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نابل�سغزة
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الطالئع البحاثة 

القد�س:
اآالء نا�سر الدين                                                              

هديل نا�سر الدين

رام اهلل:
هديل طمليه
ادم حوراين 

دانا ال�سيد                                
رينا حوراين

 
اخلليل:

حمزة عبد الكرمي الطردة
اأدهم اأحمد اإرزيقات

با�سل حممود اإزريقات
اأ�سامة اإبراهيم الطردة 

جنني:
فاتن حللوح

�سارة حللوح 
اأحمد ابو �سالح               

�سها عطاري

�سمال غزة:
وليد نعيم              
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 

جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  وبعد مرحلة 
 ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة 
الطاقم  اإ�سراف  حتت  ي�سممونها  وفعاليات 
ونتائجه  البحث  عر�س  اإىل  تهدف   ، املخت�س 
بحيث   ، الطالئع  اىل  وقريبة  متميزة  بطريقة 
اكت�سبوها خالل  التي  املعرفة  ن�سر  يعملون على 
م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من جمتمعهم يف 

املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟
اأ�سبح التلفاز جزءًا ال يتجزاأ من حياتنا املعا�سرة، فهو م�سدر للت�سلية والثقافة وو�سيلة للتعلم ومعرفة االأحداث 
اجلارية واأخبار العامل والطق�س والريا�سة والفن واملو�سيقى. ومما ال�سك فيه اأنه قد غدا و�سيلة االت�سال االأكرث 

فاعلية، االأمر الذي يوؤهله للعب دور اإيجابي كبري يف حياة اأطفالنا. 
يكاد ال يخلو بيت من البيوت من هذا ال�سندوق العجيب الذي يركن يف اإحدى زوايا املنزل، بل يف كل غرفة 
من الغرف، لي�سارك االأهل يف تربية االأبناء، وي�ستحوذ على اأذهان الكبار وال�سغار، ليرتبع على عر�س املناف�سة 
الرتبوية. فمما ال �سك فيه اأن التلفاز يلعب دوًرا كبرًيا يف �سياغة عقول االأبناء و�سقل �سخ�سيتهم وزرع القيم 
املختلفة يف نفو�سهم �سلبية كانت اأم اإيجابية، وذلك ب�سبب تزاحم الثقافات العاملية الوافدة من خالل ال�سا�سة 

ال�سغرية التي اأطلق عليها اأحدهم املخدر الكهربائي، واآخر اأطلق عليها مع�سوقة اجلماهري.
للتلفاز اأثره على م�ستوى العنف بني الطالئع ، لكن ال يحق لنا اأن نقول باأنه داء الع�سر  ب�سبب عر�سه الأفالم 
العنف وغريها من االأفالم والربامج غري املرغوب بها، الأنه من جهة اأخرى يعد من اأكرب النوافد واأف�سلها التي 

يطل عليها املرء اإىل عوامل من املعرفة واأ�سرار الكون.
ولكن نتيجة مل�ساهدة التلفاز يتولد لدى امل�ساهد ُحب جتريب ما يراه من خالل �سا�سته، ومن املمكن اأن يوؤدي 
به ذلك اإىل ممار�سة العنف باأ�سكاله على االآخرين اأو على نف�سه. وهذا ما ت�سّدت له جمموعات من طلبة 
املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية يف خم�س مناطق فل�سطينية هي القد�س، رام اهلل، جنني، اخلليل، و�سمال غزة. 
حيث قاموا باأبحاث لدرا�سة اأثر متابعة التلفاز واملحطات الف�سائية على م�ستوى العنف بني الطالئع. ويقّدم 

البحاثة يف نهاية اأبحاثهم التو�سيات لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي، القائم على الت�ساوؤل واللجوء اإىل املراجع 
اإىل  ل  والتو�سّ النتائج  حتليل  ثم  ومن  اال�ستبانات،  بت�سميم  والقيام  الفر�سيات  وو�سع   ، املعلومات  جلمع 

اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات واالقرتاحات.
ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، بتلخي�سها ودجمها معًا، وهو طبعًا خا�سع 

للنقا�س والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 
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املنهجية:

يومًا بعد يوم، ترت�سخ يف منازلنا ومدننا ثقافات جديدة علينا وعلى اأبنائنا، بغ�س النظر عن اجلهة التي 
اأنتجتها اأو �سوقتها. وحتتل هذه الثقافات اجلديدة حيزًا وا�سعًا من حياتنا اليومية، ومن حياة اأوالدنا، االأمر 
لثقافتنا  ومالءمتها  ومنهجها  والبعيدة، حول حمتواها  القريبة  اآثارها  كثريًا حول  للت�ساوؤل  يدعونا  الذي 

العربية.
عندما جاءت و�سائل االإعالم مبختلف اأنواعها؛ انت�سرت يف جمتمعاتنا بكل ي�سر و�سهولة، وباتت منازلنا 
موطنًا لها بكل ما فيها من �سلبيات واإيجابيات.  ورويدًا رويدا، فقدنا القدرة على ال�سيطرة على رقابتنا 

وموقفنا من تلك الو�سائل. 
فما هو تاأثري انت�سار و�سائل االإعالم وخ�سو�سًا التلفاز على مدى انت�سار العنف بني الطالئع؟ وهل يقوم 
الطليعي بتقليد م�ساهد العنف الذي يراها يف التلفاز؟ وكيف يكون التلفاز �سببًا يف ذلك؟ وما االأ�سباب التي 

تدفعهم اإىل ا�ستخدام العنف فيما بينهم؟ وكيف ن�ستطيع اأن نعالج هذه االأ�سباب وال�سلوكيات؟
بعقد االجتماعات وح�سور  بدايًة  البحث اخلم�س  الت�ساوؤالت وغريها قامت جمموعات  لالإجابة عن هذه 
ور�سات العمل واالطالع على املراجع املتوفرة عن التلفاز واأثره على �سلوكيات الطفل وال�ساب، هذا باالإ�سافة 
موؤ�س�سة  من  املوّجهني  باإ�سراف  املجموعات  وتو�سلت  املو�سوع.  هذا  يف  �سابقة  درا�سات  عن  البحث  اإىل 
»النيزك« اإىل املناهج العلمية والتقنية التي يتوجب عليهم اتباعها من اأجل االإجابة عن هذه الت�ساوؤالت، 

والقيام باالأبحاث الالزمة للرد عليها، واإعداد اأوراق العمل ح�سب املنهج العلمي يف البحث.
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وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط لطرق العمل وتنظيمه. 1 .

مراجعة اأدبية وجمع املعلومات عن التلفاز واآثاره املجتمعية وال�سلوكية على الطليعي.. 2
و�سع الفر�سيات وامتحانها للتاأكد من �سحتها اأو نفيها. 3 .

عينة البحث. حتديد . 4
كتابة اال�ستبانات البحثية من قبل الطالب.  5 .
 توزيع. 6 اال�ستبانة البحثية على عينة البحث.

مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية. درا�سة النتائج وحتليلها وعر�سها . 7
اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات. 8 .

توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد االأهداف واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع.. 9

خريف  يف  العمل  اإىل  املجموعات  انطلقت 
العام 2008 وها هي ت�سع نتائجها اأمام بقية 
الطلبة يف كافة املدار�س الفل�سطينية من اأجل 

االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 
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ملخص البحث:
دخل جهاز التلفاز كل بيت وكل غرفة لدرجة اأنه اأ�سبح خبزًا يوميًا يتناوله االأطفال مع وجبات الطعام، 
واآخر ما تلتقطه عيونهم قبل النوم، حيث يت�سربون منه �سلوكياتهم وت�سرفاتهم اليومية. فاأ�سبح جميع 
اأفراد االأ�سرة ي�سكون من التلفاز وبراجمه ولكنهم بنف�س الوقت ال يفارقونه اإال يف حاالت نادرة، كما اأن 
معظم الطالئع يق�سون وقتًا طوياًل يف م�ساهدة برامج التلفاز التي تبثها املحطات الف�سائية حماولني تقليد 

كل ما ي�سدر عنه دون وعي. 
ومن هنا جاء هذا البحث الذي يهدف اإىل درا�سة نوعية الربامج التي تنال اإعجاب ال�سباب وال�سابات يف 
�سن املراهقة، وكيف يتم اكت�ساب ال�سفات وال�سلوكيات املتعلقة با�ستخدام العنف كنتيجة للمتابعة اليومية 

