
  أثر التلفزيون على سلوآيات وقيم الطفل
  .بن زروق جمال

  - جامعة عنابة-قسم علوم اإلعالم واالتصال 
  

تعترب وسائل اإلعالم واالتصال السمعية البصرية من أهم وسائط االتصال احلديثة اليت تسيطر على األفـراد                
تميز به من مميزات ال تتوفر يف الوسـائل         واجلماعات والدول يف غالبية أحناء العامل يف عصرنا احلايل،وذلك ملا ت          

ويعترب التلفزيون من أهم هذه     .األخرى خاصة يف ظل التنامي املتسارع للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال         
الوسائل بل من أحدثها ومن أخطرها يف نفس الوقت،وذلك ملا يتميز به من قدرة كبرية على جذب الكبـار                   

ر على خصائص تقنية توفر له تقدمي املعارف واملعلومات والسلوكيات من خالل            والصغار حول شاشته إذ يتوف    
أكثر من قالب فين،إضافة إىل غىن اللغة التعبريية له وتنوع وتكامل عناصر التجسيد الفين ملادته وبساطة بنيتـها                  

ق اإلحساس  ومضموا وشكلها،وظروف وسهولة التعرض إليها،ومقدرا على االستهواء وجلب االنتباه وخل         
وقد أشارت الكثري من الدراسات إىل مكانته املتميزة بني وسائل اإلعالم واالتصال األخرى بصفة              .باملشاركة  

األب واألم والتلفزيون وبـذلك     :عامة ويف حياة األطفال بصفة خاصة حىت قيل أن الطفل اليوم ينشئه ثالثة هم             
ة على منافسة املؤسسات التقليدية األخـرى كاملسـجد   حتول هذا اجلهاز إىل مؤسسة للتنشئة االجتماعية قادر     

وتربز أمهية التلفزيون يف حياة الطفل من خالل طبيعته ومادته وطريقة عرضها اليت تعترب من                .واملدرسة وغريها 
األطفال بدرجة كبرية تأثر يف كيام واجتاهام وتدجمهم فيما يرون           املثريات احلسية والعقلية واالنفعالية لنفوس    

فالكثري من البحوث والدراسات أكدت أن الطفل يقضي وقتا طويال أمـام التلفزيـون وانـه يف                  ويسمعون،
لكن رغم كل هـذا     .السنوات األوىل من عمره سهل وسريع التأثر ويكون سلوكه مياال بدرجة كبرية للتقليد            

عن النفس واالرتقاء بذوق الطفل     فان هذا اجلهاز يبقى ذا تأثري متناقض،فمن ناحية فهو وسيلة للترفيه والترويح             
وأداة ناجعة يف منو وتطور قدراته وأفكاره واجتاهاته واهتماماته املختلفة وتشكيل الفرد الصـاحل،ومن ناحيـة                
أخرى وعند إمهال  اإلعداد اجليد لرباجمه أو بث برامج ال تتوافق مع نفسية الطفل ومع اتمع الذي يعيش فيه                    

على االحنراف خاصة مع املوجة املتزايدة ملظاهر العنف اليت تربز فيـه وتأثرياـا              فقد يصبح أداة هدم تساعد      
يف ظل هذه األفكار تأيت هذه املداخلة واليت سنحاول فيها تسليط الضوء على اثـر               .احملتملة يف نفوس األطفال   

  .التلفزيون على ثقافة وقيم وسلوكيات الطفل يف هذا العصر
املتعارف عليه لدى الباحثني يف العلوم االجتماعية واإلنسانية املختلفة أن اخلربات من   :يف إشكالية الفهم:أوال

والتجارب اليت مير ا الفرد خالل مرحلة طفولته هلا تأثري كبري يف فكرته عن نفسه وعن جمتمعه وعن العامل 
واألشياء وعلى امكاناته احمليط به،كما تأثر هذه اخلربات والتجارب يف قدراته االدراكية لألفكار واألحداث 

للربط بينها والتفاعل معها،فقد أصبح من املؤكد أن األطفال يكتسبون كثريا من تلك القيم والتصورات 
 من شانه أن يؤثر على ثقافتهم -الشك–واملعتقدات االجتماعية من خالل الربامج اليت يشاهدوا وهذا 
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أن خربات التنشئة االجتماعية اليت يتعرض هلا الطفل وقيمهم وسلوكيام االجتماعية يف مرحلة النضج إذ 
ماهي التأثريات احملتملة :تشكل جزئيا هويته ومعارفه واجتاهاته ومواقفه،وهنا جيدر طرح التساؤالت التالية

لربامج التلفزيون على الطفل ؟ وماهي القيم االجيابية والسلبية اليت حتملها هذه الربامج واليت ميكن أن تؤثر على 
  يم وسلوكيات الطفل؟  ق

يطلق لفظ الطفل يف علم النفس على الذكر واألنثى من اية سنيت الرضاعة إىل البلوغ أو املراهقة،فالطفولة                 
،فمرحلة الطفولة إذن هي أول مرحلة مير ا        )17ص  ):ت.د(حامد عبد العزيز الفقـي    (هي فترة مابني الرضاعة واملراهقة      

مهية كربى يف تكوين شخصيته بعد ذلك،ويف هذا الصدد يرى احد البـاحثني          فهي ذات أ  .اإلنسان منذ والدته    
مرحلة الطفولة هي مرحلة أساسية وهامة من مراحل النمو،وهي املرحلة األوىل من مراحل تكوين ومنـو                ״:أن  

الباحث أما مفهوم القيم فان     .)128ص  ):1993(حممد سعيد فرج    ( ״الشخصية وتبدأ من امليالد حىت بداية طور البلوغ       
األحكام املكتسبة من الظروف االجتماعية اليت يشترا الفرد وحيتكم ـا           : امحد زكي بدوي يعرفها على أا       

وعرف هذا املفهوم   ،)438ص  ):1977(امحد زكي بدوي    (وحتدد جماالت تفكريه وحتدد سلوكه وتؤثر يف تعلمه         
،ونعين بالقيم يف هـذا البحـث هـو         )1(كثرياالكثري من التعاريف اليت تصب يف نفس السياق وال ختتلف عنه            

أمـا  .جمموع األحكام اليت يصدرها اإلنسان على األشياء ذات التأثري عليه يف ضوء املنظومة القيمية للمجتمـع               
مفهوم التأثري فهو بعض التغيري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة اإلعالمية،فقد تلفت انتباهه ويـدركها وقـد                 

 وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل القدمية،وقد جتعله يتصـرف بطريقـة              تضيف له معلومات جديدة   
،وعند إسقاط التعريـف السـابق علـى        )64ص):1992(عبد اهللا بوجالل  (جديدة أو يعدل من سلوكه السابق     

