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  لرسوم املتحركة يف تنمية السلوك العدواين للطفل اجلزائريأثر ا
  يت علي خالد ببوفاريكآدراسة ميدانية باملدرسة االبتدائية 

 .2جامعة اجلزائر  بن عيسى آمالجامعة البويرة  و شعبان مهدية

  ملخص:
ب فيها إن الطفولة مرحلة حامسة يف حياة الفرد، وهي األساس اليت تقوم عليه شخصيته واليت تلع

املؤسسات التنشئية والتربوية كاألسرة واملدرسة دور هام يف مدى سالمة وخلو هذه الشخصية من مظاهر العنف 
واإلجرام ويعترب التلفاز من بني مؤسسات اليت أصبحت تلعب دور ال يقل أمهية عن دور األسرة يف بناء هذه 

ا جيذب ويثري الطفل إليه الرسوم املتحركة (أفالم الشخصية من حيث املعايري والقيم واالجتاهات، ولعل أكثر م
الكرتونية) واليت قد تشكل نقطة التحول اجيابية أو سلبية يف حياة الطفل من خالل ما تتضمنه من قيم وسلوكيات 

يف الرسوم املتحركة أصبحنا نرى سلوكيات عدوانية للطفل  فكاليت تدل على العنف، وكنتيجة ملشاهدة صور العن
فمن أجل ذلك ، ا يستقبله من شخصيات كرتونية، بتقمص شخصيات أبطاهلا من خالل احلركات واأللفاظتقليدا مل

أثر الرسوم املتحركة يف تنمية السلوك العدواين للطفل اجلزائري، واليت جاءت من  ׃كانت هذه الدراسة حتت عنوان
السلوكات العدوانية إيل تتضمنها الرسوم أجل اإلجابة على معرفة احلاالت اليت قد تؤدي بالطفل اىل تقليد تلك 

  املتحركة
  الكلمات املفتاحية:الرسوم املتحركة، الطفولة، التنشئة االجتماعية، القيم، السلوك العدواين، العنف

  مقدمة: . 1
تساهم وسائل اإلعالم املرئية حاليا يف تشكيل ثقافة الطفل وهي تلعب دورا اليقل أمهية عن 

جتماعية، حىت أصبح التلفزيون يطلق عليه باسم األب الثالث إليف عملية التنشئة ادور األسرة واملدرسة 
  ملا له من قوة جذب وتأثري، ونظرا النتشاره الواسع وتأثريه املباشر يف سلوك األطفال.

يعترب الرسوم املتحركة إحدى املواد اإلعالمية اليت يقوم التلفزيون على بثها، حيث حتظى 
هدة من طرف األطفال، ويبقى هذا معروفا وشيء بديهي باعتبار أن الطفل بطبعه بقسط كبري من املشا

حيب الصورة املعربة، وجيذبه اللون اجلميل واحلركة واملغامرة، حيث يرى يف هذه الدمى املتحركة امتداد 
  حلياة اللعب وإفساح اال للتخيل.

صة يف بث األفالم ومع التطورات التكنولوجية اليت ساعدت على وجود قنوات متخص
الكرتونية طوال اليوم جعل الطفل أسريا هلا لكثافتها وتنوعها ومدمنا عليها، حيث عملت الدول الغربية 
خاصة الواليات املتحدة واليابان على تزويد الدول العربية مبختلف الرسوم املتحركة بأسعار منخفضة 

موعة من القيم خمالفة لديننا وحتت غياب للهيمنة على ثقافة الطفل وزعزعة قيمه باحتوائها على جم
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اإلنتاج احمللي والوطين، فبمجرد النظر ألي رسوم يلفت انتباهك صور العنف وسلوكات عدوانية، 
واختالفها ومقارنتها مع الرسوم السابقة، وهذا نظرا لفلسفة القوة اليت تدركها الدول املنتجة لتحقيق 

ستهالكها جعلهم إلالكية اليت متثل األطفال نسبة أكرب ستهإلالربح السريع وترويج هذه التجارة ا
يتأثرون ا ويتقمصون شخصيات خرافية ميلكون قوى خارقة كسبيدرمان والرجل الوطواط والفتيات 
اخلارقات ويعتربوا قدوة ومنوذج للبطولة والقوة اليت ال تقهر، فيعجبون بأبطاهلا ويقلدون سلوكام، 

  ن الطفل يشبه اإلسفنج يف امتصاصه ملا جيده أمامه "حيث يقول أحد املفكرين "إ
ويعتقدون أن اإلنسان القوي هو اإلنسان العنيف وأن التغلب على الشر اليكون إال بالعنف 
والصراع ومع تكرار هذه مظاهر ومشاهد عنيفة يستعيب تلك السلوكات العدوانية ويتبنها يف حياته 

رب احمليط االجتماعي، فلهذا تطرقنا يف هذه الدراسة مبختلف أنواعها وأشكاهلا، حيث جيسدها ع
للمحاولة عن كشف لبعض هذه السلوكات اليت كانت نتيجة تقليد أبطال الرسوم املتحركة فلهذا قمنا 

  ׃جبمع وحتليل املعطيات اليت مست اجلانب النظري واجلانب امليداين من خالل النقاط التالية 
 الفصل األول׃بحث ويشمل هذا الباب على أربع فصول الباب األول وهو اإلطار النظري لل

الفصل الثاين واخلاص بالتلفزيون وحماولة التعرف على للدراسة.يتمثل يف اإلطار املنهجي العام و
خصائصه ووظائفه، باإلضافة إىل دوره يف حياة اتمع باعتباره وسيلة أكثر تفضيال، وكتمهيد للوصول 

ترب إحدى موادها، انتقلنا إىل تارخيها وتطورها ومميزاا ومواضيع اليت تتناوهلا إىل الرسوم املتحركة اليت تع
الفصل الثالث اخلاص بالطفولة و ،مع ذكر أهم القنوات الفضائية املتخصصة يف الرسوم املتحركة

والتنشئة االجتماعية واليت تتضمن كل من خصائص الطفولة وعالقتها ببعض املفاهيم كالقيم والرسوم 
تحركة، كما وضحنا أمهية التنشئة يف حياة الفرد بذكر مؤسساا ونظرياا ودورها (األسرة، مجاعة امل

حيث يتضمن أنواع العدوان ونظرياته والعدوان، الرفاق) يف تنشئة الطفل.الفصل الرابع يتمثل يف العنف 
  وعالقة سلوك الطفل بالتنشئة االجتماعية.

الفصل اخلامس يضم ׃نب امليداين للدراسة وهو مقسم إىل أما الباب الثاين فانه يتضمن اجلا
عرض اجلداول امليدانية وحتليلها مث حتليل احملتوى  فقد مت فيهالفصل السادس أمااألسس املنهجية للدراسة.

الفصل السابع عرض املقابالت اليت تتعلق بأساتذة علم االجتماع وعلم النفس املتحركة.رسوم لل
  والتلفزيون واألولياء.

  اإلشكالية: . 2
تصالية مسعية بصرية تعتمد أساسا على الصوت والصورة، وهي ٳيعترب التلفزيون وسيلة 

كوسيلة إعالمية مجاهريية مل تعد أداة لنقل األخبار املصورة واملسجلة، أو املباشر عرب األقمار الصناعية، 
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ثري مباشر على سلوك أفراد بل أصبحت تتميز بقدرة على اإلقناع والسيطرة، وإىل جانب ذلك هلا تأ
اتمع من مشاهدم برامج خمتلفة، من بني هذه الربامج الرسوم املتحركة اليت جذبت إليها مجهور 

مما يشاهده، وهذا لتمايزها بكثرة األلوان واألصوات والصورة  ٪88عريض من األطفال حيث متثل 
اهدا، ويستغرقون ساعات طويلة املتنوعة واملتحركة، جعلتهم يقضون معظم وقت فراغهم يف مش

أمامها، وعلى حد تعبري أمحد بن الرمحان الغامدي من جامعة أم القرى" من البديهي أن يكون اتمع قد 
أدرك تأثري التلفزيون عموما على األطفال يأيت من خالل الرسوم املتحركة ومتابعتهم هلا ملدة تصل إىل 

ية (املتوسطة) وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من خالل عشرة أالف ساعة بنهاية املرحلة الدراس
  ).2011(الغامدي،  الواقع املعاش

