطفال وذلك من حيث
بة مدى موافقة األطفال على استخدام البطل لسلوك العنف للتغلب على املواقف الصع -١-٣-٩

 .اليت تواجهه يف العمل الدرامي
الطرائق املفضلة لدى األطفال للتعامل مع املواقف احلياتية اليت تـواجههم يف واقعهـم    -٢-٣-٩
  .املعاش

  :هلاتني النقطتني بشيء من التفصيل يونعرض فيما يل
  :درجة القبول األطفال على استخدام البطل للسلوكيات العنيفة -١

  درجة القبول لألساليب العنيفة اليت ميارسها البطل وفقيع عينة الدراسة توز  )١٢(اجلدول رقم 
 ٪  التكرار التكرار والنسبة/درجة القبول

  ١٤  ٣٩ موافق بشدة
  ٢٩.٣  ٨٢ موافق
  ٢٩  ٨١ حمايد

  ١٩.٢  ٥٤ معارض
  ٨.٥  ٢٤ معارض بشدة

  ٪١٠٠  ٢٨٠ اإلمجايل

منـهم  ) ٪٤٣.٣(ب من نصف حجم العينة إن ما يقر) ١٢(رقم  لتوضح البيانات الواردة باجلدو
يوافقون على استخدام العنف من جانب البطل للتغلب على املواقف الصعبة وتتوزع النسبة املـذكورة  

بينما تنخفض نسبة املعارضني السـتخدام األسـاليب    )٪٢٩.٣(وموافقني ) ٪١٤(بني موافقني بشدة 
) ٪١٩.٢(ومعارضـني بشـدة   ) ٪٨.٥(ني موزعة بني معارض) ٪٢٧.٧(العنيفة من جانب البطل إىل 

 .من عينة الدراسة) ٪٢٩(وحياديني 
وبإجياد العالقة بني النوع ومدى قبول األساليب العنيفة املمارسة من جانب البطل اتضح أن الذكور 
أكثر قبوالً ملبدأ استخدام القوة يف املواقف الصعبة اليت تواجه البطل قياساً إىل اإلناث، وذلـك بواقـع   

  .لإلناث) ٪٤٥.٧(للذكور مقابل ) ٪٥١.٤(
 .الطرائق املفضلة لدى األطفال يف تعلمهم املواقف احلياتية اليت تواجههم يف واقعهم املعاش -٢

  :املؤشرات التالية) ١٣(توضح بيانات اجلدول رقم 
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  )١٣(اجلدول رقم 
ياتية اليت تواجههم  وعالقتها توزيع إجابات جمموعة الدراسة حبسب الطرائق املفضلة للتعامل مع املواقف احل

  باملوضوع
 الطرائق املفضلة للتعامل مع مواقف احلياة           

  النوع
  اإلمجايل إناث ذكور

  ٪  ك ٪ ك ٪ ك
  ٨.٩  ٤٢ ٤.١ ٩ ١٣.١ ٣٣ القوة والعنف واخلشونة

  ٢٣.٧  ١١٢ ١٨.٦ ٤١ ٢٨.٢ ٧١  احليلة والدهاء
  ٨.٣  ٣٩ ٧.٧ ١٧ ٨.٧ ٢٢  القانون

  ١١.٩  ٥٦ ١٥ ٣٣ ٩.١ ٢٣  وارالتفاهم واحل
  ٩.٣  ٤٤ ١١.٨ ٢٦ ٧.٢ ١٨  املنطق واإلقناع

  ٧.٦  ٣٦ ٦.٤ ١٤ ٨.٧ ٢٢ التفاوض والتراضي
  ٣٠.٣ ١٤٣ ٣٦.٤ ٨٠ ٢٥ ٦٣ حسب طبيعة املوقف
 ٪١٠٠ ٤٧٢ ٪١٠٠ ٢٢٠ ٪١٠٠ ٢٥٢ إمجايل التكرارات