طريقة إدراك الربامج التلفزيونية وأسلوب االستجابة هلا مـن خـالل           :التلفزيون ميكن تعريف التأثري على انه       
ملشاهدة،واألساس يف دراسة التأثري هو املالحظة مثل تغري تعبريات الوجه وتقلص العضالت أو انبساطها وغري               ا

ذلك من اإلجراءات السيكولوجية مثل حترك حدقة العني وغريها من أساليب دراسة املشـاهدة،وقد أكـدت                
حداث تغري يف االجتاهات النفسية أو      العديد من البحوث يف هذا اال على أن هذه العوامل مجيعها تؤدي إىل إ             

  ).131-128ص ):ت.د(إبراهيم إمام(يف املزاج والسلوك
إن املقصود بتأثري التلفزيون على الطفل يف هذا البحث هو كيفية استعمال الطفل هلذا اجلهاز،فالطفل عندما                

ت اليت يستفيد منها،وبناءا    يدير هذا اجلهاز إمنا يفعل ذلك لريضي حاجة يف نفسه وجيد يف الربامج بعض اخلربا              
على هذا يكون التأثري إذن هو مثرة التفاعل الواقعي احليوي بني خصائص التلفزيون وخصائص مشـاهديه ويف                 

 إن اآلثار اليت حيدثها التلفزيون هي تفاعل بني خصائص الربامج التلفزيونية وخصائص             ״:ذلك يقول ولرب شرام     
 وترجع أمهية هذا اجلهاز إىل الصفات اليت يتميز ا          ).75ص):1965(وآخرونولرب شرام   (״األشخاص الذين يشاهدوا  

عن غريه من الوسائل فهو ينقل الصوت والصورة يف آن واحد ما يعطيه جاذبية خاصة وقدرة علـى اإلقنـاع                    
من معرفته  %98الشيء الذي ال جنده يف الوسائل األخرى حيث جتمع الكثري من الدراسات أن اإلنسان يتلقى                

، كما انه يتميز بقدرته على التداعي لألفكار مـن          )77ص):1992(عبد اهللا بوجالل  (ن طريق حاسيت السمع والبصر    ع
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خالل الصورة وقدرا على تقليص األشياء وحتجيمها وهو ما يفسر أثره الكبري يف احلياة الفردية علـى وجـه         
فراد إال أن تلقيها يكون فرديا ومنفصـال        اخلصوص فرغم أن الرسالة التلفزية توجه إىل جمموعات كبرية من األ          

    )97ص):1999(أديب خضور(
 حيصل عليهـا يف سـنوات       17 من املكتسبات العقلية للمراهق يف سن        %50أظهرت بعض الدراسات أن     

 منها فيما بني الرابعة والثامنة وهكذا تعترب مرحلة الطفولة من اخطر مراحـل              %30عمره األربع األوىل،وتظهر    
 يزداد فيها تطور الطفل من الذاتية إىل التفاعل االجتماعي كما يكتسب الكـثري مـن اخلصـائص                النمو واليت 
 هلذا فان برامج التلفزيون ميكن القول عنها أا تلعب دور املثري النتبـاه              )20ص  ):2000(حممد معـوض    (والسمات  

 يغري من اجتاهاته أو ختلق له اجتاها        الطفل وإدراكه ملا ا من معارف ومعلومات،فقد يتعلم منها شيئا أو انه قد            
جديدا وقد يتصرف بطريقة جديدة وذلك بتعديل سلوكياته القدمية خاصة وان بعض التقـارير تشـري إىل أن                  
بعض األطفال يقضون من الوقت يف مشاهدة التلفزيون أكثر مما يقضون يف املدرسة بل وأكثر مما ميضون مـع                   

       ).150-119ص ):1993(بوجاللعبد اهللا (والديهم وأفراد عائلتهم 
إن متيز برامج التلفزيون بتأثريها اهلام يف تشكيل الطفل وتكوين اجتاهاته وميوله وقيمه ونظرته إىل احلياة دفع      
معظم دول العامل إىل االهتمام ذا اال،ففي أمريكا مثال أنشـئت قنـوات بكاملـها خصصـت للطفـل                   

ة متميزة يف البناء ألرباجمي حملطات التلفزيون العاملية منذ بداية عهدها حـىت   وبراجمه،كما حتتل هذه األخرية مكان    
لكن هذا االهتمام املتزايد أدى إىل شيوع ثقافة الصورة عوض          . من حجم إرساهلا     %20و% 51اآلن لتصل إىل    

ألطفال يصطدم   بدال من املطبوع مما جعل مجهور الناشئة وا        )cd.rom(ثقافة الكلمة وانتشار الكتاب االلكتروين    
يف ) الطفل يف حالتنـا     (باالستبداد التقين الذي يقلل من اخليال واإلبداع بعد ذلك الشيء الذي جيعل املشاهد              

لكن رغم هذه التهم املوجهة إليـه فـان          .)2(عطالة ذهنية وثقافية أمام منتجات التنميط الثقايف وقدرا اهلائلة        
يف التنشئة من الناحية االجيابية وذلك بنشر املعلومات املتنوعة واليت التلفزيون ميكن كذلك أن يساهم بقدر كبري    

تناسب مجيع األعمار،كما يلعب الدور التعليمي ألفراد اتمع حيث أصبحت تعتمد القنوات املختصة بالطفل              
قـص كـبري    وتبقى التجربة العربية يف هذا اال تعاين من ن         .)3(يف تشجيع القراءة عرب برامج خاصة بتقاناا      

مقارن بالكم اهلائل من الربامج املستوردة خاصة املدبلجة منها حيث ال يوجد تسويغ لضعف اهتمام قنواـا                 
  .مبخاطبة الطفل على املستويات والنوعيات مجيعها

بني وسائل اإلعالم واالتصال  )causal relationship(بناء على ما سبق،ميكن القول أن هناك عالقة سببية 
 لدى كل األفراد ويف )cause –and-effect(وذلك بالرغم من صعوبة اإلثبات الدقيق للعالقة لبشريوالسلوك ا

كل املواقف ألنه هناك العديد من املتغريات املركبة اليت تتحكم يف أثار وسائل اإلعالم،وقد وضع برنـارد بـر             
 لبعض أنواع االتصال،    بعض:ال  لسون إطاره الشهري لإلجابة على األسئلة اخلاصة بآثار هذه الوسائل حيث ق           