وباعتبار الطفل اليوم رجل الغد الذي يعتمد ويرتكز عليه اتمع، ففي هذه مرحلة (الطفولة) 
دد نوعية يتم رساء األساس الذي يقوم عليه بنيان شخصيته وما يتضمنه هذا البنيان من قيم واجتاهات حت

وطريقة سلوكه يف املستقبل من خالل مجاعة األوىل من تنشئة االجتماعية وهي األسرة اليت تقوم بإعداد 
الفرد كي يصبح عضوا ضمن اجلماعة وتعريفه بثقافة اتمع، الذي يكون للوالدين دور يف تعليم الطفل 

فيها، لكن مع التطورات كيفية مواجهة املواقف االجتماعية واكتسابه أمناط سلوكية مرغوب 
التكنولوجية املتمثلة يف وسائل االتصال واإلعالم، ويف عصر العوملة جعل األسرة تتحلل جزئيا عن كثري 
من األدوار والوظائف اليت كانت تقوم عليها، وألقت تبعية على جهات أخرى كالروضة، املدرسة، 

عملت على استقطاب اهتمام األطفال بصفة التلفزيون حيث أن هذه األخرية باعتبارها مؤسسة تنشئية، 
الطفل اجلزائري بصفة خاصة، عن طريق أفالم الكرتونية اليت يعتربها األطفال واآلباء وسيلة و عامة

التسلية، تبث يف القنوات التلفزيونية أو الفضائية طيلة اليوم اليت تزيد من ساعات املشاهدة، مع و للترفيه
غوطة، ودون مراعاة صور العنف املشاهدة يوميا، وخمتلف مناذج عدوانية اقتناء أنواع من األقراص املض

واملستعمل فيها خمتلف األسلحة والوسائل غري تربوية، حيث تضمنت قيما ال تتماشى مع قيم 
األسرة(التنشئة األسرية) اليت فيها خيال بعيد عن الواقع، كما قال الباحث االجتماعي بدري 

اليت كانت تعرض يف السابق كانت ذات هدف معني وواضح، وكانت  البحريي"أن أفالم الكرتون
، مما جعل الطفل اجلزائري )2007(البحريي، موافقة لعقلية الطفل الصغري، فقد اقتحم اخليال بشكل كبري"

الواقع املعيشي، أثرت على انفعاالته وسلوكياته، مما قد تشكل خطرا و تناقضا بني اخليالو يعيش صراعا
ترديد و خصيته وتنمي سلوك العدواين لديه، هذا نتيجة تفاعله معها بتقمص شخصية البطل،على بناء ش

جتسيدها مع مجاعة الرفاق، حيث أصبح يشاهد بعض السلوكيات و تقليد حركام،و بعض األلفاظ،
هذا من خالل و التمرد، واخلداع، والكذبو لدى األطفال، تتسم يف كثري من مظاهرها بالعدوانية
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  ׃مع اآلخرين. وهذا ما دفعنا لطرح التساؤل التايل عالقته
  كيف تؤثر الرسوم املتحركة على تنمية السلوك العدواين لدى الطفل اجلزائري ؟ - 

  ׃لتتفرع التساؤالت اجلزئية 
  هل الطفل اجلزائري يفضل الرسوم املتحركة العنيفة الذي تؤدي إىل تنمية السلوك العدواين لديه؟  -1
بة الوالدية يف اختيار الرسوم املتحركة سبب يف تنمية السلوك العدواين للطفل هل غياب الرقا -2

  اجلزائري ؟
  تنمية السلوك العدواين للطفل؟ و هل هناك عالقة بني مجاعة الرفاق والرسوم املتحركة -3
  ׃الفرضيات . 3

  ׃وانطالقا من اإلشكالية املطروحة والتساؤالت نعتمد على الفرضيات التالية  
  فضيل الطفل اجلزائري للرسوم املتحركة األكثر حركة وعنفا أدى إىل تنمية السلوك العدواين لديه.ت -1
نوع الرسوم املتحركة سبب يف تنمية السلوك العدواين للطفل  اختيارغياب الرقابة الوالدية يف  -2

  اجلزائري؟
هم وبالتايل تنمي السلوك جلماعة الرفاق عالقة يف مشاهدة الرسوم املتحركة وجتسيدها فيما بين -3

 العدواين للطفل اجلزائري.
  ׃حتديد املفاهيم . 4

ن أمهية املفاهيم يف البناء املعريف واليت عربنا عنها باملتغريات يستدعي حتديد هذه املفاهيم ٳ
الواقع،  وتعريفها بدقة، ومبا أن الواقع هو أساس املعرفة العلمية، فانه البد من ربط معىن املفهوم مبا ميثله يف

 ׃جرائية اليت تدل على معىن املفهوم يف الواقع، ولقد تطرقنا اىل املفاهيم التاليةإلويتم هذا بالتعريفات ا

  ׃الرسوم املتحركة . 1.4
" وهو فيلم سينمائي تتكون من جمموعة من الرسوم أو األجسام، صممه ׃وتعرف على أا

أالف من  إىلاصة وبطريقة خاصة، وحيتاج متخصصون من الرسامني أو الفنانني ويصور كامريات خ
  )1994(شليب، الرسوم 

هي تقنية سينمائية خاصة تسمح بإنشاء شخصيات  ׃أما يف موسوعة السينما فتعرف مايلي
على  اإلعالمويعرف معجم مصطلحات  )1998(بشيش، وعامل خيايل، وهي أنواع التحريك السينمائي

ت والصور والدمى، وذلك بفضل تعاقب عدد من الصور هي بث احلياة يف الرسوم واملنحوتا ׃أا
املتتالية لبعض األشكال أو عن طريق عدد من الرسوم اليت متثل املراحل املتعاقبة للحركة معتمدة على 

.باالجنليزية Animated Cartoon)يطلق لفظ 1986جوي أمحد زكي، (مبدأ التسجيل صورة بصورة 
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  Dessin لورق الذي تصمم عليه الرسوم. ويف اللغة الفرنسية وتدعى..نسبة إىل اMovingPictureCartoonأو

Animè . 1998(بشيش،  ومن هذه التسمية ومن هذا املعىن اشتق املصطلح العريب"رسوم متحركة.(  
وهي عملية عرض لسلسلة من الصور الساكنة أو املرسومة أواملولدة بالكمبيوتر واحدة تلوى 

 اس بوجود حركة نتيجة للظاهرة اليت تعرف باسم مداومة الرؤيةاألخرى عرضا سريعا خللق اإلحس
  ).2004حممد منري، (

هي جمموعة من الصور املرسومة املتحركة ذات األلوان اجلذابة معروضة عرب بعض  ׃املفهوم اإلجرائي
را قنوات فضائية والتلفزيون اجلزائري، حتمل رسائل غري تربوية، واليت حتتوي على مناذج عدوانية وصو

  من العنف واخليال وتعكس واقعا غري الواقع اتمع اجلزائري.
  ׃الطفل . 2.4

هو يسعى يف أطفال احلوائج ׃وتعرف الطفل يف اللغة العربية على الصغري من كل شيء، يقال 
أي يف صغارها، والطفل وهو األصل للمذكر وقد يستوي فيه املذكر واملؤنث، وقد يكون الطفل واحدا 

أما الطفل يف التربية فانه يطلق على الولد والبنت حىت  .)1980رابح تركي، ( نه اسم جنسوقد مجيعا أل
سن البلوغ، وقد يطلق الطفل على شخص مادام مستمر للنمو اجلسمي والعقلي، ومصطلح الطفولة يف 

م منذ امليالد التربية وعلم النفس فانه يطلق عادة على الفترة اليت يقضيها الصغار من أبناء البشر يف حيا
أنه كلمة  ׃ويعرف الغزايل الطفل )1980رابح تركي، (حالة النضج  إىلإىل أن يكتمل منوهم ويصلوا 

نسان إلصيب يف التعابري القدمية تقابل كلمة طفل يف التعبري احلديث، والطفولة هي تلك املرحلة من حياة ا
  .)2003رباحي فضيلة، (لغ سن الرشد اليت تبدأ مع بداية خلق اجلنني يف بطن أمه إىل أن يولد ويب