ملواقف احلياتية بنسبة تفـوق  يف التعامل مع ا) احليلة والدهاء(ارتفاع معدل التفضيل التباع أسلوب 
 )٪٢٣.٧(مجيع األساليب األخرى 

 )٪١١.٩(بنسبة ال تتعدى ) التفاهم واحلوار(يأيت يف الترتيب الثاين وبفارق نسيب ملحوظ أسلوب 
يف ) القوة والعنف واخلشـونة (مث ) ٪٩.٣(بنسبة ) املنطق واإلقناع(يليه يف الترتيب الثالث أسلوب 

 )٪٨.٩(الترتيب الرابع 
التفاوض (مث ) ٪٨.٣(يف الترتيب اخلامس بنسبة ) اللجوء إىل القانون للمطالبة باحلقوق(يأيت أسلوب 

 .)٪٧.٦(بنسبة ) والتراضي
وأظهرت الدراسة فروقاً إحصائية ذات داللة بني متغري النوع والطرائق املفضلة للتصرف يف املواقف 

اإلنـاث  رنـة ب قامباستخدام احليلة والـدهاء  حيث مييل الذكور إىل تفضيل أساليب التصرف .احلياتية
كما مييل الذكور إىل تفضيل اللجوء إىل اخلشونة والقوة والعنف يف معاجلة ) ٪١٨.٦(مقابل ) ٪٢٨.٢(

أمور احلياة مبعدل يرتفع كثرياً عنه لدى اإلناث بالتايل تفضيالً ملحوظاً السـتخدام أسـلوب احلـوار    
للذكور كذلك األمـر لـدى تفضـيلهن    ) ٪٩.١(مقابل ) ٪١٥( والتفاهم يف املواقف احلياتية مبعدل

ومل تظهر يف الدراسة فروق ذات  .للذكور) ٪٧.٢(مقابل ) ٪١١.٨(بنسبة ) املنطق واإلقناع(ألسلوب 
داللة إحصائية بني األطفال يف اموعة األوىل واألطفال يف اموعة الثانية فيما يتعلق بأساليب التصرف 

  .واقعهم البيئياملفضلة لديهم يف 
א−٤−٩  :א

ارتفاع معدالت تعرض األطفال بشـكل عـام    :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها
) ٪٢٠(مقارنة باإلناث ) ٪٤٠(منهم وتزايد معدالت التعرض بني الذكور إىل ) ٪٩٣.٣(ألفالم العنف 

  ).٪٢٨(األوىل اموعة مقارنة ب) ٪٣٢(وبني اموعة الثانية 
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تتركز أسباب إعجاب األطفال ذه النوعية من األفالم على التوايل يف متيزها بالتشـويق واإلثـارة،   
واحتوائها . وتعليم األطفال فنون الدفاع عن النفس، وتعليمهم سبل احلصول على احلقوق من اآلخرين

 .على البطل احملبوب
شاهد املفضلة لدى مجيع مفردات الدراسة بشكل عـام  حتتل مشاهد املطاردات املرتبة األوىل بني امل

يليها مشاهد الضرب فالقتل، فارتكاب اجلرائم على التوايل ومل يثبت يف الدراسة عالقات دالة إحصائياً 
 .بني النوع أو املرحلة العمرية وبني املشاهد املفضلة يف أفالم العنف

منهم ويزداد هذا امليل ) ٪٦٧.٩(مبعدل يصل إىل يبدي األطفال يف عينة الدراسة ميالً لتقليد البطل 
رنة قاممنهم ) ٪٦٩.١(منهم ولدى األطفال يف اموعة األوىل بنسبة ) ٪٧٧.١(لدى األطفال الذكور 

 .)٪٦٤.٥(منهن واألطفال يف اموعة الثانية بنسبة ) ٪٥٨.٦(األطفال من اإلناث ب
مييلون إىل التصـرف يف واقعهـم   ) ٪٤٨.٦(كشفت الدراسة عما يقرب من نصف حجم العينة 

