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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لبرامج الرسوم المتحركة تأثیرات متعددة في الجوانب المعرفیة والسلوكیة لألطفال تعتمد على الرسوم 

والبد أن یشكل النشء الذي ، وكلما سمت األھداف سامت األجساد واألرواح، المتحركة بشكل أساسي
ذلك أننا حین نملك غایة ، بالنفع في مرادھا على األسرة والجماعة والمجتمعأنجب غایة سامیة تعود 

ً واضحا سنمتلك رؤیة نافذه وآلیات محددة نحقق من خاللھا ھذا الھدف وھذا ما یصنع  سامیة وھدفا
حیث یولد الطفل ، مرحلة الطفولة ھي حجر األساس في بناء العقیدة .الفرق في تربیتنا وتنشئتنا ألبنائنا

فالطفل یتشرب ، یستطیُع المربي توجیھھ كیفما أراد، ى الفطرة سھل االنقیاد سریع التأثر ھیِّنا لیِّناعل
 ً ً تلقائیا لذلك أوجب هللا تعالى علینا االھتمام بھم منذ أولى مراحل خلقھم  .عقائده من الجو المحیط بھ تشربا

،وھم أمانة استرعانا هللا  یطان الرجیمونحمیھم بھ بإذن هللا تعالى من الش  ،كي نحیطھم بسیاج رباني
  )32:المعارج(   :إیاھا ونحن مسئولون عنھا قال تعالى 

أغلب أفالم وبرامج الرسوم المتحركة الوافدة الموجھة لألطفال تحاول أن تفرض ان  ھى مشكلة البحث
والدالالت االتصالیة التي یستقبلھا العقل  من خالل االیحاءات، مفاھیم ثقافیة ومصطلحات جدیدة علیھم

لذ كان من   .وذلك لتغییر المفاھیم الثقافیة التي تعلمھا الطفل في المجتمع العربي، الباطن للطفل
  .الضروري الكشف عن المضامین والدالالت االیحائیة والرموز في بعض افالم الرسوم المتحركة

، الخطیر والھام الذي تلعبھ الرسوم المتحركة في حیاة الناشئةالدور على  عرفالت في أھمیة البحثتكمن 
 .محاكاه الطفل لشخصیات الكرتون قد تسبب أثارا معنویة وجسدیة خطیرة علیھ وعلى أقرانھفقد تكون 

مزج ، وكذلك عنصر االثارة والتشویق، وكذلك عنصر الطرافة في المكان المناسبنوظیف وكذلك 
ل اختراعات وتخیل األھداف وكیفیة تحقیقھا، ثم ترجمتھا على اطار من الواقع ببعض الخیال من خال

ومن ثم ایجاد . التعرف على إیجابیات وسلبیات الرسوم المتحركةھى  أھداف البحثكانت اھم  .الواقع
وكذلك  والتحلي بالصفات واألخالق الحسنةتوعیھ الطفل على تمیز الصواب والخطأ، واالحترام السبل ل

لغة الجسد في الرسوم المتحركة الموجھة لألطفال والتي یمكن أن تغیر سلوكھم وعاداتھم التعرف على 
  .وثقافاتھم وأنماطھم السلوكیة بشكل إیجابي وسلبى
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  :Introductionمقدمة 
تعد مرحلة الطفولة مرحلة من أھم المراحل التي یمر بھا اإلنسان 
منذ والدتھ إلى أن ینمو ویكبر حیث یتعلم من خاللھا المعارف 

، و تمتاز بكثرة النشاط الجسدیوالفكري، ویكتسب فیھا الخبرات
وقدرتھ على ، محیطھ االجتماعيالذي یساعده على التوافق مع 

 .استیعاب المعلومات من خالل التنشئة االجتماعیة 
حیث أطلق علیھ اسم المربي ، وقد یعد التلفاز وسیلة اتصال فعالة

الثاني في األسرة نظرا للوقت الطویل الذي یقضیھ األطفال أمامھ، 
حیث دلت الدراسات أن الوقت الذي یقضیھ األطفال أمامھ یفوق 

فالتلفاز یمد األطفال بخبرات كثیرة ، ت الذي یقضونھ بالمدرسةالوق
ً لعمل األسرة والمدرسة في ، قبل ذھابھم المدرسة وھذا یشكل تھدیدا

تنمیة الطفل وتربیتھإذ یھتم األطفال بأفالم الرسوم المتحركة التي 
تحاكى الخیال والتي تستحوذ على مشاعرھم من خالل التأثیرات 

 .اإلیحائیة
، فالم الرسوم المتحركة دورا مھما في تكوین شخصیة الطفلتلعب أ

، ورسم مالمح ھذه الشخصیة وھى تحتل مكانة خاصة في أعماقھ
ألنھا تقدم لھ في قالب جمیل كل ما تھفو إلیھ نفسھ من عوالم ساحرة 

أو قصص جذابة تدور أحداثھا في أجواء من الخیال ، یحلم بھا
یرتبط بھا وینتظر وقتھا بفارغ خالل ذلك ینجذب إلى ھذه الرسوم و

 .الصبر
، لألطفال في مختلف حیاتھم اھتماماتھم وانشطتھم الخاصة بھم

ومن االھتمامات التي ، والتي تنبع من حبھم الشدید للعب والمرح
ً للتقدم العلمي والتكنولوجي ، برزت في الوقت الحاضر كانت نتاجا

وما ، التلفازھي مشاھدة ، المتسارع الذي یمر بھ العصر الحالي
، والسیما برامج الرسوم المتحركة، یقدمھ لھم من برامج تخصھم

فاألطفال یفضلون البرامج التیتتناولھم ویجدون أنفسھم فیھا والتي 
 .تعكس اھتماماتھم ومیولھم 

فیمكن من خالل أفالم الرسوم المتحركة تغییر سلوك األطفال 
  .یجابي أو سلبيوعاداتھم وثقافاتھم وأنماطھم السلوكیة بشكل إ

ً لحیاه اللعب وإطالق ، فالطفل یري في الرسوم المتحركة امتدادا
وسبب تعلق األطفال لمثل ھذه البرامج یرجع إلى ما ، العنان للتخیل

فھو یجمع بین الصوت والصورة ، یتمتع بھ من مزایا متعددة
كما أنھ یأخذ ، ولھ القدرة على جذب انتباه المشاھد، والحركة

ً والملیئة  المشاھد في رحلھ في عالم خصب بالمشاھد الخیالیة أحیانا
دون أي ، بالمتعة المتضمنة لبعض المعارف الثقافیة واالجتماعیة

  . مجھود یذكر سوى تشغیل جھاز التلفاز
وذلك ، والرسوم المتحركة تسھم في تكوین وبناء شخصیة األطفال

حكایات أو ، ألنھا تقدم للطفل المعلومات على شكل قصص جذابة
، مثیرة تجرى أحداثھا في األماكن التي كان یتطلع إلیھا الطفل

وتأتي جاذبیة الرسوم المتحركة في حركتھا الحیة التي تستمد 
عناصرھا من واقع اإلنسان والحیوان والنبات، والتي تتمیز في 

  ).م2003حنا (حریة التعبیر
عرفیة ولبرامج الرسوم المتحركة تأثیرات متعددة في الجوانب الم

، والسلوكیة لألطفال تعتمد على الرسوم المتحركة بشكل أساسي
والبد ، وكلما سمت األھداف تسامت في مرادھا األجساد واألرواح

أن یشكل النشء الذي أنجب غایة سامیة تعود بالنفع في مرادھا 
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عالمة فارقة في تاریخ ، على األسرة والجماعة والمجتمع
لنبي صلوات هللا وسالمھ علیھ قد المجتمعات یكفى بنا غایة أن ا

داعانا للتناسل والتكاثر لكنھ مراده في مفاخرتھ األمم توعیة ولیس 
ال بكبر الحجم وكثرة العدد ولكن بصالحھم وحسن اعمارھم ، كمیة

ً ، وخیر آثارھم في األرض ذلك أننا حین نملك غایة سامیة وھدفا
اللھا ھذا واضحا سنمتلك رؤیة نافذه وآلیات محددة نحقق من خ

  .الھدف وھذا ما یصنع الفرق في تربیتنا وتنشئتنا ألبنائنا
فاألب واألم حین ینجبون أبناء بغیة إصالح المجتمع أو تثقیل 
المیزان أو إعمار األرض سیعمدون إلى تھیئتھم لتحقیق ھذه 
الغایات بغرس القیم الفاضلة واألخالق الحمیدة وإكسابھم المھارات 

وسیعلمونھم ، القدرة على التفكیر والنقد والتحلیلالحیاتیة الالزمة و
تحمل المسئولیة وتقدیر النعم واستشعار أوضاع اآلخرین من 

وسیعلمونھم التواد والتراحم والتعاطف ، حولھم في الیسر والعسر
كما سیمدونھم بكل القیم الالزمة ، ومعاونة اآلخر واألخذ بیده

یر الزمن والحفاظ على الحترام المكان والحفاظ على البیئة وتقد
 .حقوق اآلخرین كذلك الحفاظ على حقوقھم

حیث یولد الطفل ، مرحلة الطفولة ھي حجر األساس في بناء العقیدة
یستطیُع المربي ، على الفطرة سھل االنقیاد سریع التأثر ھیِّنا لیِّنا

فالطفل یتشرب عقائده من الجو المحیط بھ ، توجیھھ كیفما أراد
 ً ً تلقائیا  .تشربا

لذلك أوجب هللا تعالى علینا االھتمام بھم منذ أولى مراحل خلقھم 
ونحمیھم بھ بإذن هللا تعالى من الشیطان    ،كي نحیطھم بسیاج رباني