بن الذي يعيش مع الوالدين، وامللتحق باملدرسة بعدما تعهدته األسرة إلوهو ذلك ا ׃جرائيإلاملفهوم ا
  .سنة12سنوات إىل  6منذ الوالدة لينتقل ملؤسسة تربوية أخرى (املدرسة) والذي يتراوح سنه من 

  ׃العدوان . 3.4
عند فرويد فهو أما "  اآلخرينة يف ممارسة القوة على "رغب׃.على أنه Adlerويعرفه آدلر

ىل إيذاء الغري أو إ"سلوك يرمي ׃). أما أمحد بدوي يعرفه بأنه 1995، غيث ("استبعاد فكرة املوت"׃
تعويضا عن اخلدمات الذي يشعر به  أالعتدايلالذات، أو ما حيل حملها من الرموز، ويعترب السلوك 

ويعرف أيضا  .)2005حسني علي فايد، (يكون مباشرا أو متحوال  اإمالشخص املعتدي، والعدوان 
العناين، (غرائزها األساسيةأوسد حاجاا  إىلعلى أنه سلوك نشط فعال دف العضوية من ورائه 

"هو فعل عنيف موجه حنو هدف معني وقد يكون هذا الفعل بدنيا ׃) أنهLinneكما يرى لني (..)2005
). 1988، إمساعيلسيد (انب السلوكي لالنفعال الغضب واهلياج أو املعاداةأو لفظيا، وهو مبثابة اجل
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"سلوك يؤدي إىل الضرر الشخصي وتدمري  ׃فيعرفه على أنه )Banduraأماباندورا(
 ويشري أيضا إىل سلوك مباشر ضد اآلخرين وغالبا مايتصل بالغضب ).,(Bandura.1973املمتلكات

 " اهلجوم ضد األشخاص׃ن يف قاموس املدرسي بأنه ويعرف العدوا.)2004واطسون وأخرون، (
  .(Robert, Janior,1993) "يكون هذا األخري ضحية عدوانو

"هو عبارة عن سلوك إرادي أي مقصود يستهدف  ׃والعدوان يف علم النفس يعرف كمايلي
العيسوي، ( إحلاق إما األذى اجلسمي أو البدين أو الفيزيقي أو األذى النفسي بشخص آخر

عتداء اليت تستهدف اإلضرار إلأحباث دراسة السلوك يشري إىل العدوان على أنه "مجيع أفعال ا.)2005
استعداد وباملنافس أو ضربه ليلوذ بالفرار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انه حالة نفسية مزاجية 

  .)2004بيتر غروبر، ( داخلي للهجوم، يلجأ إىل باعث داخلي يدفع حىت للبحث عن املنافس
سواء بالقول  إيذائهموهو ذلك السلوك الذي يعتدي به الطفل على اآلخرين دف  ׃التعريف اإلجرائي

واستعمال الضرب منهم، بصفات سيئة والسخرية  اآلخرينالسب والشتم والكالم اجلارح ووصف ׃مثل
  املتحركة...اخل نتيجة تقليد وتقمص شخصيات الرسوم والركل

 ׃العنف . 4.4
البدين  اإلكراهالبدين أو  اإلرغاماللغوي القانوين للعنف على أنه "القوة املادية وويشري املعىن 

ويعرف أيضا الفعل  .)1997العيسوي،  (كل ما هو شديد  إىلواستعمال القوة بغري حق ويشري اللفظ 
حبيلة، (ملحقا بالغري الضرر املادي واجلسدي والنفسي والفكري والعقيدي اإلنسانالذي ميس كيان 

وهو أيضا "ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو املمتلكات، كما انه الفعل أو  .)2007
ويشري إىل انه "قوة .)1999حلمي،  (املعاملة اليت حتدث ضررا جسمانيا أو التدخل يف احلرية الشخصية 

 Jaque. اتشديدة ومدمرة أي طاقة وقدرة كبرية وشديدة بشعور عنيف حنو األشخاص أو املمتلك

Pain et les autres, 1997).(  عرف قاموس أكسفورد العنف بأنه " فعل إرادي متعمد بقصد إحلاق
الضرر أو التلف أو التخريب أشياء وممتلكات، أو منشآت خاصة، أو عامة، أهلية أو حكومية عن طريق 

 .) 2002خريف،  (استخدام القوة

دة يف الرسوم املتحركة واليت تتسم باملغامرات وهي تلك مشاهد وصور موجو: التعريف اإلجرائي
  اخليالية والبطولة املفرطة واملتمثلة يف مظاهرها بأنواع من الصراعات كالضرب....اخل.

  ׃مجاعة الرفاق  . 5.4
وتعرف مجاعة الرفاق على إا " اجلماعة اليت تتكون من أصدقاء الطفل الذين يتقاربون يف 

" اجلماعة املتقاربة يف ׃كما تعرف أيضا ،1999اس حممود، الدمنهوري، عب(أعمارهم وميوهلم وهوايتهم
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السن وتزود الطفل باملعلومات وبالتايل تطبيعه اجتماعيا. وهي " مجاعة من األفراد يلتقون يف امليول 
والدوافع والطموحات واحلاجات واالهتمامات االجتماعية، ويقومون بادوار اجتماعية معينة سواء 

دوار آنية أو دائمة، وكل ذلك يكون بشكل متعارف عليه تلقائيا يف غالب األحيان، كانت هذه األ
وتتدخل عوامل معينة تؤدي إىل تشكيل هذا النوع من التنظيم االجتماعي كعامل اجلوار املكاين 
والدراسة (مجاعة الرفاق املدرسية) وعامل العرق (مجاعات السود) وعامل الطبقة االقتصادية (مجاعات 

  .) 2003مصباح عامر، "(فقراء)ال
يقصد ا مجاعة من األطفال يلتقون يف امليول واالهتمامات، سواء رفاق املدرسة او  ׃التعريف اإلجرائي

مجاعة اللعب اليت تقوم بتجسيد سلوكات الرسوم املتحركة مع بعض، وتوجيه بعضهم البعض حنو 
  .الرسوم تتسم بالعنف والعدوان

  ׃ةالرقابة الوالدي . 6.4
وميارسه املعلومات، وهي تنظيم أو ضبط حتكمي يوجه حنو عملية االتصال يف جمال األفكار و

، غيث (وهناك نوعان الرقابة الرمسية والغري الرمسية السلطة، أفراد أو مجاعات يف مواقع القوة أو 
متارس بعض وتعين الرقابة نوعا من القيود اليت تفرضها السلطة على نشاط منضمات سياسية و). 1995

  ). 2004ابراقن، (الدول مثل الرقابة بأشكال وصور خمتلفة يف جمال اإلعالم واملعلومات
وهي نوع من املتابعة الوالدية يف ضبط واختيار نوع الرسوم املتحركة املناسبة  ׃التعريف اإلجرائي

ياء اليت ال ألبنائهم، ذات أسلوب تربوي مع حتديد هلم مواقيت املشاهدة، وشرح هلم خمتلف األش
   يدركوا من اجل توعيتهم

  ׃القيم . 7.4
اهتم الكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة كالفلسفة والتربية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم 
النفس االجتماعي وغريها بالقيم وتعرف حسب التخصص، فالقيمة يف االقتصاد تدخل ضمن نظرية 

والقيمة يف علم  ،)1998، اجلوهري ( ى مبدأ العدالة يف التوزيعالتوزيع للبضائع واخلدمات القائمة عل
  ׃النفس االجتماعي لديها ثالث معاين خمتلفة

مستندة إىل الدافع، تقترب القيمة من التكافؤ وحتليل إىل كل ما يبحث عنه أو يتجنبه فرد معني،  - 
وضوع أو ذاك قيمة اجيابية أو ن هلذه احلالة أو تلك من الطبيعة هلذه املٳوهكذا نقول بالنسبة إليه، 

  سلبية.
مستندة إىل العمل االجتماعي والتنظيمي، تعادل القيمة املنفعة االجتماعية تطبق على األفراد وعلى  - 

السلوكات، وحتيل إىل املمارسات التقوميية اليت هلا وظيفة معاينة املنفعة االجتماعية للتصرفات 
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  )1997و، روالن دورون، فرانسوازبار(ولألفراد عن طريق اإلدخال
وميكن أن تطبق على  مستندة إىل االيدولوجيا، تقترب القيمة من الغاية (احلرية، التضامن..) - 

