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افالم الرسوم المتحركة وتأثيرها على سلوك طفل الروضة من
وجهة نظر االمهات
الباحث  :حسناء جعفر طالب
جامعة بغداد  -كلية الرتبية للبنات
قسم رياض االطفال

م.م .جنــــان لطيف هاشـــم
جامعة بغداد  -كلية الرتبية للبنات
وحدة االعالم والعالقات العامة
ممخص البحث

يقضي الطفل يومياً ساعات عدة في مشاىدة افالم الرسوم المتحركة مما يؤثر عمى سموك الطفل سمباً وايجاباً  ،وىذا ما

يسدعي توجيو االىل لمراقبة مايشاىده اطفاليم وتعريفيم بمدى خطورة بعض االفالم التي تاخذ طابع العنف  ،وتوجيييم

باختيار البرامج االيجابية والبرامج التعميمية التي تنمي السموك االيجابي لدييم .

وقد جاءت ىذه الدراسة بيدف الكشف عن التأثيرات االيجابية والسمبية الناتجة عن مشاىدة افالم الرسوم المتحركة وكذلك

التعرف عمى دور افالم الرسوم المتحركة في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة .

أعتمدت االستبيان كاداة لجمع البيانات  ،اذ تم بناء
ولمتحقق من اىداف البحث تم استعمال المنيج الوصفي التحميمي و ُ
تطبيقو عمى عينة البحث التي أُختيرت بالطريقة العشوائية
مقياس مكون من ( )54فقرة مقسمة الى ثالث محاور  ،وتم
ُ

والتي شممت ( ) 022من اميات اطفال الرياض الممتحقين بالرياض الحكومية في مدينة بغداد بجانب الكرخ ( مديرية
تربية الكرخ االولى و مديرية تربية الكرخ الثانية ) .

ومن اىم النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة -:
 .1ان الفالم الرسووم المتحركوة توأثيرات ايجابيوة وسومبية كثيورة تظيور بشوكل ممحووظ عموى السوموكيات التوي يسومكيا اطفوال
الروضة .

 .0ان الفالم الرسوم المتحركة دور ميم في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة .
وقد خرجت الدراسة بالعديد من االستنتاجات اىميا -:
-

ىنالك نسبة كبيرة من االطفال في مجتمعنا يدمنون عمى مشاىدة افالم الرسوم المتحركة .

اما اىم التوصيات والمقترحات التي اوصت بيا الدراسة فيي -:
 .1عمى األولياء أن يعمموا عمى تنظيم أوقات اطفاليم كتقميص سواعات مشواىدتيم الفوالم الرسووم المتحركوة والوذي يأخوذ
وقتا أكبر من احتياجات أخرى كالمعب والنوم واألكل و مراجعة دروسيم .

 .0يجب عمى اآلباء تثقيف أنفسيم بالتعرف عمى آثار الرسوم المتحركة عمى األطفال لتجنب مخاطرىا.

 .3التوعية الصحيحة والجوادة لألفوراد المجتموع بمودى التوأثيرات السومبية لمتمفزيوون وخطوورة مضومون برامجوو التوي تيودد
أخالقيات ومعتقدات وثقافة وصحة أطفالنا.

الكممات المفتاحية  :افالم الرسوم المتحركة  ،سموك طفل الروضة  ،وجية نظر االميات
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Abstract
The child spends several hours watching animated films, which affect their behavior negatively
and positively. This calls parents to monitor what their children are watching, to show them
the serious risks of some violent films, and to direct them toward choosing both positive and

educational programs that develop their positive behavior. This study aimed to explore the
positive and negative effects of watching animation films as well as to identify the role

animation films in increasing the cognitive knowledge of kindergarteners. To do this, the

descriptive and analytical methods were used. A questionnaire was adopted as a tool for data
collection. A scale of (45) items classified into three categories was applied on the random

research sample of 200 mothers of children enrolled in kindergartens in Baghdad, within

Karkh district (Directorate of Education in Karkh 1 and the Directorate of Education in Karkh
2). The findings of this study revealed that animation films have many positive and negative

effects that significantly can be observed on the behavior of kindergarteners. Moreover,

Animation films play an important role in increasing the knowledge of kindergarten children.
The study came out with a conclusion; a large percentage of children in our society are
addicted to watching animated films. The most important recommendations and proposals

recommended by the study are: 1. Parents should work on organizing their children's hours,
such as reducing their hours of watching animation films, which takes more time than other

needs such as playing, sleeping, eating, and reviewing their lessons. 2. Parents must educate
themselves by recognizing the effects of animation flims on children to avoid their risks. 3.
The correct and serious awareness of individuals in society about the extent of the negative

effects of television and the risks of the content of programs that threaten the ethics, beliefs,
culture, and health of our children.

Keywords; Animation films, behavior of kindergarten child, point of view of mothers
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الفصوول االول

 .1مشكمة البحث :

﴿ التعريف بالبحث ﴾

يقضووي الطفوول يومي واً سوواعات عوودة فووي مشوواىدة افووالم الرسوووم المتحركووة ممووا يووؤثر عمووى سووموكو سوومباً اوايجاب واً ،

فالتمفاز ُيعد من أكثر أدوات االتصال الجماىيري تأثي ارً عمى األطفال  ،وذلك لما يشتمل عميو من مشاىد  ،صور،
ىودف معوين  ،كموا أنوو بعكوس أدوات
ألوان  ،رسومات  ،حركات  ،ايحاءات  ،رموز ،واشارات عديدة كل منيوا لوو
ٌ
االتصوال األخورى يقووم بمخاطبوة حاسوتي السومع والبصور وبالتوالي يكوون توأثيره أقووى وأسورع مون أدوات ووسوائل
االتصوال األخورى ( الجينوي  ، ) 53 : 0215 ،وبالتاكيود فوان مشواىدة األطفوال لمتمفواز توزداد موع انتشوار أفوالم
وبرامج الرسوم المتحركة ذات القدرة عمى جوذب الطفول مون خوالل الخيوال وجماليوات التقنيوة التوي تميزىوا ،فتجعموو
أسي ارً لشاشة التمفاز لساعات عدة  ،يشاىد برامجو المفضومة وينودمج معيوا كأنيوا جوزء مون الحقيقوة  ،فتوؤثر فوي

نفسيتو وعقمو وانطباعاتو عن واقع الحياة  ،لذا فقد باتت افالم الرسوم المتحركة تشكل مصدر قموق وخووف لالىول
فيووم يشوواىدون أطفوواليم وقوود أصووبحوا خاضووعين مستسووممين لتمووك البورامج الووى درجووة وصوومت لحوود االدمووان

( القووالف  ، ) 33 : 0214 ،وبوواالخص لكثوورة مووا تحممووة ىووذه االفووالم فووي طياتيووا الكثيوور موون مظوواىر العنووف فووي
شكمة المفظي والجسدي  ،وان االطفال ىم اكثر الجميور قابمية لمتأثر بما يشاىدوه لعدم قودرتيم عموى التمييوز بوي
الواقع والخيال ( مسعودة  ) 3 : 0214 ،ولكثرة مشواىدة صوور العنوف فوي افوالم الرسووم المتحركوة اصوبحنا نورى
سموكيات عدوانية لمطفل تقميداً لما يراه من شخصيات كارتونية فانو يتقمص شخصيات ابطاليا مون خوالل االلفواظ
والحوركات  ،فضوال عون ذلوك فوان فوي افوالم الرسووم المتحركوة تورويج االنتواج االجنبوي لمفواىيم تتعوارض موع القويم
والمبوادىء االسووالمية  ،مثوول التورويج لثقافووة التطبيووع موع العوودو وزرع كوول مواىو مووادي فووي عقووليم فينشووأ الطفوول
بعيداً عن الحضوارة االسوالمية  ،فاالنتواج االجنبوي الفوالم الرسووم المتحورك يغوزوا القنوووات العربيوة وال وجووود لبوديل

عربوي اسوووالمي ينوافس تطوووور التقنيوات الغوووربية ( حسووان  ) 000 : 0213 ،حيوث عممووت الودول الغربيووة خاصووة
الواليووات المتحوودة واليابووان عمووى تزويوود الوودول العربيووة بمختمووف الرسوووم المتحركووة وباسووعار مخفضووة لمييمنووة عمووى
ثقافة الطفل وزعزعة قيمو  ،فبمجرد النظر الي رسوم سوف يمفت انتباىنا صور عنوف وسوموكيات عدوانيوة مقارنواً

بما كان ُيبث في السابق  ،كون الطفل ىو رجل الغد الوذي يرتكوز ويعتمود عميوو المجتموع  ،ففوي ىوذه المرحموة يوتم
شخصيتو وما تتضمنو من قيم واتجاىات تحدد طبيعتوو وطريقوة سوموكو فوي المسوتقبل ،
ارساء األُسس التي تُحدد
ُ
وكانت االسرة ىي من تقوم باعداد الفرد كي يصوب عضوواً صوالحا ضومن المجتموع  ،فالوالودين ليوم دور ميوم فوي
تعميم الطفل كيفية مواجية المواقف االجتماعية واكسابو انماطاً سموكية مرغوباً فييوا  ،لكون لالسوف موع التطوورات
التكنولوجيوة المتمثموة فوي وسوائل االتصوال و االعوالم جعموت االسورة تتحمول جزئيواً عون كثيور مون االدوار والوظووائف
التي كانت تمارسيا  ،واعتمودت عموى جيوات اخورى كالروضوة والمدرسوة والتمفواز باعتبواره مؤسسوة تنشوئية عمموت
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عمووى اسووتقطاب اىتمووام االطفووال عوون طريووق افووالم الرسوووم المتحركووة التووي يعو ّودىا االطفووال واآلبوواء وسوويمة لمترفيووو
والتسووووومية دون االكتوووووراث الوووووى صوووووور العنوووووف والقووووويم التوووووي تتعوووووارض موووووع قووووويم االسووووورة والمجتموووووع العربوووووي