 بعض الظروف،مما ينتج عنه     بعض البشر مبحتوى وسائل اإلعالم،يف ظل       بعضأنواع القضايا،تؤدي إىل اهتمام     
 وانطالقا من هذه العبارة ميكن القول أن آثار التلفزيون على الطفل   .)Berloson.b.1949 :p192(أنواع األثر 
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 وهي استجابة قابلة للقياس نتيجة ملنبه أو        استثارةة،فقد تكون على شكل     وسلوكه وقيمه عديدة ومتنوعة الشد    
مثري كالتعرض ملنبه اخلوف أو احملتوى العنيف والذي يؤدي إىل تنبيه كيميائي بيولوجي واسـتجابة انفعاليـة                 

آثـار    واليت ميكن مالحظتها يف الفهم والقيم والسلوكيات واالجتاهـات أو          آثار قصري األمد  أو  ،)4(وجدانية  
 حيث أن تكرار التعرض لبعض احملتوى يؤدي إىل بعض التغـيري طويـل األمـد يف االجتاهـات                   بعيدة األمد 
  ).314ص ) :2002(حسن عماد مكاوي (والسلوك

تشري الكثري من النظريات إىل التأثري الذي تتركه وسائل اإلعالم واالتصال علـى الفـرد               :ثانيا،اخللفية النظرية 
الـتعلم  U UنظريةUومن بني هذه النظريات     . كان ذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة         وحياته اليومية سواء  

اليت تشرح السلوك االجتماعي على انه نتيجة لعوامل معرفية وبيئية،وتركز على خواص تعزيـز               Uاالجتماعي
الفعل لديه،وكذلك على املثريات واملنبهات،كما تقوم بشرح عام لكيفية اكتساب األشخاص ألشكال جديدة             
من السلوك نتيجة مالحظة تصرفات اآلخرين،وتعترب هذه النظرية مناسبة لدراسة وسائل اإلعـالم واالتصـال               
وخصوصا التلفزيون الذي يقدم جمموعة من املعارف واخلربات والسلوكيات اليت ميكن لألطفال أن يعتربوـا               

على التطور االجتمـاعي للفـرد      فالتلفزيون حسب هذه النظرية ميكن أن يساعد         .منوذجا ويقومون بتقليدها  
 فإا تعترب التلفزيون مبثابة احد      Uنظرية الغرس الثقايف  Uأما  .واكتساب أشكال جديدة للسلوك بصورة عامة     

أعضاء األسرة فهو الذي يقدم القصص واألساطري واألخبار واألحداث وغريها من الربامج اليت جتعـل غيابـه                 
وانطالقا من هذه النظرية فان مضمون      . النظرية التأثريات احملتملة له    مبثابة غياب ألحد أفراد األسرة وتدرس هذه      

الربامج املقدمة من طرف التلفزيون ينساب إىل وعي وإدراك األطفال لكي يروا العامل من حوهلم وقـد ركـز                   
لـها  الدارسون يف إطار هذه النظرية حبوثهم على بعض املظاهر كالقلق واخلوف والتوتر اليت ميكن للتلفزيون نق               

 ترى أن برامج التلفزيون هي عامـل        Uنظرية التأثري الوظيفي  Uوعكس النظريتني السابقتني فان     .إىل األطفال 
مكمل إلحداث التأثري،ومنه فان تأثري التلفزيون على الطفل هو مثرة تفاعل بني خصائصه وخصائص مشاهديه               

ون على الطفل يرتبط بثالث عوامل رئيسية       من األطفال،ويف هذا الصدد يشري احد الباحثني إىل أن تأثري التلفزي          
االستعدادات املسبقة للطفل نفسيا واجتماعيا،ومضمون برامج التلفزيون من شخصـيات وأحـداث            : وهي  

ومعلومات وأفكار وخربات وقيم حياول عرضها،وأخريا طريقة إدراك الطفل للربنامج وكيفية االستجابة هلا من              
  ).131ص ):ت.د(إبراهيم إمام.(خرىخالل التقليد واحملاكاة أو بطرق أ

ويف سياق آخر،فقد تعرضت نظريات أخرى إىل العنف يف وسائل اإلعالم وتأثريه على األفـراد ومنـهم                 
 لصاحبها فيشباخ واليت تتمحور حول أن السلوكيات العدوانية لشخصيات بعض           نظرية التطهري الطفل،ومنها  

محـدي  (   له  لدى املشاهد فتقل احتماالت السلوك العدواين   الربامج هو نوع من التنفيس عن احباطات تراكمية       

 إىل التلفزيون على انه احد املؤثرات فقط على سـلوك           نظرية تدعيم السلوك  ،بينما تنظر   )37ص  ):1987(حسـن 
الطفل،فاألطفال الذين يعوزهم االستقرار الشخصي واالجتماعي خاصة يف سن املراهقة كالعالقة القوية مـع              

مع والبيئة،فالعنف التلفزي ميكن أن ميال فراغهم وتصبح أعمال الشخصيات اليت تظهر يف بـرامج               األسرة وات 
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 فإا ترى انه كما أن األطفال ميكنهم        نظرية التعلم من خالل املالحظة    أما  .العنف مرشدا وموجها لسلوكهم     
سون نشـاطهم العـادي     اكتساب مناذج جيدة من السلوك عن طريق املالحظة إلخوام وأصدقائهم وهم ميار           

فإم كذلك يستطيعون تعلم أشكال جديدة من السلوك العنيف عن طريق مالحظة الشخصيات اليت تظهر يف                
  .برامج العنف يف وسائل اإلعالم على شرط ظهور موقف اجتماعي مشابه ومؤيد للسلوك العنيف

 cognitive priming(اص املعرفة حيدث نتيجة عملية امتص )5(ويرى الباحث ثامبوريين وزمالؤه أن اإلمناء

process(  معلومات بارزة عـن احلقـائق والقـيم والصـور     - وفق هذه النظرية–ويتيح التعرض التلفزيوين 
الذهنية،ويؤدي كثرة التعرض لتلك املعلومات إىل سهولة استرجاعها من الذاكرة وذلك على أساس أن الناس               

فر احملتـوى العديـد مـن املعلومـات عـن الواقـع             يبنون أحكـامهم وفقـا للمعلومـات املتاحـة،ويو        
ولعل الدليل القوي على صحة هذه النظرية مل يـأيت مـن   . )Tamborini,r,et all.1994 :p 492.(االجتماعي

البحوث اليت أجراها املنظرون وإمنا من حبوث مستقلة عن اثر اإلعادة والتكرار على االجتاهات والسـلوكيات                
 يؤدي إىل قبولـه مـن       –حىت وان كان بال معىن      –ث أن التكرار البسيط للمثري      فقد أكدت العديد من البحو    