  مجاعات.
والقيمة يف الدين هو ماأبرزه الدين اإلسالمي يف صورة واضحة، وبني ما يربط احلياة الدنيا 

من خطاب اهللا تعاىل على ما هو احلسن  باآلخرة، من خالل التقومي األشياء واألعمال واحلكم عليها
. والقيمة يف علم االجتماع وهي "مستوى أو )1992، حممد اخلليفة (والقبيح وعلى املباح واحملرم

معيار أو انتقاء من بني بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص يف املوقف 
ن السلوك التفضيلي املبين على القيمة مقصورة على تلك األنواع م). 1994بوحديدة، (االجتماعي

  ).2002زكريا،  (مفهوم املرغوب فيه
فريون العديد من العلماء مفهوم القيمة مكافئ ملفهوم احلاجة باعتبار  ׃القيمة يف علم النفس 

 (القيمة أساسا بيولوجيا، فهي تقوم على األساس احلاجات األساسية يسعى إىل حتقيقها أو إشباعها
جمموعة أحكام يصدرها الفرد يف بيئته اإلنسانية واالجتماعية  ׃ق على أن القيمة اتف). و2002زكريا، 

واملادية وهذه األحكام هي يف بعض جوانبها نتيجة تقومي الفرد أو تقديره، إال أا يف جوهرها نتاج 
كامل أمحد، ( اجتماعي استوعبه الفرد وتقبله حبيث يستخدمها كمحكات أو مستويات أو معايري

2001(.  
وهي جمموعة من أحكام تصدر من برامج التلفزيون بصفة عامة، والرسوم  ׃التعريف اإلجرائي

لتعرض على الطفل سواء قيم دينية أو اجتماعية أو أخالقية...حتمل قيم منتج خاصة، املتحركة بصفة 
  تلك الرسوم (يابانية، أمريكية..) وخمالفة لقيم اتمع اجلزائري.

  لدراسة امليدانيةاألسس املنهجية ل . 5
تعد الدراسة امليدانية أهم وسيلة من وسائل مجع البيانات عن أي ظاهرة، سواء كانت 

للبحث غرافية...اخل تكون بصورة منهجية منظمة وتساعد يف تدعيم الدراسة النظرية زاجتماعية أو دمي
فلهذا تطرقنا بعة، متوالتحقق من الفرضيات وفق أسس منهجية البحث، الوصول إىل أغراضنا من  بغية

  ׃يف الفصل اخلامس مخس مباحث
حيث قمنا باختيار مناهج املناسبة املتبعة، يتناول املبحث األول املنهجية والتقنيات 

أما املبحث الثاين يتمثل يف ااالت حتليلها.للموضوع مع تقنيات تساعدنا على مجع البيانات من أجل 
 البحث.صريورةاملكاين والزمين وهذا من أجل توضيح الدراسة املتضمن كل من اال البشري و
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  ׃املناهج والتقنيات املتبعة يف الدراسة  . 1.5
  ׃املناهج املستعملة يف الدراسة  . 1.1.5

إن الضرورة املنهجية ألي دراسة مهما كانت ميدانية أم ال، فإا تتطلب من الباحث اختيار 
تم معاجلة موضوعه، وأهم األدوات اليت متكنه من مجع خمتلف املناهج األساسية هلا، واليت على ضوئها سي

املعطيات حول الظاهرة املدروسة، " فاملنهج ميثل الطريقة اليت يسلكها الباحث يف الدراسة، أو يف تتبعه 
  ).1996، اخللدي"(لظاهرة معينة من أجل حتديد أبعادها بشكل شامل جيعل من السهل التعرف عليها 

 ׃الوصفي التحليلي  املنهج . 1.1.1.5
ولقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره منهجا أساسيا يصف 

مث يقوم بتحليلها من حيث اخلصائص اليت ن، الظاهرة كما يف الواقع، واالطالع على كل ما يتعلق ا
من طرق التحليل والتفسري كما أنه طريقة ). 1983حلميوآخرون، (متيزها وحتدد العوامل اليت تدفع هلا 

 بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية
واستعملنا هذا املنهج ألنه خيدم موضوع حبثنا وذلك يف وصف وحتليل أثر الرسوم ، )1995(بوحوش، 

ليت ميارسها مع أقرانه، ومدى املتحركة العنيفة على سلوك الطفل والوصول إىل املمارسات العدوانية ا
  تعلقه بالبطل.

  ׃املنهج الكمي . 2.1.1.5
 وهو الذي يقوم على املقارنة والذي يهدف يف األساس إىل قياس الظاهرة موضوع الدراسة

. قمنا بتوظيف هذا املنهج يف دراستنا من خالل حتويل املعطيات والبيانات الكيفية إىل )2004أجنرس، (
  ريغها يف جدول مع ربط بعض اجلداول باملتغريات اخلاصة مبوضوع الدراسة. بيانات كمية مت تف

  ׃املنهج حتليل احملتوى  . 3.1.1.5
ونستعمل هذا املنهج كتقنية اليت تساعدنا على إعطاء صورة مبا حتتويه الرسوم املتحركة وهذا 

  تبعا الختيار املبحوثني مع أهم أشكال العنف والعدوان اليت تتضمنها. 
  ׃تقنيات الدراسة املستعملة  . 2.1.5

ونعين باألدوات الدراسة، يتم مجع املعطيات امليدانية حسب املنهج املستعمل وموضوع 
 –ويعتمد عليها يف دراسته وهي أدوات مجع البيانات الباحث، والوسائل والتقنيات اليت يستعملها 

 حتليلها. –عرض البيانات 
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  ׃أدوات مجع البيانات  . 1.2.1.5
  ׃املالحظة -1

تعترب وسيلة من وسائل مجع املعلومات فهي رؤية وفحص ظاهرة موضوع الدراسة مع 
، وأيضا توجيه )1980زيدان، (مع طبيعة الظاهرة  تتالءماالستعانة بأساليب البحث األخرى اليت 

صائصها احلواس واالنتباه إىل ظاهرة معينة، أو جمموعة من الظواهر، رغبة يف الكشف عن صفاا، أو خ
  ).1982حسن إحسان، (دف الوصول إىل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة 

واستعملنا هذه أداة على معرفة رد فعل سلوك املبحوثني من خالل طرح األسئلة وأهم 
  السلوكات اليت يتعامل ا مع أصدقائه من خالل مالحظتهم يف الساحة املدرسة.

  ׃االستمارة - 2
تعترب وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت البيانية، جلمع املعطيات  اسيةأستعد االستمارة أداة 

وتكون األسئلة  )خرياهللا، بدون سنة(كمنبهات لفظية مدروسة بعناية فائقة نتيجة جلهود عقلية مضنية 
سؤال وهذا بعد تعديلها  53املرتبة حول موضوع املستخلصة من الفرضيات، حيث احتوت استمارة 

مت وضع تلك الرسوم من خالل  29على مثاين أطفال من املدرسة، أما فيما يتعلق بسؤال رقم وجتريبها 
دراسة استطالعية على جمموعة من األطفال وكانت تلك الرسوم حتتل املراتب األوىل، مث االطالع عليها 

  ׃حماور أساسية 03يف التلفزيون اجلزائري وتسجيلها عرب شبكة املالحظة، وهي مقسمة إىل 
بيانات خاصة بالفرضية األوىل. بيانات خاصة بالفرضية الثانية. بيانات  ،بيانات عامة عن املبحوثني - 

  خاصة بالفرضية الثالثة.
حيث دف إىل احلصول على معطيات دقيقة مرتبطة بفرضية الدراسة املقترحة املقابلة، مث قمنا باستمارة  - 

ل البحث، وعليه فإنه متت اإلجابة على أسئلة ختص آراء املبحوثني ومواقفهم جتاه املوضوع حم
  ׃مبحوث حبضور الباحثة وهذا راجع إىل عدة أسباب 120االستمارة من طرف 

 املبحوثني.حماولة شرح وتبسيط أسئلة االستمارة  - 1
صغر سن املبحوثني وعدم متكنهم من القراءة بالنسبة لتالميذ السنة األوىل والثانية وتوضيح هلم  - 2

 بإعطاء أمثلة.
وقد تشكلت االستمارة من جمموعة أسئلة تنوعت بني األسئلة املغلقة وأسئلة متعددة االختيارات 
طرحت بطريقة موحدة على كل املبحوثني دون أي تعديل أو حتوير، ولضيق الوقت طلبنا املساعدة من 