( شعبان و بن عيسى ) 004-003 :0211 ،
في ضوء ما تقدم تبين لنا وجود مشكالت كبيرة وتغييرات في التربية والقيم والمبادى وغياب دور االسورة واالعتمواد
عموى موا تبثوو القنووات مون افوالم الرسووم المتحركوو  ،وتورك االطفوال يشواىدون موايحمو ليوم دون المتابعوة واختيوار
االفالم المناسبة واالوقوات المناسوبة فالوقوت مفتووح لمطفول حتوى لسواعات متواخرة مون الميول  ،وىوذا مايضوعنا اموام
مشكمة تستحق البحث و الدراسة .
ويمكننا بمورة مشكمة البحث بالسؤال اآلتي :
معبو افالم الرسوم المتحركة في التاثير االيجابي والسمبي عمى اطفال الروضة ؟)
(ما الدور الذي ت ُ

 .0اىمية البحث :

تعوود مرحمووة الطفولووة المبكوورة مرحمووة حاسوومة فووي حيوواة الفوورد  ،فمعظووم النمووو العقمووي واالدراكووي لمطفوول يووتم قبوول ان
يتجاوز سن الخامسة من العمر وتتكون لديو القيم والمفاىيم الضرورية التوي تسواعده عموى التكيوف موع المجتموع
وتساعده في فيم امور وخصائص االوضاع من حولو بما ينمي عقمو ويوسوع مداركوو ( قربوان ، ) 4 : 0210 ،
وىووي االسوواس الووذي تقوووم عميووو شخصوويتو والتووي تمعووب فييووا المؤسسووات التنشووئية والتربويووة كاالسوورة والروضووة
ويعد التمفاز مون المؤسسوات
والمدرسة دو ارً ىاماً في مدى سالمة وخمو تمك الشخصية من مظاىر العنف واالجرام ّ
التوووي اصوووبحت تمعوووب دو ار اليقووول اىميوووة عووون دور االسووورة فوووي بنووواء ىوووذه الشخصوووية مووون حيوووث المعوووايير والقووويم
واالتجاىات  ،ولعل اكثر ما ينجذب اليو الطفل ويثير اىتمامو افالم الرسوم المتحركة ( افوالم الكوارتون ) والتوي قود
تشكل نقطة تحول ايجابية او سمبية في حياة الطفل مون خوالل موا تتضومنو مون قويم وسوموكيات  ( .شوعبان و بون
عيسى  ) 003 : 0211 ،فالطفل في العادة يبدأ بمشاىدة افالم الرسوم المتحركة في سون سوتة أشوير ،وتسوتمر
ىذه اليواية لدييم إلى أن يبمغوا سون الثانيوة أو الثالثوة ليصوبحوا متوابعين متحمسوين ليوذه البورامج  ،حيوث أصوب
الطفل في ىذه األيام أكثر اىتماما بالرسوم المتحركة وأفالم الكرتون التي باتت جزءا أساسيا من يومو .
لذا فقد ُع ّدت الرسوم المتحركة من المؤثرات الميمة التي ليا دور بارز في صوقل شخصوية الطفول  ،فالتمفواز ُيعود
من أكثر وسائل اإلعالم انتشوا ارً بوين األطفوال فوي المراحول العمريوة األولوى فغوالبيتيم يشواىدونو بصوفة منتظموة ،

فيو مصدر رئيسي لمتعتيم  ،ولعل سر اىتمام األطفال بوالتمفزيون وانجوذابيم نحووه يعوود لموا يتمتوع بوو مون مزايوا

تنقل الصوت والصورة والمون في ٍ
آن واحد إلى جانب ما يمتمكو من مؤثرات فنية واخراجية ( عطية ) 43 : 0222 ،

وان افووالم الرسوووم المتحركووة تنقوول المعمومووات والمفوواىيم والقوويم بصووورة متسمسوومة وقصصووية تشوود الطفوول وتجووذب
انتباىو  ،عمماً ان افالم الكرتون كمما كانت قصويرة كمموا كوان تأثيرىوا اشود واقووى  ،اذ تشوير الدراسوات العمميوة ان
من بين كل عشرة اآلف طفل ىنالك خمس حاالت الطفال يتقمصون شخصيات االفوالم المتحركوة التوي يشواىدونيا
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 ،وىم في الغالب يواتون مون أُسور ال تيوتم بابنائيوا وال يحرصوون عموى متوابعتيم ومعرفوة موا يودور فوي آذانيوم الن مناقشوة

االطفال حول ما يشواىدونو وسويمة جيودة الكسوابيم المعموموات الصوحيحة ( النعيموي  ، ) 31 : 0222 ،فبورامج االطفوال

التمفزيونيوة تفوت أموام األطفوال مجواالت متعوددة لممعرفوة وتطمعيوم عموى مظواىر التقودم العمموي بصوورة ال يمكون معرفتيوا

ليتعرفووا عموى
بمفردىم بول إن ىوذه البورامج تأخوذىم إلوى مجموعوة ال نيايوة ليوا مون التصوورات واالتجاىوات والسوموكيات ّ ،
قيميوا وعاداتيوا ويعرفووا الصوواب والخطوأ مون خالليوا  ،فبورامج األطفوال أصوبحت منافسوا قويوا لمؤسسوات التربيوة األخورى

ثوم تصوب ىوذه
وخاصة ما قبل المدرسة لكثرة الوقت الذي يقضويو الطفول فوي مشواىدتيا ومتابعتيوا بصوورة مسوتمرة  ،ومون ّ
البرامج خير ُمعين لمقضاء عمى عزلتوو وانطوائوو فوي المجتمعوات المنعزلوة  ،كموا يمكون ليوذه البورامج أن تعمول عموى تنميوة
القدرات العقمية لو واشباع حاجاتو لمفيم واالستيعاب واالنتباه والتذكر  (.عبد الرحمن و رجب ) 02 : 0222 ،

كما ان افالم الرسوم المتحركة تقدم لغة عربية فصيحة اليجدىا الطفل فوي محيطوو االسوري مموا يوؤدي الوى تصوحي النطوق

وتقويم المسان وتجويد المغة الن المغة ىي االداة االولى لمنمو المعرفوي  ،وكوذلك تُمبوي بعوض االحتياجوات النفسوية لالطفوال
وغرائزه مثل غريزة حب االستطالع فيكشف في كول يووم شوي جديود  ،فضوالً عون غريوزة المنافسوة والمسوابقة فتشوجعو عموى
النجاح والسعي الدائم لمفوز ( الكردي ) 33-33 : 0213 ،

بالرغم ما تحممو أفالم الكرتون من صور عنف اال أنيا تظل المادة االولى المفضمة عند الطفل ألنيا تناسب سونو وتفكيوره
وميولو  ،فالطفل مجبور عمى حب الصور المعبرة وااللوان الجميمة  ،كما أنو يتعمق بقصص البطولوة الخارقوة فيوي عووالم

تختمف عن واقعو إال أنيوا تشوبو خيالوو مون جوو  ،و تناسوب إدراكوو وقدرتوو عموى الفيوم مون جيوو أخورى  .ومون ىنوا بورزت
نعطوي حكمواً واحوداً ألفوالم الكرتوون بأنيوا سويئة أو جيودة  ،ألنيوا تتوراوح بوين الحسون
اىمية البحث فميس من اإلنصاف أن
َ
والسيء  ،لذا سنحرص في ىذه الدراسة عمى أن نبين ما ألفالم الكرتون من سمبيات وايجابيات .

 .3اىداف البحث :

ييدف البحث الحالي الى -:
.1-3

الكشف عن التاثيرات االيجابية الفالم الرسوم المتحركة عمى سموك اطفال الروضة .

.3-3

التعرف عمى دور افالم الرسوم المتحركة في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة .

.0-3

الكشف عن التاثيرات السمبية الفالم الرسوم المتحركة عمى سموك اطفال الروضة .

ولتحقيق أىداف البحث صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية :

 .1اليوجد فورق ذو داللوة احصوائية بوين متوسوط درجوات التواثيرات االيجابيوة الفوالم الرسووم المتحركوة والمتوسوط الفرضوي
لممقياس عند مستوى داللة (. )2,24

 .0اليوجوود فوورق ذو داللووة احصووائية بووين متوسووط درجووات التوواثيرات السوومبية الفووالم الرسوووم المتحركووة والمتوسووط الفرضووي
لممقياس عند مستوى داللة (. )2,24

 .3اليوجوود فوورق ذو داللووة احصووائية بووين متوسووط درجووات زيووادة الكووم المعرفووي والمتوسووط الفرضووي لممقيوواس عنوود مسووتوى
داللة (. )2,24
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 .5حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي باطفال الرياض الحكومية في محافظة بغوداد  /المديريوة العاموة لتربيوة الكورخ االولوى والثانيوة
لمعام الدراسي (. )0212-0212

 .4تحديد المصطمحات :
 .1-4افالم الرسوم المتحركة  :عرفيا كل من -:
 ( حجوواب  : ) 0225 ،ىووي عمميووة عوورض لسمسوومة موون الصووور السوواكنة او المرسووومة او المولوودة بووالكمبيوترواحدة تمو االخرى عرضاً سريعاً لخمق االحساس بوجوود حركوة نتيجوة لمظواىرة التوي تعورف باسوم مداوموة الرؤيوة .

( حجاب ) 030 : 0225 ،

 (عوووض  : ) 0222 ،ىووي تمووك الب ورامج التووي تقوووم عمووى تحريووك الرسوووم الثابتووة لمخاطبووة االطفووال لتُقوودم فوويمشاىد متكاممة بالصورة المرسومة بوازىى االلووان والحركوات والموؤثرات الصووتية لتحقيوق تواصول متسمسول وموؤثر
في االطفال ( .عوض ) 42 : 0222 ،
 التعريف النظري لمباحثة  :مجموعة من الصور المرسومة باشكال والوان جذابوة ذات حركوات مختمفوة متسمسومةتُعرض بشكل متقن وكانما تبث الحياة في تمك الصور فيخيل لممشاىد بانيا تتحرك وكانيا شخصيات حقيقية .