وانطالقا من هذا فان تأثر الطفل يتعزز خاصة وان التلفزيون موجود يف بيئته منـذ الوالدة،فهـو                 .طرف الناس 
ـ                  .ه  يعمل على تزويده باملعلومات عنها إضافة إىل سهولة استخدامه وال يتطلب مهارات مسبقة للتعـرض إلي

وحتدث عملية اإلمناء ببطء من خالل نقل الرموز الشائعة على املدى البعيد،وهي ال تستخدم النموذج اخلطـي                 
البسيط الذي يعتمد على املثري واالستجابة يف دراسة العالقة بني حمتوى وسائل اإلعالم واجلمهور وإمنا تستخدم                

لنظام مـن   )Long term cumulative consequence( بدال عن ذلك نتائج تراكم التعرض على املدى البعيد
الرسائل يتسم بالثبات والتكرار وال يعتمد على االستجابة الفورية القصرية األمد أو التفسريات الفردية حملتوى               

  .وسائل اإلعالم واالتصال أي أن حتليل اإلمناء يعتمد على قياس األثر التدرجيي بدال من التغري الفجائي
 بني التلفزيـون كوسـيلة   )causal relationship(ه اللمحة النظرية هناك عالقة سببية إذن،وكخالصة هلذ

إعالمية واتصالية والسلوكيات عند األفراد عامة واألطفال خاصة،وذلك على الرغم من صعوبة اإلثبات الدقيق              
  .مباشرا ومنه فان األثر موجود حىت وان كان غري )cause –and-effect(للعالقة بني السبب واألثر

ترجع القدرة االقناعية للتلفزيون وتأثريه الكبري على الطفل الذي أصبح يستمد معلوماته منه إىل :ثالثا،نـقـاش
أن الرؤية هي أساس اإلقناع فهو وسيلة مرئية يقدم معلوماته بصورة مبسطة وثيقة مستخدما األساليب 

خرون يف دراسة حول أسباب مشاهدة الطفل الفكاهية ويف هذا السياق يشري عامل االتصال ولرب شرام وآ
للتلفزيون واليت تأيت يف مقدمتها البحث عن التسلية مث اكتساب املعلومات إال انه يف الغالب فان البحث عن 
التسلية والترفيه هو السبب الرئيسي ملشاهدة الطفل له، كما تشري دراسات أخرى إىل أن برامج التلفزيون 

وين العلمي واالجتماعي والثقايف للطفل أكثر مما تساهم به الوسائل التقليدية ألا تساهم بقدر كبري يف التك
تثري فكره وحسه باخلربات اليت جتلب إليه الرسائل املصورة ذات املعىن وتزيد من رصيده اللغوي وتساعده 

واسع،ويظهر ذلك من على حل مشكالته اليومية كما تنمي قدراته املبدعة اليت يتواصل من خالهلا مع العامل ال
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خالل دوره كقناة جيدة لنقل أدب الطفل وترسيخه كما يدعم املطالعة ويشجعها من خالل الربامج األدبية 
اليت تعرض على شاشته واليت تتناول أهم األعمال الكتابية ومؤلفيها،فهو مصدر هام يف توصيل املعلومات اليت 

يل اجلديد،كما يساعد على تطوير اجلانب اللغوي لدى الطفل من تساهم يف العملية التربوية والتثقيفية عند اجل
  .))65ص :2004(ج.بن زروق(خالل الربامج األدبية واألفالم الروائية وأفالم الرسوم املتحركة اليت تنقل عرب الشاشة

وتشري إحدى الدراسات أن األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم الثالثة يقضون سدس ساعات اليقظة أمـام               
شاشة الصغرية، فإذا بلغ السادسة تكون املدة اليت يقضيها يف متابعة الربامج التلفزية معادلة لتلك اليت يقضيها                 ال

يف املدرسة أو تفوقها، ويف سن معني يصبح للطفل الربامج املفضلة اليت يرغب يف مشاهدا بل وحيرص علـى                   
وك بالنسبة إليه وكأنه نشاط اسري عادي حبيـث  متابعتها باستمرار يف كثري من األحيان حبيث أصبح هذا السل      

هيلـدن  (يصبح التلفزيون كجهاز إعالمي ليس اقل أمهية من الدروس الـيت يتلقاهـا مـن طـرف املعلمـني                  

  ).75ص):1967(هيملويتواخرون

ودف برامج األطفال يف الغالب إىل تدعيم القيم االجيابية يف نفوس األطفال وتنمية اإلحساس باالنتمـاء                
م من خالل تعريفهم بواجبام وحقوقهم جتاه أنفسهم وجتاه اتمع مع التركيز على املثل والسـلوكيات                لديه

فالطفـل  .االجيابية يف نفوس األطفال،كما يسمح هلم بإظهار ميوالم واجتاهام وتنمية اجلوانب الطيبة عندهم            
 يف اتمع واليت من شاا أن تؤثر علـى          يكتسب القيم والتصورات واملعتقدات االجتماعية والسياسية السائدة      

سلوكه السياسي واالجتماعي يف مرحلة النضج وذلك أن خربات التنشئة اليت يتعرض هلا تشكل جزئيا هويتـه                 
ومعارفه واجتاهاته ومواقفه السياسية، وهذه اخلربات والعمليات التربوية يتعرض هلا األطفال عن طريق األسـرة               

 وأدوات اإلعالم ويف مقدمتها التلفزيون، فهناك استجابات عاطفية عند الطفل تتعلـق             واملدرسة ومجاعة الرفاق  
باآلثار النفسية اليت قد يؤدي إليها مضمون وسائل اإلعالم حتت ظروف معينة وهذا مـا دفـع البـاحثني إىل                    

  .االهتمام بقضايا االحنراف واجلرمية والرتعات اهلروبية عند األطفال
ن الطفل يف مراحل عمره األوىل أي من السنة األوىل إىل السادسة فانه حياول معرفة               وقد بينت الدراسات أ   

األشياء احمليطة به عن طريق جتاربه الشخصية فهو يهتم بالربامج اليت تقدم الظواهر الطبيعيـة كمـا مييـل إىل                    
ما يف املرحلة الثانية أي من       اليت حتكى على لسان الطري واحليوان مث التوجه حنو برامج معينة،أ           )6(القصص اخليالية 

السادسة إىل الثانية عشر ففيها يتمكن من إتقان املهارات واخلربات حبيث ينتقل من مرحلة اكتساب املعلومات                
  . إىل مرحلة اإلتقان وحماولة تقليد الكبار يف الربامج اليت يشاهدوا

معها وين شخصية الطفل ومدى تفاعله      هلذا فقبل وضع برامج األطفال جيب معرفة العوامل اليت تأثر يف تك           
واألفكار اليت تدور يف عقله والعادات اليت تتحكم يف سلوكياته ومدى جتاوبه مع الظروف احمليطة وما حيس بـه مـن                     