للتلفاز والتقليد االأعمى لبع�س امل�ساهد التي يراها الطليعي. 
تعتمد درا�سة هذا املو�سوع على كتابة ا�ستبانة بحثية تتكون من جمموعة من االأ�سئلة التي لها عالقة بعدد 
ال�ساعات التي يق�سيها الطليعي يف م�ساهدة التلفاز، وباأنواع الربامج التي ي�ساهدها باأوقات فراغه، هذا 

باالإ�سافة اإىل درا�سة اأثر م�ساهدة اأفالم العنف على �سلوكه مع اأ�سدقائه واإخوانه واأبناء جريانه.
على  تركزت  والتي  البحث،  عينة  بتحديد  املحافظات  البحث يف جميع  فريق  قام  الدرا�سة  بهذه  وللقيام 
طالب وطالبات املرحلة االأ�سا�سية والثانوية كّونهم يف مرحلة املراهقة والتي يرغب فيها الطليعي بتقليد 
النتائج  اأهم   ا�ستبانة بحثية قاموا بتحليلها وا�ستخال�س  بتوزيع  760  البحاثة  اأن قام  كل ما يراه. وبعد 
التي اأ�سارت اإىل  اأن عدد ال�ساعات التي يق�سيها الطليعي تختلف باختالف املحافظة وترتاوح بني 1-2 يف 
منطقة جنني، وبني 2-3 �ساعات يف منطقة اخلليل. اأما الربامج التي ي�ساهدها الطليعي يف هذا الوقت فهي  

اأفالم العنف واالآك�سن يليها الربامج الريا�سية واملباريات.
ونتائج  املناطق،   والباحثات من جميع  الباحثون  عليها  التي ح�سل  النتائج  اأي�سا  البحث  ي�ستعر�س هذا 
اأهم التو�سيات التي مت توجيهها لي�س فقط لالأ�سرة  اإىل  العالقات والفر�سيات التي و�سعوها، باالإ�سافة 

واإمنا اأي�سا للمدر�سة وكل �سخ�س قد ي�ساعد يف تقليل ن�سبة العنف بني ال�سباب.
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1. املقدمة: 

يعترب التلفاز واحد من اأهم القوى املوؤثرة يف الع�سر احلايل 
حيث ميكنك من خالله معرفة االأخبار ال�سيا�سية واالأو�ساع 
ت�ستخدمه  قد  اأو  والطق�س،  الريا�سة  واأخبار   االقت�سادية 
يف  اأنه  وجد  فقد  الرتفيهية.  الربامج  وم�ساهدة  للت�سلية  
املتو�سط يق�سي النا�س ما بني �ساعتني اإىل خم�س يف م�ساهدة 

التلفاز كل يوم.
اأ�سبح التلفاز االأني�س وال�سديق وامل�سلي للكثريين من النا�س، 
فال يت�سورون احلياة بدونه. وقد اأخذ تاأثري ال�سا�سة ال�سغرية 
يف الو�سول اىل كل �سرائح املجتمع. ومن املالحظ اأن االأ�سرة 
حني ترتك ابنها فري�سة لهذا اجلهاز فاإنها ت�سعه اأمام تاأثريه 
القوي بال�سوت وال�سورة، بكل ما يحتوي على م�ساهد عنيفة 

وخملة باالأخالق. وقد اأثبتت الدرا�سات اأن برامج االأطفال تظهر م�ساهد عنف اأكرث بـ )50- 60 مرة( من 
برامج الكبار وال يخلو االأمر من اأفالم الكرتون التي تت�سمن اأكرث من 80 م�سهد عنف يف ال�ساعة. )1(

وقد اتفق العلماء على ت�سمية التلفاز بـ »االأب الثالث« بعد الوالدين »االأم واالأب« ملا يتمتع به من تاأثريعلى 
اأفراد االأ�سرة.

فالتلفاز ميكن اأن يكون و�سيلة تربوية وتعليمية هادفة؛ ذلك اأنه ميكن اأن يقدم لنا ع�سارة الثقافة واالإن�سانية 
واأنه ميلك ال�سيطرة على العيون وال�سمع وميكن اأن ي�سرح لالأطفال كافة العلوم مبنتهى الدقة والت�سلية.
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وباملقابل فاإن للتلفاز اآثاره ال�سلبية اإذا اأ�سيء ا�ستخدامه؛ فقد يقدم التلفاز حكايات خرافية مليئة باألوان 
القتل واخلطف وال�سرقة وي�سور ذلك كحقيقة واقعة تظهر للطفل وكاأن ال�سر منت�سر وواقعي، اإ�سافة ملا 
يقوم به االأطفال من تقليد للحركات التي ي�ساهدونها يف اأفالم العنف والق�سوة. وعندما حتاول االأم منعهم 
من القيام مبثل تلك احلركات فاإنهم يقولون: »اإن هذا يحدث يف التلفزيون«. ومع اأن هذا التقليد حلركات 
العنف قد ال ي�سبب انحرافًا مبا�سرًا يف �سلوك الطفل اأال انه يوؤثر ب�سكل اأو باآخر يف التقليل من متا�سكه 

االأخالقي ويكون لديه فكرة �سيئة عن املجتمع االإن�ساين.)2( 
لكن الدرا�سات ال تغفل اآثار التلفاز االإيجابية على االأطفال باعتباره »ثنائي التاأثري«، فهو من جهة اأخرى 
يف  والرغبة  الراأي  يف  اال�ستقالل  قيم  لديه  ويعزز  وطموحاته  وت�سوراته  مفاهيمه  الإدراك  الطفل  يحفز 
خياله  وينمي  الطفل  مدارك  يو�سع  كما  الذاتي،  التعلم  فر�س  وانتهاز  النقدي  التفكري  اإىل  وامليل  احلوار 
اال�ستيعاب  على  االأطفال  قدرة  »تزيد  باعتدال  التلفاز  م�ساهدة  اأن  كما  والعلمي.  الثقايف  م�ستواه  ويرفع 

والتذكر العتمادها على حا�ستي ال�سمع والب�سر وجلاذبيتها يف احلركة وال�سورة« طبقًا للدرا�سة.)3(

تاأثري م�ساهدة  التلفاز على الأطفال:  1.1

الذي من  الدور  االإيجابي يف  �سلبي. يكمن اجلانب  واآخر  اإيجابي  فله جانب  التلفاز �سالح ذو حدين؛  اإن 
املمكن اأن يقوم به يف الرفع من م�ستوى الوعي الثقايف لدى امل�ساهدين. اأما اجلانب ال�سلبي فيكمن يف عدة 

نواٍح، منها النواحي االجتماعية وال�سحية والثقافية الرتبوية.

خمرتع التلفزيون االلكرتوين هو فيلو فارن�سورت عام 1924.
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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اإن اأثر التلفاز على االأطفال اأ�سد واأ�سرع من تاأثريه على الكبار، لذا نرى االأطفال يجتمعون حوله تاركني 
مقاعدهم عند مادة مثرية، ويجل�سون على االأر�س قريبًا منه متجاوبني مع حوادثه متقم�سني ال�سخ�سيات 

التي يعر�سها مقلدين لكثري من احلركات التي ي�ساهدونها.
الفراغ لدى االأطفال دون تخطيط  تت�سم به الربامج املوجهة للطفل هو حماولة ق�ساء وقت  اأغلب ما  اإن 
ودرا�سة كافية لكيفية الربط بني ق�ساء وقت الفراغ وحتقيق اال�ستفادة املرجوة. فتاأتي هذه الربامج غري 
خمططة وغري هادفة وال يوجد تن�سيق بني كافة اجلهات واالأجهزة واملوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن رعاية الطفل 

مثل االأ�سرة واملدر�سة والقائمني على برامج التلفاز. )3(

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأهم الآثار التي قد يت�سببها التلفاز على الأطفال )5،4(

اأوًل: الآثار ال�سحية للتلفاز على الأطفال
اجل�سم  على  تاأثريه  يف  الطفل  على  للتلفاز  ال�سحية  االآثار  تتمثل 
واحلالة ال�سحية ب�سكل عام، بحيث اأن الطفل الذي ي�سهر مل�ساهدة 
براجمه يف وقت متاأخر ينام ب�سكل اأ�سرع فال يحدث تاأخري حقيقي 
يف النوم ، ولكن ينعك�س هذا عليه عندما ي�ستيقظ  حيث يكون مرهقًا 
ورمبا ينام اأثناء ح�س�س الدرا�سة. هذا باالإ�سافة اإىل تاأثريه على 
الب�سر حيث اأن ا�ستمرار ا�ستعمال الب�سر مع تركيزه على ال�سور 
واحلركة يف دائرة �سغرية قد ي�سبب اإرهاقًا الأع�ساب العني، وخا�سة 

اإذا كانت ظروف الروؤية غري �سحيحة فال�سوء الباهر وال�سعيف والبعد اأو القرب الزائد كل هذه االأمور 
توؤدي اإىل اإجهاد العني. 
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ثانياً: الآثار الثقافية والرتب�ية للتلفاز على الطفل
ال �سك اأن االأطفال يتعلمون من التلفاز ولكن امل�ساهدة ت�ستغرق جزءًا من الوقت الذي كان يق�سيه الطفل 
بني الكتب اأو م�سادر االإعالم االأخرى مما قد يوؤثر على حت�سيله االأكادميي باملدر�سة. لكن ومن جهة اأخرى 

فاإن االأطفال الذين ي�ساهدون التلفاز ميتلكون مفردات لفظية اأو�سع من االأطفال الذين ال ي�ساهدونه.