 -التعريف االجرائي لمباحثة  :ىووو الدرجوة الكميوة التوي تحصول عمييوا االم مون خووالل إجابتيوا عموى مقيوواس افوالم

الرسوم المتحركة الذي أُعد لمدراسة الحالية .
 .0-4التاثيوووور :
عرفتو (زروقي  : )0213 ،ىو االنعكاسات السومبية أو االيجابيوة التوي تظيور عموى سوموكيات األطفوال اي ىوي
ُ
التغيورات التووي تط و أر عمووى تصوورفاتيم وأفعوواليم والتووي تعبوور عوون تووأثرىم بمضووامين الرسوووم المتحركووة .
( زروقي ) 2 : 0213 ،
 .3-4السموك :
عرفووو ( بطورس  : ) 0212 ،ىوو كول األفعوال والنشواطات التوي تصودر عون الفورد سوواء كانوت ظواىرة أو غيور
ُ
ظاىرة  ،وىي أي نشاط يصدر عن اإلنسان سواء كانت أفعاال يمكن مالحظتيا وقياسيا كالنشاطات الفيزيولوجيوة
والحركيووة  ،أم نشوواطات تووتم عمووى نحووو غيوور ممحوووظ كووالتفكير والتووذكر والوسووواس وغيرىووا .
( بطرس ) 14 : 0212 ،
 .5-4طفل الروضة :
عرفتو ( وزارة التربية  : ) 0224 ،ىو الطفل الذي ُيقبل في رياض االطفال ممون اكمول سون الرابعوة مون عموره
ُ
فووي مطموووع العوووام الدراسوووي او مووون يكمميوووا فوووي نيايوووة السوونة الميالديوووة  ،ومووون لوووم يتجووواوز السادسوووة مووون عموووره
( وزارة التربية . ) 02 : 0224 ،
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الفصل الثاني

اوالً -اطار نظري :

﴿ اطار نظري و دراسات سابقة ﴾

 افالم الرسوم المتحركة :الرسوم المتحركة ىي مجموعة من الصور تمر بسرعة معينة لتخدع العوين البشورية فيخيول ليوا بوان الصوورة بيوا
حركة وىذا ما يسمى بالخداع البصري  ،حيث إن الصورة تظل ثابتة عمى العين بمقدار 02/1مون الثانيوة  ،وىوذا
أسموب فني إلنتاج أفالم سينمائية يقوم فيوو م ِ
نوتج الفويمم بإعوداد رسووم لمحركوة بودال مون تسوجيميا بللوة التصووير
ُ
كما تبدو في الحقيقة  ،ويستدعي إنتاج فيمم لمرسوم المتحركة تصوير سمسمة مون الرسووم أو األشوياء واحوداً تموو

اآلخر ،بحيث يمثل كل إطار في الشريط الفيمموي رسوما واحودا مون الرسووم وعنودما ُيودار الشوريط فوي آلوة العورض
السينمائي تبودو األشوياء وكأنيوا تتحورك ) دليوو  ) 33 : 0223 ،ذلوك ىوو الووىم البصوري لمحركوة بسوبب ظواىرة
اسوتمرار الرؤيوة  ،ويمكون أن تنشوأ وتظيور فوي عودة طورق  ،وعموى الورغم مون وجوود عودة أشوكال لعورض الصوور
المتحركوة لكون األسوموب األكثور شويوعاً لعورض الصوور المتحركوة ىوو بمثابوة فويمم سوينمائي أو برنوامج فيوديو .
( مكاوي والسيد ) 40 : 0210 ،

والرسوم المتحركة ىي عبارة عن فن ممتع وبسيط ُينجز بأيدي األطفال من خالل أوارق كارتون ممونة يتم رسميا
وتقطيعيا إلى أجزاء والصاقيا ببعضيا البعض ثم إحياؤىا عن طريق التصوير والتحريك  ،وتكون ىذه الرسوومات
قصصاً من حياة األطفال وأحالميم  ،أو قُصصاً تُسرد من نسج خياليم الخاص لتصوب فوي النيايوة فويمم لمرسووم
المتحركة ) القحطاني . ) 13 : 0213 ،

 معايير عرض افالم الرسوم المتحركة :أوالً  -المعايير العالمية لمرسوم المتحركة :
أ  .معايير الييئة الوطنية لتعميم األطفال )-: (NAYC
 ال يمكن زرع فكرة في عقل الطفل عن طريق شرحيا حسب فيم البالغ ليا بل عن طريق بناء األفكار في ذىنو
عن طريق ربط المعمومات الجديدة بالحصيمة الموجودة لديو .
 الحوار مع االطفال يجب ان يقوم عمى التحاور المتبادل في الطرح .
 يجب أن ال يتشابو موقفين وان كانا ضمن نفس السياق لتعميم افضل لمطفل .
 األطفال يختمفون في فيم ما يشاىدون في المادة المعروضة من خالل الرسوم المتحركة .
 المحتوى الذي يوجو لمطفل جيداً أو سيئاً أو حتوى قبيحواً يحتواج مجيووداً عقميواً مون الطفول حتوى يفيموو  ،فالبود
من تقديمو بشكل يالئم مستواه العقمي ( e , Helping Children , 2018 ) .
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الفدرلية لوسائل االتصال )  ( FCCالمقرة من قبل الكونجرس االمريكي -:
ا
ب  .اإلدارة
 الزام القنوات ببث برامج ىادفة لمدة ال تقل عن الثالث ساعات في اليوم .
 وقت البث يكون في الفترة ما بين السابعة صباحا والعاشرة مساء .
البرمج المعدة لالطفال يجب ان تكون ُمعدة خصيصا لتعميم الطفل .
 ا
 الوووووووزام القنووووووووات بتووووووووزويد اآلبووووووووواء والعمووووووووالء بمعموووووووومات اوليووووووة عووووون البرامووووووج اليادفووووووة وموعووووووود بثووووووويا
( e , Children's Educational Television, 2018 ) .

ثانياً  -المعايير العربية لمرسوم المتحركة :

ورمج تعميميووة تربويووة ومعرفيووة موجيووة لالطفووال فووي جميووع م وراحميم العمريووة
 تصووميم وبووث بو ا
( ما قبل المدرسة  ،من  2-3سنوات  ،من  13-12سنة )
 خمو البرامج من مشاىد أو حوارات أو تعميقات تخودش الحيواء العوام أو وعودم تضومنيا لعبوارات غيور ميذبوة او
كممات بذيئة او توحي بذلك .
 التزام الرسوم المتحركة بالتحذير والتنبيو من خطر االنحراف عمى األطفال والناشئة .
 عدم المساس بالحقائق التاريخية وتحويرىوا ألي غورض كوان  ،وبواالخص فيموا يتعموق بتواري األموة اإلسوالمية
وبمدان الوطن العربي .
 االىتمام بابراز حقوق المرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة .
 االبتعاد عن الخرافات والشعوذة والسحر في مضامين الرسوم المتحركة ومجابية ىذه المظواىر بوالمنطق العمموي
السميم  ( .القالف ) 132 : 0214 ،

تاثيرات افالم الرسوم المتحركة عمى سموك الطفل -:
بظيور التمفاز و ازدياد افالم الرسوم المتحركة برزت عدة تساؤالت ضمن االتجاىات الحديثة لمبحوث حوول حجوم
ونوعية تأثير تمك االفالم عمى األطفال كونيا وسيمة إعالمية متصودرة  ،حيوث إنيوا تعتمود عموى الصوورة الحيوة أو
المتحركة المقترنة بالصوت  ،وذلك مون خوالل رصود وتحميول ردود أفعواليم واسوتجاباتيم  ،أو عبور تحميول محتووى
البورامج التمفازيوة عاموة أو بورامج األطفوال خاصوة لوصوف رسوالتيا والتنبوؤ باآلثوار التوي يمكون أن تحودثيا عموى
جميورىووا موون األطفووال ونتائجيووا اإليجابيووة أو السوومبية رغووم صووعوبة تحديوود التووأثيرات عمووى األطفووال
( ابراىيم وآخرون  ) 03 : 0223 ،لكننا سنوجز التاثيرات االيجابية والسمبية وكما يأتي :
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اوالً  -التأثيرات االيجابية الفالم الرسوم المتحركة :
يكتسب االطفال الكثير من المعمومات من خالل افوالم الرسووم المتحركوة فيوم يقضوون اآلف السواعات اموام شاشوة
التمفاز قبل التحاقيم بالمدرسة  ،وتتسم مرحمة الطفولة المبكرة بقمة الخبرة لودى االطفوال يقابميوا حوب االستكشواف
واالستطالع  ،مما يجعل الفرصة كبيرة الفالم الرسووم المتحركوة بتزويود االطفوال بواكبر قودر مون المعرفوة والميوارات
وتعميميم القيم االيجابية  ،وفيما يمي نذكر اىم ايجابيات الرسوم المتحركة -:
 .1توزود الطفول بمعموموات ثقافيوة منتقواة وتسوارع بالعمميوة التعميميوة  ،فوبعض أفوالم الرسووم المتحركوة تسومط
الضوء عمى بيئات جغرافية معينة  ،األمر الذي يعطي الطفل معرفة ومعمومات وافية  ،والوبعض اآلخور يسومط
الضووء عموى قضوايا عمميوة معقودة كعمول أجيوزة جسوم اإلنسوان المختمفوة بأسوموب جوذاب مموا يكسوب الطفول
معارف متقدمة في مرحمة مبكرة ) مشيور ) 43 : 0222 ،
ببالوو فتجعموو يتسومق الجبوال
تنقموو الوى عوامول جديودة لوم تكون تخطور
اتو  ،فيي
ُ
ُ
 .0تنمي خيال الطفل وتغذي قدر ُ
ويصعد الفضاء ويقتحم األحراش ويسامر الوحوش  ،كما تعرفو بأساليب مبتكرة متعددة في التفكير والسموك
 .3تقدم لمطفل لغة عربية فصيحة ال يجدىا في محيطو األسري  ،مما يؤدي الى تصحي النطوق وتقوويم المسوان
وتجويود المغوة  ،وبموا أن المغوة ىوي األداة األولوى لمنموو المعرفوي فويمكن القوول بوان الرسووم المتحركوة تسويم
بشكل غير مباشر في نمو الطفل المعرفي ىذا فضالً عن اكتسابو المغة األجنبيوة التوي يمتقطيوا مون مشواىدة
ىذه األفالم  ( .الحولي ) 2 : 0225 ،