وهناك من يرى أن اثر التلفزيون كغريه من وسائل اإلعالم األخـرى            .حاجات ومكانه يف عملية التكيف االجتماعي     
وم بصقل وجدان   من العوامل النفسية واالجتماعية ومن بني اآلثار االجيابية له هو انه يق           يدخل ضمن جمموعة أخرى     

الطفل وأحاسيسه مبا يقدمه له من برامج التسلية والترفيه واملوسيقى اليت تدرب حواسه على اإلصغاء واملتابعـة                 
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 واملعرفة من )7(وكية وينقل له الثقافة   والربط والتحليل،كما يوسع خرباته باملعارف اليت متده بالقيم املعرفية والسل         
خالل الوظائف اليت يقوم ا وهي التوجيه والتثقيف والتعليم والترفيه،كما يسهم بدور كبري يف تنشيط خيالـه                 

 إىل جانب   )59ص  ):1990(صاحل ذياب هندي  (ويفتح أمامه آفاقا واسعة تنقه خارج حدود البيت والشارع واملدرسة           
يؤديه خاصة يف يومنا هذا حيث ظهرت الكثري من القنوات التعليمية واليت سامهت بدور              الدور التعليمي الذي    
  . فعال يف تعليم األطفال

يعترب موضوع العنف يف التلفزيون من أهم املواضيع اليت حظيت باهتمام منقطع النظري بالنظر إىل حساسيته                
 فان اللجـان احلكوميـة      1982تلها الطفل ففي سنة     وأمهيته بالنسبة إىل اتمعات وانطالقا من املكانة اليت حي        

الواليات املتحدة األمريكية طلبت من الباحثني القيام بدراسة العالقة بني العنف والتلفزيـون وتـأثريه علـى                 
 دراسة منشـورة حـول تـأثري التلفزيـون علـى            2500اجلمهور،وأحصيت يف تلك السنة لوحدها حوايل       

،كما )Judith lazar.1991,p162(كزت على برامج  العنف يف التلفزيونالسلوكيات،ومعظم هذه الدراسات ر
دراسة  900سبقت هذه السنة عدة دراسات تناولت آثار التلفزيون ووظائفه يف اية السبعينات بلغت أكثر من                

  .حول التأثري بصفة عامة وتأثري برامج العنف بصفة خاصة على احنراف األحداث
   على سلوكيات وقيم الطفل؟فهل تترك برامج العنف أثرا

إن تعرض عقول األطفال إىل كم هائل من مشاهد العنف والقسوة واإلجرام بصورة مستمرة الشك انـه يتـرك                   
بصماته العميقة لديهم كما هو احلال بالنسبة إىل برامج التلفزيون األخرى اليت الشك أا تتـرك أثـرا يف ذاكـرم                     

يترك أثار سيئة أو جيدة وحىت الرسوم املتحركة اليت تعرض يف بعـض البلـدان   فالتلفزيون يف حاالت الطفل ميكن أن   
 السلوك اإلجرامـي    أصبحت تفيض مبشاعر العنف والرعب وذلك بإبراز املشاهد اليت تظهر فيها الشخصيات ذات            

 فيهـا    من أهم املصادر اليت تستقي منها أفالم الرسوم املتحركة موضوعاا،وتستخدم          )8(كما يعد اخليال    ...
ومن بني الدراسات اليت تطرقت إىل هذا موضوع        . الشخصيات اإلجرامية أجسادها يف أشكال الصراع العنيف      

التجارب اليت قامت ا الدكتورة هيزا هيمواين يف بريطانيا يف أربع مدن حول عينة من املتمدرسني يبلغ سنهم                  
 مباشر على األطفال من خالل احتمال ظهـور          سنة واليت خلصت نتائجها إىل أن للتلفزيون اثر        14 إىل   10من  

إبـراهيم  (االحنراف عندهم جراء مشاهد العنف واجلرائم اليت يقدمها يوميا مما جيعله يتميز مبثل هذه املواصـفات           

ويف نفس السياق يؤكد الدكتور وليام ليلسون أستاذ العالقات االجتماعيـة الربيطانيـة أن              ،)126ص  ):ت.د(إمام
عنف بدرجة تزيد مرتني عن أولئك      أبلون على مشاهدة برامج العنف تتسم سلوكيام بصبغة         األطفال الذين يق  
فاألطفال إذن وانطالقا مما سبق ذكره       ،)65ص):2000(حممد معوض (قل قدر ممكن من هذه الربامج       أالذين يشاهدون   

مل  اخليال ويقلدون األعمـال      عن قدرم العقلية وتركيبتهم النفسية السهلة التأثر خيلطون بني عامل الواقع وعا           
العدائية اليت يروا يف تصرفام العادية فمن احملتمل أن يتذكروا ما شاهدوه يف التلفزيون ويف نفوسهم ميال حنو                  
االعتداء مواجهة لإلعمال العدائية ويطبقوا إذا أمكن ذلك،إضافة إىل رغبتهم الكبرية يف تقليد الشخصـيات               

السياق تشري إحدى الدراسات امليدانية إىل إن       ويف هذا   .)53ص):1990(صاحل ذياب هنـدي   (سواء كانت سيئة أم شريرة    

 7



الشخصيات اليت يراها األطفال متارس العنف والسلوك العدواين معظمها تتضمن يف برامج الرسوم املتحركة،وغالبا ما               
واحلدائق حبيث بلغت نسـبة األطفـال       يلجا األطفال إىل تقليد املشاهد بشكل كبري يف األسرة مث املدرسة،مث النوادي             

إن السلوك هو رد فعل     .)65ص  ):2000(حممد معوض %(81.61األكثر ميال إىل تقليد الشخصيات الكرتونية العنيفة إىل           
إىل  فطري أي حيتاج إىل تعلم،ومكتسب أي يتعلمه الفرد نتيجة           ملواقف أو أعمال يقوم ا اإلنسان وميكن تقسيمه         

  .جتماعيةاحتكاكه ببيئته اال
وقد أصبح التلفزيون اليوم جزءا ال يتجزأ من بيئة الطفل هلذا فان تعرضه لرباجمه اخلاصة اليت تقدم مشاهد عنـف                    
ميكن أن تكون ذات تأثري سليب عليه سواء كان ذك رسوما متحركة أو فلم،والفلم العنيف هو كل عمل فين وإبداعي                    

 ومبادىء تتنـاىف     حيتوي على مظاهر وتصرفات وسلوكيات وعالقات      من الفن السابع بكل مواصفاته الفنية والتقنية      
وانطالقا من التعريـف فمشـاهد      . ))1993(امحد عيساوي   (والسلوك اهللوسي والفطرة السليمة لإلنسان كانسان     