حوثني بأجوبة الزميالت يف مجع املعلومات عن طريق استمارة املقابلة يف قسم شاغر حىت ال يتأثر املب
  بعضهم البعض.
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  ׃املقابلة -3
" وهي  ׃تعترب من أهم الوسائل جلمع املعلومات من امليدان االجتماعي وتعرف على أا 

تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائم باملقابلة أن يستشري معلومات أو 
)، 2002زروايت، (البيانات املوضوعية  أراء أومعتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على

".  
وإلملام باملوضوع أكثر فقد قمنا مبقابالت املقننة وذلك بطرح أسئلة اخلاصة بالطفل وعالقته 
بالتلفزيون والرسوم املتحركة واحمليط االجتماعي الذي حييط به، بقيام مبقابلة مع ثالث أساتذة علم 

ما أجريناها على مثاين آباء أربعة منهم أولياء املبحوثني، االجتماع، بإضافة ألستاذين علم النفس، ك
سنة،  12سنوات و 6وأربعة أخرى أختريت بطريقة عشوائية مشلت على األبناء الذي يتراوح سنهم بني 

وهذا لعدم متكننا من اتصال بكل األولياء، وهدف من املقابلة استفسار عن بعض السلوكات الطفل من 
بسلبياا، بإضافة إىل مقابلة يف التلفزيون اجلزائري وهذا من أجل  وعيهممدى خالل مشاهدته للرسوم و

  اطالع على كيفية برجمة الرسوم املتحركة وعلى أي أساس ختتار.
  ׃العينة وطريقة اختيارها-4

نظرا لنوعية موضوع الدراسة، ومراعاة لإلمكانيات اليت تتوفر عليها، حيث ليس باستطاعتنا 
على ذلك استخدمنا طريقة العينة العشوائية  ˝ي للدراسة، فإننا اخترنا طريقة املعاينة. وبناءحصر اتمع الكل

سنة، مع امتالكهم للهوائيات 12سنوات إىل  6العمدية، حيث مت اختيار تالميذ الذي يتراوح سنهم من 
واملتأخرة وهذا ) أي مشل مرحلتني من الطفولة املتوسطة 15املقعرة وهذا لتمكنهم من إجابة على سؤال(

  ׃راجع إىل
  بني األشياء نتيجة احتكاكه باحمليط اخلارجي  العالقات القائمةألن الطفل قادر على فهم الواقع وإدراك  - 
  القيم.حيث تسمى هذه املرحلة مبرحلة حياته، يف هذه املرحلة تنمو لديه القيم يف  - 
  إعجابه .امليل إىل التقليد وتقمص الشخصيات واألدوار اليت تثري  - 
تتسع دائرة االتصال االجتماعي لديه خاصة مع أقرانه وزمالئه يف القسم الدراسي وبالتايل تنمو لديه  - 

 الرفاق.قدرة على املشاركة االجتماعية ومييل إىل مجاعة 
إمهال معظم الدراسات اليت تتعلق بالطفل املرحلة املتوسطة وتركيزهم عن مرحلة املتأخرة من مراحل  - 

  ة.الطفول
يبدأ ظهور  - انبهار الطفل وميله للقصص اخلرافية واملواضيع األسطورية اليت حتتوي على أبطال شجعان. - 

  ومنو السلوك العدواين لديه.
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الطفل يف هذه املرحلة يعطي قيمة أكرب ملا  - 
  يشاهده على شاشة التلفزيون.

وبناءا على ذلك متت طريقة املعاينة وحساا 
  ׃كمايلي

  مبحوث. 120 ׃حجم العينة 
  تلميذ وتلميذة. 464 ׃اتمع الكلي 

)120*100(  ÷464 =25.86  = ٪26 .٪  

اناث  على ذلك للسنة األوىل ذكورو مثال
 ٪26للقسم "ا" مت استخراج العينة بنسبة سرب 

  كااليت :
  مبحوث. 06= 100÷26×21׃ذكور
  مبحوث. 05= 100÷26×18: اناث

ونفس طريقة متت مع باقي املبحوثني لنتحصل 
  ׃على العينة من كل قسم وهي

  ׃أدوات عرض البيانات . 2.2.1.5
  ׃خداممت است

  الفرز املسطح. - أ 
  اجلداول اإلحصائية، والنسب املئوية. -ب 

  ׃ومت استخدام  ׃أدوات حتليل البيانات . 3.2.1.5
  استعملنا كل من اجلداول اإلحصائية والنسب املئوية. ׃التحليل الكمي
 واستعملنا كل من القراءات اإلحصائية والقراءات السوسيولوجية. ׃التحليل الكيفي

  ׃االت الدراسةجم . 2.5
هو وحدة املعاينة أو الوحدة اإلحصائية اليت مرت ا استمارة املقابلة، حيث مشلت  ׃اال البشري - أ

ذكر، وكان اموع   65 أنثى أما الذكور ب 55الدراسة اإلناث والذكور، حيث بلغ عدد اإلناث 
  .مبحوث 120الكلي هو 

الشهيد "ايت علي خالد " ببوفاريك، ويرجع تأسيسها إىل متت الدراسة مبدرسة  ׃اال املكاين  - بـ
حجرة تشمل على مكتب املدير وساحة، أما  16م، تتكون من 900م، تقدر مساحتها ب 1985سنة 

  اموع  إلناث  الذكور  األقسام  السنوات

  االوىل
  39  18  21  أ

  38  11  27  ب
  77  29  48  02  مج

  الثاتية
  34  14  20  أ

  32  18  14  ب
  66  32  34  02  مح

  الثـالثة
  37  15  22  أ

  32  13  19  ب
  69  28  41  02  مج

  الرابعة
  27  10  17  أ

  28  12  16  ب
  28  09  19  ج

  83  31  52  03  مج

  اخلامسة
  35  20  15  أ

  33  19  14  ب
  68  39  29  02  مج

  السادسة
  36  15  21  أ

  35  18  17  ب
  30  17  13  ج

  101  50  51  03  مج
  464  209  255  14  اموع الكلي

  توزيع املتمدرسني حسب سنوات الدراسة واجلنس :01رقمجدول 
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معلمني 3معلم بالعربية و14عدد األساتذة هناك 
تلميذ وتلميذة وقمنا  465بالفرنسية على عدد التالميذ 

كل شرائح اتمع باختيار مدرسة واحدة ألا تضم 
وخمتلف اخلصائص املبحوثني، بإضافة إىل قرا من مقر 

  سكننا، مما سهل علينا عملية التنقل.
وهو الفترة الزمنية اليت يلتزم ا  ׃اال الزمين- جـ

الباحث إلجراء دراسته، وبالنسبة لدراستنا فقد قمنا 
، وبعد تعديل 2007بتحديد املوضوع يف شهر أفريل 

خطة الدراسة يف شهر سبتمرب، بدأنا جبمع اجلانب 
ر مارس، ويف النظري الذي استغرق منا وقت إىل شه

نفس الوقت قمنا بزيارة املدرسة واطالع على بعض 
اخلصائص املتعلقة باملبحوثني كمقر سكناهم، 
العدد..اخل، مث قمنا يف شهر ماي بطرح استمارة املقابلة 
مبساعدة من الزميالت من أجل ربح الوقت ألن هذه 

املقابالت مع  بإضافةإىلتقنية تستغرق وقتا كبريا.
االجتماع وعلم النفس واألولياء األساتذة علم 

والتلفزيون يف شهر جوان وجويلية اليت متت عملية مجع املعطيات النظرية وامليدانية، وبعد ذلك قمنا 
  بتفريغ البيانات واقتناء أسطوانات خاصة بالرسوم املتحركة وحتليل حمتواها.