 .5تمبي بعض احتياجات الطفل النفسية وتشبع بعض غرائزه مثل غريزة حب االستطالع  ،فتجعمو يستكشف في
كل يوم شيئاً جديد  ،وتنمي غريزة المنافسة والمسابقة فتجعمو يطم لمنجاح ويسعى لمفوز .
 .4تزود الطفل بمعمومات دينية وخاصة أفالم قصص األنبياء وسوفينة النبوي نووح (ع)  ،والدة النبوي عيسوى (ع)
 ،سيرة النبي محمد (صمى ا﵀ عميو وسمم ) وغير ذلك .
 .3تقدم لمطفل المتعة والترفيو فيعيش في عالم مميء بالخيال واألحالم لما فييا من إثارة وجاذبية وترفيو  ،فيي
ذات تقنية عالية ومسمية وشيقة تعمل عمى جذب األطفال فتصرف شغبيم وازعواجيم عون اآلبواء
)القالف ) 20 : 0214 ،
 .3تنمي القدرات العقمية لالطفال وتعزز فييم الشعور بالمسؤولية االجتماعيوة فمون خالليوا يكتسوبون العديود مون
الميووووارات االجتماعيووووة التووووي تسوووواعدىم فووووي التغمووووب عمووووى المشووووكالت التووووي قوووود تعترضوووويم فووووي الحيوووواة .
( صال ) 45 : 1221،
 .2يكتسب االطفال ميارات حركة من المواد التمفزيونيوة التوي تقودميا الرسووم المتحركوة والتوي تقووم عموى الحركوة
وااليقاع السريع  ،وذلك لتقميدىا ومحاكاتيا من قبل االطفال  ( .عثمان ) 01 : 1224 ،
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 .2تصحي السموك المؤذي لدى بعض االطفال وذلك بطريقة التعديل التطوعي لمسموك من خالل تقوديم نموط مون
السموك االيجابي الذي يدفع الطفل الى الرغبة في تبني ذلك السوموك ( خضوور  ، ) 053 : 1222 ،فعوورض
مشاىوود مون العنوف االيجووابي يعموووم االطفووال الدفوواع عون انفسويم او محاربووة الشووور مموا يسيووم فوي التنفويس
عن مخاوف االطفوال ويخفف سمووك العنوف لدييوم ( الخوري . ) 124 : 1223 ،

ثانياً  -التأثيرات السمبية الفالم الرسوم المتحركة :
تؤثر افالم الرسوم المتحركة في سموك الطفل عندما يرى المشاىد التي تصور السوموك العودواني والعنوف  ،فنجوده
ينقل انواع السموك ىذه إلى ألعواب أخورى  ،والوى عالقاتوو االجتماعيوة موع غيوره مون األطفوال  ،فينواك الكثيور مون
المشكالت السموكية سواء أكانت في البيت أم المدرسة تعتمود عموى أنوواع السوموك التوي يشواىدىا الطفول فوي افوالم
الرسوم المتحركة  ،وفيما يأتي نذكر اىم سمبيات الرسوم المتحركة -:
 .1ميل االطفال الى السموك العنيف  ،فالمشاىد التي تتضمن العنوف والتيديود والعودوان واسوتخدام االسومحة توؤدي
الى اثارة نفسية وعواطف االطفال وتييئيم الفعال عدوانية  ( .حسن ) 152 : 1223 ،
 .0المشاىدة الطويمة الفالم الرسووم المتحركوة تسوبب مشواكل صوحية لالطفوال بسوبب االشوعاعات الضوارة الصوادرة
عوووووون شاشووووووات التمفوووووواز او االجيووووووزة التكنولوجيووووووة االخوووووورى  ،خاصووووووة عنوووووود الجموووووووس عمووووووى مقربووووووة منيووووووا
(عواض . ) 40 : 1224 ،
 .3القضوواء عمووى التنوووع الثقووافي والتوورويج لثقافووة العولمووة والتوورويج لموونمط االسووتيالكي  ،ممووا يووؤثر عمووى الثقافووة
الوطنية والقومية لالطفال والتي ترتبط بقويم مجوتميم  ،وتشوجيعيم عموى الونمط االسوتيالكي عون طريوق االعالنوات
التجارية  ( .سممان ) 115 : 0224 ،
 .5تقمول مون النشواط الحركوي لمطفول مموا يوؤدي بوو إلوى الخموول والكسول  ،كموا أنيوا تخفوف مون سواعات المعوب
الضرورية لمطفل لطول ساعات البث  ،وكما ىو معروف فإن المعب والحركة ضروريان لمنمو العقمي والجسدي .
 .4الحد من التفكير االبداعي لالطفال وتعويدىم عمى السيولة والسطحية في النظر الى االمور  ،فيي تُقودم موادة
جاىزة ال تحتاج الى جيد عقمي لفيميا  ،وال تعطييم الفرصة لمتحميل والتكين او النقد لما يشاىدون .
 .3افتقوار الموواد المعروضووة فووي الرسوووم المتحركووة فووي اغمووب االحيووان الووى الواقعيووة ممووا يجعوول الطفوول يعوويش فووي
االوىووام  ،فيووو يعتقوود ان مووا يوودور فووي مسمسووالت الرسوووم المتحركووة ىووو نفسووة مووا يحوودث فووي الواقووع موون حولووو .
( محمود ) 541-542 : 1223 ،
 .3إصابة األطفال بمشوكالت فوي االنتبواه والتركيوز توزداد بزيوادة أوقوات مشواىدتيم الفوالم الرسووم المتحركوة  ،وقود
اكد البواحثون أن كول سواعة يقضوييا الطفوول قبول عمور (  ) 3سونوات فوي مشاىوودة التمفووزيون تزيود خطور إصوابتو
بمشكالت في االنتباه بنسبة  ، %12وتؤدي لمعوزلة االجتماعية بنسبووة  ، %33كموا اكودت الدراسوة أىميوة عامول
العمر ألن نمو الم يتواصل خالل ىذه السنووات  ) .غانم ( e ، 0215 ،
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 .2وجود الكثير من التحريف والتشوويو والتشوبييات والمعموموات المغموطوة المتعمودة لقويم األديوان وبخاصوة الودين
اإلسالم .
 .2احتواء بعض بورامج الرسووم المتحركوة مشواىد غيور الئقوة و إشوارات جنسوية فاضو

وغيور ذلوك مون أسواليب

التضميل واإلغواء  ) .عياد) 33 : 0212 ،

النظريات التي فسرت تأثير افالم الرسوم المتحركة :
منود بدايوة عصور االتصوال الجمواىيري حواول البواحثون والعممواء فيوم ماىيوة التوأثيرات التوي يمارسويا اإلعوالم
الجماىيري عمى الجميور وباالخص االطفال  ،وقد أنتجت تموك األبحواث والدراسوات جمموة مون الصويغ تعمول عموى
وصف وتفسير ما يجرى عندما يتعرض االطفال لرسائل إعالمية تُبث مون خوالل وسوائل االتصوال الجمواىيري  ،إذ
حظي موضوع العالقة بين مشاىدة افالم الرسوم المتحركة وتأثيرىا عمى سموك الطفل باىتمام الكثير مون البواحثين
المنطمقوات
مما أدى إلى التوصل إلى عدة نظريات اختمفت في تفسيراتيا ليذه العالقة بسبب اختالف االتجاىوات و ُ

التي اتُخذت كانطالقة في تحميل تأثيرات االتصال الجماىيري سووواء أكانت تموك االتجاىوات مجورد تحميووالت نظريوة
أم قائمة عمى أسواس دراسات تجريبية ) أبو إصبع  ) 43 : 0224 ،ومن بين ىذه النظوريات -:

 .1نظرية التعمم بالمالحظة ( النمذجة ) :
تكمن اىمية التعمم في كونو عممية يكتسب فييا الفرد نمطواً سوموكياً جديوداً وميوارات معرفيوة وانفعاليوة متعوددة تسواعدة فوي

بيئتو الداخمية واالجتماعية ومواجية التحديات والمخاطر المحيطة بو  ،لذا فقد ظيرت نظرية التعمم االجتمواعي
التكيف مع
ُ
او الووتعمم بالنمذجووة لتؤكووود عمووى اىميوووة التفاعوول االجتموواعي فووي حوودوث الووتعمم وىووذا يعنووي ان الووتعمم اليحوودث بمعووزل عوون
المحيط االجتماعي  ( .العتوم وآخرون ) 100 : 0215 ،

تعد نظرية التعمم من خالل المالحظة ) النمووذج ( مون أىوم نظريوات التعمويم التوي توم تطويرىوا لتفسوير اكتسواب األنمواط
و ّ
السموكية من خالل التعرض لمشاىدة افالم الرسوم المتحركة  ،إذ قام ( باندو ار ( بعدة تجارب زعووم من خالليا أن األطفال

ييتمون بالنماذج أو السموك القائووم عمى المحاكاة فيم يقوومون بمحاكاة سمووك العنف من خالل العدوان المقودم فوي افوووالم
الكوارتون كموا يمكوون تعوديل سوموكيم ايجابيوا مون خوال ل الشخصويات الشوريرة التوي تحصول عموى العقواب فوي التمفووزيون .
( صموي ) 50-51 : 0210 ،

 .0نظرية التأثير الوظيفي :
مكمول إلحوداث التوأثير ،ومنوو فوإن توأثير التمفزيوون عموى الطفول ىوو ثمورة
ترى ىذه النظرية أن برامج التمفزيون ىي عامول ّ
تفاعل بين خصائصو وخصائص مشاىديو مون األطفوال  ،وفوي ىوذا المجوال يورى المنظورون إلوى أن لمتمفزيوون بموا يعرضوو
من افالم الرسوم المتحركة تاثي ارً مباش ارً عمى الطفل وىو يرتبط بثالثة عوامول رئيسوة وىوي  :االسوتعدادات المسوبقة لمطفول

نفسويا واجتماعيوا ومضومون بورامج التمفزيوون مون شخصويات وأحوداث ومعموموات وأفكوار وخبورات وقويم يحواول عرضويا ،