،وھم أمانة استرعانا هللا إیاھا ونحن مسئولون عنھا قال  الرجیم
  )32:المعارج(  :تعالى 
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

ریاض األطفال نظیف نقى یأخذ كل الحقائق والمعلومات عقل طفل 
فیمكن زرع ما نرید زرعھ في عقل ، من أفالم الرسوم المتحركة

الطفل في ھذه المرحلة من العمر لینشأ الطفل على ما ادركھ من 
  .معارف وصور 

أغلب أفالم وبرامج الرسوم المتحركة الوافدة الموجھة لألطفال 
من ، قافیة ومصطلحات جدیدة علیھمتحاول أن تفرض مفاھیم ث

خالل االیحاءات والدالالت االتصالیة التي یستقبلھا العقل الباطن 
وذلك لتغییر المفاھیم الثقافیة التي تعلمھا الطفل في المجتمع ، للطفل

  .العربي
من الضروري الكشف عن المضامین والدالالت كان لذلك 

  .تحركةاالیحائیة والرموز في بعض افالم الرسوم الم
  :Significance أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة البحث في
الدور الذي تلعبھ الرسوم المتحركة في حیاة التعرف على  .1

 .الناشئة
استخدام تقنیات عالیة في الصوت استكشاف كیف ان  .2

واستخدام المؤثرات الصوتیة التى تفید في إظھار ، والصورة
أھمیة التعرف و والتي تخدم الفكرة والعمل المعني وتوضیحھ

 .علیھا
 .الطرافة و، صر االثارة والتشویقاعنلوضع تحدید م .3
ابتكارات مزج الواقع ببعض الخیال من خالل السعى الى   .4

 .خیل األھداف ثم ترجمتھا على اطار من الواقعتساعد على ت
  : Objectives أھداف البحث

، توعیھ الطفل على تمیز الصواب والخطأاستكشاف اھمیة  .1
التعرف على ، ووالتحلي بالصفات واألخالق الحسنةواالحترام 

 . فى ھذا المجال إیجابیات وسلبیات الرسوم المتحركة
التعرف على لغة الجسد في الرسوم المتحركة الموجھة لألطفال  .2

والتي یمكن أن تغیر سلوكھم وعاداتھم وثقافاتھم وأنماطھم 
 .السلوكیة بشكل إیجابي وسلبى

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 :literature survey الدراسات السابقة
من الدراسات ذات األھمیة في معالجة ) 2001(دراسة أبو الحسن 

ً ضمن مجاالت الرسوم المتحركة  عالقة التلفاز بالطفل وتحدیدا
ومن أھم النتائج في الدراسة وجود ، مستخدمة المنھج التحلیلى

تعلقة ببعض الرسوم المتحركة تساعد بعض العوامل اإلیجابیة الم
، على تنمیة الجوانب المعرفیة للطفل من إدراك وانتباه وتذكر ولغھ

واعتماد الرسوم المتحركة على الحركة الكاملة بنسبة عالیة مما 
یسمح بإعطاء تفاصیل الحركة الكاملة واالحتفاظ بجذب انتباه 

مد بشكل كبیر كما أن الشكل الفني لھذه الرسوم التى تعت، الطفل
 ً على المشاھد الخارجیة والجوانب الفنیة التفصیلیة یتیح كما ونوعا

لى استخدام الرسوم ’باإلضافھ ، البأس بھ من المعلومات للطفل
المتحركة لألصوات والموسیقى كعنصر أساسي من عناصر فیلم 
الرسوم المتحركة یسمح بإعطاء الكثیر من المعلومات للطفل من 

لمؤثرات الصوتیة التى تساعد على تعمیق فھم خالل اللغة وا
الصورة أكثر وإلثارة انتباه الطفل وزیادة رغبتھ في المتابعة، فقد 
أسفرت النتائج عن اتسامھا بالتركیز على موضوعات معینة ذات 

والشخصیات والمھن واألدوات ، بعد معلوماتى واجتماعي للطفل
سواء كانت ھذه التى تم التركیز علیھا في الرسوم المتحركة 

ویالحظ أن ، الشخصیات إنسانیة أو حیوانیة جاذبة للطفل
الشخصیات الحیوانیة من أكثر أنواع الشخصیات جذبا النتباه 
الطفل، وھى تساعده في االستفادة من المواقف التى یمكن أن 

وكذلك ، یقابلھا في حیاتھ العادیة كونھا أكثر واقعیة وارتباط بالطفل
وعدم استغالل التنوع في ، أھمھا فتره العرضعوامل سلبیة ومن 

ھذا الفن في انتاج وعرض أنواع متعددة من الحركة، واستخدام 
مزیج من الرسوم المتحركة الحیة لزیادة االنتباه إال أنھا غیر 

  .متوافقة مع موضوع الرسوم المتحركة التى تقدم ضمن فقراتھا 
ة على لغة أثر الرسوم المتحرك) 2005(وأظھرت دراسة لوشن 

ً البرامج التى تعرض باللھجة العامیة حیث یؤثر  الطفل وخصوصا
ً على األطفال والسلیقة العربیة السلیمة لدیھم على نقیض التى  سلبا
تعرض باللغة العربیة الفصیة، حیث بین لنا الباحث تأثیر التلفاز 
في الطفل ولغتھ واالنعكاسات األخالقیة المستوردة بطریقة غیر 

والتربویة كذلك وما ینجم عنھا من مخاطر في تقلید مدروسة 
ً ، األدوار والسلوك كما یقف على األسباب والمؤثرات مسلطا

مقترحا الحلول للوصول بالطفل ، الضوء على مكمن الداء فیھا
  .ولغتھ إلى بر األمان

تأثیر اللغة المتداولة في برامج ) 2005(تناولت دراسة األنصارى 
ضحت النتائج أن اللھجة العامیة ھي الغالبة او، الرسوم المتحركة

  .على برامج األطفال محل الدراسة
دور مسلسالت الرسوم المتحركة ) 2009(وتناولت دراسة خلیل 

المدبلجة في القنوات الفضائیة العربیة في تكوین المفاھیم 
سنھ، لیكون الھدف من الدراسة ) 11-9(االجتماعیة عند الطفل من 

اسھامات مسلسالت الرسوم المتحركة المعروضة ھو التعرف على 
في القنوات الفضائیة العربیة في تكوین مفاھیم األطفال االجتماعیة 

باستخدام صحیفة االستقصاء لألطفال ، عن طریق المنھج المسحي
وصحیفة تحلیل المضمون لمسلسالت ، في مرحلة الطفولة المتأخرة
م النتائج الدراسة وأھ. Space Toonالرسوم المتحركة في قناه 

ھى تعدد المفاھیم االجتماعیة التى یكتسبھا الطفل من مسلسالت 
الرسوم المتحركة واختالفھا في درجة التكرار ابتداء من األكثر 

كما ، تكرارا وھو التعاون فتحمل المسؤولیة فاالنتماء فاالستقالل
یجدر بنا أن الرسوم المتحركة المدبلجة التي قدمت أثناء فترة 

  .تحلیل كانت من إنتاج أجنبيال
القیم المتضمنة في أفالم " ھدفت دراسة علیان عبد هللا الحولي  

الي التعرف على القیم المتضمنة في أفالم " الرسوم المتحركة
ً ) 40(الرسوم المتحركة، وذلك من خالل تحلیل  واستطالع ، فیلما
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  .مفردة 100رأى عینھ عشوائیة شملت 
أن للرسوم :من أبرزھا ، ة من النتائجوتوصلت الدراسة إلى جمل

، والصدق، غرس قیم التعاون: المتحركة إیجابیات متعددة منھا 
وكذلك سعة ، باإلضافة إلى الطالقة اللفظیة لدى األطفال، واألمانة

تعرض الطفل لعدد : منھا، في حین أن لھا سلبیات عدة، الخیال
ر على قیم الطفل مما لھ تأثیر كبی، كبیر من برامج العنف والجریمة

  .وثقافتھ في المجتمع العربي
بتحلیل العوامل التى ) Sudha  )2011كما قامت دراسة سودا

والتأكد ، تؤثر على األطفال عند مشاھدة برامج الرسوم المتحركة
من تأثیر برامج الرسوم المتحركة والتغیرات السلوكیة بین 

فال اإلناث ومن أھم تانتائج وجود اختالفات بین األط، األطفال
حیث یمتلك األطفال الذكور ، والذكور في مستوى تغییر السلوك

مستویات أعال في تغیر سلوكیاتھم بعد مشاھدة برامج الرسوم 
امتالك األطفال ( وقد اتضح أن ، المتحركة من األطفال اإلناث

، الدخول إلى المرحلة الرابعة التعلیمیة، ألخوة من اإلناث والذكور
، األطفال المتحدثین للغة التامیلیة، دارس الحكومیةالتسجیل في الم

) العمر، الجنس، مشاھدة برامج الرسوم المتحركة لفترات طویلة
من العوامل المؤثرة على ارتفاع مستوى التغیرات السلوكیة لدى 

تمتلك الرسوم المتحركة التعلیمیة مثل المستكشفة دورا ، األطفال
، األرقام، لحروف األبجدیةھام في مساعدة األطفال على تعلم ا