  ׃نتائج الفرضية األوىل 
طفل اجلزائري للرسوم األكثر حركة وعنفا أدى اىل بالنسبة هلذه الفرضية القائلة "تفضيل ال

أن املبحوثني يفضلون الرسوم اليت تسودها مظاهر العدوان  قد تبني لناف ،تنمية السلوك العدواين لديه"
مثل الضرب واملصارعة، أيضا تثريه املواضيع ذات الطابع احلريب ومع إعجام بالبطل ومتنيهم أن يكون 

ت الطفل للرسوم املتحركة أكثر املشاهدة هو الرسوم املتحركة توم وجريي ملا ومن خالل اجتاها مثله.
رسوما، بإضافة إىل ترتيب  166من جمموع ٪  18.07تعتمد عليه من حركات وترفيه اليت تقدر ب

من رسومات األخرى  ٪ 35الرسومات، حيث وجد أن "دراغوبول " حيتل املرتبة األوىل ويقدر ب 
  وسالحف النينجا. كاجلوال وسابق والحق

وبعد االطالع على الرسومات املختارة من طرف املبحوثني وحتليلها وجدنا أا حتتوي على 

  اموع  إلناث  الذكور  األقسام  السنوات

  االوىل
  11  05  06  أ

  10  03  07  ب
  21  08  13  02  مج

  الثاتية
  09  04  05  أ

  08  04  04  ب
  17  08  09  02  مح

  الثـالثة
  10  04  06  أ

  08  04  04  ب
  18  08  10  02  مج

  الرابعة
  07  03  04  أ

  07  03  04  ب
  07  02  05  ج

  21  08  13  03  مج

  اخلامسة
  08  05  03  أ

  09  05  04  ب
  17  10  07  02  مج

  السادسة
  10  04  06  أ

  09  05  04  ب
  06  04  02  ج

  26  13  13  03  مج
  120  55  65  14 اموع الكلي
لعينة حسب سنوات الدراسة واجلنس:توزيع أفراد ا02جدول رقم  
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  .)أنظر يف املبحث الثاين هلذا الفصل (حركات وصورا من العنف والعدوان 
أن تقليد السلوكات العدوانية له عالقة بنوع السكن، حيث أكثر املمارسني هلذه السلوكات هم  - 

  اكنني يف بيت تقليدي.الس
كما وجد أن املبحوثني الذين لديهم أكثر من ثالثة إخوة ميارسون تلك السلوكات على إخوام إذ  - 

  مل جيدوا تدخال من احمليط األسري.
أن معظم املبحوثني يشاهدون الرسوم املتحركة يف القنوات الفضائية، وهذا ما يزيد من كثافة  - 

ر مقارنة مع التلفزيون اجلزائري الذي وجدنا نقص يف مشاهد العنف املشاهدة، وترسيخ قيما أكث
  مقارنة مع العام املاضي.

خيتلف أراء املبحوثني حول مفهوم العنف حسب مستواهم الدراسي وسنهم، فكلما صغر سنهم  - 
  رفض هذا املفهوم وعكس صحيح.

  ׃نتائج الفرضية الثانية
قابة الوالدية يف اختيار نوع الرسوم املتحركة سبب يف بالنسبة هلذه الفرضية القائلة " غياب الر

تنمية السلوك العدواين للطفل اجلزائري وجدنا أن معظم املبحوثني يشاهدون الرسوم املتحركة بانفرادهم 
حبجة التركيز أكثر وعدم التشويش من طرف إخوام، مع عدم اختيار أولياء املبحوثني هلذه السلسالت 

  الة مبا يشاهدونه.الكرتونية والالمبا
يلبون متطلبات أبنائهم بشراء لوازم املتعلقة بشخصيات الرسوم املتحركة وأكثرها  املبحوثني أغلبية - 

  .اخل ومقلمة.تتمثل يف لوازم املدرسية كمحفظة 
يكون التدخل من طرف الوالدين للسلوكات العدوانية تقليدا ملا شاهده يف الرسوم املتحركة يف حالة  - 

ضرر املادي على الطفل أو على أخواته، بإضافة إىل إزعاج الذي ينجم سواء على اجلريان وجود ال
  أو يف األسرة

  ׃نتائج الفرضية الثالثة
بالنسبة للفرضية الثالثة القائلة " جلماعة الرفاق عالقة يف مشاهدة الرسوم املتحركة وجتسيدها 

ائري "، حيث تبني أن جل املبحوثني قد وجهوا فيما بينهم وبالتايل تنمي السلوك العدواين للطفل اجلز
  من جمموع الكلي.٪  57.5 ) اليت تقدر النسبة ب47إىل رسوم ما، وهذا ما يؤكده اجلدول (

  كما يوجد سلوكات جتسد مع مجاعة الرفاق املتمثلة يف احلركات. - 
انية على ختتلف هذه السلوكات من حيث اجلنس، فوجدنا أن الذكور جيسدون السلوكات العدو - 

  شكل العنف اجلسدي مقارنة مع اإلناث أغلبها تقتصر على العنف اللفظي.



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  237

  املبحوثني، املصارعة هي أكثر أشكال العنف اجلسدي اليت ميارسها  - 
هلا طابع  االنترنتومن مالحظتنا الكيفية للرسوم اليت وجهت أو مت اقتنائها أو شوهدت يف قاعة  - 

   عنيف على سبيل املثال "أكريا "
ومن تفاعل أفراد العينة مع أصدقائهم من خالل احلديث عن احللقات، وترديد األغنية جعلهم يطلبون  - 

) ومن خالل اتصاهلم يف املدرسة 64رسوما تأثروا ا كدراغوبول والقناص...اخل.وهذا يف اجلدول (
  .(أنظر اىل شبكة املالحظة)

  ׃حتليل احملتوى للرسوم املتحركة . 6
  ׃ف حتليل احملتوىتعري . 1.2.6

انه أداة ومالحظة معينة، ويعرف حتليل احملتوى على أنه أسلوب منظم لتحليل املضمون رسالة 
وهو طريقة لدراسة باالتصال، وحتليل السلوك الظاهر لالتصال بني جمموعة منتقاة من األفراد القائمني 

اجلوهري،  حممد(غرياتوحتليل مواد االتصال يف أسلوب منظم وموضوعي وكمي يهدف قياس املت
  وهناك حمددات أساسية وهي املوضوعية واملنهجية واحلياد واالنتظام والعمومية.)1998
  وصف خصائص املضمون وما حيتويه من إشكال العنف والعدوان. ׃أهدافه . 2.2.6
ولتحليل املضمون خطوات وذلك بتحديد وحدات وفئات التحليل حيث قمنا  ׃وحداته . 3.2.6

  ׃دتني لتحليل املضمون من اجل حتليلها وتسجيل البيانات عنهما ومها بتحديد وح
 ׃وحدة الفكرة أو املوضوع . 1.3.2.6

وذلك لضرورا ومالمتها يف اإلجابة على تساؤالت حتليل احملتوى، وهي عبارة عن مجلة 
على جمموعة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا موضوع التحليل، وعادة تكون مجلة خمتصرة حمددة حتتوي 

ومتثل اكرب واهم  األفكار اليت تتضمن موضوع التحليل وهذا للتعرف على القيم السلبية واالجيابية.
كما تعترب إحدى الدعامات األساسية يف حتليل املواد إفادة، وحدات حتليل املضمون وأكثرها 

  ).2001( حممد غزال، اإلعالمية.
لفكرة اليت تدور حوهلا الرسوم املتحركة حبيث ويقصد بوحدة املوضوع يف الدراسة الراهنة ا

  حتتويها.ميكن تقييم احملتوى بناء عليها ومعرفة أهم القيم اليت معينة، تربز املوضوع قضية 
 ׃وحدة مقاييس الزمن . 2.3.2.6

وهي التعرف على املدة الزمنية اليت استغرقتها املادة اإلعالمية املعروضة (الرسوم املتحركة) من 
  لعنف وصور عدوانية.مشاهد ا
  ׃وتتضمن سؤالني ׃فئاته . 4.2.6
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وهي فئات تعمل على وصف مضمون الرسوم املتحركة هل هي عنيفة آم  ׃فئات ماذا قيل
  وغريها.تربوية أم ترفيهية وموضوعها تارخيي أو خيايل 

وهي فئات تصف األشكال اليت مت ا التعبري عن املضمون وخمتلف الوسائل  ׃فئات كيف قيل
لتعبريية يف الرسوم املتحركة من املوسيقى واملؤثرات الصوتية واحلركات واللغة اللفظية وما حتتويه من ا

  املستغرقة.ألفاظ العنف مبختلف أشكاله واملدة 
  ׃اختيار العينة . 5.2.6

مت اختيار العينة ملضمون الرسوم املتحركة الذي ميثل اكرب تكرار من املشاهدة وهي الرسوم "توم 
ومن خالل ترتيب ( إعادة النظر يف املبحث األول من هذا الفصل )،  ٪18.07ي" مثلت نسبة وجري