وأخيو ار طريقووة إدراك الطفوول لمب ورامج وكيفيووة االسووتجابة ليووا موون خووالل التقميوود والمحاكوواة أو بطوورق أخوورى .
( إمام ) 131 : 1222 ،
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 .3نظرية الغرس الثقافي :
تعد ىذه النظرية التمفزيون بمثابة أحود أعضواء األسورة ،فيوو الوذي يقودم القصوص واالسواطير واألخبوار واألحوداث
ّ
وغيرىا من البرامج التي تجعل غيابو بمثابة غياب أحد أفراد األسرة  ،وتدرس ىذه النظرية التوأثيرات المحتمموة لوو
عمى البيئة الثقافية لألفراد  ،كما تُ ّعد نظرية الغرس الثقافي تصو ار تطبيقيا لألفكار الخاصة بعمميوات بنواء المعنوى
وتشوكيل الحقوائق االجتماعيوة والوتعمم مون خوالل المالحظوة و األدوار التوي تقووم بيوا وسوائل اإلعوالم فوي ىوذه
المجاالت  ،حيث تؤكد الفكرة العاموة التوي تجتموع حوليوا النظريوات السوابقة وىوي قودرة وسوائل اإلعوالم فوي التوأثير
عموى معرفوة األفوراد وادراكيوم لمعووالم المحيطوة بيوم خصوصوا بالنسوبة لألفوراد الوذين يتعرضوون إلوى ىوذه الوسوائل
بكثافة كبيرة .
وكذلك ترى ىذه النظرية أن األشخاص كثيفي التعرض لبرامج التمفزيوون يختمفوون فوي إدراكيوم لمواقوع االجتمواعي
من األفراد قميمي التعرض  ،وأن التمفزيون وسيمة فريدة لمغرس لدى األشوخاص خاصوة األطفوال فيوم كثيوري التواثر
بوافالم الرسووم المتحورك فيوم يتمتعوون بخصوائص منيوا تقموص االدوار او القيوام بودور راوي الحكايوة  ،فيوي تمود
الطفول بالمعموموات وتكورار الصوورة الذىنيوة وتفتورض النظريوة أن تقوديم التمفزيوون لمواقوع االجتمواعي يوؤثر عموى
معتقدات المشاىدين حول الواقع االجتماعي  ( .حجاب ) 323-323 : 0212 ،

تعقيب عمى النظريات التي فسرت افالم الرسوم المتحركة :
تعتبر نظرية النمذجة االنسب واالقرب لتفسير موضع دراسوتنا  ،اذ قودمت تفسوي ارً لودور وسوائل اإلعوالم واالتصوال

وخصوصا افالم الرسوم المتحركة التي تقدم مجموعة من المعوارف والخبورات والسوموكيات التوي يمكون لألطفوال أن

يعدونيا نموذجاً ويقومون بتقميدىا  ،كما يمكنيا أن تساعد عمى التطور االجتماعي لمفرد واكتساب أشكال جديودة
ّ
لمسموك بصورة عامة .
ج

دراسووووات سووووابقووة

 .1الدراسات العربية :
 دراسة ( سميمان : ) 0223 ،" دور الرسوووووم المتحركووووة وبوووورامج العوووورائس فووووي التمفزيووووون فووووي إمووووداد الطفوووول المصووووري بالمعمومووووات والقوووويم
( دراسة تحميمية ميدانية )"
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور الرسوم المتحركة وبورامج العورائس فوي التمفزيوون المصوري فوي تزويود الطفول

بالمعمومات والقيم االيجابية  ،استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج المسحي وتكونت عينة البحوث مون (  ) 522تمميوذ

وتمميذة من المدارس االبتدائية في محافظتي القاىرة والشرقية  ،وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزىا :

 -وجود اشكال لمعنف بنسبة  %5من اجمالي عدد المشاىدات موضوع التحميل .

 يتزايد االىتمام بالمحتوى الخيالي في افالم الكارتون عمى حساب االطار الواقعي . -امكانية تدعيم معرفة الطفل باستخدام الرسوم المتحركة  ( .سميمان ) 0223 ،
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 -دراسة ( عمي : ) 0214 ،

" القيم التربوية في افالم الرسوم المتحركة لألطفال "
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى القيم التربوية في أفالم الرسوم المتحركة المقدمة لألطفال  ،ولتحقيق ىذا اليدف
فقد تم تحديد عينة الدراسة بو ) (32حمقوة مون أفوالم الرسووم المتحركوة التوي اختيورت عشووائيا مون خوالل دراسوة
استطالعية تكونوت مون ( )022طفول مون ريواض االطفوال والمراحول الثالثوة األولوى مون المودارس االبتدائيوة ضومن
الجغرفية لمدينة الكوت العراقية اذ تم سؤاليم حول األفالم األكثر مشاىدة من قبميم  ،وقد حصل كول مون
ا
الحدود
أفالم ) سبونج بوب  ،دو ار  ،شون ذا شيب (عمى أعمى نسبة من قبل األطفال .
وبعد تحميل عينة البحث ظير أن ىناك )  ) 223قيمة تربوية توزعت عمى شكل سمم قيمي حسب التك اررات التي
حصمت عمييا كل قيمة  ،وبالتالي حصل مجال القيم الترويحية عمى المرتبة األولوى ضومن مجواالت القويم التربويوة
 ،فيموا حصول مجوال قويم تكامول الشخصوية عموى المرتبوة الثانيوة ثوم حصول مجوال القويم الجسومانية المرتبوة الثالثوة
وتأتي القيم االخرى تباعا  ( .عمي ) 0214 ،

 .0الدراسات االجنبية :

 -دراسة ): (Daniyal & Hassan , 2013

""Cartoon Network and its Impact on Behavior of School Going Children

اىتمت ىذه الدراسة بتوضي مدي تأثير مشاىدة بورامج الرسووم المتحركوة عموى سوموكيات األطفوال والتعورف عموى
أكثر العوامل تأثي ارً عموى سوموكيم  ،اسوتخدم الباحثوان فوي ىوذه الدراسوة المونيج المسوحي  ،اشوتممت عينووة البحوث

عموى (  ) 322مون اطفوال المودارس فوي الباكسوتان والوذين تتوراوح اعمارىووم بوين (  ) 13- 3سونة  ،ومون أىوم

النتائج التي توصمت الييا الدراسة وجود عالقة قوية بين العنف في برامج الرسوم المتحركة وبين سوموك األطفوال
بورمج الرسووم المتحركوة مون أىوم العوامول الموؤثرة عموى سوموكيات األطفوال فوي البيئوات
وذلوك لكوون العنوف فوي ا
المدرسية والصفية (Daniyal & Hassan , 2013) .

 -دراسة ): (Sudha , 2011

"Factors Influencing The Change In Behaviour Of Children On Viewing
"Cartoon Programs

ىدفت الدراسة الى تحميل العوامل التي تؤثر عمى األطفال عند مشاىدة بارمج الرسوم المتحركوة والتأكود مون توأثير
برامج الرسوم المتحركة والتغيورات السوموكية بوين األطفوال وتوضوي موا إذا كوان ىنواك فوروق ذات داللوة إحصوائية
بين األطفال اإلناث والذكور في مستوي تغيير السوموك  ،توم تطبيوق المونيج الوصوفي المسوحي عموى عينوة تتكوون
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مووون (  ) 1102طفوووالً وطفموووة مووون اطفوووال الريووواض والمووودارس فوووي الينووود والوووذين تتوووراوح اعموووارىم فيموووا بوووين
(  ) 13 – 4سنة  ،ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بوين االنواث
والذكور في مستوي تغيير السموك  ،اذ يمتمك األطفال الذكور مسوتويات أعموى فوي تغييور سوموكياتيم بعود مشواىدة
ب ارمج الرسوم المتحركة مون األطفوال اإلنواث  ،وقود اتضو أن مشواىدة بورامج الرسووم المتحركوة بكثورة مون العوامول
المؤثرة عمى ارتفاع مسوتوى التغييورات السوموكية لودى االطفوال  ،كموا تمتموك الرسووم المتحركوة التعميميوة دو ارً ىامواً
في مساعدة االطفال عمى تعمم الحروف االبجديوة  ،الكمموات  ،العبوارات القصويرة واالرقوام  ،كموا ان ليوا الودور فوي
تقديم المشورة لالطفال حوول السالمة في الحيوواة (Sudha , 2011).

مناقشة الدراسات السابقة ومدى االفادة منيا :
مون خوالل االطووالع عمى الدراسوات السابقووة توم التوصول الوى موؤشووورات اساسوية افوادت فوي اعوووداد وتنظويم البحوث
الحالي من حيوث االىميوة واالىوداف والمنيجيوة و بنواء اداة البحوث والوسوائل االحصوائية المسوتعممة  ،فقود اتفقوت
دراسوة ) (Daniyal & Hassan , 2013دراسووة ) (Sudha , 2011موع الدراسوة الحاليوة فوي اليودف مون
حيووث التعوورف عمووى التوواثير االيجووابي والسوومبي الفووالم الرسوووووم المتحركووة عمووى سموووووك االطفووال  ،امووا دراسووة
( عمي  ) 0214 ،ودراسوة ( سميمان  ) 0223 ،فقد ركزت عمى التاثير االيجابي .
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العدد ( )16
الفصل الثالث

﴿ منيجية البحث واجراءاتو ﴾

اوالً -منيجية البحوث  :اتبعوت الدراسوة الحاليوة المونيج الوصوفي التحميموي لمحصوول عموى المعموموات والبيانوات

الالزمة لتحميل النتائج وذلك لمالئمتو الغراض واىداف البحث .

ثانياً -اجراءات البحث :
 .1مجتمع البحث :
يتحدد مجتمع البحث الحوالي باطفوال الريواض الحكوميوة التابعوة لمديريوة تربيوة الكورخ االولوى و الثانيوة فوي مدينوة
بغووداد بجانووب الكوورخ لمعووام الدراسووي (  ) 0212-0212والبووالغ عووددىم ( )15241طفوالً وطفمووة  ،وكمووا موضو
بالجدول رقم (. )1

جدول رقم ()1
مجتمع البحث حسب مديريات التربية
المديريات

عدد رياض االطفال

عدد االطفال

مديرية تربية الكرخ االولى

30

3322

مديرية تربية الكرخ الثانية

32

2031

المجموع

30

15241

 .0عينة البحث :
وتمثموو فيموا يخوص الظاىوورة
عينة البحث ىي جوزء من مجتمع الدراسة تتصف بصفات وخصوائص ذلوك المجتموع
ُ
موضوع الدراسة  ،وقوود تم االختيار بالطريقة العشوائية ( )022من اميات االطفال الممتحقين بالريواض الحكوميوة
التابعة لمديرية تربية الكرخ االولى والكرخ الثانية .