وتقدیم المشورة إلى األطفال حول ، الكلمات والعبارات القصیرة
  .السالمة في الحیاة

أثر الرسوم المتحركة على القیم "ھدفت دراسة ھدى محمد الغفیص 
إلى التعرف على أثر الرسوم المتحركة على القیم " العقدیة لألطفال
ل عدد من أفالم الرسوم وذلك من خالل تحلی، العقدیة لألطفال

والقناه األولى ، المتحركة في عدد من قنوات األطفال المتخصصة
  .وعینة منتقاه من أفالم الفیدیو، في التلفزیون السعودي

أن القیم :من أبرزھا، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج
، العقدیة في عینة الدراسة لھا إیجابیات في جانب اإلیمان با

وسلبیات واردة في العبارات التي ، والكتب، بالمالئكة واإلیمان
  .تضمنتھا القیم العقدیة

وأوصت الدراسة إلى ضرورة السعي لغرس العقائد اإلسالمیة التى 
  .تتضمنھا أفالم الرسوم المتحركة

تأثیر أفالم الرسوم المتحركة عبر ) 2012( تناولت دراسة ھارف
لیكون ھدف ھذه ، نیة للطفلالقنوات الفضائیة في بناء الشخصیة الف

الدراسة ھو التعرف على تأثیر الرسوم المتحركة عبر القنوات 
الفضائیة التلفزیونیة في بناء الشخصیة الفنیة للطفل متبعة المنھج 
الوصفي، متخذه اسلوب تحلیل المحتوى ومستخدمة استمارة 
المالحظة الخاصة بالتعبیر الفنى، واستمارة تحلیل محتوى الرسوم 

وتوصلت الباحثة لكون ، لمتحركة المصممة من قبل الباحثةا
استخدام الرسوم المتحركة یساھم على نحو فعال في إثارة الدافعیة 

، مما یؤدى لرفع امكانیاتھم في التعبیر الفنى، والرغبة لدة األطفال
وإن ، فأوصت الباحثة القنوات المتخصصة بالبث الموجھ لألطفال

فیھیة فنیة تنمى لدى الطفل عنصر التخیل تكون أھدافھا ثقافیة تر
باإلضافة إلى التسلیة ، واإلبداع واالبتكاروالخبرات والمھارات

واإلمتاع على أن تكون مناسبة للمرحلة العمریة التى ینتمى إلیھا 
  .الطفل

بتوضیح مدى تأثیر ) Hassan)2013واھتمت دراسة حسن 
والتعرف ، طفالمشاھدة برامج الرسوم المتحركة على سلوكیات األ

ً على سلوك األطفال ومن أھم النتائج ، على أكثر العوامل تأثیرا
وجود عالقة قویة بین العنف في برامج الرسوم المتحركة وبین 
سلوك األطفال وذلك العتبار العنف في برامج الرسوم المتحركة 
من أھم العوامل المؤثرة على سلوكیات األطفال في البیئات 

ھناك عالقة قویة بین مشاھدة برامج الرسوم ، المدرسیة والصفیة
كما یوجد تأثیر قوى لشبكة ، المتحركة وبین سلوكیات األطفال

الرسوم المتحركة على األطفال الذاھبین إلى المدارس وذلك من 
خالل اسلوب الحیاه وخلع المالبس وسلوكھم العدوانى والعنیف 

  .ولغتھم
والتنمیة في دیسمبر  في دراسة أصدرھا المجلس العربي للطفولة

مجلة ، أبطال الكرتون، القدوة الحسنة في حیاة أبنائنا( م2004
أشارت أن برامج ) تربیة وتعلیم الطفل، المملكة العربیة السعودیة

ً على األطفال ، الرسوم المتحركة المستوردة معظمھا تؤثر سلبا
 وال حتى تعالیم الدین، لكونھا التعكس الواقع وال القیم العربیة

على إعتبار أن ھذه البرامج تأتي حاملة لقیم البالد التى ، اإلسالمى
  .وتعكس ثقافتھا، أنتجتھا

وأشارت في ذلك أن تردید األطفال لأللفاظ والعبارات التى 
واألصوات التى تصور ، وكذلك تقلید الحركات، یسمعونھا
أو حیوانات ،إضافة إلى تقلید بعض اللھجات ، شخصیات

  .وكھا وأزیائھاوالشخصیات في سل
تأثیر مشاھد العنف في " عریبى مسعودة " وقد أوضحت دراسة 

أن "م 2015سنوات  9-8أفالم الكرتون على سلوك الطفل مابین 
المدة الزمنیة التى یقضیھا الطفل في مشاھدة التلفاز ھى ثالث 

 –سبایستون ( ومن أھم القنوات التى یفضل الطفل رؤیتھا ، ساعات
ومن حیث نوعیة أفالم )قنوات أخرى – 3سب  أم بي –كرتونیو 

فكاھة  –مغامرة  –ریاضة  –أكشن ( الكرتون التى یحب مشاھدتھا 
  )وضحك

 –ناروتو  –غامبول ( أما نوعیة األفالم التى یحب الطفل مشاھدتھا 
أفالم  –وقت المغامرة  –القناص  –الجاسوسات  –ریمي  –كونان 

  )رسوم متحركة أخرى
سبیدرمان  –غامبول ( رتونیة التى یحبھا الطفل أھم الشخصیات الك

 –كابتن ماجد  –القناص  –الجاسوسات  –بیكاتشو  –كونان  –
( الصفة التى یحبھا في الشخصیة الكرتونیة  -سالم دانك  –باتمان 

أماالشخصیة )تساعد الضعفاء  –ال تھزم أبدا  –قوة خارقة  –ذكیة 
شعور الطفل ، )انسانیة  –ة حیوانی –آلیة ( الكرتونیة التى یفضلھا 

المتعة  –القوة  –الفخر ( عند مشاھدتھ لشخصیة كرتونیة یحبھا 
 –الغمیضة  –الكرة ( ومن بین األلعاب التى یحب أن یلعبھا ...) 

  .المصارعة –الدمي 
  :Cartoonالرسوم المتحركة  

ھي عبارة عن رسومات متتابعة ذات تغیرات طفیفة متعددة 
أبو ( التصویر والعرض على شكل فیلم سینمائيومرتبة لغرض 

وھي مجموعة من الصور التي تمر بسرعة معینة ) 2001الحسن، 
حیث أن الصورة بھا حركة معتمدة على ، لتخدع العین البشریة

من  1/20والصورة تظل ثابتة على العین بمقدار ، الخداع البصرى
ج أفالم سنیمائیة وھو كذلك أسلوب فنى إلنتا، الثانیة ثم یتم تبدیلھا

ً من تسجیلھا بآلة  یقوم فیھ منتج الفیلم بإعداد رسوم للحركة بدال
ویستدعي إنتاج فیلم للرسوم " التصویر كما تبدو في الحقیقة 

ً تلو اآلخر، المتحركة ، تصویر سلسلة من الرسوم أو األشیاء واحدا
ً من الرسوم ً واحدا . بحیث یمثل كل إطار في الشریط الفیلمي رسما

ویحدث تغییر طفیف في الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم 
  .تصویره من إطار آلخر

وعندما یدار الشریط في آلة العرض السنیمائي تبدو األشیاء وكأنھا 
  ).2000جلوكسمان،(تتحرك 

الرسوم المتحركة ھي برامج معتمدة في تنفیذھا على رسوم یتم 
وكل ، الحقیقةعرضھا بصورة متتابعة وتحریكھا لتبدو حركتھا ك

وھى في ، رسمة من تلك الرسوم تعبر عن شخصیة أو فكرة معینة
واقع األمر ثابتة، ویتم تصویرھا على فیلم عادى بحیث الیتعدى 

من الثانیة من زمن ) 1/24(الفارق بین الصورة والتي تلیھا 
 ً الحركة فتبدو أمام المشاھد انھا متحركة بصورة طبیعیة وفقا

  ).2009محمد،( لنظریة بقاء الرؤیة
وتعرفھا موسوعة السینما أنھا تقنیة سینمائیة تسمح بإنشاء 
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فھى تعد أحد أنواع التحریك السنیمائي ، شخصیات وعالم خیالي
الصور، ، المنحوتات، الذي یعتمد على مبدأ بث الحیاه في الرسوم

وذلك بفضل تعاقب عدد من الصور المتتالیة بعض ، والدمي
د من الرسوم التي تمثل المراحل األشكال أو عن طریق عد

.( المتعاقبة للحركة معتمدة على مبدأ التسجیل صورة بصورة
  ).2005زعموم مھدى، 

  :  الطفولة
تعد الطفولة مرحلة مھمھ في نمو وتكوین شخصیة الطفل وتحقیق 
االنسجام األسري من حیث المساھمة في إدراك المسؤولیات 

والطفولة فترة ، في المستقبل والتقدم، ودفع عجلة التطویر، مجتمعة
من النمو تحتوى سلسلة متتابعة متماسكة من التغیرات التى تطرأ 

وبھذه السلسلة یصل الطفل إلى غایة واحدة ھى اكتمال ، على الطفل
فالنمو بھذا المعنى ال . وبدء انحداره، ومدى استمراره، النضج

خطوه إثر وال یحدث خبط عشواء، بل یتطور بانتظام ، یحدث فجاه
ویسفر في تطوره ھذا عن صفات عامة تحدد میادین ، خطوه
  ).28ص:2008الداھري، .( أبحاثة

ان مرحلة الطفولة المبكرة تعتمد في التعلیم على وسائل اإلعالم 
والطفل في ھذه المرحلة یقلد كل شیئ ، ومشاھدة الرسوم المتحركة