احلقيقي بطرائق تصرف البطل نفسها أو بطرائق مشاة لطرائق تصرفه، ويزداد هذا امليل عند الـذكور  
كما تزداد نسب التفضيل لتطبيق أساليب البطل يف احليـاة  ) ٪٤٣.٦(ناث اإلمقارنة بمنهم ) ٪٥٣.٦(

 ). ٪٤٤.٧(األطفال يف اموعة الثانية بنسبة ارنة بمق) ٪٥٠.٤(بني األطفال يف اموعة األوىل بنسبة 
أثبتت الدراسة تأثرياً ألفالم العنف على املنظومة السلوكية لدى عينة الدراسة بوحه عام وتركـزت  

تعلم أساليب الدفاع عن النفس، تعلم أساليب الدهاء واحليلة، : هذه التأثريات السلوكية على التوايل يف
 تعلم األلفاظ النابية، يليها تعلم استخدام القوة لتحقيق املصاحل اخلاصة، وأظهر تعلم أساليب الضرب، مث

 .الذكور قبوالً لتعلم تلك السلوكيات العنيفة بنسب تفوق اإلناث
أوضحت الدراسة أن ألفالم العنف تأثريات واضحة يف تكوين اجتاهات حمبذة الستخدام العنـف يف  

م والذكور منهم بوجه خاص، حيث بلغـت نسـبة التفضـيل    احلياة لدى جمموعة الدراسة بشكل عا
بني مجيع مفردات الدراسة مقارنة ) ٪٢٣.٧(يف مواقف احلياة ) احليلة والدهاء(للتصرف باتباع أسلوب 

كما ). ٪١١,٩(الذي اخنفض معدل تفضيله ملعاجلة أمور احلياة إىل ) التفاهم واحلوار(بتفضيل أسلوب 
منـهم  ) ٪٢٨.٢(لدى الذكور بنسبة ) احليلة والدهاء(التفضيل ألسلوب أثبتت الدراسة ارتفاع معدل 

يف ) التفاهم واحلوار(لدى اإلناث يف حني أظهر اإلناث ميالً إىل تفضيل إتباع أسلوب ) ٪١٨,٦(مقابل 
  .للذكور) ٪٩,١(مقابل ) ٪١٥(احلياة مبعدل 

א−٥−٩ :א
א−١−٥−٩ ك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس ومستوى متابعة أفالم ليس هنا :א

  .العنف األجنبية
  :وكانت النتائج على النحو التايل ٢للتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق اختبار كا
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  مستوى متابعة األفالم األجنبية وفق اجلنس  )١٤(اجلدول رقم 
 ال يتابع أحيانا دائما 

  ١٠ ٨٠ ٦٠ الذكور
  ١٠ ١١٠ ٣٠ اإلناث

،  ٢و درجـة حريـة    ٠.٠٥وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ١٤.٧٣٦٨ ٢بلغت قيمة كا
إنّ هنـاك  : وذا نرفض الفرضية ونقـول  ٠.٠٥وهي أصغر من  ٠.٠٠٠٦االحتمالية  pبلغت قيمة 

  .مة أكثر من اإلناثعالقة بني اجلنس ومستوى األفالم املتابعة، ألن الذكور يتابعون األفالم بصورة دائ
א−٢−٥−٩ ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلـنس وعـدد األفـالم     :א
  .املتابعة

  :وكانت النتائج على النحو التايل ٢للتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق اختبار كا
  عدد األفالم املتابعة وفق اجلنس  )١٥(اجلدول رقم 

  حسب الظروف أفالم فأكثر٤ أفالم٣ فيلمان فأقل  
 ٧٥ ٢٧ ٢٠ ١٨  الذكور
 ٨٢ ٢١ ١٢ ٢٥  اإلناث

، ٣و درجة حريـة   ٠.٠٥وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ٤.٢٠١٦ ٢بلغت قيمة كا
وذا نقبل الفرضية ونقول ليس هناك عالقة  ٠.٠٥وهي أكرب من  ٠.٢٤٠٥االحتمالية  pبلغت قيمة 