 .3اداة البحث :
لغرض تحقيق اىداف البحوث توم بنواء مقيواس لقيواس تواثير افوالم الرسووم المتحركوة عموى سوموك االطفوال
وو عمووى عينووة البحووث وذلووك بتوزيووع االسووتبيان عمووى اميووات اطفووال الريوواض
موجووو الووى االميووات  ،وقوود تووم تطبيقو ُ
لمحصول عمى اجاباتين عمى فقرات المقياس .

555

اجمللد ()61

2069

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )16

 الدراسة االستطالعية :لغوورض التحقووق موون وضوووح اسووئمة المقيوواس وفيميووا موون قبوول االميووات تووم تطبيووق المقيوواس عمووى عينووة
استطالعية أُختيرت بالطريقة العشوائية تالفت من ( )32من االميات  ،وقد كانت االسئمة واضوحة ومفيوموة لودى
االميات  ،وقد تراوح الوقت المستغرق لالجابة بين (  ) 02 – 14دقيقة .

 -التحميل االحصائي لمفقرات :

 .1تمييز الفقرات :

القوة التمييزية لمفقرات تُعد من اىم الخصائص التوي ينبغوي التحقوق منيوا  ،وعميوة فقود توم اختيوار عينوة عشووائية
مووون مجتموووع البحوووث االصووومي والبوووالغ عوووددىم ( )022مووون اميوووات اطفوووال الريووواض وتوووم حسووواب القووووة التمييزيوووة
باستخدام اسموب المجموعتين المتطرفتين بعد تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة من استمارات المقياس  ،ومون ثوم
ترتيبيا من االعمى الى االدنى  ،وتم اختيار نسبة الو ( )%03من االسوتمارات الحاصومة عموى الودرجات العميوا و الوو
( )%03من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا  ،وبوذلك فقود بموغ عودد االسوتمارات فوي كول مجموعوة ()45
اسووتمارة اي ان عوودد االسووتمارات التووي خضووعت لمتحميوول االحصووائي ىووي ( )122اسووتمارة  ،وبعوود تطبيووق االختبووار
التوووائي ( )t-testلعينتوووين مسوووتقمتين متسووواويتين بوووالحجم توووم حسووواب داللوووة الفوووروق بوووين متوسوووطي درجوووات
المجموووعتين العميووا والوودنيا فووي كوول فقوورة  ،وقوود تبووين ان فق ورات المقيوواس جميعيووا مميووزة اذ كانووت درجاتيووا التائيووة
المحسوووبة اكبوور موون القيمووة الجدوليووة البالغووة ( )1,22عنوود مسووتوى داللووة (  ) 2,24ودرجووة دريووة ( ، ) 123
وكما موض بالجدول رقم (. )0
جدول رقم ()0
القوووووة التمييووووزية لمفقوووورات
المجموعة العميا
الفقرات

المجموعة الدنيا

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

مستوى
القيمة التائية

الداللة
()2,24

1

0 ,23

2 ,035

0 ,43

2 ,325

5,102

دالة

0

0 ,25

2 ,031

0 ,43

2 ,522

5,252

دالة

3

0 ,24

2 ,342

0 ,03

2 ,343

4,122

دالة

5

0 ,22

2 ,133

0 ,33

2 ,322

3,003

دالة

4

0 ,25

2 ,031

0 ,35

2 ,432

3,202

دالة
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3

0 ,22

2 ,133

0 ,45

2 ,312

5,531

دالة

3

0 ,25

2 ,031

0 ,43

2 ,433

5,334

دالة

2

0 ,21

2 ,023

0 ,52

2 ,333

5 ,533

دالة

2

3 ,22

2 ,222

0 ,22

2 ,541

3,300

دالة

12

0 ,23

2 ,121

0 ,34

2 ,422

3,353

دالة

11

0 ,23

2 ,302

0 ,45

2 ,323

3,302

دالة

10

0 ,25

2 ,320

0 ,42

2 ,333

5,533

دالة

13

0 ,22

2 ,133

0 ,45

2 ,433

4,450

دالة

15

0 ,25

2 ,031

0 ,43

2 ,420

4,225

دالة

14

0 ,21

2 ,023

0 ,51

2 ,342

4,225

دالة

13

0 ,24

2 ,342

0 ,03

2 ,324

4,423

دالة

13

3 ,22

2 ,222

0 ,31

2 ,402

4,520

دالة

12

3 ,22

2 ,222

0 ,21

2 ,320

3,531

دالة

12

0 ,22

2 ,133

0 ,45

2 ,423

3,035

دالة

02

0 ,22

2 ,313

0 ,33

2 ,343

0,304

دالة

01

3 ,22

2 ,222

0 ,33

2 ,315

3,223

دالة

00

3 ,22

2 ,222

0 ,42

2 ,332

5,340

دالة

03

0 ,25

2 ,031

0 ,02

2 ,423

3,330

دالة

05

0 ,21

2 ,413

0 ,32

2 ,322

5,512

دالة

04

3 ,22

2 ,222

1 ,22

2 ,315

12,522

دالة

03

0 ,22

2 ,133

0 ,31

2 ,323

3,211

دالة

03

0 ,22

2 ,313

0 ,14

2 ,333

3,421

دالة

02

3 ,22

2 ,222

0 ,32

2 ,532

5,234

دالة
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02

0 ,22

2 ,133

0 ,32

2 ,531

5,053

دالة

32

0 ,25

2 ,031

0 ,31

2 ,453

3,234

دالة

31

0 ,22

2 ,313

0 ,32

2 ,530

0,543

دالة

30

0 ,23

2 ,321

0 ,32

2 ,302

4,332

دالة

33

0 ,22

2 ,133

0 ,42

2 ,434

4,220

دالة

35

0 ,23

2 ,035

1 ,22

2 ,213

12,033

دالة

34

0 ,23

2 ,333

0 ,23

2 ,332

3,031

دالة

33

0 ,22

2 ,133

0 ,32

2 ,422

2,315

دالة

33

0 ,23

2 ,121

0 ,34

2 ,520

5,533

دالة

32

0 ,23

2 ,321

0 ,23

2 ,332

2,130

دالة

32

0 ,23

2 ,332

1 ,23

2 ,303

2,321

دالة

52

3 ,22

2 ,222

0 ,30

2 ,542

5,234

دالة

51

3 ,22

2 ,222

0 ,30

2 ,540

5,414

دالة

50

0 ,23

2 ,121

0 ,33

2 ,420

4,003

دالة

53

3 ,22

2 ,222

0 ,22

2 ,523

3,320

دالة

55

3 ,22

2 ,222

0 ,22

2 ,541

3,300

دالة

54

0 ,32

2 ,532

0 ,32

2 ,532

5,233

دالة

الصوووووووودق -:
صمم المقياس لقياسيا  ،وقود توم التحقوق مون صودق
يقصد بالصدق ان يقيس المقياس فعالً السمة التي ُ
المقياس باعتماد نوعين من الصدق ىما :
أ .الصووودق الظووواىري  :لمتاكووود مووون صووودق اداة القيووواس توووم عرضووويا عموووى مجموعوووة مووون الخبوووراء لالخوووذ بووولرائيم
ومالحظاتيم حول اداة القياس  ،فقد ُعرضت االداة عمى (  ) 12من المختصين فوي مجوال التربيوة وعموم الونفس
وبناءاً عمى توصياتيم فقود توم االبقواء عموى فقورات المقيواس والتوي حصومت عموى نسوبة اتفواق (  ) % 22وبوذلك

تكون المقياس من (  ) 54سؤال بعد اجراء التعديالت عمى صياغة البعض منيا وفقا لرأي الخبراء .
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ب .صدق البناء  :تم التحقق في ىذا النوع من الصدق من خالل -:
 استخراج عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقيواس  :باسوتعمال معامول ارتبواط بيرسوون اوجودنا العالقوة بوين الدرجوةالكمية لممقياس ودرجة كول فقورة مون فقراتوو  ،وقود تبوين ان الفقورات جميعيوا دالوة احصوائياً النيوا أكبور مون القيموة

الجدولية البالغة ( )2 ,132عنوود مستوى داللة (  )2 ,2 4ودرجوة حرية (  ، ) 122وكما موض بالجودول رقوم
()3
جدول رقم ()3
الفقرات

معامل االرتباط

الفقرات

معامل االرتباط

1

2 ,322

05

2 ,324

0

2 ,543

04

2 ,323

3

2 ,354

03

2 ,432

5

2 ,305

03

2 ,412

4

2 ,533

02

2 ,323

3

2 ,533

02

2 ,331

3

2 ,342

32

2 ,320

2

2 ,032

31

2 ,020

2

2 ,120

30

2 ,311

12

2 ,053

33

2 ,545

11

2 ,003

35

2 ,303

10

2 ,305

34

2 ,410

13

2 ,533

33

2 ,433

15

2 ,332

33

2 ,330

14

2 ,331

32

2 ,312

13

2 ,533

32

2 ,303

13

2 ,023

52

2 ,513

12

2 ,033

51

2 ,333

12

2 ,522

50

2 ,323

02

2 ,355

53

2 ,305

01

2 ,304

55

2 ,051

00

2 ,322

54

2 ,332

03

2 ,423
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عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
الثبوووووووووات :
الثبات ىو الحصول عمى نفس االستجابة عمى فقرات المقياس اذا ما طبوق اكثور مون مورة وبفاصول زمنوي
مناسوب  ،وىنوواك طرائووق عوودة لمتحقوق موون ثبووات المقيوواس ومنيوا طريقووة الفووا كرونبوواخ التوي أعتُموودت لمتحقووق موون
ثبات مقياس الدراسة الحالية .
 طريقة الفاكرونباخ لالتساق الداخمي  :ان معامول ارتبواط الفوا كرونبواخ لالتسواق الوداخمي يعطينوا تقوديرات جيودةلثبات االختبارات والمقاييس في اغمب المواقف  ،واليجاد معامل الثبات تم تطبيق معادلة الفاكرونباخ وكانوت قيموة
معامل ثبات المقياس ( )2 ,22وىو معامل ثبات جيد جداً  ،اي ان المقياس يتمتع باالتساق الداخمي .