عتبرھا أمامھ من الشخصیات المعروضة التى تؤثر في نفسیتھ وی
ولذلك یحتم علینا كآباء ، الطفل أنھا الجانب المثالي واألجمل

وأمھات أن نحاول أن نستكشف عالم الطفل وما یلقى علیھ من 
ألن مایعرض على التلفاز ، معلومات وأفكار وأیدولوجیات

 )م2013ھیثم منصور ،.( سینعكس على سلوك أطفالنا وتصرفاتھم 
  :القیم الجمالیة 

اإلرشادات الجمالیة التي یتلقاھا الطفل من خالل ھي مجموعة من 
مشاھدتھ ألفالم الرسوم المتحركة التي یمثلھا في شخصیتھ وتؤثر 
في تذوقھ للجمال كالجمال في المضمون والشكل والتنسیق 

  .والترتیب وكل ما ھو جمیل
ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ماھو جمیل من ناحیة الشكل أو 

سیق ویتمیز األشخاص اللذین تسود عندھم ھذه القیم التوافق والتن
  .الخ.. بالفن واالبتكار وتذوق الجمال

ً لطبیعة المرحلة العمریة التي یمر بھا طفل الروضة  ونظرا
أھمیة ) م2012قربان (یؤكد ، باعتباره في سنین حیاتھ األولى

مع ، استثمار ھذه المرحلة لتنمیة المفاھیم على اختالف أنواعھا
اه اتفاقھا مع خصائص النمو العقلي واالجتماعي لطفل مراع

باإلضافة إلى استخدام األسالیب المناسبة الستیعابھم ، الروضة
، وبرامج الرسوم المتحركة، والتمثیل، كبرمجیات الوسائط المتعددة

  .واألسالیب التطبیقیة، والقصص المصورة
وافد تعتبر الرسوم المتحركة وأفالم الكارتون والعرائس من ر

 ً ً ونفسیا وعقلیا وتطویر ملكاتھ ، تربیة الطفل وتنشئتھ اجتماعیا
وغرس القیم المستھدفة من وراء عملیة التنشئة ، وتھذیبھا

كما أنھا تعطى للطفل فرصة ، وتنمیة مھاراتھ الذھنیة، االجتماعیة
، لالستمتاع بطفولتھ وتفتح مواھبھ ونسج عالقاتھ بالعالم من حولھ

ً في وجدان وتؤثر مسلسالت وأ ً بالغا فالم الكارتون وغیرھا تأثیرا
ألن الصورة ، الطفل إلى الحد الذي یحقق معھا حالة تماثل قصوى

المتحركة المصحوبة بالصوت في المراحل المبكرة للطفل تتجاوب 
مع الوعى الحسي والحركي لدیھ وتحت استجابات معینھ في 

شیاء من إدراكھ تساھم فیما بعد في تشكیل وعیھ وتصوره لأل
ألنھ یختزنھا وتصبح رصیده الثقافي والوجداني ، حولھ

ولكن الصورة والرسوم لیست مستقلة عن األبعاد ، والشعوري
الثقافیة وعن الھویة الحضاریة فالصورة في نھایة األمر وسیلة 

  .تبلیغ وأداه توصیل وجسر بین الطفل والرسالة المحمولة إلیھ 
ن خالل مخاطبتھا للخیال بشكل فتأتي أھمیة الرسوم المتحركة م

ولذلك قد سعت المؤسسات ، وھو ما یعشقھ األطفال، أساسي
التربویة إلى استثمارمیزات الرسوم المتحركة وجعلھا وسیلة 

  .و لتحقیق األھداف التربویة، تعلیمیة
تمتاز الرسوم المتحركة بأنھا قابلة للفھم واالستیعاب بسھولة 

ومشوقة للمتعلمین األطفال،  وھذا كلھ یجعلھا جذابة، وسرعة
  ).م2005، سلطان(وبالتالي إمكانیة توظیفھا في العملیة التعلیمیة 

وتكسبھم ، وقد تسھم الرسوم المتحركة في النمو األخالقي لألطفال
ویمكن أن ، كما تساعدھم في النمو اللغوي، القیم المرغوب فیھا

ً على تحقیق االستقرار  االنفعالي تعمل الرسوم المتحركة أیضا
كما تساعدھم ، والقلق والغضب، وتخلیصھم من الخوف، لألطفال

  ).م1993، مكي(في فھم البیئة االجتماعیة واالقتصادیة
عناصر اللون والحركة والصوت والصورة في برامج توفریساعد  

المتعددة  بالمعارف والمھاراتل الرسوم المتحركة في تزوید األطفا
؛ وتثقیفھم وتوسیع آفاقھم الفكریة، لاـة األطفـى توعیـعلل كما تعم

ة للجوانب ـوم المتحركـسررامج الـبل تناول وذلك من خال
الشدیفات (االجتماعیة والدینیة واالقتصادیة والصحیة وغیرھا 

  ).م2006
باعتبارھا ل في شخصیة الطفكبیر أثر لھا لرسوم المتحركة او

والمفاھیم والقیم المعلومات ل المنظمة التي تنق، ةـر البیئیـأھمالعناص
األفالم المتحركة كلما بأن  علما، بصورة متسلسلة وقصصیة

شیر الدراسات ـث تـوى حیـد وأقـكانت قصیرة كلما كان تأثیرھا اش
ھناك خمس حاالت ل آالف طفل عشرة العلمیة أن من بین ك

ویكون ، یقومون بتقمص شخصیات الكرتون وما یشاھدونھل ألطفا
على متابعتھم ھتم بأبنائھا وال تحرص ھؤالء األطفال من أسر ال ت

الصحیحة ة ـما یشاھدونھ كوسیلة جیدة إلكسابھم المعلومل حو
  ).م 2003النعیمى (

ً لألثر الذي تتركھ الرسوم المتحركة والذي یتعلق بالجوانب ، ونظرا
فإن دراسة أثر الرسوم ، المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة لألطفال

مفاھیم علمیة ضرورة تربویة المتحركة على اكساب األطفال 
 .وحضاریة أمر ھام جدا 

وتوضیح العالقة ، یؤدى تعلم المفاھیم إلى ربط الحقائق العلمیة
وفي األنظمة المعرفیة العلمیة ، بینھا في النظام المعرفي الواحد

وتساعد ، المختلفة، وقد یؤدى ھذا الى إیجاد منھج تكاملي للمعرفة
لمواقف التعلیمیة المختلفة في المفاھیم العلمیة في تصمیم ا

التدریس، فھي الوحدات األساسیة في بناء واختیار األنشطة 
ولذلك یمكن االستفادة من ) م2002بوقس (التعلیمیة والتعلمیة 

الرسوم المتحركة عند عمل مناھج تعلیمیة وبث القیم والمفاھیم 
  .لألطفال من خاللھا 

ھو من أھداف ، وتنمیتھاان تكوین المفاھیم العلمیة لدى األطفال 
التدریس العامة في المرحل التعلیمیة جمیعھا، ویتطلب تدریس 
ً یتناسب وسالمة التكوین الصحیح  ً مناسبا ً معینا المفاھیم أسلوبا

  ).م2001علیمات،أبو جاللة، (للمفاھیم العلمیة عنھ األطفال 
فإنھ یتطلب ، ونظرا لألثر الكبیر الذي قد تحدثھ الرسوم المتحركة

من برامج التلفاز ي ما تعرضھ على شاشات ـأن تنتقل الدون م
على قد تؤثر ا تحویھ ـة بمـن الرسوم المتحركألذلك ، للألطفا

ن ـر مـفكثی، ل وقیمھ وعقیدتھ وفطرتھ السلیمةمعارف الطف
إلى اآلثار السلبیة للرسوم المتحركة على الباحثین یشیرون 

 . لاألطفا
وكیمون وھو أحد أفالم الرسوم البل فإن مسلسفعلي سبیل المثال 

مما ، بعض حلقاتھ العنف بدرجة كبیرةى ـقد سیطر علالمتحركة 
ً ، انعكس على سلوكیات بعض األطفال كما لعب المسلسل دورا

ً في عملیھ الترویج الخفي لقیم تنافي القیم الدینیة واالجتماعیة ، بارزا
ً على میزانیة األسر وإرھاقھا لحرص األ طفال كما أنھ أثر سلبا

وشراء المستلزمات المدرسیة ، على شراء البطاقات واللعب بھا
فبعض ، وأدوات الزینة التي رسم علیھا البوكیمون، والملبوسات

ً قد یكون لھا تأثیر  ً جیدا برامج الرسوم المتحركة التي تعد إعدادا
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  ).م2002راشد (إیجابي على األطفال 
مور التي تسھل ولعل تعلق األطفال بالرسوم المتحركة من األ

مالحظتھا ،إذ إنھم یحرصون على متابعة شخصیاتھا المتحركة 
الناطقة سواء أكانت من عالم اإلنسان أو الحیوان أو الجماد التي 

إضافة إلى اللون ، تمت معالجتھا الفنیة باإلیقاع والحركة السریعین
والصوت بغرض توضیح بعض األمور للطفل وتعریفھ بھا، وھذا 

ً .ینفعھ في البیئة الواقعیة المحسوسة المحیطة بھ قد یضره أو  ونظرا
لھذه المكانة التي تحتلھا الرسوم المتحركة لدى األطفال وإقبالھم 

فلقد بدأت معظم محطات التلفزة في دول ، على مشاھدتھا ومتابعتھا
العالم تھتم ببرامج األطفال على اعتبار أن األطفال ھم محور األمل 

وألنھم یعتبرون أن االستثمار في ، األفضلفي تحقیق المستقبل 
مجال رعایتھم وتربیتھم وتنشئتھم من أھم االستثمارات على وجھ 

وقد یقاس ، اإلطالق لسبب بسیط وھو أن طفل الیوم ھو رجل الغد
ولذلك فإن ، مقدار تقدم الدولة وتحضرھا بمدي عنایتھا بأطفالھا

ً ال محطات التلفزة العربیة األرضیة والفضائیة  تكرس لھا حیزا
یستھان بھ من الفترات المخصصة لألطفال وبرامجھم خالل 

فمثالً ، ال بل إن بعض المحطات أنشأت لھذا الغرض فقط، دورتھا
 :ھناك قنوات خاصة باألطفال من مثل 

ART teens MBC3 & Aljazeera Children- Space 
toon  وغیرھا. 