  .ألفالم املتابعةبني اجلنس وعدد ا
א−٣−٥−٩ ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس ونوعيـة مشـاهد    :א
  .العنف

  نوعية مشاهدة العنف وفق اجلنس  )١٦(اجلدول رقم 
 اإلناث الذكور 
 ٣٩ ٦١ مشاهد الضرب
 ٢٤ ٣٦مشاهد القتل

 ١٧ ٢٠مشاهد التخريب
 ٨٣ ٨٦مشاهد املطاردات

 ٣٠ ٢٥رائممشاهد اجل
 ١٥ ٢٠مشاهد التعذيب
 ١١ ١٢مشاهد االحتراق

، إذ ٦و درجة حرية  ٠.٠٥وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ٥.٢٧٨١ ٢بلغت قيمة كا
وذا نقبل الفرضية ونقول ليس هناك عالقة  ٠.٠٥وهي أكرب من  ٠.٥٠٨٧االحتمالية  pبلغت قيمة 

  .ملتابعةبني اجلنس ونوعية مشاهد العنف ا
א−٤−٥−٩ א   .بني اجلنس واإلقبال على تقليد البطل ليس هناك عالقة دالة إحصائياً :א
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  اإلقبال على تقليد البطل وفق اجلنس  )١٧(اجلدول رقم 
 اإلناث  الذكور 
 ٢٠ ٣٧ دائما
 ٦٢ ٧١أحيانا
 ٥٨ ٣٢ال يقلد

، إذ ٢و درجة حريـة   ٠.٠٥الداللة وهي دالة إحصائيا عند مستوى  ١٣.١٩٠٣ ٢بلغت قيمة كا
وذا نرفض الفرضية ونقول إن هناك عالقة  ٠.٠٥وهي أصغر من  ٠.٠٠١٤االحتمالية  pبلغت قيمة 
ألن عدد من يقلد البطل من الذكور بصورة دائمة أكرب من عدد . واإلقبال على تقليد البطلبني اجلنس 

د من يقلد البطل من الذكور أقل من عدد اإلنـاث  كما أن عد. اإلناث اللوايت يقلدن البطل من اإلناث
  .اللوايت ال يقلدن البطل من اإلناث

א−٥−٥−٩ بني اجلنس وقبول أساليب تصـرف   ليس هناك عالقة دالة إحصائياً :א
  .البطل

  قبول أساليب تصرف البطل وفق اجلنس  )١٨(اجلدول رقم 
  اإلناث الذكور 
  ١٣ ٢٠ التصرف مثل البطل متاماً

  ٤٨ ٥٥التصرف بطرائق مشاة لطريقة البطل
  ٧٨ ٦٢التصرف بطرائق خمتلفة لطريقة البطل

  ١ ٣ أخرى
  إذ ، ٣و درجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى الداللة  وهي غري دالة إحصائياً ٤.٧٨٩١ ٢بلغت قيمة كا

ليس هناك عالقة وذا نقبل الفرضية ونقول  ٠.٠٥وهي أكرب من  ٠.١٨٧٩االحتمالية  pبلغت قيمة 
  .وقبول أساليب تصرف البطلبني اجلنس 
א−٦−٥−٩ بني اجلنس والسـلوكيات املتوقـع    ليس هناك عالقة دالة إحصائياً :א

  .تعلمها من أفالم العنف
  السلوكيات املتوقع تعلمها من أفالم العنف وفق اجلنس  )١٩(اجلدول رقم 

 اإلناث الذكور 
 ١٧ ٣٠ تعلم أساليب السرقة
 ٣٥ ٤٣عدم احترام القوانني

 ٤٠ ٦٠األلفاظ النابية
 ١٨ ٢٨ تعلم أساليب التعذيب
 ٤٠ ٧٠ تعلم أساليب الضرب

 ٧٦ ٨١ تعلم طرائق الدفاع عن النفس
 ٥٠ ٤٥ استخدام القوة لتحقيق املصاحل

 ٧١ ٧٩ الدهاء واحليلة
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 ٢٧ ٣٥ السلوك الفوضوي
 ٤٣ ٤٠ اجلدل احلاد مع معارضي الرأي