ثالثاً: الآثار الجتماعية للتلفاز: 
الك�سل واخلمول، هذا  ويعوده على  امل�ساهد  فراغ  اأوقات  الأنه ميالأ  االجتماعية  العالقات  يقتل  التلفاز  اإن 
ولكنه ال  االلتفاف حوله  اإىل  العائلة  اأفراد  فالتلفاز يجذب  االأ�سرية،  العالقات  تاأثريه على  باالإ�سافة اىل 
عادة  تغريت  اإذا  وخا�سة  �سويًا  باأكرث من جمعهم  وذويهم  االأطفال  بني  العالقة  زيادة عمق  على  ي�ساعد 
 Kم�ساهدتهم للتلفاز من م�ساهدة يتبعها احلديث مع الوالدين اإىل م�ساهدة �سامتة ال يتبعها اأي مناق�سة
وبالتايل يقلل من درجة التفاعل بني اأفراد االأ�سرة الواحدة حيث ين�سغل كل فرد من اأفراد االأ�سرة مب�ساهدة 

برناجمه املف�سل.
حني ت�سبح متابعة الربامج التلفزيونية واأفالم الكرتون، 
�سكاًل اجتماعيًا مقدمًا على التعامل مع املحيط اخلارجي 
من اأ�سدقاء واإخوة، فاإن ذلك ينمي االنطواء، خا�سة مع 
ما يرافق ذلك من غ�سب االأطفال من اأهلهم اأو اإخوانهم 

يف حال حاول اأحدهم تغيرّي املحطة التي يتابعونها؟
 

بع�س  اإن  العنف.  تعلمه  فهي  للتلفاز  االأطفال  م�ساهدة  نتيجة  تن�ساأ  قد  التي  ال�سلبية  االآثار  اأكرث  عن  اأما 
االأطفال يخلطون بني عامل الواقع وعامل اخليال ويقلدون االأعمال العدوانية التي ي�ساهدونها على ال�سا�سة 
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واالكت�ساف  التجربة  �سبيل  على  اليومي  و�سلوكهم  ت�سرفاتهم  يف 
واملبارزة  القتال  اأ�ساليب  التلفاز  من  الطفل  فيتعلم  ال�سخ�سي. 
واأفالم  التاريخية  امل�سل�سالت  خالل  من  اخلطرية   واحلركات 
الدائم  حبه  ب�سبب  وذلك  البطولية،  وال�سخ�سيات  املغامرات 
للمغامرة والتجربة والتقليد مما قد يدفعه اىل جتربة التدخني على 
اأو تطبيق احلركات القتالية التي يتعلمها على زمالئه  �سبيل املثال 

واإخوانه.

ومن اآثار التلفاز الأخرى:
1.اإهدار الوقت، فكون التلفاز و�سيلة لك�سب املعرفة وو�سيلة للتعلم فاإن هذا ال يعني باأنه لي�س مهدرًا  للوقت 
فيما اإذا مت ا�ستخدامه بطريقة غري �سحيحة وهذا مثال على عدد ال�ساعات التي ميكن اأن نهدرها يف 

متابعة التلفاز.
فقط،  منهم   %25 التلفاز  ي�ساهدون  الذين  وعدد  ن�سمة،  ماليني  ع�سرة  �سكانهم  عدد  بلدًا  اأن  لو 
�ساعة،  اإنها)1750000000(  �سنويًا؟  ال�ساعات  من  يهدر  فكم  يوميًا،  �ساعتني  اجللو�س  ومعدل 
وتعادل)250000000( يوم عمل . كيف لو �سرفت هذه ال�ساعات يف طلب العلم ؟ وم�ساعدة املحتاجني؟  
واإقامة امل�سانع واملعامل؟ وغري ذلك من اأنواع العمل النافع ؟ كيف لو اأن الذين ي�ساهدون التلفاز اأكرث 

من 25% يجل�سون اأكرث من �ساعتني؟ 
2. الك�سل واخلمول وقلة احلركة وبالتايل ال�سمنة.

3. يقلل من االإبداع والتفكري ب�سكل م�ستقل، حيث ي�سبح الطفل جمرد متلٍق �سلبي للمعلومة دون اأن يكون 
له اأي دور اإيجابي اأو تغذية راجعة. )6( 
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1.2 العنف و عالقته بالتلفاز:

اأن  وجند  به،  ال�سرر  واإحلاق  �سخ�س«  »اإيذاء  هو  العنف 
�سلوك  فهو  �سغره،  منذ  الطفل  نف�س  يف  يغر�س  العنف 
اإىل ذروته  وين�ساأ مع الطفل خطوة بخطوة لي�سل  يكت�سب 
والعنفوان،  التمرد  فرتة  وهي  واملراهقة  ال�سباب  فرتة  يف 
�سلوك  يف  يت�سكل  حيث  فطرية  ال  مكت�سبة  �سفة  فالعنف 

االإن�سان تبعًا لثالثة م�سادر مهمة:
اأولها: مرحلة التطور االجتماعي، ثانيها: الرتبية االأ�سرية، وثالثها: و�سائل االإعالم ومنها التلفاز. )7(  

ي�سكل العنف يف الربامج التليفزيونية اأحد التحديات التي تواجه اأطفالنا اليوم، فهذه الربامج لها تاأثري 
كبريعليهم من خالل اأفالم الرعب واخليال العلمي التي تقدم  لهم ب�سكل وا�سع، ولعل ال�سبب الذي يجعلهم 
يقبلون عليها اأنهم ال يجدون منها �سيئًا من وحي حياتهم اأو من جتاربهم ال�سخ�سية فكل �سيء فيها ممكن 
ولكنها ال ترتبط بالواقع اأبدًا. وهناك احتمال اأن جميع االأطفال قد يتعلمون مناذج �سلوكية معادية للمجتمع 

من و�سائل االإعالم. )8(

بنّي التقرير العاملي عن العنف وال�سحة درجة االآثار الناجمة عن العنف: فاالنتحار واالغتيال ي�سّكالن 
ال�سببني الرئي�سيني اخلام�س وال�ساد�س لوفاة ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و29 �سنة. وترتّكز 

90% من تلك الوفيات يف البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل.
تقرير منظمة ال�سحة العاملية
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فقد اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن التعر�س الزائد للعنف التلفازي اأحد االأ�سباب املهمة وراء تف�سي ال�سلوك 
العدواين واجلرمية والعنف لدى االأطفال وال�سباب، واأن االإفراط يف امل�ساهدة يعوق التح�سيل التعليمي، 

وي�سعف القدرات املعرفية واملهارات العلمية لدى الطفل.
درا�سته  مرحلة  انتهاء  قبل  االأمريكي  الطفل  اأن  حديثة  درا�سات  اأكدت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ففي 
االإبتدائية يكون قد �ساهد حوايل 8 اآالف جرمية قتل على �سا�سة التلفاز، واإذا عرفنا اأثر ذلك العنف على 

نف�سية ال�سباب اأدركنا خطورة ما تعر�سه ال�سا�سة ال�سغرية. 
وا�سحًا  اأ�سبح  “لقد  والعنف:  لل�سباب  النف�سية  االأمريكية  الرابطة  رئي�س  ريرون  ليونارد  د.  يقول  وكما 
للمجتمع وبدون اأدنى �سك اأن التعر�س الزائد للعنف التلفزيوين هو اأحد االأ�سباب املهمة وراء تف�سي ال�سلوك 

العدواين واجلرمية والعنف.”) 9(  
 ويزيد من قوة هذه االإجتاهات ميل االأطفال ال�سغار لت�سديق ما يرونه على ال�سا�سة ال�سغرية دون التفرقة 
بني احلقيقة واخليال اأو التمثيل، فمن يقتل يف برنامج تلفزيوين مثاًل البد واأنه ميوت فعاًل يف نظر الطفل، 
والدم املراق يف الربامج ميلي كل معاين واآالم اجلروح احلقيقية ونزفها، كما ميكن اأن يتحول االإفراط يف 
العمر  االإقالع عنه يف مراحل  الذي ي�سعب  االإدمان  اإىل نوع من  االأوىل  العمر  التلفاز يف �سنني  م�ساهدة 
الدرا�سة  مثل  ووجدانيًا،  معرفيًا  الطفل  منو  على  ت�ساعد  حيوية  اأن�سطة  على  االإقبال  فيها  ي�ستطيع  التي 

والن�ساطات االجتماعية “.)9(                 

ارتكبت �سد  االأطفال )233( حالة عنف  وفاة  اإىل  اأدت  التى  العنف  ن�سبة حاالت  كانت   : يف م�سر 
االأطفال واأدت اإىل قتلهم ووفاتهم خالل الن�سف الثاين من عام 2007.