ما یناسب ھذه الفئات  لذا فقد تنبھت العدید من الدول الى عرض 
وإلى ما یخاطب وجدانھم ویشبع رغباتھم في ، العمریة المختلفة

، مختلف المیادین الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة
( وكذلك المیادین العلمیة، والسیما ما یناسب فئة األطفال العمریة 

  ).م2004، العلي
رامج األطفال التي بما أن الرسوم المتحركة تعد واحدة من أھم ب

ً في جذب األطفال وشد ، یعرضھا التلیفزیون ً كبیرا فإن لھا دورا
ما مدى : وذلك من شأنھ أن یقودنا إلى عدة تساؤالت ، انتباھھم

أفالم الكارتون على األطفال ؟ وما ھي السلوكیات التي قد یكتسبھا 
األطفال من مشاھدتھم لھذه األفالم وكیف یمكن لألھل تجنب 

الطفل العنیفة والسیئةالتي أكتسبھا الطفل من مشاھدتھ ألفالم  عادات
  .الكارتون أو الرسوم المتحركة؟

 :نقاط أساسیة یجب التركیز علیھا 
  .الطفولة ھي فترة تھیئ اإلنسان الستقبال القیم و العقائد  -1
ُوُق الكبار -2 بسبب مستوى ، األطفال یتأثرون بما یرون بنسبة تَف

  .المحدودة وقلة تجربتھم  قدراتھم العقلیة
بناء أساس قوي للفرد المسلم لھ أھمیة كبیرة وبھذا نتمكن من  - 3

غرس العقیدة الصحیحة التي یستطیع معھا الطفل نقد وصد ما 
  .یخالفھا عندما یكبر 

ما یكتسبھ الطفل من قیم و عقائد لھ أثر عظیم في تكوین  -  4
  .شخصیتھ بحیث ال یمكن إغفالھ

التي ترتبط بفكر الطفل عن هللا تعالى في طفولتھ ستبقى  العقیدة - 5
  .وتعلق وترسخ وسیقوم علیھا بناء عقدي سلیم 

كلما بدأنا بتقویم االنحرافات العقدیة مبكرا زادت أمامنا فرص   - 6
  .اإلصالح 

یوجد في وسائل اإلعالم المتعلقة بالطفل ما ھو جید وما ھو   - 7
ار وسائل اإلعالم في أفكارنا فمن المھم جدا تتبع آث، رديء

  .وخاصة ما یتعلق بالطفل المسلم ، وسلوكنا
 :األھداف التي یجب أن تشملھا الرسوم المتحركة للطفل

 .أن تتضمن القیم اإلسالمیة .1
ً أعمق لعالمھ ، أن تجعل الطفل یكتسب معرفة أشمل .2 وفھما

 .المادي واالجتماعي
وإحساسھ بقیمتھ ، أن تؤكد فیھ احترامھ لذاتھ ورضاه عنھا .3

 .وجدارتھ باحترام اآلخرین
ً من المھارات .4  .أن تساعد في أن یتعلم مزیدا
أن تنمى فیھ الشعور باالنتماء والحب وتقدم لھ االتجاھات  .5

 .والمیول والسلوكیات السویة
 .أن تستخدم اللغة العربیة الفصحي .6

  :ممیزات أفالم الرسوم المتحركة
لفنون خطیرة التأثیر ألنھ إن فن الرسوم المتحركة یعتبر من ا .1

یعطى الفنان أو الرسام إمكانیات غیر محدودة تتیح لھ الفرصة 
لالنطالق بخیال الطفل فیحلق بھ في عوالم غریبة وقد تكون 

 .خیالیة وغیر متوقعة 
تعتمد على الخیال أكثر من اعتمادھا على الواقع مما یجعلھا  .2

قتنع بھا سھلة التأثیر على الطفل فتجسد لھ الشخصیات وی
وقد تدفع الطفل للخوف أو الحب أو ، ویتحمس لھا ویتوحد معھا

الكره وھى عواطف ال تستطیع وسائل االتصال األخرى أن 
 .تولدھا بسھولة

تمتاز بالصورة المعبرة واأللوان الجذابة والقصص المشوقة  .3
والبطوالت الخارقة والطفل بطبیعة مرحلتھ یحب كل ذلك كما 

 .عة العملیات العقلیة واالنفعالیة عند الطفلأنھا تتناسب مع طبی
بالرغم من أنھا خیالیة لكنھا قد تستمد شخصیاتھا من الواقع  .4

كاإلنسان والحیوان والجماد ثم یتم استنطاقھا بشكل فیھ خروج 
 ً ً خاصا  .عن المألوف مما یعطیھا سحرا

  :أثر أفالم الرسوم المتحركة في تنشئة الطفل
متحركة في تنشئة الطفل البد أن نعلم لكى نعرف أثر الرسوم ال

، أنالرسوم المتحركة ھي من العناصر التي یتعلم الطفل من خاللھا
بدأت أطفالنا أمام أعداد ، وأمام الكم المتزاید من البرامج الموجھة

  . كبیرة من أمثلة أشخاص الرسوم المتحركة الخیالیة
طفل وتنشئتھ إن أفالم الرسوم المتحركة تساعد على تطویر عقلیة ال

 ً ً وذھنیا ً واجتماعیا وتسھم في تنمیة مھارات الطفل ، نفسیا
االجتماعیة وتحرك لدیھ الوعي الحسي والوجداني والثقافي مما 

  ..یختزنھ منھا
بما أن مرحلة ریاض األطفال تمثل المرحلة التمھیدیة قبل دخول 
الطفل للمدرسة وھي مرحلة اإلعداد المسبق للطفل بالنسبة لحیاتھ 
الدراسیة المقبلة نجد عملیات التخطیط في ھذه المرحلة یجب أن 

فھو في ھذه ، تقوم على أساس تمھید الطفل للمراحل القادمة
المرحلة بحاجة إلى توفیر المناخ المالئم الذي یكشف عن قدراتھ 
ومواھبة ویساعد على التفكیر المنظم الھادف ویعتنى بصحتھ 

  )م2006، أحمد ومحمد(ة الجسمیة والنفسیة العنایة الالزم
الرسوم المتحركة ھي من أول العناصر التي یتعلم الطفل من 

وقد ظھرت الرسوم المتحركة في جمیع وسائل اإلعالم ، خاللھا
ً عن األلعاب التلفزیونیة ، المرئي والمقروء، والمیدیا بأنواعھا فضال

أو الدمي أو الصور التى تنتشر على حقائب األطفال المدرسیة و 
  .وغیرھا ، ساتھم وأقالمھم وثیابھمكر

والیوم لم ، )إن رواة القصص یحكمون المجتمع(یقول افالطون 
فرواه القصص لدیھم تأثیر ھائل على العالم وكیف ، یتغیر أي شيء

لذلك یجب تعزیز وتنمیة ثقافة الھویة العربیة باإلنتاج ، نراه
 ً ً ومادیا ً وفكریا لك عن وذ، والنھوض المباشر بكل الطرق فنیا

طریق أفالم الرسوم المتحركة الروائیة الطویلة التي تخاطب الطفل 
  العربي 

  :إیجابیات مشاھدة الرسوم المتحركة بالنسبة لألطفال
  :تفید الطفل في جوانب عدیدة منھا 

عوالم جدیدة لم ، تنمى خیال الطفل .1 وتغذي قدراتھ ألنھا تنقلھ إل
 .تخطر على بالھ

الرسوم المتحركة أسالیب مبتكرة في یتعلم الطفل من مشاھدة  .2
 .التفكیر

تعملعلى تزوید الطفل بمعلومات ثقافیة منتقاه وتسارع بالعملیة  .3
التعلیمیة، فبعض أفالم الرسوم المتحركة تسلط الضوء على 

فیكسب ، فیعطى الطفل معلومات وافیة، بیئات جغرافیة معینھ
 .الطفل معارف متقدمة في مرحلة مبكرة
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ً ال یجدھا تقدم الرسوم ا .4 لمتحركة للطفل لغة عربیة فصیحة غالبا
تیسر لھ تصحیح النطق وتقویم اللسان ، في المحیط األسري

كما أنھا تعطیھ طالقة ، وتجوید اللغة، وتقدم لھ مفردات لغویة
ً غیر مباشر في نمو الطفل ، في الكالم فاللغة تسھم اسھاما

 .المعرفي
لھ غرائز عدیدة  تلبى بعض احتیاجات الطفل النفسیة وتشبع .5

ً ، مثل غریزة حب االستطالع فتجعلھ یكتشف في كل یوم جدیدا
و غریزة المنافسة والمسابقة فتجعلھ یطمح للنجاح ویسعى 