العنف ليست فقط املعارك واحلروب والصراعات بل ميكن أن يكون العنف لفظيا،والذي يستخدم عادة جللب               
املستوردة،فربامج الرسوم املتحركة مـثال الـيت       ر املتردد واحلفاظ عليه،ويظهر العنف كثريا يف الربامج         انتباه الصغا 

يشاهدها ماليني األطفال،حتتوي على اعنف املشاهد اليت تشاهدها على التلفزيون األمريكي الذي يعترب على حد تعبري                
هد العنف واليت ميكن لألطفال االستجابة هلا مـن خـالل           ايزابيل بورديل من أكثر التلفزيونات يف العامل غزارة مبشا        

فالربامج املستوردة اليت يتميز ا الوطن العريب سواء أفالمـا كانـت أو              إتباعهم لتصرفات أكثر ميال إىل العنف،هلذا     
ية عند  رسوما متحركة بلغتها األصلية أو املد بلجة ميكن أن حتمل مظاهر العنف اليت تؤدي إىل ظهور سلوكيات عدوان                 

 والعدوانية يف برامج الرسوم املتحركة      الطفل،يف هذا الصدد تشري إحدى الدراسات العلمية احلديثة إىل مظاهر العنف          
 مرة أي بنسبة    153أما العنف اجلسدي فقد تكرر      ،%61.3 مرة أي بنسبة     370املستوردة، فالعنف اللفظي تكرر     

  )61ص ):1994(ق سليمان ساميةرز( :وميكن إظهار النتائج يف اجلدول التايل% 38.7

 النسبة مظاهره النسبة التكرارنوع العنف
%48.6 السب والشتم  
%23 التهديد باالنتقام  
%13.8 التحريض   
%11.9 االستهزاء والسخرية  

مرة 370العنف اللفظي   61.3%  

%2.7 القذف  

%29.8 الضرب باأليدي   

%20.1 إلقاء األشياء على الغري   
%18.4 تقييد حركة الغري   
%9 خطف األشخاص  
%17.5 الشروع يف القتل   
%7.3 السرقة باإلكراه  

 
 

يالعنف اجلسد  
 
 
 

مرة153  38.7%  

  %2.9 احلبس
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كما تشري نفس الباحثة إىل أن مشاهد األطفال ملثل هذا النوع من العنف يعلمهم ممارسة أمناط السـلوك                  
ين فعليا وذلك أن عرض كيفية استخدام األسلحة عرضا تفصيليا يستهوي الطفل ويزيد من ميله لتقليدها                العدوا

  .وخاصة وان الطفل حيرص على وضع ما يشاهده موضع التطبيق
  ؟انطالقا مما سبق هل ميكن القول أن التلفزيون يغرس العنف يف األطفال

ات التجريبية والعلمية سامهت بقدر كبري يف تبيـان         إن الدراسات السابق ذكرها إضافة إىل بعض الدراس       
العالقة بني برامج العنف وسلوك األطفال لكنها مل تثبت العالقة السببية بني مشاهدة الطفل لـبعض الـربامج                  
العنيفة يف التلفزيون وبني نشوء أو ظهور بعض أمناط السلوك العدواين لديه كنتيجة مباشـرة هلـذه املشـاهد                   

 من هذا فال يزال االعتقاد يسود الكثري من علماء النفس والذي يفيد أن تكرار مشاهدة الطفل                 الضارة،وبالرغم
للمعارك العنيفة اليت تستخدم فيها األسلحة والوسائل اإلجرامية ال ميكن أن يكون عدمي األثر بل على العكس                 

ك العدواين فعليا،فقـد أصـبحنا   من ذلك فهي تنمي فيه املشاعر العدوانية وقد تعلمه ممارسة بعض أمناط السلو          
اليوم نعيش نوعا من العنف يف أوساط شبابنا وأطفالنا وما يزيد من هذا االهتمام هو كوننا أصبحنا نالحـظ                   
اإلقبال الكبري على أفالم العنف واملغامرات واجلرمية حىت أصبحت يمن على القنوات احمللية منها والفضائيات               

 باحلركة والنشاط جتعل املشاهد يقترب من الشعور ذه احلركة مع كل أحاسيس             وهذا الن هذه األفالم املليئة    
املشاركة، ولعل هذا النشاط والعنف  الذي يعرض يتيح له فرصة إسقاط عدوانيته الداخلية املكبوتة من خالل                 

 دور البطل   ادوار خمتلفة ويف الكثري من األحيان من خالل دور خاص يتقمصه املشاهد وغالبا ما يكون الدور                 
القوي كما تعطي هذه الربامج اإلحساس بنوع من القدرة واهليمنة من خالل اإلحساس بالقوة وهذا مايغـدي                 
رغبته  ويكون مثل هذا النوع من الربامج كنوع من اإلشباع اهللوسي للرغبة يف السيطرة واإلحساس ذه القوة 

 غري املمكن حتقيقها يف الواقع وهذا ما يدفع الطفل إىل          وهنا يشبه األمر باحللم أين ميكن أن حتقق بعض الرغبات         
تقليد ما يشاهده على شاشة التلفزيون حىت يربهن لنفسه انه ميتلك نوعا من القوة اليت يفقدها أقرانه وهكـذا                   
تبدأ هذه الربامج يف اختاذ شكل الواقع املشوش لدى الطفل متاما كاحللم الذي خيلق تشويشا  إذا كان حقيقة أم                    

رد حلم وخيال فقط خاصة بعدما يرى الطفل مشاهد العنف توزع عليه من خالل الساعات الطويلة واأليام                 جم
املتتالية اليت يقضيها يف متابعة برامج التلفزيون فتدفعه هذه املشاهد العنيفة يف واقعه على الرغم انه يعرف أن ما                   

 العنف التلفزيوين االدراكات احلسية الواقعية      يعرض عليه يف بعض األحيان هو نوع من اخليال فقط،كما يشوه          
  .للطفل ومبجرد أن يندمج اخليال التلفزيوين يف واقعه يا خد العامل احلقيقي مبسحه من اخليال

     لكن هل خيلق التلفزيون السلوك العدواين فقط أم أن له أثار سلبية أخرى؟
  :ا يبدو أن التلفزيون له أثار أخرى اقل سلبية على الطفل منه

  :من بني التهم املوجهة إىل التلفزيون انه جيعل متلقيه خاملني ويظهر ذلك مما يلي:اخلمول والسكينة-1
إن فعل املشاهدة ذاته هو نشاط سليب فالطفل اجلالس املتجمد أمام شاشة التلفاز يقوم بامتصاص كل ما                 -