 ٣٣  ٣ حدة املزاج واالنفعاالت
 ١٩ ١٤ احلقد والغرية من اآلخرين
 ٢٢ ٢٦ الشك والريبة يف اآلخرين

 ٧  ٤ أخرى
، إذ ١٣و درجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى الداللة  وهي دالة إحصائياً ٤٤.٤٠٥١ ٢بلغت قيمة كا

ل إن هناك عالقـة  وذا نرفض الفرضية ونقو ٠.٠٥وهي أصغر من  ٠.٠٠٠االحتمالية  pبلغت قيمة 
ألن هناك أساليب يتعلمها الذكور أكثر مـن  . والسلوكيات املتوقع تعلمها من أفالم العنفبني اجلنس 

اإلناث وهي السرقة والضرب واأللفاظ النابية والتعذيب والضرب وطرائق الدفاع عن النفس والـدهاء  
  . أما باقي األساليب فيتعلمها اإلناث. والسلوك الفوضوي والشك

א−٧−٥−٩ بني اجلنس ودرجة القبول لألساليب  ليس هناك عالقة دالة إحصائياً :א
  .العنيفة اليت ميارسها البطل

  درجات قبول األساليب العنيفة اليت ميارسها البطل وفق اجلنس  )٢٠(اجلدول رقم 
 اإلناث  الذكور 
 ٢٢ ٢٨ موافق بشدة

 ٤٢ ٤٤موافق
 ٣٦ ٣٦حمايد

 ٣٢ ١٩ معارض
 ٨ ١٣ معارض بشدة

إذ ، ٤و درجة حرية  ٠.٠٥وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ٥.٢٧٠٧ ٢بلغت قيمة كا
وذا نقبل الفرضية ونقول ليس هناك عالقة  ٠.٠٥وهي أكرب من  ٠.٢٦٠٦االحتمالية  pبلغت قيمة 
  .ودرجة القبول لألساليب العنيفة اليت ميارسها البطلبني اجلنس 
א−٨−٥−٩ ليس هناك عالقة دالة إحصائيا بني اجلنس والطرائق املفضلة للتعامـل   :א

  .مع املواقف احلياتية
  توزع الطرائق املفضلة للتعامل مع املواقف احلياتية وفق اجلنس  )٢١(اجلدول رقم 

 اإلناث الذكور 
 ٩ ٣٣ القوة والعنف واخلشونة

 ٤١ ٧١احليلة والدهاء
 ١٧ ٢٢القانون

 ٣٣ ٢٣ التفاهم واحلوار
 ٢٦ ١٨ املنطق واإلقناع

 ١٤ ٢٢ التفاوض والتراضي
 ٨٠ ٦٣ طبيعة املوقفوفق
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، إذ ٦و درجة حريـة   ٠.٠٥وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ٢٧.٣٨٦٤ ٢بلغت قيمة كا
عالقة  وذا نرفض الفرضية ونقول إن هناك ٠.٠٥وهي أصغر من  ٠.٠٠٠١االحتمالية  pبلغت قيمة 
ألن الذكور يستخدمون أساليب القوة والعنف . والطرائق املفضلة للتعامل مع املواقف احلياتيةبني اجلنس 

طبيعـة   إلناث أساليب التفاهم واملنطق وفـق واحليلة والدهاء والقانون والتفاوض، يف حني يستخدم ا
   .املوقف
 :ـ املقترحات ١٠

نايا الدراسة، نعرض بعض املقترحات اليت ميكن إمجاهلا إيضاحه من تنويهات يف ث قإضافة إىل ما سب
 :على النحو التايل