على اآلباء استغالل ما یقدم في بعض تلك األفالم في و .للفوز
تربیة الطفل وتنشئتھ التنشئة االجتماعیة ألن األطفال یمیلون 

أكثر من اللفظیات، التي تكون في إلى تصدیق المرئیات 
ألن نموھم ، والسیما في سنواتھم األولي، األغلب جافة ومنفردة

العقلي لم یصل بعد إلى إدراك المجردات اللفظیة التي 
لذلك فالمرئیات الجمیلة باللون والصورة ھي أكثر ، یسمعونھا

ً في معارفھم وخبراتھم وبالتالي في تعدیل اتجاھاتھم  أثرا
 .وسلوكیاتھم وقیمھم

واألمانة، واالعتماد على ، والصداقة، التعاون(غرس قیم  .6
 ).ومساعدة اآلخرین، النفس

طاعة ، دعم مفاھیم الدین اإلسالمي(القیم االیجابیة مثل  .7
الصدق، الصبر ، الشجاعة، احترام الكبار واألھل، الوالدین

ب المنافسة الشریفة، التفكیر الجید والسلیم، ح، واالجتماع
 )عمل الفریق، القدرة على حل المشكالت، العمل

تنظیم ، شكر اآلخرین، رد التحیة(أنماط سلوكیة ایجابیة  .8
 )الحفاظ على البیئة، الوقت

 ...)النظافة، النظام، الترتیب(  العادات الحسنة .9
 :سلبیات افالم الرسوم المتحركة .1
فالطفل یفضل ، مثل سلبیات التلفاز وھى التلقي ال المشاركة .1

 .مشاھدة األحداث واألعمال على المشاركة فیھا 
اعاقة النمو المعرفیوالطبیعي وذلك أن المعرفة الطبیعیة ھي أن  .2

ً حواسھ كلھا ویختار ویبحث ، یحرك طلب المعرفة مستخدما
 .فتقدم المعرفة دون اختیار وال حركة، ویجرب ویتعلم

الن ، خطر الرسوم المتحركة في التحصیل الدراسي قوى جدا .3
یتفرج على ، الطفل یقضى مدة طویلة من الزمن أمام الشاشة

، الرسوم المتحركة فال یستطیع التركیز وال مذاكرة دروسھ
 .وإنجاز واجباتھ المدرسیة

وال یعمل على شحذ ، یكتفى من حواس الطفل بالسمع والرؤیة .4
فال یعلمھ كیف تنتقل من ، ھذه الحواس وترقیتھا عند الطفل

ماع الفعال، ومن الكلمات والعبارات إلى السماع المباشر للس
 .ثم إلى األحاسیس والخلجات، اإلیماءات والحركات

الجلوس لفترات طویلة بدون حركة واستدامة النظر لشاشة  .5
 .التلفاز لھا أضرارھا على جھاز الدوران والعینین

تقلیص درجة التفاعل بین أفراد األسرة فیتوقف الطفل من  .6
 .عد على تنمیة العزلة االجتماعیةالتخاطب مع أسرتھ، ویسا

ً مفاھیم عقدیة وفكریة مخالفة لإلسالم یستخدمھا  .7 تقدم أحیانا
ً تتعمد بعض الرسوم ، دعاة الباطل في بث أفكارھم واحیانا

 .المتحركة إلى السخریة من العرب والمسلمین
ً تتناول موضوعات العنف والجریمة .8 لتوفر عنصري ، احیانا

ن یضمنان نجاح الرسوم المتحركة في اإلثارة والتشویق اللذا
فھي تشد األطفال وتروعھم ثم یعتادون علیھا ، سوق التوزیع

ً ثم یأخذون في االستمتاع بھا وتقلیدھا  ..تدریجیا
الطفل عندما یشاھد فیلم رسوم متحركة من إنتاج الحضارة  .9

ًیضحكھ ویفرحھ فحسب، الغربیة ً مسلیا بل ، ال یشاھد عرضا
ً ینقل ل ً متكامالً من أفكار الغربیشاھد عرضا ً ثقافیا ، ھ نسقا

ً على عقیدة األطفال  ً كبیرا فتشكل الرسوم المتحركة خطرا
ومن معالم ھذا الخطر زعزعة العقیدة، حیث یجد ، المسلمین

وھذا یؤثر ، األطفال متعة خیالیة عظیمة في الرسوم المتحركة
ً في الحال واالستقبال  .سلبا

في كالمھا ، یات في كل شيءیمیل الطفل الى تقلید الشخص .10
، وفى سلوكھا وتصرفاتھا، وفى لباسھا وھیئتھا، وحركاتھا

فیسرق ویحتال ویخادع ویكذب ویعتدى على الغیر ویسخر 
ویتسم بصفات مثالألنانیة والحقد والكراھیة وحب االنتقام ، منھ

نموذج ) وسلسلة توم آن جیري(وغیرھامن أمراض القلوب 
 .لذلك

لسلوكیة السلبیة إن لم ننتقى ألطفالنا نوعیة القیم واالنماط ا .11
 .الرسوم المتحركة التى یشاھدونھا

 .إضاعة الوقت اذا زادت عن الحد المسموح بھ  .12
، عدم المباالة، السرقة، تدمیر األدوات( أنماط سلوكیة سلبیة  .13

التعامل مع الكالب، ، عدم االحترام والتقدیر، الخوف والرعب
، كلمات نابیة، األوالد والبنات صداقة، القسوة على األطفال

الموسیقى، التقلید ، القتل، الرقص، االختالط، الخیانة والخداع
 ...) ، األعمى

 ...)الغیرة، الغرور، األنانیة، الكذب، االتكالیة( قیم سلبیة  .14
  :معاییر عرض الرسوم المتحركة

  :المعاییر العالمیة للرسوم المتحركة: أوالً 
معاییر  (NAYC)معاییر الھیئة الوطنیة لتعلیم الـأطفال  .1

 :عالمیة لفھم األطفال للمادة اإلعالمیة، ونلخصھا بالنقاط التالیة
المحتوى الذي یوجھ للطفل سواء كان جید أو سیئ أو  .1

 .حتى قبیح یحتاج من الطفل مجھود عقلي حتى یفھمھ
ة األطفال یختلفون في فھم ما یروه في المادة المعروض .2

 .من خالل الرسوم المتحركة
 .یطبق األطفال مایروه بطرق مختلفة .3
 .یحتاج األطفال لوساطة البالغین في عملیة فھم المعني .4
فاألطفال یبنون األفكار ، یختلف تفكیر الطفل عن البالغ .5

 .بناء على مستوى نموھم
الیمكن زرع فكرة في عقل الطفل عن طریق شرحھا  .6

ق بناء األفكار في ذھنھ حسب فھم البالغ لھا بل عن طری
عن طریق ربط المعلومات الجدیدة بالحصیلة الموجودة 

 .لدیھ
الحوار مع الطفل یجب أن یقوم على األخذ والعطاء في  .7

 .الطرح
یجب أن ال یتشابھ موقفین وإن كانا ضمن نفس السیاق  .8

 ) (Helping Children,2013.(لتعلیم الطفل
كمعاییر عالمیة  (FCC)اإلدارة الفدرالیة لوسائل االتصال  -ب

ً مقره من قبل الكونجرس األمریكي كذلك لتكون ضمن  أیضا
  :معاییرھا ملخصة بالنقاط التالیة

  :معاییر خاصة بالمحطات التلفزیونیة وتلخص بالنقاط التالیة: أوالً 
المحطات ملزمة ببث برامج ھادفة لمدة التقل عن ثالثة  .1

 .ساعات في الیوم
باء والعمالء بمعلومات أولیة عن المحطات ملزمة بتزوید اآل .2

 .البرامج الھادفة وموعد بثھا
 ً معاییر خاصة بالبرامج التلفزیونیة لتلبیة احتیاجات الطفل : ثانیا

كالعاطفیة واالجتماعیة واإلدراكیة والخاصة بذكائھ وتلخص 
  :بالنقاط التالیة

 .الھدف االسمي ھو تلبیة االحتیاجات التعلیمیة واإلعالمیة .1
 .دقیقة على األقل 30العرض یجب أن التقل عن مدة  .2
ً والعاشرة  .3 وقت البث یكون في الفترة مابین السابعة صباحا

 ً  مساءا
 .البرامج التلیفزیونیة یجب أن یعاد بثھا ضمن مواعید منتظمة .4
5.  ً البرامج المعدة لألطفال یستوجب أن تكون معدة خصیصا

 .لتعلم الطفل
(Children's Educational Television,2013) 

  :ثانیاً المعاییر العربیة للرسوم المتحركة
تصمیم وتنفیذ برامج خاصة تعلیمیة وتربویة ومعرفیة موجھھ  .1

 9-6/ماقبل المدرسة( لألطفال في جمیع مراحلھم العمریة
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 ).سنة 13-10/سنوات 
عدم احتواء البرامج على مشاھد أو حوارات أو تعلیقات  .2

من عبارات غیر مھذبة أو غیر تخدش الحیاء العام أو تتض
 .محتشمة أو توحى بذلك

التزام الرسوم المتحركة بالتحذیر والتنبیھ من خطر االنحراف  .3
 .على األطفال والناشئة

عدم مساس الرسوم المتحركة المعدة بالحقائق التاریخیة  .4
وخاصة فیما یتعلق بتاریخ ، ،وتحویرھا ألى غرض كان

 .عربياألمة اإلسالمیة وبلدان الوطن ال
عدم إظھار الرسوم المتحركة للمسكرات والمخدرات  .5