) قدر اكرب تكرار يف الرسوم املتحركة 29الرسوم املتحركة اليت مت طرحه يف االستمارة يف السؤال رقم (
تني القط امسه والرسوم املتحركة" توم وجريي" عبارة عن سلسلة لشخصي ،٪ 35بعنوان " دراغوبول" بنسبة 

  .Spacetoon ،AMB3يبث يف قنوات فضائية منها  Jerryوالفأر امسه جريي  Tom توم
أما الرسوم املتحركة " دراغوبول " عبارة عن سلسلة تتكون من شخصيات خيالية حتمل 
صفات يابانية من خالل لباس مثل قوقو مع حركات كونفو، بث يف التلفزيون اجلزائري يف شهر مارس 

اجزاء 7من Spacetoonحلقة، وأعيد بثه يف عطلة يف شهر أوت، أما يف فضائيات برمج يف قناة  30ا تقريب
حلقة وكلمة دراغوبول تعين كرة فيها طاقة موجودة يف كوكب يانيك يتصارعون من  150ما يقارب 

  اجل امتالكها ألا تعطي قوة هائلة ال يقهر صاحبها.
ة عرب التلفزيون ألنه حيتاج (حتليل احملتوى ) إىل مشاهدة ولعدم استطاعتنا حتليل مضمون مباشر

أكثر من مرة مع تكرا ر، انتقينا أقراص املضغوطة لتوم وجريي ودراغوبول بلغة الفرنسية لعدم وجودها 
بالعربية واخترنا ثالث حلقات من مثاين من كل سلسلة مقصودة وما خيدم الدراسة. واملدة الزمنية لثالث 

  دقيقة مع تسجيل مالحظة كيفية. 57دقيقة، أما دراغوبول  21.16ي حلقات توم وجري
  ׃وقسمت الفئات إىل 
  أشكال العنف والعدوان ׃الفئة الرئيسية األوىل  - 
  أنواع العنف اجلسمي. ׃الفئة الفرعية األوىل  - 
  األدوات املستخدمة للضرب. ׃الفئة الفرعية الثانية  - 
  لعنف البدين.مظاهر ا ׃الفئة الفرعية الثالثة  - 
  األشكال الفنية للرسوم املتحركة. ׃لفئة الرئيسية الثانية  - 
 القيم االجيابية والسلبية يف الرسوم املتحركة ׃الفئة الرئيسية الثالثة  - 
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أهم القيم اليت  يوضح لنا اجلدول
فنجد أن املتحركة، تتضمنها الرسوم 

اخلداع واحليل احتلت املرتبة األوىل 
ثا  20مبساحة زمنية ٪  47.62بنسبة 

دقائق، مث قيمة إزعاج والضجيج  07و
 19.05مع قيمة السخرية بلغت نسبة 

دقائق  05ثا و 13مبساحة زمنية ٪ 
٪  09.52لتليها قيمة الوفاء تقدر ب 

دقيقة،  01ثا و 02منية ومبساحة ز
  دقيقة. 00ثا و 02ومبساحة زمنية ٪  04.76وأخريا قيمة املعاكسات بنسبة 

ومن هنا نستنتج أن معظم القيم اليت حتتويها الرسوم املتحركة هي سلبية واليت استغرقت مدة 
القيم على  دقيقة، ولو أسقطنا هذه 01.12دقيقة مقارنة مع القيم االجيابية اليت مل تتعدى مدة  12.35

األطفال، لوجدنا أن هناك صورا عديدة تتمثل يف احليل والقيام باملكائد والسخرية اليت تطبعها ثقافة تضر 
بالطفل من ناحية قيمه، وتصبغ فيه روح اخلديعة واالستهزاء، ومن أهم السلوكات اليت وجدناها 

الق الباب فهذا املشهد كضحك الطفل على طفل أخر وسخرية منه، مث يهرب ويلجأ للمرتل مع إغ
يعكس نفس مشهد بني القط والفأر وكيفية 

  السخرية الفأر من القط.
من خالل اجلدول الذي يوضح 
صور العنف والعدوان يف الرسوم املتحركة 

" جند أعلى نسبة تتمثل يف  z" دراغوبول
يف ٪  41.67تليها العنف اللفظي بنسبة دقيقة، ل 35ثا و 12مبساحة زمنية ٪  56.67العنف البدين بنسبة 

دقائق من اموع  09ثا و 50مساحة زمنية 
  دقيقة. 57الكلي 

ومن هنا نستخلص أن العنف 
البدين هو أكثر ممارسة يف الرسوم املتحركة 

 بالقوةوهذا راجع إىل صفات البطل ومتيزه 
والبسالة واجلرأة، وأن القوي هو الذي 

  املساحة الزمنية  أسلوب القياس  والسلبية القيم االجيابية
  سا  د  ثا  %  ك

  -   -   -   -   -   التعاون
  -   -   -   -   -   الصدق
  -   01  02  09.52  02  الوفاء

  -   07  20  47.62  10  اخلداع واحليل
  -   -   02  04.76  01  املعاكسات

  -   03  13  19.05  04  ازعاج والضجيج
  -   02  -   19.05  04  السخرية
  -   13  37  100  21  اموع
القيم االجيابية والسلبية اليت يتضمنها الرسوم املتحركة " توم  ׃03دول رقم اجل

  وجريي ".

  أشكال العنف والعدوان
  

  املساحة الزمنية  أسلوب القياس
  سا  د  ثا  %  ك

  -   09  50  41.67  25  العدوان اللفظي
  -   35  12  56.67  34  العدوان البدين

  -   02  -   1.66  01  العدوان الرمزي
46  46  100  60  موعا   -  
  zأشكال العنف والعدوان يف الرسوم املتحركة " دراغوبول ׃04دول رقم اجل

  املساحة الزمنية أسلوب القياس  مظاهر العنف اللفظي
  سا  د  ثا  %  ك

  -   02  12  28  07  السب والشتائم
  -   01  00  08  02  التهديد باالنتقام

  -   01  23  12  03  التحريض
    05  15  52  13  االستهزاءوالسخرية

  -   05  50  100  25  اموع
  "zمظاهر العنف اللفظي يف الرسوم املتحركة " دراغوبول  ׃05دول رقم اجل
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ومبا أن الطفل حيب  (أنظر إىل املالحق ).غلب على أعدائه وحل مشكالته يتصارع ليصل إىل هدفه والت
إىل كل ماهو مثري، ويفضل املغامرات جيعله يتفاعل مع شخصياا وأحداثها ومن شدة التركيز فهو 
يالحظ ويتعلم ويقلد، وتتكرر السلسالت والرسومات من قناة ألخرى اليت تزيد من تأثر هذه 

بطل منوذج واملثل األعلى فيتوحد مع سلوكه، خاصة إذا كان مزعزع القيم، السلوكات، باعتبار ال
فيتشرب من القيم البطل من أفعاله ويسري يف مساره، ويتطبع بسلوكات العدوانية اليت تسبب له هياج 
حركي، وهذا ما وجدناه يف الواقع، حيث أن الطفل بعد مشاهدة مباشرة يبدأ بالتقليد من القفز 

يتوقف على تقليد فقط، وإمنا يتحول يف البحث عن مرامي وأهداف لتفريغ انفعاالته،  والصراخ، وال
أكرب منه سنا يقوم بسلوكات أخرى بأخذ  اكانوفان مل جيد يف حميطه األسري كإخوانه، خصوصا إن 

  عصا وضرب الشجرة، أو ركل الكرة بقوة وصراخ بقوله " الضربة القاضية ".
ثا  15مبساحة زمنية  والسخريةمتمثلة يف االستهزاء  ٪ 52لى نسبة من املعطيات أعاله، جند أع

التحريض  ٪ 12دقائق، مث نسبة  02ثا و 12السب والشتائم مبساحة زمنية  ٪ 28دقائق، لتليها نسبة  05و
ومن هنا  دقيقة. 01ثا و 00التهديد باالنتقام مبساحة زمنية  ٪ 08دقيقة وأخريا  01ثا و 23مبساحة زمنية 

ص أن االستهزاء والسخرية أكثر املظاهر شائعة يف الرسوم املتحركة اليت ينتج عنها احلقد والكره نستخل
اجتاه أخر وتدعيما أكثر للصراع بشكل عنيف، اليت يتولد عنه خمتلف املظاهر سواء داخلية املتمثلة يف 

أحر من أجل احلقد والكراهية، أو خارجية كشتم وحتريض وهي من مسات شائعة كتحريض طفل على 
الضرر به، وهذا بعيدا عن رقابة األسرية ويتم ذلك يف الشارع أو بعد خروجهم من  إحلاقضربه أو 

يصلحوا حيرضوا عن ذلك، فهي بالنسبة هلم ترفيه  إنبدل  وآخروناملدرسة يبدأ التعارك والسب 
يض يكمن مبثابة وكتعبري عن قدرات اخلصم لتزيد من مكانته االجتماعية يف مجاعة رفاقه، والتحر

 تشجيع هلم.