                                                         ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�سان
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1.3 ت�ليد العدوانية عند الأطفال: 

تبني د. �سهري امل�سري يف كتابها »خماطر التلفاز على مخ الطفل« اأن االأبحاث تو�سلت اإىل نتيجة مهمة، 
وهي اأن روؤية امَل�ساهد التي تت�سم بالعنف على �سا�سة التلفاز تزيد من عدوانية االأطفال، وتو�سح اأن �سبب 

هذا التاأثر يتم من خالل :
* تعّلم االأطفال عن طريق التقليد.

اإىل  يوؤدي  مما  حقيقي،  غري  عامل  اأنه  على  التلفاز  اإىل  االأطفال  نظر   *
ثم  ومن  ي�ساهدونه،  الذي  العنف  جتاه  امل�ساعر  تبلد  من  بنوع  اإ�سابتهم 

العنف الذي ميار�سونه �سد االآخرين.
اإن اجنذاب االأطفال غري الطبيعي للتلفاز موؤ�سر على اأنه يغري من درجة الوعي لديهم، وتدلل على ذلك 
بقول للدكتور )ماثري دومونت( منذ اأكرث من ربع قرن يرى فيه باأن التلفاز يقلل من قدرة االأطفال على 
االنتباه. الأن التاأثري امل�سر على حياة النا�س الناجت من اإفراطهم يف م�ساهدة التلفاز هو ما يجعله ي�سبه 

االإدمان.
فاإن  لهذا  االأطفال.  لتطوير  االأهمية  كثرية  متعددة  وظائف  للعب  اإن  اللعب:  حمل  التلفاز  حل   *
التي  االأن�سطة  اأهم  من  حرمانهم  �ساأنه  من  التلفاز  م�ساهدة  يف  �ساعات  من  االأطفال  يق�سيه  ما 
مع  توا�سلهم  يف  اإيجابيني  االأطفال  جند  اللعب  اأنواع  كل  “يف  م�سيفة:  والنمو.  التطور  على  ت�ساعدهم 
االآخرين.” لتجارب  متلقني  �سلبيني  جنعلهم  التلفاز  اأمام  �ساعات  نرتكهم  عندما  ولكن   جتاربهم، 

* كما اأن التلفاز ي�سعف �سمة من �سمات اإن�سانيتنا، وهي قدرتنا على القراءة. )8(
واالأخطر من كل هذا كما يوؤكد د.نادر فرجاين هو “تعر�س االأطفال ال�ست�سراء �سنوف ال�سلوك االجتماعي 
ال�سلبية، وعلى راأ�سها العنف يف برامج التلفاز، خا�سة تلك امل�ستوردة، هو اأخطر م�سار امل�ساهدة الزائدة 
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عن احلد املفيد، فاملعروف اأن التعر�س الزائد للعنف ي�سرُّ بالتطور العاطفي لالأطفال، وال يقت�سر هذا 
االأثر ال�سيئ مل�ساهدة العنف على الربامج، واإمنا ميتد اإىل امل�ساهد العنيفة اخلا�سة باحلوادث واحلروب 
والكوارث الطبيعية التي تتخلل ن�سرات االأخبار، وي�سكل التعر�س الزائد للعنف كذلك اإ�ستجابة املخ للبيئة 
الطبيعية واالإن�سانية املحيطة به يف اجتاهات التعود على ال�سلوك العنيف وتوقعه، مما يغذي التوتر النف�سي 
واال�سطراب الوجداين لالأطفال، وال يقف االأمر عند هذه احلدود، بل يتعداها اإىل التعود على العنف، بل 

وت�سهيل اقرتافه. )9(
 

1.4 درا�سات �سابقة عن العالقة بني العنف والتلفاز:

 درا�سة قامت بها جامعة مي�سيغني االأمريكية حول نتائج العنف التلفازي، حيث رافقت خاللها800	 طفل 
من �سن الثامنة وحتى بلوغهم الثالثني من العمر، »بداأت هذه الدرا�سة يف ال�ستينيات« وتبني خاللها اأن 
االأطفال الذين �ساهدوا العنف التلفازي ل�ساعات طوال كانوا اأكرث عدائية يف قاعة ال�سف ويف �ساحة اللعب 
اأي�سا.  وبعد م�سي 11 عامًا ومن ثم 22 عامًا تبني اأن هوؤالء االأطفال العدائيني الذين حتولوا اإىل بالغني يف 
�سن التا�سعة ع�سرة من ثم الثالثني قد ارتفع لديهم م�ستوى العدائية التي �سملت العنف املنزيل وخمالفات 
اأن  ال�سري وردات العنف ال�سديدة جتاه االآخرين ب�سكل عام.   من هنا ي�سدد عدد من علماء النف�س على 
االأطفال ما بني ال�ساد�سة والثامنة من العمر هم يف مرحلة دقيقة وح�سا�سة من مراحل منوهم، فخالل هذه 
الفرتة يكت�سبون العادات والت�سرفات االجتماعية التي ترافقهم طوال حياتهم، وهنا تكمن اأهمية حمايتهم 

من م�ساهد العنف بكل ما حتمله من اآثار �سلبية. )10( 
	 ويف درا�سة اأخرى اأعدها مركز اللم�سة االإن�سانية للفتيات ملالحظة دور و�سائل االإعالم عامة واأفالم 
العنف واالإثارة واملطاردات خا�سة على �سلوك االأبناء )الذكور( نظرًا الأن االإقبال على م�ساهدة تلك النوعية 
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من االأفالم يحتل فيها الذكر مركز ال�سدارة. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 75% من العينة امل�ستهدفة ف�سلت 
م�ساهدة اأفالم االإثارة والعنف واجلرمية والرعب، ومل ترتكز االإجابات على فئة عمرية معينة، بل اجلدير 
بالذكر اأن اأغلبية الفئة امل�ستهدفة مالت اإىل تلك النوعية من االأفالم على الرغم اأنهم توقعوا اأن ينح�سر 
املوروث  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  التوقعات،  النتائج عك�س  ولكن جاءت  وال�سباب،  املراهقني  فئة  على  التف�سيل 

االجتماعي له دور كبري يف ميل الذكور اإىل العنف باختالف اأعمارهم ودرجات تعليمهم.
كما اأظهرت الدرا�سة اأن 45% من امل�ساهدين لتلك النوعية من االأفالم يتاأثرون اأحيانًا بتلك امل�ساهد و%27 
واالإثارة واملطاردات  املغامرات  اأفالم  اأبطال  اأما على �سعيد  ي�ساهدون.  بالغة مبا  يتاأثرون ب�سورة  منهم 
والرعب فاملالحظ اأن اأولئك االأبطال يتميزون بالبنية اجل�سدية ال�سخمة الريا�سية، ويت�سفون بالو�سامة 
وك�سف  ن�سرة من حوله  اإىل  البطل  �سعي  اإىل  اإ�سافة  الفيلم(  اأحداث  داخل  االجتماعي )طبعًا  والقبول 
احلقيقة، كما يتميزون عادة بحركات احرتافية و�سعبة وخفة يد و�سرعة يف البديهة وذكاء ملحوظ، ويف 
اأحيان كثرية مييز البطل نف�سه بلبا�س معني اأو بهندام خمتلف. وباعتقادنا اأن هذا نذير باخلطر ي�ستلزم 
يتمتعون  اأ�سخا�سًا  لدينا  تولد  العنيفة  واالأفكار  امل�ساهد  تلك  الأن مثل  ؛ نظرًا  بالغًا  اهتمامًا  نوليه  اأن  منا 