 ً ً وأخالقیا  .والعالقات المثلیة والمحرمة دینیا
تھتم برامج الرسوم المتحركة بإبراز حقوق المرأة والطفل  .6

 .ذوى االحتیاجات الخاصة
تبتعد برامج الرسوم المتحركة عن التشجیع على الفساد  .7

تباحة المال العام االجتماعیواألخالقي وإبراز مساوئ اس
 .والرشوة والسرقة واالحتیال

عدم تضمین برامج الرسوم المتحركة مایدعو إلى تصدیق  .8
الخرافات والشعوذة والسحر ومجابھھ ھذه المظاھر بالمنطق 

  ). 2015خدیجة سمیح إبراھیم القالف، ( العلمي السلیم
أن التفكیر االبداعي یمنح األطفال الفرصة ) 2013(یري السید 

  :حقیق عدد من المخرجات اإلیجابیة على النحو التاليلت
 .تنمیة قدراتھ إلى أقصى حد ممكن .1
 .إثبات قدرتھ على التفكیر المتواصل .2
 .التعبیر عما یجول في خاطرة .3
 .اكتشاف قیمة األشیاء .4
 .تنمیة مھارات متعددة  .5
 .فھم ذاتھ وفھم اآلخرین واستیعاب ثقتھم .6
للتغیرات السریعة في مواجھھ التحدیات وتلبیة االحتیاجات  .7

  .العالم
علینا استثمار أفالم الرسوم المتحركة كشكل فني محبب ولیس فقط 

  .لمجرد الترفیھ وبث القیم من خالل صدیق یتفق ویرشد ویوجھ 
ومشاھدة العنف في ، إن الطفل یحب الصورة الجمیلة ویكره الشر

ض والذي بدوره یثیر العنف في سلوك بع، أفالم الرسوم المتحركة
وإلى ، وتكرار المشاھد تؤدي إلى تبلد اإلحساس بالخطر، األطفال

قبول العنف كوسیلة استجابة تلقائیة لمواجھھ بعض مواقف 
ویؤدى ذلك إلى اكساب ، وممارسة السلوك العنیف، الصراعات

إذ إن تكرار أعمال العنف ، األطفال سلوكیات عدوانیة مخیفة
واألفعال ضد القانون ، مةالجسمانیة واألدوار التي تتصل بالجری

  ).3،ص2010الغامدى،.( یؤدى إلى انحراف األطفال 
    :األثر اإلیجابي ألفالم الرسوم المتحركة على األطفال ھى 

 :األثر اإلیجابي ألفالم الرسوم المتحركة في اللغة .1
مع ، في كون الدوبالج قد اعتمد على اللغة العربیة الفصحى

الذي یسمح للعربیة الفصحى أن ، االنتشار الواسع لتلك األفالم
تنتشر معھ، وقد اختارت معظم شركات الدوبالج اللغة العربیة 

ً ، الفصحى   .باستثناء بعض الشركات اللبنانیة سابقا
األثر اإلیجابي ألفالم الرسوم المتحركة في تنمیة الحس  .2

 :الجمالي
من خالل اللون ، فقد اسھمت في مجال تنمیة الحس الجمالي

  :والكلمة
 :تنمیة الحس عن طریق اللون  .أ 

ومفردات ، من خالل األلوان الزاھیة المنتقاة لمالبس الشخصیات
أو ، وشوارعھا، ومنازل المدینة، الصورة الخارجیة من أشجار

كما أن ظالل . ونحو ذلك، مفرداتھا الداخلیة من أثاث منزلي
ً من الحس الجمالي ً خاصا  .الشخصیات تعطى نوعا

 :عن طریق الكلمةتنمیة الحس الجمالي   .ب 
، من القضایا الجمالیة في أفالم الرسوم المتحركة ھي األنشودة

فالكلمات المتمیزة في األغنیة تثري الذوق الجمالي ، واألغنیة
ً سماعة، للطفل   .ویكمل ذلك باألداء الفني الجید، وتجعل لھ أذنا

 :األثر اإلیجابي ألفالم الرسوم المتحركة في تنمیة حب االطالع .3
ً في تنمیة حب االطالعإن أل ً كبیرا ، فالم الرسوم المتحركة دورا

وأھمیة ذلك تتجلي في كون تنمیة حب االطالع من حاجات 
لكي یتعرف على ما في ھذا الكون، ولكن ، الطفل المعرفیة

  .وھو یحتاج إلى خبرات جدیدة، خبرات الطفل محدودة
رفة فیأتي دور أفالم الرسوم المتحركة ونحوھا من مصادر المع

  .فتفتح لھ نافذه نحو كشف جدید، لدى الطفل
 :األثر اإلیجابي ألفالم الرسوم المتحركة في تعزیز القیم .4

قامت أفالم الرسوم المتحركة بدور إیجابي في تعزیز القیم 
فقد عززت غیر یسیر من القیم األصیلة في ، الصالحة

قیم یمكن لإلنسان أن یرتقي من خاللھا كتعزیز ، مجتمعاتنا
، والدعوة إلى حب الوطن، القات والروابط االجتماعیةالع

  .والحس الوطني
بالرغم ما تحملھ أفالم الرسوم المتحركة من عنف وصور إال أنھا 
تظل المادة األولى والمفضلة عند الطفل ألنھا تناسب سنھ وتفكیره 

فالطفل مجبور على حب الصورة المعبرة واأللوان ، ومیولھ
ق بقصص البطولة الخارقة فھى عوالم تختلف كما أنھ یتعل، الجمیلة

وتناسب إدراكھ وقدرتھ ، عن واقعة إال أنھا تشبع خیالھ من جھة
  .على الفھم من جھة أخرى

فھي تساھم إلى ، إن الرسوم المتحركة تمثل العالم الخاص للطفل
حیث یقبل على أنواع مختلفة من أفالم ، حد كبیر في تغیر سلوكھ

ل في طیاتھا صورا من العنف والعدوان تحم، الرسوم المتحركة
، وقیم سلبیة ال تنسجم مع ثقافتنا، الذى یرمز إلى القوة والشجاعة

البد على اآلباء أن یراقبون نوع الرسوم المتحركة التى یشاھدھا 
وذلك لتأثیرھا ، أبنائھم وال یحددون ساعات إال في أیام الدراسة

ختیاره یقبل علي فنجد الطفل حر في ا، على تحصیلھم الدراسي
فیتعرض للمشاھد ، الرسوم التى تعجبھ ویمیل إلیھا حسب طبیعتھ
تجعلھ یستوعب تلك ، المختلفة ولساعات طویلة ومن قناه الى اخرى

واكتساب المفاھیم ، المشاھد بشكل الشعورى أمام االمبااله األولیاء
ً ال یتجزأ منھ ، الخاطئة عن مفھوم القوة والشجاعة فتصبح جزءا

فیتقمص تلك الشخصیات وتنتمي ، ونموذج االعلى الذي یقتدى بھ
فیھ سلوكیات تقلیدا للبطل المفضل وتصبح جزء من شخصیتھ 

  .تحت توجیھ وتعزیز سلوكة من جماعة رفاقة
وإعادة بناء مجتمعات بأفكار منحطة ، زعزعة أفكار الفرد وتكوینھ

 ودون المستوى بطرق مدروسة وتخطیط كبیر، مخططات تھدف
إلى إعادة برمجة عقول بریئة لتكوین أجیال بعقیدة زائفة ال تخجل 

فقد یوجد وراء ) التحكم بعقل األطفال( وال تندم بغرض إفسادھا 
اعتناق األطفال لتلك األفكار أشخاص یحاولون تدنیس العقل 

من أخبث الوسائل التي استغلھا یھود ، البشري لمصالح خاصة
، یر مفھوم الحیاه الحقیقي ھو التلفازالماسونیة لطمس العقائد وتغی

 ً ً جعلناھا منھجا ً في حیاتنا وتعلمنا منھ أمورا ً ھاما فقد لعب دورا
 .لحیاتنا بدون أي شعور

قنوات رسوم متحركة عالم األطفال الخاص بھم من ھناك تتدفق 
البد أن یتفانى اآلباء في تربیة ، كل المعلومات الشاذة والغریبة

، اءلون بعد ذلك عن سبب انعدام أخالق أبنائھمأطفالھم حتى ال یتس
ً في  ولعدم معرفھ بعض اآلباء بما یخطط لھ األعداء ساھموا أیضا

وذلك بتشجیع أطفالھم على ، .تدھور أخالق أطفالھم عن غیر قصد
متابعھ أفالم الرسوم المتحركة لكى یرتاح من شغبھم وصراخھم 

ة بكل حب وشغف األطفال یشاھدون الرسوم المتحرك، في المنزل
  .غیر مدركین لتلك الرسائل التي یتلقاھا العقل الباطن
  ):األنمى( الرموز الماسونیة في أفالم الرسوم المتحركة 

برامج االطفال المستوردة من الیابان تركز على الفكر الماسوني 
  : وتعالج مواضیع ماسونیة غیر مألوفة للغالبیة 
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ومعظم افكارھا تطرح  كفكرة تناسخ األرواح والسحر األسود،
  .بشكل مبطن ومبھم

الرموز "  في نتائجھا برسالة الماجستیر" عال العملة "قامت 
واألفكار الماسونیة في برنامج الرسوم المتحركة األنمى الیاباني 