" فبلغت أعلى نسبة  zيوضح اجلدول القيم االجيابية والسلبية اليت حيتويها " دراغوبول 
  احلقد ٪ 17.39دقائق، وتليها نسبة  05ثا و 15السخرية واالستهزاء مبساحة زمنية  ٪ 56.52

 02ثا و 12زمنية الصداقة مبساحة ٪  13.04دقيقة، مث نسبة  00ثا و 07والكراهية مبساحة  
دقيقة  00ثا و 20مبساحة زمنية ٪ 04.35دقائق، وتساوت القيم عدم االحترام واخلداع واخليانة بنسبة 

 إىلقيمة. ومن هنا نستخلص أن تقلص القيم االجيابية مقارنة مع القيم األخرى راجع  23من جمموع 
ية) بني اخلري والشر وخمتلف املفاهيم اليت قضية وفكرة اليت تسودها املتمثلة يف السلوكات السلبية ( عدوان

تتساوى مع السلوك العدواين.ومباأن الرسوم املتحركة مدرسة يتعلم منها الطفل، فان هذه القيم تنعكس 
  .تربوي هسلبا عليه وهذا راجع إىل أن هدف الرسوم أصبح جتاري أكثر من
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وبعد حتليل الفرضيات واملقابالت اليت 

متت أجريت مع أساتذة علم االجتماع وعلم 
  النفس

ومع دائرة برامج العربية يف التلفزة  
اجلزائرية وكذلك مع األولياء توصلنا إىل نتائج 

  نذكر البعض منها:
لون الرسوم املتحركة أغلب املبحوثني يفض - 

فوجدنا ٪،  51.67اليت فيها حركة وعنف بنسبة 
  نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث، من خالل اجتاهام ووعناوين املفضلة لديهم.

  ألبنائهم.األولياء يعتربون الرسوم املتحركة وسيلة الترفيه والتسلية  معظم - 
  ب يف الرسوم املتحركة.من خالل الدراسة التحليلية العنف اجلسمي هو الغال - 
  ׃خامتة .7

إن الرسوم املتحركة متثل العامل اخلاص للطفل، فهي تساهم إىل حد كبري يف تغيري سلوكه، 
حيث يقبل على أنواع خمتلفة من أفالم الكرتونية، حتمل يف طياا صورا من العنف والعدوان الذي يرمز 

من ثقافة الطفل تتسرب إليه ٪  86نا، مع العلم أن إىل القوة والشجاعة، وقيم سلبية ال تنسجم مع ثقافت
من خالل هذه السلسالت، فروجت للعنف بال هدف أو العنف للعنف نفسه وربطت بني العنف 

  واخليال حىت أصبحنا ال نفرق بينها وبني أفالم األكشن.
اهدها وكما أظهرت نتائج الدراسة فان معظم اآلباء ال يراقبون نوع الرسوم املتحركة اليت يش

أبنائهم وال حيددون ساعات إال يف أيام الدراسة، وذلك لتأثريها على حتصيلهم الدراسي، فنجد الطفل 
حر يف اختياره يقبل على الرسوم اليت تعجبه ومييل إليها حسب طبيعته، فيتعرض للمشاهد العدوانية 

أمام الالمباالة  عب تلك املشاهد بشكل ال شعوريوولساعات طويلة ومن قناة ألخرى، جتعله يست
األولياء، واكتساب املفاهيم اخلاطئة عن مفهوم القوة والشجاعة، فتصبح جزءا ال يتجزأ منه ومنوذج 

به، فيتقمص تلك الشخصيات وتتنمى فيه سلوكات تقليدا للبطل املفضل وتصبح  يقتدياألعلى الذي 
  جزء من شخصيته حتت توجيه وتعزيز سلوكه من مجاعة رفاقه.

  القيم االجيابية والسلبية
  

  املساحة الزمنية  أسلوب القياس
  سا  د  ثا  %  ك

  -   -  -  -  -  التعاون
  -  05 15 56.52  13  االستهزاء والسخرية

  -  02 12 13.04  03  الصداقة
  -  - 07 17.39 04  احلقد والكراهية

  -  - 15 04.35  01  عدم االحترام
  -  - 02 04.35 01  اخلداع
  -  - 03 04.35  01  اخليانة

  -  07 54 100  23  اموع
ابية والسلبية اليت يتضمنها الرسوم القيم االجي ׃06دول رقم اجل

  zاملتحركة " دراغوبول
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  باللغة العربية:املراجع 
  05والنشر، ص دار قباء للطباعة ، القاهرة، «" العنف األسري ، )1999حلمي، ( إمساعيل إجالل.1
 www. Saaid.net /arabic ׃املترتبة عن الرسوم املتحركة "، على املوقع  اآلثارأمحد بن عبد الرمحن الغامدي، "  .2

  10.30على الساعة  11/03/2007، يف 19
يف علوم اإلعالم  املاجستريرسالة لنيل شهادة "،  التلفزيون اجلزائري وفئة الشباب)، "1994(وحديدة، . الصغري ب3

  . 39ص واالتصال، جامعة اجلزائر، 
ص اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "، عالنات التلفزيونية وثقافة الطفلإلا" ، )2001حممد غزال، ( ناسيإ.4

203   
 / www. Mexat.com /vb ׃لرسوم املتحركة وأثرها على الطفل "، على املوقع بدري البحريي، " ا.5

scourthwead.   10.00على الساعة  08/04/2007يف  
يف معهد  ماجستري)" الرسوم املتحركة يف التلفزيون اجلزائري "، دراسة قيم وتأثريات، رسالة 1998(بشيش رشيدة،  .6

  66 ص، 67، 66ص ص اإلعالم واالتصال، اجلزائر، 
، 1" فن العدوان االنفعاالت والطاقات "، تعريب نوال احلنيلي، الرياض، مكتبة العبيكان، ط، )2004بيتر غروبر، ( .7

  . 22ص 
  96ص. " معجم مصطلحات اإلعالم "، القاهرة، دار الكتاب املري، )1986جوي أمحد زكي، ( .8
، اجلزائر، جامعة اإلنسانية. جملة العلوم "العاملي اإلعالمي أي دور للنظام ׃عوملة العنف ")،  2002حسني خريف، (  .9

  .54ص ، 18منتوري قسنطينة، العدد 
 .11، 1) " املشكالت النفسية واالجتماعية " القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط2005حسني علي فايد، ( .10

  .98ص ، 1ان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط)، " الطفل واألسرة واتمع "، عم2005حنان عبد احلميد العناين، (
  .41ص)، " معجم املصطلحات اإلعالمية " بريوت، دار اجليل، 1994كرم شليب، ( .12
. ترمجة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد "منهجية البحث يف العلوم االنسانية "، )2004(أجنرس،  موريس. 13

  .100صسبعون، اجلزائر، دار القصبة للنشر، 
  272ص ، 1) "املعجم اإلعالمي "، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط2004حممد منري حجاب، ( .14
  .51ص، 20ص)، " قاموس علم االجتماع "، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية 1995حممد عاطف غيث ( .15
، ات الس األعلى للغة العربيةاجلزائر، منشور"، قاموس موسوعي لإلعالم واالتصال  )، " 2004 (حممودابراقن، .16
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Abstract : 

This article aims to know the impact of cartoon on aggressive behavior 
in Child; the Violence in cartoons is an integral part of cartoon content. In fact, 
frequency of violence in cartoons is higher than in live-action dramas or 
comedies. 
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