ب�سلوك اإجرامي حيث اأن40% اأكدوا اأن االأفالم حمر�س قوي على اجلرمية وارتفاع معدلها.
ومن جانب اآخر وجدنا يف قراءة مماثلة لهذه الدرا�سة اأن هناك ارتباطًا اإيجابيًا قويًا بني م�ساهدة الربامج 
التليفزيونية العنيفة وال�سلوك العدواين حيث اأن معدل ارتكاب جرائم القتل يزداد- عادة- بعد م�ساهدة 
مباراة عنيفة يف املالكمة، واأن م�ستويات هرمون الذكورة مرتفع بطبيعة احلال لدى املجرمني من الرجال 
ترتكبه  ما  اأ�سعاف  �ستة  يرتكبون  الرجال  اأن  الن�ساء حيث  بعك�س  وذلك  العنيفة،  اجلرائم  املتورطني يف 

الن�ساء من جرائم القتل، وال�سيما يف املرحلة العمرية التي تت�سم بارتفاع معدل هرمون الذكورة. )7(
ويف هذا ال�سياق اأي�سًا دلت درا�سة قامت بها اليون�سكو عام 1998 يف 23 بلدا على 5000	 فتى عمرهم 
اأي بزيادة%50  التلفاز،  اأمام  اأن هوؤالء مي�سون يوميًا ثالث �ساعات- كمعدل و�سطي-  نحو 12 �سنة على 
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من الوقت املكر�س الأي ن�ساط اآخر، وقد اأكدت درا�سات اأخرى �سمن االإطار نف�سه اأن ممار�سة العنف لدى 
االأطفال قد ازدادت كثريًا بعد ظهور التلفاز.. وت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل اأن اإحدى املدن الكندية تزايد 
فيها العنف اجل�سدي لدى االأطفال بن�سبة 14% بعد عامني من دخول التلفاز، ويف حم�سلة درا�سات عدة 
كانت النتيجة التالية: ) يف جميع احلاالت كانت برامج البث التلفازي العنيفة مرتبطة، ولو بن�سبة قليلة، 

باأعمال عدوانية على املدى القريب اأو البعيد(.
التلفاز  العنف يف  مل�ساهد  ما  يتعر�س �سخ�س  التحليل: )عندما  التلفازي جاء يف  العنف  الآثار  وبالن�سبة   
فاإن االآثار ال�سيكولوجية املبا�سرة هي نف�سها لو كان هذا ال�سخ�س نف�سه قد تعر�س ملوقف عنف يف الواقع، 
االأطباء املخت�سني  العديد من  اأن  الدم، حيث  القلب و�سغط  اإيقاع �سربات  وهذا ما تدل عليه موؤ�سرات 
يوؤكدون مثل هذا الواقع، وقد ثبت منذ �سنوات ال�ستينات املا�سية اأن هناك براهني على زيادة العنف ب�سبب 

التلفاز(.
وطبقا ملا ورد يف التقرير الذي جرى اإجنازه بطلب من وزير الثقافة الفرن�سي، و�ساهم فيه عدد مهم من 
االخت�سا�سيني يف ميدان االإعالم املرئي )التليفزيون(، ومن املعنيني، من اإداريني وحمامني وغريهم يف 
هذا امليدان، مت االعرتاف بتعاظم ظاهرة العنف و)اجلنح( يف خمتلف قطاعات املجتمع الفرن�سي.. ويف 
مواجهة مثل هذا الواقع كان وزير الثقافة الفرن�سي )جان جاك اياغون( قد اأكد يف ر�سالته للجنة املكلفة 
باإعداد التقرير حول العنف يف التلفاز على القول ) اإن حماية االأكرث ه�سا�سة، والن�سال �سد جميع اأ�سكال 
العنف، ورف�س كل اأ�سكال التمييز والبغ�س، اأمور يف �سلب ميثاقنا االجتماعي، لذلك ينبغي علينا جماعيًا، 
متوا�سلة من م�ساهد  �سبه  تقدميه ب�سورة  يتم  فيما  النظر  اإعادة  ال�سورة،  تهيمن عليها  ثقافة  ويف ظل 

عنيفة اأو عدوانية لها تاأثريها على عقل االأكرث �سبابا(. )11(
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2. البحث:
2.1 اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل ايجاد العالقة بني و�سائل االإعالم  خا�سة التلفاز و بني احتمالية زيادة م�ستوى العنف 
لدى الطالئع، هذا باالإ�سافة اإىل الوقوف على االآثار اخلطرية النت�سار وم�ساهدة اأفالم العنف على التلفاز 
واملحطات الف�سائية العربية واالأجنبية. فكان �سوؤال البحث » ما مدى انت�سار م�ساهدة اأفالم العنف بني 

الطالئع من �سن 15-17؟ وما مدى تاأثرهم بها؟ 

2.2 منهجية العمل:
لت اإليها جمموعات البحث كما يلي: تتلخ�س منهجية اإجراءات البحث اأو طريقة العمل كما تو�سّ

املعل�مات  2.2.1
 مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة، ومنها االإنرتنت والكتب، عن التلفاز واأثره على انت�سار العنف بني 

الطالئع باالإ�سافة اإىل فح�س الدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت عن هذا املو�سوع وعر�س بع�س نتائجها.

2.2.2 اإعداد ال�ستبانات
قام البحاثة باأعداد اال�ستبانات التي مت توزيعها على عينة البحث من الطالب والطالبات يف حمافظاتهم، 
بعد اأن مت االتفاق على اأهم االأمور التي يجب اأن ت�سملها اال�ستبانة. بحيث يتم درا�سة عدد ال�ساعات التي 
درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  ي�ساهدها،  التي  بالربامج  تاأثره  معدل  هو  وما  التلفاز  اأمام  الطليعي  يق�سيها 

العالقات والفر�سيات التي وجد البحاثة اأنه من املهم درا�ستها.
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2.2.3 حتكيم ال�ستبانة واملجم�عات الب�ؤرية
قام  حمافظته،  ح�سب  كل  البحث  عينة  على  توزيعها  يتم  اأن  وقبل  اال�ستبانة  بكتابة  البحاثة  قام  اأن  بعد 
البحاثة اأواًل با�ست�سارة امل�سرفني من موؤ�س�سة النيزك لتحكيمها وفح�سها، بعد ذلك قاموا بتوزيعها على 
فئة �سغرية من الطالب والطالبات يف املجموعة البوؤرية ملعرفة مدى و�سوحها وللوقوف على االأ�سئلة غري 
الوا�سحة او املفهومة، اإن وجدت، وت�سحيحها. هذا باالإ�سافة اإىل مناق�سة اال�ستبانة واملو�سوع مع املجموعة 

البوؤرية، ومن ثم مت  حتديد عينة البحث وتوزيع اال�ستبانة عليها.

2.2.4 اختيار العينات
قامت كل جمموعة باختيار عينة البحث من طالب وطالبات املدرا�س يف حمافظتهم، وكان توزيع اال�ستبانة 

على النحو التايل: 
املدار�س امل�ساركةعدد ال�ستباناتعينة البحثاملدينة

من القد�س العا�سراالأ�سا�سي  ال�سف  طلبة 
الذكور واالإناث بالت�ساوي 

160
دار االأيتام االإ�سالمية، الربدج �سعفاط 

الثانوية، دار الطفل العربي
ال�سابات امل�سلمات

جنني
ترتاوح  عرابة  بلدة  مدار�س  من  طلبة 
الذكور  من   18-14 بني  اأعمارهم 

واالإناث
100

اأبو جهاد الثانوية للبنني 
عرابة الثانوية للبنات

اأم عمارة االأ�سا�سية للبنات

عدد من مدار�س حمافظة رام اهلل140طلبة التا�سع االأ�سا�سي من الذكور واالإناثرام اهلل

اأعمارهم بني 15-17 من اخلليل طلبة ترتاوح 
الذكور واالإناث بالت�ساوي

عدد من املدار�س الثانوية يف بلدة تفوح200

عدد من مدار�س املحافظة160طالب وطالبات �سمال غزة
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2.3  النتائج
بالبداية الحظنا اتفاق البحاثة يف بع�س املحافظات على بع�س االأمور املهمة؛ ومنها عدد ال�ساعات التي 
يق�سيها الطليعي اأمام التلفاز، واأنواع الربامج التي ي�ساهدها. هذا باالإ�سافة اإىل درا�سة راأيهم يف اإمكانية  
تقليد الطليعي مل�ساهد العنف التي يراها يف التلفاز، والتي يجب فح�سها قبل البدء يف ال�سوؤال عن كيفية 

تاأثر الطالئع مب�ساهد العنف يف الربامج؟ وهل هناك اأية عالقة بني التلفاز وانت�سار العنف بني الطلبة؟ 
لذلك �سيتم يف البداية عر�س نتائج هذه النقاط وبعد ذلك �سيتم التطرق اإىل عر�س نتائج كل حمافظة 

ليتم من خاللها االإجابة على الفر�سيات التي قامت بو�سعها جمموعات البحث.
عدد ال�ساعات التي يق�سيها الطليعي اأمام التلفاز 1 .