التطبيق النيائي لممقياس :

بعوود اسووتكمال خطووات اعووداد أداة البحووث والتحقووق موون مؤشورات الصوودق والثبووات اذ تووافرت فييمووا اغمووب الشووروط
العممية في بناء المقاييس التربوية و النفسية وبذلك اصب المقيواس جواىز لتحقيوق اىوداف البحوث الحوالي  ،وتوم
تطبيووق مقيوواس البحووث عمووى عينووة البحووث االسوواس والبالغووة ( )022موون اميووات اطفووال الريوواض تووم اختيووارىم
بالطريقة العشوائية .
الوسائل االحصائية : Statistical Means
لغوورض معالجووة بيانووات البحووث الحووالي تووم إسووتعمال الوسووائل االحصووائية المناسووبة لمبحووث الحووالي وباالسووتعانة
بالحقيبة االحصائية الو (  ) SPSSوكاآلتي -:
 .1معادلة االختبار التائي ( (T.testلعينتين مستقمتين الستخراج القوة التمييزية لمفقرات (المقارنة الطرفية)
 .0معادلة ارتباط بيرسون الستخراج عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس .
 .3معادلة االختبار التائي لعينة واحدة (. (T.test
 .5معادلة ارتباط الفا كرونباخ الستخراج الثبات .
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الفصل الرابووووووع

﴿ عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا ﴾
يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج التي توصمت الييا الدراسة عمى وفوق االىوداف المرسوومة ومناقشوتيا وتفسويرىا
لمخروج بتوصيات ومقترحات في ضوء تمك النتائج .

اليدف االول -:
(الكشف عن التاثيرات االيجابية الفالم الرسوم المتحركة عمى سموك اطفال الروضة )
الفرضووية الصووفرية  -اليوجوود فوورق ذو داللووة احصووائية بووين متوسووط درجووات التوواثيرات االيجابيووة الفووالم الرسوووم
المتحركة والمتوسط الفرضي لممقياس عند مستوى داللة (. )2,24
ولمتحقووق موون صووحة الفرضووية الصووفرية ومعرفووة داللووة الفوورق بووين المتوسووطين الحسووابي والفرضووي لممقيوواس تووم
اسوووتعمال معادلوووة االختبارالتوووائي (  ) T.testلعينوووة واحووووودة  ،وقوووود اشووووارة نتوووائج التحميووول االحصوووائي الوووى رفوووض
الفرضية الصفرية وقبووول الفرضية البديمة التي تنص عمى انووو  ( :يوجود فورق دال احصوائياً بوين متوسوط درجوات
التاثيرات االيجابية الفوالم الرسووم المتحركوة عموى سوموك االطفوال والمتوسوط الفرضوي لممقيواس عنود مسوتوى داللوة

( ، ) )2,24اذ بمغووت القيمووة التائيووة المحسوووبة ( )53,525وىووي اكبوور موون القيمووة الجدوليووة البالغووة (، )1,22
وكما موض في الجدول رقم (. )5

العينة
022

المتوسط

المتوسط

االنحراف

الفرضي

الحسابي

32

51,20

القيمة التائية

المعياري

المحسوبة

الجدولية

3,340

53,525

1,22

جدول رقم ()5
تشووير نتوووائج التحميوول االحصوووائي الووى وجوووود داللوووة احصووائية لووودرجات المقيوواس لممجوووال االول الخووواص
بالتوواثيرات االيجابيووة الفووالم الرسوووم المتحركووة عمووى سووموك الطفوول  ،وىووذا يوودل عمووى ان الفووالم الرسوووم المتحركووة
تاثيرات ايجابية كثيرة تظير بشكل واض عمى سموك الطفل من خالل تصرفاتو في محيط اسرتو ومع اقرانو .
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اليدف الثاني -:

(الكشف عن التاثيرات السمبية الفالم الرسوم المتحركة عمى سموك اطفال الروضة )

الفرضووية الصووفرية  -اليوجوود فوورق ذو داللووة احصووائية بووين متوسووط درجووات التوواثيرات السوومبية الفووالم الرسوووم المتحركووة
والمتوسط الفرضي لممقياس عند مستوى داللة (. )2,24

ولمتحقووق موون صووحة الفرضووية الصووفرية ومعرفووة داللووة الفوورق بووين المتوسووطين الحسووابي والفرضووي لممقيوواس تووم اسووتعمال

معادلة االختبارالتائي (  ) T.testلعينوة واحدة  ،وقد اشوارة نتائج التحميل االحصوائي الوى رفوض الفرضوية الصوفرية وقبووول
الفرضية البووديوومة التي تنوص عمى انووو  ( :يوجود فورق دال احصوائياً بوين متوسوط درجوات التواثيرات السومبية الفوالم الرسووم

المتحركوووة عموووى سوووموك االطفوووال والمتوسوووط الفرضوووي لممقيووواس عنووود مسوووتوى داللوووة ( ، ) )2,24اذ بمغوووت القيموووة التائيوووة

المحسوبة (  ) 55,310وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة ( ، )1,22وكما مبين في الجدول رقم (. )4
المتوسط

العينة

الفرضي
32

022

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

51,02

3,433

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

55,310

1,22

جدول رقم ()4
تشير نتائج التحميل االحصائي الى وجود داللة احصائية لدرجات المقياس لممجال الثاني الخاص بالتواثيرات السومبية الفوالم
الرسوم المتحركة عمى سموك الطفل  ،وىذا يدل عمى ان الفالم الرسوم المتحركة تاثيرات سومبية عموى سوموك الطفول نمحظيوا

من خالل سموكياتو مع من يحيط بو كمظاىر العنف والعدوان والتمفظ بالفاظ غير الئقة .

اليدف الثالث -:
(التعرف عمى دور افالم الرسوم المتحركة في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة)
الفرضية الصفرية  -اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات زيوادة الكوم المعرفوي والمتوسوط الفرضوي لممقيواس

عند مستوى داللة (. )2,24

ولمتحقووق موون صووحة الفرضووية الصووفرية ومعرفووة داللووة الفوورق بووين المتوسووطين الحسووابي والفرضووي لممقيوواس توووم اسووتعمال

معادلة االختبارالتائي (  ) T.testلعينة واحودة  ،وقود اشوارة نتائج التحميل االحصائي الى رفوض الفرضوية الصفووورية وقبوول
الفرضووية البديمووووة التووي توونص عمووى انوووووو  ( :يوجوود فوورق دال احصووائياً بووين متوسووط درجووات زيوووادة الكووم المعرفووي لوودى اطفووووال
الروضوة والمتوسط الفرضي لممقياس عنود مستوووى داللة ( ، ) )2,24اذ بمغوت القيموة التائيووة المحسوووووبة (  ) 52,210وىوي اكبور

من القيمة الجدولية البالغة ( ، )1,22وكما مبين في الجدول رقم (. )3
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المتوسط

االنحراف

51,12

الحسابي

القيمة التائية

المعياري

المحسوبة

الجدولية

3,243

52,210

1,22

جدول رقم ()3
وىذا يدل عمى وجود داللة احصائية لدرجات المقياس لممجال الثالث الخواص بودور أفوالم الرسووم المتحركوة فوي زيوادة الكوم
المعرفي لدى طفل الروضة  ،اذا فان الفالم الرسوم المتحركة دو ارً ميماً في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة .
االستنتاجات -:
في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة تم استنتاج االتية :
 .1ىنالك نسبة كبيرة من االطفال في مجتمعنا يدمنون عمى مشاىدة افالم الرسوم المتحركة .
 .0ان الفالم الرسوم المتحركة تاثيرات سمبية كثيرة عمى سموكيات االطفال .
 .3ان الفالم الرسوم المتحركة تاثيرات ايجابية كثيرة عمى سموكيات االطفال .
 .5ان الفالم الرسوم المتحركة دو ارً ميم اً في زيادة الكم المعرفي لدى اطفال الروضة .
Conclusions:
In light of the results of this study, below are the inferences:
1. They are a large group of the co-workers of the community, and they are not able
to watch the cartoons animation.
2. Animation films have many negative effects/ impacts on children's behavior.
3. Animation films have many positive effects on children's behavior.
4. Animation films have an important role in the knowledge accumulation for the
Kindergarten kids.
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. يجب عمى اآلباء تثقيف أنفسيم بالتعرف عمى آثار الرسوم المتحركة عمى األطفال لتجنب مخاطرىا.1

 التوعيوة الصوحيحة والجوادة لألفوراد المجتموع بمودى التوأثيرات السومبية لمتمفزيوون وخطوورة مضومون برامجوو التوي تيودد.0
.أخالقيات ومعتقدات وثقافة وصحة أطفالنا

 محاربة األمية ألن الدراسوة أظيورت أن ىنواك نسوبة مون األميوة لودى بعوض األميوات توؤثر سومبيا عموى قيواميم بالودور.3
. المنشود والفعال في عممية توجيو األبناء و مراقبة سموكيم

 عمى األولياء أن يعمموا عمى تنظيم أوقات اطفواليم كتقمويص سواعات مشواىدتيم الفوالم الرسووم المتحركوة والوذي يأخوذ.5
. وقتا أكبر من احتياجات أخرى كالمعب والنوم واألكل و مراجعة دروسيم

 عمى المتخصصين في برامج األطفال االىتمام بالطفل والحفاظ عمى ىويتو اإلسالمية من خالل توفير البديل اإلعالموي.4
.  ليحل مكان اإلعالم الغربي المستورد، والثقافي

 إنشاء قنوات فضائية عراقية موجية لألطفال تراعي قيم وتقاليد ولغة وثقافة مجتمعنا األصمية في برامجوو المسوتوحاة.3
.من تاريخنا اإلسالمي والثوري وحضاراتنا وبما يتالءم مع احتياجات الطفل في ىذه المرحمة من العمر

Recommendations:

1. Parents should educate themselves about the effects of child mobility on their kids
to avoid them its risk.

2. There should be a serious and professional awareness of the extent of the negative
effects of television and the seriousness of its programs contents, which threatens our
children’s ethics, beliefs, culture and health.