لو قدر اإلمكان مـن مشـاهد   ختاحلرص على عرض أفالم تلفزيونية ذات طابع إنساين  -١-١٠
 .العنف، تتضمن قيماً تربوية ومناذج سلوكية يكون فيها دور البطل اجيابيا ليقتدي األطفال به

باع أسلوب املشاهدة اجلماعية للتلفزيون وجتنـب تـرك األطفـال    حث األسرة على ات -٢-١٠
للمشاهدة االنفرادية للتقليل من التأثريات التراكمية ألفالم العنف والناجتة عن شدة االنفعاالت وحـدة  

 .ملرحلة الطفولة التخيل بوصفها مسات مميزة للنمو االنفعايل
ى املضامني الدرامية األجنبية قبـل السـماح   ضرورة تشديد الرقابة اإلدارية والتربوية عل -٣-١٠

كلية التربية ووزارة التربية واهليئة السـورية لشـؤون   (مشاركة املؤسسات التربوية وبتقدميها للجماهري 
 .يف إعداد الربامج املقدمة لألطفال واختيارها) األسرة
٤-١٠- نتاج بدائل للدراما األجنبية اب واملؤلفني والفنانني احملليني إلالتشجيع املادي واملعنوي للكت

 .معايريهومبا يتوافق مع ثقافة اتمع العريب وقيمه 
توعية األسرة من خالل أجهزة اإلعالم واألنشطة اخلدمية األخرى واتمع احمللي بضرورة  -٥-١٠

 .جتنيب األطفال متابعة املشاهد العنيفة للتقليل من آثارها السلبية عليهم
باألنشطة غري الصفية والالصفية وإقامة النوادي الرياضية والثقافية والفنية  إشغال األطفال -٦-١٠

 .اليت تبين اجلسم والعقل والوجدان
التوسع يف تعيني املرشدين واملرشدات يف املدارس االبتدائية، وجتديد تأهيلهم واحلـرص   -٧-١٠

 .على تنميتهم مهنياً وسنوياً
وسائل اإلعالم وآثارها يف التنشئة يف خمتلف البيئات  إجراء حبوث تربوية تتناول موضوع -٨-١٠
  .واألعمار
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بتدائي حنو برامج التلفاز العريب اجتاهات تالميذ الصف السادس اال ).١٩٩٦. (بركات، فاتن -
كليـة    دراسة ميدانية يف مدارس مدينة دمشق، رسالة ماجستري يف علم النفس غري منشورة، ،السوري

  .التربية، جامعة دمشق
 .دار البشر: عمان). مترجمأسعد أبو لبدة، ( .سلطة وسائل اإلعالم ).١٩٩٩. (نرب، درويسجر -
 مشاهدة العنف يف بعض برامج التلفزيون وعالقتها ببعض مظـاهر ). ١٩٨٨. (اجلميل، شوقي -

 .اب، جامعة الزقازيقرسالة ماجستري، كلية اآلد .السلوك العدواين لدى األطفال املشاهدين
دور التلفزيون يف تنشئة األطفال سياسـياً يف القطـر العـريب    ). ١٩٨٩. (دكاك، أمل محدي -

 .رسالة ماجستري يف علم االجتماع غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة دمشق .السوري
 يـة منشورات جامعة دمشق، كل .الطرائق اخلاصة بالتعليم االبتدائي). ٢٠٠٣. (رمحة، أنطون -
 .التربية
املصـرية،   مكتبة األجنلو .املظاهر العدوانية يف أفالم الكارتون األجنبية). ١٩٩٤. (رزق، سامية -
 .١، طالقاهرة
 .٢دار اجليل، بريوت، ط .معجم املصطلحات اإلعالمية). ١٩٩٤. (الشبلي، أكرم -
زكريا سيد ( .أطفالناالتلفزيون وأثره يف حياة ). ١٩٦٥. (شرام، ويلرب، اوين باركر، جاك ليل -