  .ذلك انسياقايظهر عليها،فهو يف هذه احلالة كاالسفنجة حيث جيد نفسه منساقا إىل 
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  .يستطيع التلفزيون أن يقود الطفل إىل تفضيل رؤية نسخة من احلياة عن احلياة ذاا-
  .كثرة التعرض إىل التلفزيون تؤدي إىل الضجر -
التلفزيون ينهك التخيل حيث يقدم للطفل مادة اخليال املصطنع،فهو جيدد جزئيا املواد الرمزية اليت توضع               -

  .حتت تصرف املشاهدين
وتعين اهلروب من الواقع ورغم إن هذا املفهوم اقل دقة من اخلمول أال انه ال يقل                :اهلروبية أو الشرود  -2

حضورا عنه،فكثرية هي املواد التلفزيونية الغري جادة اليت حتول املتعرضني إليها من العامل احلقيقـي إىل العـامل                  
  .اخليايل

  :نـتـائج واقـتـراحات
يف حمتواها مستقبلنا بكل عمومياته وتفصيالته،والطفل يف هذا العصر أصبح          إن الطفل قضية حضارية تسرد      

أشبه بالشرنقة أحاطت به وسائل اإلعالم من كل ناحية ويف مرحلة من العمر متثل فترة ازدهار ذهين وقـدرة                   
للبيئـة  على التذكر وهو ما جيعل ما يتعرض له يف هذا السن ذا اثر كبري يف تكوينه الذهين والسلوكي ونظرته                    

اخلارجية،فالطفل يتعلم من الوسائل املختلفة تعليما رمسيا بينما يتعلم األشياء الغري مرغوب فيها تعليما عرضـيا                
الن الفلم العنيف مثال هو عمل فين إبداعي من الفن السابع بكل مواصفاته الفنية والتقنية وحيتوي على مظاهر                  

سلوك السوي والفطرة السليمة لإلنسان كانسان فما بالك        وتصرفات وسلوكيات وعالقات ومبادىء تتناىف وال     
بالطفل الصغري والغري قادر على التمييز بني الواقع واخليال أحيانا،وهلذا فهناك خطر جيب تالفيه وهو االعتمـاد                 
بشكل واسع على الربامج املستوردة من اخلارج واليت تشكل أثرا غري مرغوب فيه عند أطفالنا،فربامج التلفزيون                

شد تأثريا على الطفل وسلوكه ولكنها هلا مشاكلها اخلاصة فهي نوع من التسلية املفيدة حنتاج فيهـا إىل ذوي              أ
اخلربة والتجربة الطويلة من املهتمني بثقافة الطفل من كتاب ومؤلفني وعلماء نفس  ومعدين وخمرجني ومنتجني                

 التسلية وتقدمي املعلومة والتوجيه يف إطار بـرامج         هلم دراية كبرية بعامل الطفل اخلاص مما يسمح هلم باملزج بني          
مسلية ومفيدة مع مراعاة مالءمة الربامج ملختلف مراحل الطفولة واليت حتقق احتياجاا وأهدافها التربوية الـيت                

د هلذا الب . تسعى إليها الن كل مرحلة من هذه املراحل هلا متطلباا والعناية ا وأوقات إذاعتها أمر هام جدا                  
  :لربامج الطفل أن حتقق األهداف التالية واليت تعترب أهدافا رئيسية

  .إكساب الطفل معرفة امشل وفهما أعمق للعامل املادي واالجتماعي -
  . غرس قيمة احترام ألذات والرضي عنها واإلحساس بالقيمة وجدارته يف كسب احترام اآلخرين -
  . كسب وتعلم جمموعة من املهارات املختلفة-
  .تنمية األحاسيس واملشاعر عنده كالشعور باالنتماء واحلب -
  .خلق اجتاهات وسلوكيات سوية جتاه أسرته وبيئته-
  . تقدمي العلم واملعرفة بصورة بسيطة وواضحة ومفهومة وشيقة وجذابة-
  .  تقدمي املتعة والترفيه عن النفس-
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  :يف هذا اال وهي كالتايلويف األخري هناك مجلة من التوصيات اليت ميكن التأكيد عليها 
 على الوالدين أو الويل اليقظة واالهتمام أكثر بأوالدهم وان يلعبوا دور الوسيط بينهم وبني التلفزيون من                 -

  .خالل الشرح والتوعية والتحسيس أحيانا والنهر أحيانا أخرى
خنلق عندهم الرغبـة يف العلـم        توجيه اهتمام أوالدهم حنو الربامج اهلادفة اليت تقدم العلم واملعرفة حىت             -

  .وتنمية مواهبهم الكامنة
احلرص يف انتقاء الربامج املقدمة لكي ال تشوش أفكار أطفالنا وال ختلق لديهم أي التباس يف املعايري والقيم              -

  .اليت تسود اتمع خاصة منها املرتبطة حباضرنا،وان ننتج ما يتطابق مع ثقافتنا وليس ثقافة غرينا
  .رفع من الوقت املخصص لربامج األطفال ضرورة ال-
  .التركيز على إنتاج الربامج الوطنية املستمدة من ثقافتنا وتقاليدنا واالبتعاد عن كل ماهو مستورد-
االخد بعني االعتبار العوامل اليت تأثر يف تكوين شخصية الطفل ومدى تفاعله معها واألفكار اليت تـدور                 -

 سلوكياته ومدى جتاوبه مع الظروف احمليطة وما حيس به من حاجات ومكانة             يف عقله والعادات اليت تتحكم يف     
  .يف عملية التكيف االجتماعي

  :اهلـوامش
فكرة يعتنقها مجاعات من الناس أو رأي سواء كانت هذه األفكار هـدفا يف       :تعرف نوال حممد عمر القيمة على أا         -1

 أن جتعل الفرد يفضل موقفا على اآلخر ويسلك سلوكا يتفق مع هذه القيم              حد ذاا أو جمرد تعبري عن السلوك فهي قادرة على         
  .اليت تقبلها اجلماعة وان االحنراف عن هذه القيم يشعر الفرد بالذنب سواء كانت سيئة أو مرغوب فيها،خرية أم شريرة

ي بالدرجة األوىل مما يشـكل       وسائل اإلعالم يف العامل تستهلك منتجات التنميط الثقايف واإلعالمي الغريب واألمريك           -2
تبعية ثقافية دف إىل اإلخضاع للمركز األمريكي،كما يتلقى العامل العريب ثقافة ال تعرب عنه وعن طموحاته وال تتوافـق مـع                     
حاجياته التنموية وهذا ما ياثر بدرجة كبرية على ثقافة الطفل، هذا التأثري أصبح حيمل معاين كثرية دف إىل صـناعة العقـل              