3. The fight against illiteracy is a must as the study showed that the ratio of illiteracy
to some mothers affects negatively the performance of their role in the process of
guiding the children and monitoring their behavior.

4. The parents should manage their children's time, or to observe the hours of their

watching cartoons as it takes more time than other needs as playing sports, sleeping,
eating, or revising lessons.

5. Specialists in children's programs should take care of children and maintain their

islamic integrity through providing an alternative cultural media to that of the Western
media.

6. Establishing Iraqi channels aimed at children, taking in consideration our original

community values, customs, language and culture in its programs that should be

inspired by our Islamic history and civilizations, and meet the children needs in this
age stage
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المقترحات :
 .1اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينة من اطفال المدارس االبتدائية .
 .0دراسوة أثور افوالم الرسووم المتحركوة عموى القودرات اإلبداعيوة لودى األطفوال الموىووبين فوي مرحموة ريواض
األطفال .
 .3تأثير افالم الرسوم المتحركة عمى تنشئة الطفل .

Suggestions:
1. Doing a similar study for the current study on a sample of children in the
primary school.
2. Studying the effects of cartoons films on the creative abilities of the talented
children in the kindergarten.
3. Studying the effect of animated cartoons on the upbringing of the child.
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المصووووووووووادر
المصادر العربية
 .1إبوراىيم  ،محمود ومعبد  ،اعوتماد واسماعيل  ،موحمود والطنباري  ،فوواتن وأحومد  ،محمووووود (  : ) 0223االتجاىات الحديثة فوي
إعالم الطفل و ذوي االحتياجات الخاص  ،دار الكتاب الحديث  ،القاىرة .

 .0أبو إصبع  ،صال خميل )  : ( 0224استراتيجيات االتصال وتأثيراتو  ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .
 .3إمام  ،ابراىيم (  : ) 1222االعالم االذاعي والتمفزي  ،ط ، 0دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،القاىرة .

 .5بطرس  ،حافظ بطرس (  : ) 0212تعديل وبناء سموك األطفال  ،ط  ، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان .

 .4الجيني  ،ليمى سعيد )  : ( 0215دور الرسوم المتحركة في إكساب طفل ما قبل المدرسة بعض القيم المرغوب فييوا  ،رسوالة
ماجستيرغير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،كمية التربية لمبنات  -قسم التربية وعمم النفس  ،المدينة المنورة .

 .3حجاب  ،محمد منير (  : ) 0212نظريات االتصال  ،ط  ، 1دار الفجر لمنشر والتوزيع  ،القاىرة .
 .3حجاب  ،محمد منير (  : ) 0225المعجم االعالمي  ،ط  ، 1دار الفجر لمنشر والتوزيع .

 .2حسان  ،محمود غالوب (  : ) 0213منيجيوة انتواج افوالم الرسووم المتحركوة فوي االعوالم العربوي االسوالمي  ،مجموة كميوة الفنوون
الجميمة  ،العدد  ،103جامعة حموان  ،مصر .

 .2حسن  ،حمدي (  : ) 1223مقدمة في دراسة وسائل واساليب االتصال  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة .
 .12الحوولي  ،عميوان عبوود ا﵀ (  : ) 0225القويم المتضومنة فووي افوالم الرسووم المتحركووة
التربوي االول  ،كمية التربية لمبنات  ،الجامعة االسالمية  ،غزة  ،فمسطين.

( دراسوة تحميميوة )  ،المووؤتمر

 .11خضور  ،اديب (  : ) 1222عادات مشاىدة الطفل السوري لمتمفزيون وانماطيا  ،المكتبة االعالمية  ،دمشق  ،سوريا .
 .10الخوري  ،نزىا (  : ) 1223اثر التمفزيون في تربية المراىقين  ،دار الفكر المبنانية  ،بيروت  ،لبنان .

 .13دليو  ،فضيل (  : ) 0223االتصال ( مفاىيمو  ،نظرياتو  ،وسائمو )  ،دار الفجر لمنشر و التوزيع  ،القاىرة .
 .15زروقي  ،حميمة (  : ) 0213تأثير الرسوم المتحركة عمى تنشئة الطفل  ،رسالة ماجستر في عمم االجتماع التربوي  ،قسم عمم
االجتماع و الديموغرافيا  ،كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة .

 .14سممان  ،عبد الباسط (  : ) 0224عولمة القنوات الفضائية  ،الدار الثقافية لمنشر  ،القاىرة .
 .13سميمان  ،جمال عبده (  : ) 0223دور الرسوم المتحركة وبرامج العرائس في التمفزيون في إموداد الطفول المصوري بالمعموموات
والقيم ( دراسة تحميمية ميدانية )  ،رسالة ماجستير  ،كمية االداب  ،جامعة الزقازيق  ،مصر .

 .13شعبان  ،ميدية و بون عيسوى  ،آموال (  : ) 0211اثور الرسووم المتحركوة فوي تنميوة السوموك العودواني لمطفول الجزائوري  ،بحوث
منشور ضمن فعاليات الممتقى الوطني حول دور التربية في الحد من ظاىرة العنف  ،العدد  ، 5جامعة الجزائر .

 .12صال  ،قاسم حسين (  : ) 1221التمفزيون واالطفال  ،دار ثقافة االطفال  ،بغداد .

 .12صموي  ،عبد الحافظ عواجي (  ، ) 0210نظريات التأثير اإلعالمية  ،جمع وتنسيق اسامة بن مساعد المحيا .

 .02عبود الورحمن  ،ىالوة حجواجي و رجوب  ،مصوطفى (  : ) 0222بورامج األطفوال التمفزيونيوة وأثارىوا التربويوة )دراسوة ميدانيوة
ونظرية(  ،ط  ، 1دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية .

 .01العتوووم  ،عوودنان يوسووف و عالونووو  ،شووفيق فووالح و الج وراح  ،عبوود الناصوور ذيوواب (  : ) 0215عمووم الوونفس التربوووي "النظريووة
والتطبيق"  ،ط  ، 4دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان  ،االردن

 .00عثمان  ،فاروق السيد (  : ) 1224سيكولوحية المعب والتعميم  ،دار المعارف  ،القاىرة .
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 .03عطية  ،عز الدين (  : ) 0222التمفزيون والصحة النفسية لمطفل  ،ط  ، 1عالم الكتب  ،القاىرة .
 .05عمي  ،أركان محمد (  : ) 0214القيم التربوية في افالم الرسوم المتحركة لألطفال  ،رسالة
 .04ماجستير ،كمية التربية  ،جامعة واسط  ،واسط  ،العراق .

 .03عواض  ،عمي عبد الرحمن (  : ) 1224التمفزيون وبرامج االطفال  ،مجمة الرائد  ،العدد  ، 3وزارة الثقافة واالعوالم  ،االموارات
العربية .

 .03عوض  ،محمد (  : ) 0222االب الثالث ; االتجاىات الحديثة لتاثيرات التمفزيون عمى االطفال  ،دار الكتاب الحوديث  ،الجزائور
.

 .02عياد  ،سعيد (  : ( 0212دور التمفزيون في تنميوة قودرات التفكيور االبوداعي عنود اطفوال موا قبول المدرسوة  ،مكتبوة الشوروق ،
القاىرة .

 .02القحطواني  ،يحيوى مسوتور يحيوى (  : ) 0213تعورض األطفوال لمرسووم المتحركوة فوي البورامج التمفازيوة واإلشوباعات المتحققوة
)دراسوة ميدانيوة(  ،رسوالة ماجسوتير فوي اإلعوالم  ،كميوة العمووم االجتماعيوة  ،جامعوة نوايف العربيوة لمعمووم األمنيوة  ،الريواض ،
المممكة العربية السعودية .

 .32قربان  ،بثينة محمد سعيد (  : ) 0210فاعمية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعوض المفواىيم العمميوة والقويم االجتماعيوة
الطفال الروضة في مكة المكرمة  ،رسالة دكتوراه  ،كمية التربية  ،جامعة ام القرى  ،المممكة العربية السعودية .

القدرت اإلبداعية لدى األطفال الموىوبين
ا
 .31القالف  ،خديجة سمي إبراىيم (  : ) 0214أثر مختارات من الرسوم المتحركة عمى
في مرحمة رياض األطفال في دولة الكويوت  ،بحوث مقودم لمموؤتمر الودولي الثواني لمموىووبين والمتفووقين  -تنظويم قسوم التربيوة
الخاصة  ،كمية التربية  ،جامعة االمارات العربية المتحدة .

 .30الكردي  ،ميا (  : ) 0213الرسوم المتحركة ايجابياتيا وسمبياتيا عمى االطفال  ،المركز القومي لمبحووث االجتماعيوة  ،القواىرة
.

 .33محمود  ،رفيقة سميم )  : ) 1223تأثير التمفزيون عمى األطفال ) ثقافة الطفل بين التعميم واإلعوالم(  ،كميوة ريواض األطفوال ،
القاىرة .

 .35مسعودة  ،عريبي ( : ) 0214تأثير مشاىد العنف في افالم الكرتون عمى سموك الطفل  ،رسالة ماجسوتير غوي منشوورة  ،كميوة
العموم االجتماعية واالنسانية  ،جامعة الشييد .

 .34مشيور  ،مصطفى )  : ( 0222تأثير أفالم الكارتون عمى أطفالنا  ،مجمة الفكر  ،العدد .33
 .33مكوواوي  ،حسوون عموواد و السوويد  ،ليمووى حسووين (  : ) 0210االتصووال ونظرياتووو المعاصوورة  ،ط  ، 0الوودار المصوورية المبنانيووة ،
القاىرة .

 .33النعيمي  ،فاطمة (  : ) 0222افالم جذابة تفسر وجدان االطفال  ،مجمة االسرة  ،العدد .345

 .32وزارة التربية :نظام رياض االطفال رقم  11لسنة  1232وتعديالتو  ،المديريوة العاموة لمتعمويم العوام  ،مديريوة ريواض االطفوال ،
مطابع وزارة التربية  ،العراق .
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