 .ملصرية للتأليف والترمجةالدار ا: القاهرة). مترجمحسن، 
 .التلفزيون والقيم االجتماعيـة للشـباب واملـراهقني   ). ٢٠٠٢. (عبد العزيز، حممد زكريا -

 .اإلسكندرية للكتاب مركز: االسكندرية
 .عريبدار الفكر ال: القاهرة .اإلعالم املرئي املوجه للطفل العريب). ١٩٨٥. (العبيد، عاطف عديل -
اهليئـة  : القـاهرة  .اآلثار النفسية واالجتماعية للتلفاز العريب). ١٩٧٩. (عيسوي، عبد الرمحن -
 .للكتاب املصرية
 .الكويت/. ٣١٤/، جملة العريب .قضية مشاهدة العنف يف التلفزيون). ١٩٨٥. (فهمي أنيس -
 رتباط السلوك العـدواين لـدى األطفـال   ا). ٢٠٠٦. (قريشي، عبد الكرمي وزعطوط، رمضان -

  /.٢/ ٤ .جملة احتاد اجلامعات العربية للتربية وعلم النفس :باملشاهد التلفزيونية
، لبنان، ١ط .برامج التلفزيون التنشئة التربوية االجتماعية لألطفال). ٢٠٠٣. (كبارة، أسامة -
  دار النهضة : بريوت
 التمثيلي على تنمية الرتعة العدوانيـة لـدى  أثر مشاهدة العنف ). ١٩٩٢(مصطفى، فادية  -

 .رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة عني مشس .األطفال
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، عبـد اهللا  www.siironline.orgمعهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات، واشـنطن،   -
 .املدين
دار : االسـكندرية . ٣ط .و، الطفولـة واملراهقـة  سيكولوجية النم). ١٩٨٣. (معوض، خليل -
  .الفكر
 االجتاهات احلديثة لتأثريات التلفزيون علـى  .األب الثالث واألطفال). ٢٠٠٠. (معوض، حممد -

 .دار الكتاب احلديث: الكويت. ١طاألطفال، 
 برامج العنـف يف التلفزيـون  ). ١٩٨٨. (منسي، حممود عبد احلليم، حسن، حممد بيومي علي -
 ./٩/، جملة التربية املعاصرة .القتها بالسلوك العدواين لألطفالوع

 .حبث غري منشور .العالقة التربوية بني الطفل والتلفزيون). ١٩٩٢. (وطفة، علي -
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- Andersen, G. et. al (1997). effect of Violent Movies and Trait Hostility 

on Hostile Feelings and Aggressive Thoughts. Aggressive Behavior. Vol. 
23, P.P 161-178 

- www. adnantarsha. com 
- www. almadopaper. com 
- www. annabao. org 
- www. childhood. com 
- www. mozalm. com 
- www. nordicom. gv. se  
- www. takavem. org 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 » ٢٣/٤/٢٠٠٩خ ت الموافقة على نشره بتاريصدرو ٢٦/١٢/٢٠٠٧ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا«



  د  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\AM\My Documents  :الدليل
  C:\Documents and Settings\MIC\Desktop\Dot1.dot  :القالب
    :العنوان

    :الموضوع
  As  :الكاتب

    :الكلمات األساسية
    :تعليقات

  م ٠٦:٠٧:٠٠  ٢٠١١/ ٠٥/ ٢٨   :تاريخ اإلنشاء
  ٤  :رقم التغيير

  م ٠٧:٠٩:٠٠  ٢٠١١/ ٠٥/ ٢٨   :الحفظ األخير بتاريخ
  PC  :الحفظ األخير بقلم

  دقائق ٢٣  :زمن التحرير اإلجمالي
  م ٠٧:١٥:٠٠  ٢٠١١/ ٠٥/ ٢٨   :الطباعة األخيرة

  منذ آخر طباعة آاملة
  ٣٥  :عدد الصفحات  
    )تقريبًا(  ٨,٩٠١   :عدد الكلمات  
    )تقريبًا(  ٥٠,٧٤١   :عدد األحرف  

 