نالحظ من خالل الر�سم البياين باأن ن�سبة عالية من الطالئع ) اأكرث من 50%( يف منطقة اخلليل يق�سون 
من �ساعتني اىل ثالث �ساعات اأمام التلفاز اأما يف حمافظة جنني فاأكرث من 40% من الطالئع يق�سون من 
�ساعة اإىل �ساعتني يف م�ساهدة التلقاز ويف غزة فاإن اأكرث من 30% يق�سون اأقل من �ساعة اأمام التلفاز. وهذا 

يدل على اأن عدد ال�ساعات التي تق�سيها الن�سبة الكربى من الطالئع تختلف باختالف املحافظة.
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انواع الربامج التي ي�ساهدها الطليعي اثناء متابعته للتلفاز. 2 .

فاإننا  املحافظات  الطالئع يف  قبل  من  م�ساهدة  االأكرث  للربامج  املئوية  الن�سب  ما مت ح�ساب جمموع  اذا 
ثم  الريا�سية ومن  الربامج  تليها  الربامج م�ساهدة،  اأكرث  واالأك�سن هي من  االأجنبية  االأفالم  ان  نالحظ 
امل�سل�سالت، واأقلها م�ساهدة الربامج الثقافية. اأي اأن الطليعي الذي يق�سي وقت فراغه يف م�ساهدة التلفاز 

يق�سيها يف م�ساهدة اأفالم االأك�سن والقتال والعنف.
اإذا كان الطليعي يف مدينة اخلليل يتابع التلفاز ملدة ال تقل عن ثالث �ساعات يوميًا وكانت اأكرث الربامج 
التي يتابعها هي االأفالم االأجنبية واالأك�سن، فهل يقوم الطليعي بتقليد ما ي�ساهده يف التلفاز اأم يبقى هذا 

ال�سيء فقط مللء الفراغ؟
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واالآن �سوف ن�ستعر�س اأهم النتائج لكل حمافظة لالإجابة على الفر�سيات التي قامت املجموعات البحثية 
بو�سعها.

القدس:
الأفالم االأك�سن وتعلم املهارات القتالية منها. هناك عالقة بني متابعة ال�سباب . 1

نالحظ من خالل الر�سم البياين ال�سابق اأن ما يقارب 66% من الطالئع يف عينة البحث من منطقة القد�س 
يتابعون اأفالم االأك�سن والقتال ولكن ال يتعلمون املهارات القتالية املوجودة يف هذه االأفالم، مما قد يعني اأن 

الطليعي غالبًا ال ي�ستعمل العنف اأاثناء امل�ساجرة مع اأ�سدقائه اأو اأحد اأفراد اأ�سرته.
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 مراقبة االأ�سرة وباالأخ�س االأمهات. 2 الربامج التي ي�ساهدها الطليعي على التلفاز 

حوايل 30% من الطالئع يف عينة البحث يخ�سعون ملراقبة  نوعية الربامج التي ي�ساهدونها من قبل االأمهات. 
اأما 70 % من هذه العينة فال يوجد يف االأ�سرة من يراقب اأو يتابع ما ي�ساهده الطليعي على التلفاز . فهل 

هذه الن�سبة تدعو اإىل القلق؟

رام اهلل:
يف رام اهلل اأي�سًا متت االإجابة على جمموعة من الفر�سيات التي حريت البحاثة ودعتهم للبحث عن اإجابة 

لها، ومن اأهم هذه الفر�سيات اأو العالقات:
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1. اإن م�ساهدة التلفاز ملدة ثالث �ساعات فاأكرث يوميًا توؤدي اإىل ظهور م�ساكل اأ�سرية بني االآباء واالأبناء.
  

هذا  البيتية،  بالواجبات  والقيام  الدرا�سة  اوقات  متجاهلني  التلفاز  اأمام  طويلة  �ساعات  يق�سون  االأبناء 
باالإ�سافة اإىل م�ساهدة الطليعي لنوعية برامج غري حمبذة من قبل االأهايل وبالتايل تظهر بع�س امل�ساكل 
بني االآباء واالأبناء. هذا باالإ�سافة اإىل غ�سب الطالئع من اإخوانهم واآبائهم عند حماولتهم تغيري املحطة 

التي يتابعونها.

املحلية  لالأحداث  متابع  مثقف  واٍع  �سباب  واإيجاد  الفكر  تو�سيع  يف  اإيجابي  اأثر  لها  التلفاز  م�ساهدة   .2
والعاملية.
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باالإ�سافة اىل االآثار ال�سلبية على الطالئع الناجتة من تقليد م�ساهد العنف التي يراها على التلفاز، فاإن 
فكانت  الطلبة.  وتو�سيع مدارك  التلفاز  م�ساهدة  بني  العالقة  بدرا�سة  قاموا  رام اهلل  البحاثة يف منطقة 

النتائج مبينة بالر�سم البياين التايل:

هل اأنت مع هذه النتيجة؟ هل توؤمن باأن للتلفاز اأثر ايجابي يف تو�سيع مدارك الطالئع و اإيجاد �سباب واٍع 
مثقف متابع لالأحداث املحلية والعاملية؟
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الخليل:
1. ن�سبة الذين يقلدون م�ساهد العنف بني الطالئع.

79% من الذكور الذين ي�ساهدون التلفاز ب�سكل كبري يف عينة البحث، ي�ساهدون اأفالم العنف. 58% منهم 
يقومون بتقليد العنف اأثناء امل�ساجرة مع االأ�سدقاء يف املدر�سة اأو اأفراد العائلة يف البيت، و16% من اولئك 
يعتربون انف�سهم �سخ�سيات ع�سبية تتبع ال�سر. وهذا ما يو�سحه الر�سم البياين التايل والذي يبني اأن ما 
ن�سبته 40% من طالئع عينة البحث يقومون بالرد على العنف بالعنف وبالتايل تقليد م�ساهد العنف التي 

يرونها بالتلفاز.
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ن�ستطيع اأن ن�ستنتج اأن الطالئع ب�سكل عام يف عينة البحث يف منطقة اخلليل ي�ساهدون الكثري من اأفالم 
اأعلى من ن�سبة  العنف يف التلفاز، ولكن ن�سبة الذكور الذين ي�ستعملون العنف بامل�ساجرات مع االأ�سدقاء 
االإناث. فلقد اأظهرت الدرا�سة اأن ما ن�سبته 88% من االناث يف العينة ترد على العنف بطريقة �سلمية وهذا 
ي�ساهدن برامج  الفتيات  البحث 72% من  الفتاة، فح�سب عينة  ت�ساهدها  التي  الربامج  نوعية  اإىل  يرجع 

اجتماعية واأفالم رومان�سية كوميدية باالإ�سافة اإىل م�ساهدة اأفالم العنف.

جنين:
1. تقليد العنف الذي ي�ساهده الطليعي يف التلفاز وا�ستعماله بني اأفراد العائلة الواحدة



38

الكرتون  برامج  ذلك يف  كان  �سواء  والقتال  واحلركة  االأك�سن  برامج  ي�ساهدون  الذين  الطالئع  من   %69
اأبدًا بهذه امل�ساهد وال ي�ستعملون العنف مع االأخوة، وال يقلدون  تتاأثر نف�سيتهم وم�ساعرهم  او االأفالم ال 
امل�ساهد التي يرونها بالتلفاز بينما 31% من الطالئع يف هذه العينة تقوم دائما اأو احيانًا بتقليد م�ساهد 

العنف اأثناء امل�ساجرة.
2. هل توؤيد وجود رقابة على الربامج التلفازية تقوم بحذف امل�ساهد العنيفة و القتال؟
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و  التلفاز  برامج  على  رقابة  وجود  ترف�س  العنف  اأفالم  ت�ساهد  والتي  العينة  هذه  يف  الطالئع  من   %32
تف�سل م�ساهدة التلفاز وحدها بدون رقابة من االأ�سرة، بينما املوؤيدين لوجود هذه الرقابة على الربامج 
التي ي�ساهدها الطليعي فاإنهم يلقون هذه املهام على عاتق االأهل واأولياء االأمور باعتبارهم م�سوؤولني عن 

اأوالدهم.