للمزيد من اإلطـالع    .شكيله خاصة وان الطفل هو احللقة األضعف واألكثر وقوعا حتت دائرة التنميط الثقايف يف هذه احلالة               وت
  :حول املوضوع انظر

  .مطبوعات القاهرة.تنمية أم تبعية ثقافية  واقتصادية ):1983(جالل.أمني،د-     
  .عمان.ر العلمية الدولية للنشر والتوزيعالدا.صناعة العقل يف عصر الشاشة):2002(حممد خلجي -     
  .دمشق.دار البعث.ترمجة غسان إدريس:جهاز التصدير الثقايف األمريكي للعامل-غزو العقول):1985(اود،ايف -     

 تقانات القراءة بالنظر إىل االتصاالت وتفجر املعلوماتية أصبحت منتشرة بشكل كبري حيث يسعى الباحثني إىل تدعيم                 -3
قراءة لدى األطفال من خالل اإلذاعة والتلفزيون أو أن يشري بعضهم إىل تسريع القراءة من اجل استيعاب أفضل عـرب                    عادة ال 

  :للمزيد انظر.تقانات علمية واإلشارة إىل أن اإلذاعة والتلفزيون حتفزان الطفل على القراءة
  .دمشق.منشورات مشرق مغرب.الطفل وتعلم القراءة):1995( حنا فاضل -
اهليئة املصرية العامـة    .مركز توثيق وحبوث أدب الطفل    .دور اآلباء يف التوجيه ألقرائي لألطفال       ):1994(فوظ سهري    حم -
  .القاهرة.للكتاب
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االستثارة هي استجابة قابلة للقياس نتيجة املنبه أو املثري فعلى سبيل املثال يؤدي التعرض إىل حمتـوى مـثري للشـهوة                     -4
ية وجنسية لدى كل من الرجل واملراة،ويؤدي التعرض إىل منبه اخلوف أو احملتوى العنيف إىل تنبيـه  اجلنسية إىل استثارة بيولوج 

من خالل  )اجلسمانية(وميكن قياس مستوى االستشارة من الناحية الفسيولوجية        .بيولوجي كيميائي واستجابة انفعالية وجدانية      
ومن الطبيعـي أن أفـالم العنـف        .أو اضطراب يف املعدة     مالحظة نبضات القلب وسرعتها أو ضيق التنفس أو حدوث توتر           

والرعب تثري اخلوف لدى أعضاء اجلمهور مما جيعل مستخدمي أفالم العنف أو األفالم اجلنسية يبحثون عن املادة مـن اجـل                     
  :للمزيد انظر.استثارة الغرائز اليت ختاطبها هذه النوعيات من األفالم

Hiebert ;R.E ;D.F ;Bohn,T,W.1988:Mass Media An Introduction  To Modern 
Communication.N.Y;Longman. 

 الذي ينتج عن تراكم التعـرض   )incidental learning(ميكن وصف عملية اإلمناء على أا نوع من التعلم العرضي -5
هذه احلقائق بصـفة    للتلفزيون حيث يتعرف املشاهد بدون وعي على حقائق الواقع االجتماعي واخلصائص السكانية وتكون              

  :للمزيد انظر.تدرجيية أساسا للصور الذهنية والقيم اليت يكتسبها املشاهد على العامل احلقيقي 
Gerbner ,ggross,l.1976 :living with television :the violence profile .journal off communication.26 
Feb. 1976.   

ويكون خيال الطفل فيها    ) سنوات 5-3(لة الواقعية واخليال احملدود بالبيئة      مرح: يقسم خيال الطفل إىل ثالثة مراحل       -6
حادا ولكنه حمدود بإطار البيئة اليت حييا فيها نوع من اإليهام،فالطفل هنا يتصور غطاء القدر على انه مقود سيارة يلـف ذات                      

ل الطفل إبداعي أو تركييب موجه إىل هدف        وفيها يكون خيا  ) سنوات 8-6(وثانيا مرحلة اخليال املنطلق     .اليمني وذات الشمال  
عملي ويتميز بسرعة منو ختيله وبشدة تطلعه إىل اآلفاق البعيدة،لذا يتبلور ولعه بالقصص اخليالية اليت خترج يف مضامينها عـن                    

 التـدخل   والت يكون فيها خيال الطفل اقرب إىل الواقع وبعيد عـن          ) سنة 12-8(حميطه وعامله،أما الثالثة فهي مرحلة البطولة     
  .،الكويت123عامل املعرفة رقم .ثقافة األطفال):1998(هادي نعمان اهلييت:للمزيد انظر.اجلامع،قريب من احلقائق

 ثقافة األطفال هي جمموعة  العلوم والفنون واآلداب واملهارات والقيم اليت يستطيع الطفل استيعاا ومتثيلها يف كـل                   -7
كن بواسطتها من توجيه سلوكه داخل اتمع توجيها سليما،ويتفق أغلبية البـاحثني يف             مرحلة من مراحله العمرية الثالث،ويتم    

هذا اال أن املفهوم شامل فإضافة ملا سبق ذكره هناك السلوك واملعتقدات واألدوار والتقنيات اليت ينبغي تعلمهـا والتكيـف                    
بعملية التنشئة االجتماعية برمتها انطالقا من مفهوم الثقافـة         معها مبا يعطي احلياة منطا حمددا، أما ثقافة األطفال العرب فتتصل            

وال سيما العربية وهذا يعين أن ثقافة األطفال العرب تم بتكوين شخصية الطفل العريب وانتمائه إىل ثقافته الوطنيـة وإرسـاء                     
  :للمزيد انظر.أسس هوية عربية متينة

  .. نقدية،دراسة من منشورات احتاد الكتاب العربقراءة.أدب األطفال وثقافتهم ):1998(الفيصل. مسر،ر-
منشورات الـس القـومي للثقافـة       .ثقافة الطفل العريب بني التغريب واالصالة     ):1990(مصطفى حجازي وآخرون    -
  .الرباط.العربية
ن سـائدة يف    بل اخليال املدعم بالنظريات العلمية اليت تكو      ) ليس اخليال احملض  ( قصص اخليال العلمي تقوم على اخليال      -8

عصر الكاتب أو املؤلف،أو تكون غري منتشرة يف عصره ولكنها معروفة لدى مؤلف القصص،وليس من الضروري أن يكـون                   
  .هذا األخري من العلماء،ولكنه يتميز باخليال املقنن الذي يستطيع أن جيعله جيسد عاملا خياليا ميكن للقارئ معايشته والتطلع إليه
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