شمال غزة:
تقليد  ب�سبب  الطالئع  بني  العنف  انت�سار  بني  العالقة  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  غزة  �سمال  جمموعة  قامت 
انت�سار  مثل  االأخرى  االجتماعية  الظواهر  بع�س  درا�سة  اإىل  التلفاز،  يف  يرونها  التي  امل�ساهد  اأو  املمثلني 

العنف الكالمي والت�سلط والتدخني ك�سبب ناجت عن تقليد املمثلني وقد اأظهرت النتائج ما يلي:
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ن�ستطيع اأن ن�ستنتج من خالل الر�سم البياين ال�سابق اأن التلفاز ال يوؤثر فقط على انت�سار العنف بني الطلبة، 
واإمنا يوؤثر على انت�سار م�ساكل �سلوكية اأخرى مثل العنف الكالمي والتدخني والت�سلط. وبذلك وبالرغم من 
كون التلفاز و�سيلة لك�سب املعرفة والثقافة العامة وهذا ما تراه جمموعة من الطالئع واملبينة يف الر�سم 

البياين التايل ؛  اإال اأنه ي�سكل و�سيلة النت�سار م�ساكل �سلوكية بني الطالئع.

اأن  اأي�سًا فريق البحاثة يف منطقة �سمال غزة بدرا�سة االآثار االإيجابية للتلفاز ملعرفة راأي الطلبة يف  قام 
يكون التلفاز و�سيلة لك�سب املعلومات والتثقيف فكانت النتيجة كالتايل:

وبناًء عليه ميكن اعتبار التلفاز �سالح ذو حدين؛ فهو من ناحية يوؤثر �سلبًا على ال�سباب ويك�سبهم م�ساكل 
�سلوكية عديدة باالإ�سافة اإىل تقليد العنف، ومن ناحية اأخرى فهو و�سيلة لك�سب املعلومات والثقافة العامة. 

ولكن يجب اأن نعرف كيف ن�ستخدم  هذا ال�سالح، وكيف نق�سي اأوقاتنا معه، واأي الربامج ن�ستهدف.
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3. توصيات عامة من البحاثة:
بع�س  اأن  اأظهرت  النتائج  اإذ ان. 1  اأطفالهم  ي�ساهدها  التي  للربامج  الوالدين  قبل  امل�ستمرة من  املتابعة 
اأبنائهم. وكذلك ال يعرفون كم من  التلفاز من قبل  يتم م�ساهدته على  االآباء واالأمهات ال يعرفون ما 
الوقت يق�سيه االأطفال يوميًا اأمام التلفاز. و�سرورة مناق�سة ما يطرحه فيلم العنف مع االأبناء  للتخل�س 

من تاأثري هذه امل�ساهد على عقلية الطليعي ونف�سيته.
لهم،  املنا�سبة  النوعية  من  امل�ساهدة  الربامج  تكون  بحيث  للتلفاز،  االأطفال . 2 م�ساهدة  تر�سيد  �سرورة 
والتي تخدم تنمية عقولهم وت�سقل مواهبهم وتنمي معارفهم، فهناك بال �سك برامج كثرية ومتنوعة 
تقدم املعلومة املفيدة والرتفيه املعتدل والثقافة البناءة لالأطفال، ولكن االأمر يحتاج اإىل توعية الطفل 

وتوجيهه نحو هذه النوعية من الربامج.
يف  اأطفالهم  االأهل  ي�سارك  اأن  يجب  بل  طويال،  اإليه. 3  واجللو�س  التلفاز  م�ساهدة  على  املداومة  جتنب 
م�ساهدة الربامج ومناق�ستها معهم عند احلاجة؛ وذلك لتع�سيد اجلوانب املفيدة يف الربامج، ومعاونة 
االأطفال على جتاوز جوانبها ال�سارة دون اأن ترتك ب�سمات �سلبية عليهم. وتزداد اأهمية هذه امل�ساركة 
التفرقة بني احلقيقة واخليال يف  الذين قد ي�سعب عليهم  �سنوات  الع�سر  �سن  االأطفال دون  يف حالة 
ا اأو وجدانيًّا من امل�سامني غري املنا�سبة لالأطفال. وت�ساعد  الربامج؛ ومن َثمَّ يزيد احتمال ت�سررهم عقليًّ
امل�ساركة يف امل�ساهدة على اأن يبلور االأطفال توجهًا نقديًّا ر�سيدًا جتاه التلفاز وو�سائل االإعالم االأخرى.

ويوافقهم من الربامج  اأن يقوم االآباء واالأمهات بق�ساء اأوقات كافية مع اأطفالهم، واختيار ما ينا�سبهم، . 4
التلفازية، مع حماولة توجيههم للربامج التعليمية وجتنب الربامج املحتوية على م�سامني غري منا�سبة، 
تعذر هذا  واإذا  والدرا�سة(،  الواجبات  العادية )مثل  ن�ساطات احلياة  مع  توقيتها  يت�سارب  التي  وتلك 

التوافق، فيجب اأن يجد االأهل و�سيلة متنع االأطفال من ت�سغيل جهاز التلفاز دون ر�ساهم.
( �ساعة يوميًا مع االهتمام بالنوعية. وجعل اأجهزة التلفاز خارج  التقليل من ا�ستخدام التلفاز ملدة ) 2-1. 5
حجرات االأطفال وعدم و�سعها يف اأكرث االأماكن ظهورًا يف املنزل، بل يف مكان بعيد حتى ال يكون �سيفًا 

دائمًا على االأ�سرة.
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برامج الكارتون �سكل من اأ�سكال الدراما التي ال غنى عنها. 6 يف الرتفيه، لكن يجب اأن ت�ستخدم اال�ستخدام 
ال�سحيح، وعلى االأ�سرة اأن تعلم اأطفالها التفكري النقدي، وعليها اأال جتعل التلفاز مبثابة جل�سة اأطفال، 
فم�ساركة االأب واالأم االأطفال يف امل�ساهدة ينتج عنها حوار يرد الطفل اإىل واقعه، وي�سع ما ي�ساهده يف 

حجمه الطبيعي.

4. ماذا بعد؟
الت�ساوؤالت التي تثريها االأبحاث:

الت�ساوؤالت. فماهي  لقد تطّرقت هذه االأبحاث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكنها قد تثري بع�س 
االأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟

	•هل ُوّفقوا يف م�سعاهم؟ 
	•كيف ميكن االرتقاء مبا فعلوه؟

	•هل مت االطالع على مايكفي من االأدبيات واملراجع، وكيف ن�ستخدم املعلومات املتوفرة على االإنرتنت؟
التي  االختبارات  هل  املقابالت؟  من  املزيد  اإجراء  االأف�سل  من  كان  هل  ؟  املتبعة  املنهجية  عن  	•وماذا 

اأجراها البحاثة كافية؟ 
	•والتو�سيات، ملن هي موّجهة بالتحديد؟ 

	•ماذا عن االإجراءات املطلوبة؟ مثل توعية االأهايل اإىل اأن م�ساهد العنف التي يراها الطفل يف �سغره من 
املمكن اأن  تر�سخ يف ذهنه وانه من املمكن ا�سرتجاع هذه امل�ساهد وا�ستخدامها يف اأاوقات معينه.

	•ماذا عن دور املدار�س يف ن�سر التوعية عن خماطر التلفاز وعقد حلقات النقا�س بني الطالب واأهله؟
ال�ساأن والتي مت عر�سها، لي�س معناها عزل االأطفال عن  اأجريت يف هذا  التي  هذه الدرا�سات واالأبحاث 
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التلفاز كليًا، بحيث ال يتعر�سون مل�ساهدة اأي من براجمه، ولكنها فقط تدق ناقو�س اخلطر جتاه االإفراط 
الزائد يف امل�ساهدة، وتعر�س االأطفال لنوعيات معينة من الربامج واالأفالم، كالتي ت�سور العنف وحت�س 
مثل  معينة،  اأوقات  يف  التلفاز  مل�ساهدة  الطفل  تعر�س  وكذلك  والقيم،  االأخالق  على  �سلبًا  توؤثر  اأو  عليه، 

م�ساهدة اأفالم وبرامج العنف لياًل.
كما يجب اأال تزيد م�ساهدة االأطفال للتلفاز عن �ساعتني يف اليوم، واأن يتم تعليم الطفل العادات ال�سليمة 

للم�ساهدة، ومنها جتنب م�ساهدة برامج واأفالم العنف.
ممار�سة  على  االأطفال  ت�سجيع  يجب  ولكن  لالأطفال،  الوحيدة  الرتفيهية  الو�سيلة  هو  التلفاز  يكون  واأال 
االأن�سطة داخل البيت وخارجه، مثل اإقامة الرحالت، وا�ستخدام االألعاب، وممار�سة الريا�سة، والهوايات، 
االآباء  يكون  واأن  باالأ�سرة.  خا�سة  اأن�سطة  ملمار�سة  اأم�سيات  حتديد  وميكن  الروتينية،  واالأعمال  والقراءة 
قدوة ح�سنة للطفل بق�ساء وقت فراغهم يف القراءة، وممار�سة الريا�سة، واحلديث مع االآخرين، اأو يف اأي 

اأن�سطة اأخرى بداًل من م�ساهدة التلفاز.
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5. املراجع:

اأو  مفيدة  اأو  كافية  كانت  اإذا  فيما  للتدقيق  هي  كما  نوردها  التالية  املعلومات  م�سادر  البحاثة  ا�ستخدم 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط االنرتنت للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على االنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 
روحي عبدات، التلفاز وتاأثرياته على �سلوك االأطفال- اأخ�سائي نف�سي تربوي / ال�سارقة، اللجنة الوطنية  1 .

للطفولة، منتدى البحوث والدرا�سات
http://www.childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=3943
الثانية  الطبعة  التوزيع،  و  للن�سر  الفكر  دار  املجتمع،  و  االأ�سرة  و  الطفل  �سمارة،  عزيز  و  منر  ع�سام  2 .

)1990(، عمان.
د. ربيعة ابن �سباح الكواري، املد االإعالمي و تاأثريه على الطفل، ق�سم االإعالم يف جامعة قطر. 3 .

ليلى حالوة، م�ساهدة طفلك للتليفزيون تعر�سه للتاأخر العقلي- ا�سالم اون الين - فرباير 19، 2006. 4
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2006/02/Article05.shtml

http 5 .://www.moe.edu.kw/pages/    التوجيه الفني لريا�س االأطفال “حويل” ، ق�سايا تربوية 
sectors/07/03/011/tawjeeh_hawally_reyad/4/problems/index.html

. 6 حورية الدعوة، الف�سائيات وتاأثريها على جمتمعنا، موقع �سيد الفوائد
http://www.saaid.net/bahoth/19-2.htm

 موقع اأ�سرتي ، العدد )91( يونيو 2006ـ �س: 14. 7 ،هل تاثر افالم العنف على �سلوك اوالدنا
http://www.osrty.com/main/?a=3398&c=329

(، القاهرة د. �سهري الدفراوي امل�سري، خماطر التلفاز على مخ الطفل، الطبعة االأوىل )2005. 8
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نعيمة عبد الفتاح نا�سف، التلفاز واآثاره ال�سلبية على �سلوك االأطفال، موقع االلوكة، 2007/3/29. 9
http://www.alukah.net/articles/1/548.aspx

العرب اونالين 10 .
www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Weekly/2009/.../w29.pdf

املطبوعات   ، الواقع  اىل  االفرتا�س  من  التحول  التلفزيون..  يف  العنف  واآخرون،  كريجل  بالندين    11 .
اجلامعية الفرن�سية، باري�س 2003، �سبكة النباأ املعلوماتية

http://www.annabaa.org/nbanews/20/144.htm

م�سادر اأخرى مفيدة يف البحث:
• الثقافة العاملية ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالداب عدد 66 ، ا�سدار 1994	
•  روحي عبدات، اخت�سا�سي نف�سي وتربوي، جملة بل�سم ،العدد373،متوز2006 �س50	

الطبعة  التوزيع،  و  للن�سر  الكتاين  دار  اجلماهريي،  االت�سال  يف  املدخل  املو�سى،  �سليمان  ع�سام  •د.  	
الرابعة )1998(.

•د. ربيعة ابن �سباح الكواري، املد االإعالمي و تاأثريه على الطفل، ق�سم االإعالم يف جامعة قطر. 	
•املراقب االجتماعي، اإ�سدار معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني ) ما�س (، العدد رقم )  	

8 (، اأيار 2005. 
• �سامية احمد،  »تلفزة العنف« ودور الف�سائيات يف اإيجاد حالة الالمباالة اإزاء م�ساهد العنف، العربية 	
http://www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=27037

•  ي�ساألوناك عن التلفاز، جمعية توعية و رعاية االحداث ، العدد )22( ال�سنة الثالثة، دي�سمرب 2004	
http://www.jewa.org.ae/Magazines/22-2004/new_page_2.htm
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6. ملحق
 منوذج الأحد اال�ستبانات التي وزعت.

التلفاز  مب�ساهدة  املتعلقة  الي�مية  املمار�سات  عنوان  حتت  بحث  باإجراء  يقومون  البحاثة  من  جمموعة 
واملحطات الف�سائية واأثرها على انت�سار العنف بني الطالئع، �سمن م�سروع الباحث ال�سغري باإ�سراف 

موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي وبدعم من اليوني�سيف. 
لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن ال�ستبانة اأُعدت من قبل 

الطلبة امل�ساركني وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط ، ن�سكر لكم تعاونكم...

اجلن�س:   اأ. ذكر             ب. اأنثى
العمر:_______

1. كم تلفازا ت�ستخدمون يف بيتكم ؟
اأ.  واحد          ب. اثنني              ج. ثالث                    د. ال يوجد

2. كم عدد ال�ساعات التي تق�سيها يف متابعة التلفاز يوميا ؟
اأ.  1- 2 �ساعة        ب. 3- 4 �ساعات        ج. اأكرث من 4 �ساعات           د. غري ذلك.................

3. اأي نوع من الربامج  تهتم مبتابعته اأكرث من غريه . ميكنك اختيار اأكرثمن اإجابة
اأ. برامج الكارتون          ب.امل�سل�سالت العربية         ج. امل�سل�سالت املد بلجة        د. االأفالم العربية 

 ه.االأفالم االأجنبية     و. الربامج الوثائقية و التعليمية      ز. الربامج الدينية      ح. االأغاين و الكليبات و احلفالت 
املو�سيقية   خ. الربامج الريا�سية و املباريات     ر. الربامج االإخبارية  غري ذلك ، اذكره هنا ............
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4. اإذا كنت من متابعي برامج الكارتون فاأي نوع منها تف�سله ؟
اأ.  التعليمية و الهادفة                       ب. االأك�سن و احلركة و القتال               ج.الكوميدية و امل�سحكة    د.  

غري ذلك  ...........                   ه.  ال اأحب برامج الكارتون

5. اإذا كنت من متابعي امل�سل�سالت فاأي نوع منها تف�سله ؟
اأ. الدرامية                   ب.  الرومان�سية                      ج. الكوميدي                                     د. اخليال العلمي          

ه. غري ذلك ،اذكره هنا ....................               و. ال اأتابعه

6. اإذا كنت من متابعي االأفالم فاأي نوع منها تف�سله
اأ. الدرامية                 ب.  الرومان�سية                       ج. االآك�سن                          د. الكوميدي   ه. الرعب                   

و. اخليال العلمي                     ح.غري ذلك ،اذكره هنا ....................        خ. ال اأتابعها

6. مع من تتابع التلفاز عادة ؟
اأ.  مبفردي                     ب. مع اأ�سدقائي                  ج. مع عائلتي و اأقاربي

7. مع من تف�سل متابعة التلفاز؟
اأ.  مبفردي                   ب. مع اأ�سدقائي                      ج. مع عائلتي و اأقاربي

8. هل ي�سرف اأهلك على عدد ال�ساعات التي جتل�سها اأمام التلفاز ؟
اأ.  نعم،                  ب. اأحيانا                            ج. ال



48

9. هل ي�سرف اأهلك على نوعية الربامج التي ت�ساهدها على التلفاز ؟
اأ.  نعم                   ب. اأحيانا                       ج. ال

10. هل يزعجك لو اأ�سرف اأهلك عليك فيما يتعلق مب�ساهدة التلفاز و نوعية الربامج التي �ستتابعها ؟
اأ.  نعم                        ب. يزعجني اأحيانا                             ج. ال

11. هل ت�سعون التلفاز يف املنطقة التي جتتمع فيها العائلة عادة ؟
اأ.  نعم                                       ب. ال

12. هل حتاول تقليد بع�س ال�سخ�سيات التلفازية ؟
اأ.  نعم                            ب. ال                            ج. احيانا 

13. هل تقوم ب�سرب احد من اإخوتك اأو اأ�سدقائك ملجرد اأنك تقوم بتقليد م�سهد راأيته بالتلفاز
اأ. نعم                       ب. ال                        ج. احيانا

14من براأيك من هوؤالء تقع عليه م�سوؤولية اأكرث من غريه يف توعيتك على خماطر التلفاز ؟
اأ.  والداك و اأقاربك    ب. املدر�سة     ج. املحطات التلفازية   د. املوؤ�س�سات غري احلكومية       ه.غري ذلك 

، الرجاء حتديدها . ..............