ً  gravity fall" یوغى یو وبرنامج الرسوم المتحركة  / نموذجا
  .دراسة تحلیلیة

تركز على الرموز " دیزنى" شركة أفالم الكارتون المنتجة من قبل 
إضافة ، الماسونیة وتحدیدا الرموز المرتبطة بدرجات الماسونیة

للتركیز على خطط الماسونیة الحالیة التى تمكنھم من السیطرة على 
العالم مثل الثورات االجتماعیة والنظام العالمي الجدید، مضیفھ أن 

أى األفكار والرموز تعرض بشكل واضح وصریح من غیر 
  .غموض 

التنظیم الماسونى من أبرز التنظیمات العالمیة التى تعمل بشكل 
سري وتعد نشاطاتھ من أعقد األسالیب الخفیة وأدقھا، فالماسونیة 
مصطلح اشكالیة اجتماعیة وسیاسیة لما یكتنفھ من غموض 
وشبھات ونشاطاتھ الخفیة بالطبع اجراء احترازى لعدم اخذ 

  .المجتمع لموقف متحفظ منھ
تھدف الدراسة الى الكشف عن سمات المضمون لھذه الرموز 
واألفكار واالستدالل بھا كوظیفھ من وظائف تحلیل المضمون على 
مدى ارتباط ھذه الرموز واالفكار الماسونیة بالدیانات والحضارات 

  .األخرى
وقامت بحساب زمن ظھور الرموز الماسونیة فقط على الشاشة في 

ظھرت بعض الرموز المرتبطة بدرجات و، حلقات عینة الدراسة
الماسونیة التى تضم " الشراینرز"مثل طربوش درجة : الماسونیة 

  ".االستاذ الماسوني" كل من حصل على درجة 
ورمز الجمجمة والعظام أحد أشھر الجمعیات الماسونیة التى تضم 

  .معظم النخب السیاسیة في امریكا
فتأتى من خالل لغھ الجسد وتتعدد طرق التعبیر عن ھذه الرموز 

والمالبس واالكسسوارات واألبنیة واالشكال المعماریة التى یتمنى 
الطفل ان یزورھا وتأتى الزخارف والرسومات والمنحوتات 

  .والتماثیل

  رموز الماسونیة

      

   

     
  

    
عین ) الدجال( صور العین التى ترى كل شیئ وعلیھا تاج الملك   قرارتنا تصنع في عقلنا الالواعىنبذه على العقل الواعى لنفھم أن 

  .اإللھ الذي ینتظرون قدومھ لیحمن العلم ویوحده تحت رایتھ
تؤثر الشخصیات الكارتونیة على الطفل تأثیرا كبیرا من حیث 

والسیما عندما تكون بعیده كل البعد عن بیئة ، الھویة واالخالق
 اكثیرو –مشاغبین ( فتظھر الشخصیات الكرتونیة بأنھم ، االطفال
  )الدراسة ونیرفض –الحركة 

وكذاك یظھر التأثیر السلبى على االطفال مثل العنف والجنس، 
یتعلم االطفال السحر والشعوذة، تصور بعض األفالم امكانیة احیاء 

فأصبحت الرسوم ، بین المالئكة والشیاطین وصراع، الموتى
منھا ترویج شخصیة استھالكیة تدر على  المتحركة صناعة الھدف
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  .صاحب الشركة األرباح الطائلة
ان ما یرسخ في ذھن األطفال عند الصغر مستحیل یتالشي عند 

دقیقة  20الجلوس اكثر من  البد ان یتحرك الطفل جسدیا ألن، الكبر
یتحرك بالعقل بذبذبات مخیھ للعقل والنفس  والعنف، یدمر المخ

  .فیدمر الجسم كلھ
 –قصھ الشعر (كما یظھر بالرسوم المتحركة حركات ایحائیة مثل 

تعود  –الجیر لفرید  –لبس فاضح . -حركة الجسم  -حركھ اللسان
األطفال على السلوك السیئ من امتھان المعلم وضرب 

سات الثالث تعمل على كما یحدث في فیلم الجاسو.....) للوالدین

فالولد او البنت یحصل لھم نضج مبكر وقد ) النضوج المبكر(
  .تحطم القیم وتصل بالطفل الى الشذوذ 

 ال توجد حركھ في الرسوم المتحركة  اال وتخزن في العقل الواعي
  .والالوعي ثم تطلع وتمارس وتكرر

 ونشغل، ونقضى اوقات كافیة معھم، یجب علینا أن نحفظ ابنائنا
أوقات فراغھم بالكتابة والتلوین واللعب في الطین وااللعاب 
وبرامج الكمبیوتر والرسوم الھادفة التي تنمى ملكاتھم وتسھل 

 .علیھم األمور الحیاتیة من التعالیم الدینیة والثقافیة واالجتماعیة

  ھیم وسحر وشعوذه وقتل وحبلقطات من شخصیات كارتونیة بھا عنف وتغییر مفا
  وجمیع اللقطات ال یمكن أن توجھ إلى األطفال صانعي المستقبل

      
  یلبس مالبس داخلیة وبجانبھ زجاجة منكر  یلبس مالبس بنات  حركات بنتبولد :شخصیة اسبونش بوب

      

      

      

      
 أمامَ  األطفال برامِج  صانعو یضعھا أنْ  ینبغي التي الخصائصِ 

 : وھي ،أعینھم
ِ أو إعادة إنتاج ما فیھ زرع الخوف في قلب  -1 البعد عن إنتاج

ً لتقبل ھذه المثیرات والتأثر  الطفل فھو في مرحلة مھیأ نفسیا
حیث أن الطفل من سنتین إلى خمس سنوات یخاف من ، بھا

 األشیاء الخیالیةالوحدة ومن النار ومن بعِض الحیوانات ومن 
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  .مثل األشباِح والعفاریت
ُخرج لنا إال  فینبغي تجنب تصویر ھذه المشاھد التي لن ت
ً یعتریھم الخوف الذي قد یصل بھم  ً مضطربین نفسیا أطفاال

، َّ   إلى المرض والعیاُذ با
الرسوم المتحّركة  إنَّ بناء شخصیة الطفل التي تتم بواسطة -2

ناءِ  ِ ً ببثِّ القیم من خالل ینبغي أن تكون عناصر ب َِّسَمة ھَا ُمت
  .القوالب المِرحة واألفكاِر التفاؤلیِة السعیدة 

اإلفراط في استخدام الخیال أمٌر في غایة الخطورة على  -3
فینبغي أن یكون إدراجھ بصورة قلیلة  تكوین ُمْدَرَكاِت أطفالنا

فینبغي عدم   ؛ إْذ ھو على الطفل أعظم خطًرا منھ على الكبیر
َ الرسوم المتحركة اإلفر ِيٌّ بل یجب أن ترتبط اط فیما ھو تََخیُّل

بالحیاة الواقعیةحتى یتمكن أْن ینمي األطفال میولھم نحو 
ً ینبغي ، أشیاء حقیقیة في المجتمِع الذي یعیشوَن فیھ وأیضا

ِ الخیالیة رغَم أھمیتھا في اتساِع  تجنب المبالغة في القصص
یؤدي ذلك إلى تشویھ  خیال الطفل وخصوبِة تفكیرِه حتى ال

  .الحقائق المحیطة بھ وتقویة نموه العقلي 
ِمَّ إال إذا أحسن الجمیع ِمن والدین ومسئولي إعالم  َت وھذا لْن ی
ومنتجي رسوم متحّركة تحدید الھدف من ھذا العمِل ھل ھو تسلیة أم 

  .لتحقیق أھداف تَمَّ تحدیدھا وبعد ذلك یتم العمل 
ین لغرس العقائد اإلسالمیة بدًء الواجب علینا أن نسعى جاھد

َّ وانتھاًء بالیوم اآلخر    .باإلیمان با
  :Results النتائج

، یجب علینا االھتمام بتعمیق التربیة اإلسالمیة في نفوس األطفال
وتقدیم أفالم الرسوم المتحركة من خالل تقدیم منظور إسالمي عن 

ودستور الحیاه طریق تثقیف األطفال وتعلیمھم القیم االسالمیة 
 .اإلسالمي

على اآلباء وأفراد األسرة تعلیم األطفال القیم اإلسالمیة لألدوار في 
 .وقت مناسب للطفل وبأسلوب الئق

 ً یجب تقلیل مدة مشاھدة األطفال للرسوم المتحركة والتلفاز عموما
 ً لیتعلم الطفل كیف ، وینبغي أن ال یتجاوز ثالث ساعات اسبوعیا

وتعلمة االتزان والتخطیط وكیفیة ، الموجودة یختار بین البدائل
 .االستفادة من األوقات

ان الفن بصفھ عامة والرسوم المتحركة بصفھ خاصة لھا أھداف 
وغرس ، ذلك أنھ یسھم في تربیة األطفال، وغایات جلیلة، سامیة

، واألخالق الفاضلة في نفوسھم، العقیدة الصحیحة والقیم النبیلة
وحمایتھم من ، فعال التي تصدر عنھموتقویم السلوكیات واأل

 .األخطار التى تھددھم
ً بین ساعات المشاھدة التي یقضیھا الطفل أمام  ً مباشرا ھناك ارتباطا
الرسوم المتحركة والدرجات التي یحققھا فكلما زادت ساعات 

وامتد ذلك إلى تدني نموھم ، المشاھدة انخفضت ھذه الدرجات
واالنفعالیواال جتماعیوالجسماني حیث تؤثر العقلي والمھار

المشاھدة السلبیة للرسوم المتحركة على ھذه المجاالت بصورة 
 .واضحة

ٌ  لقد ُّق األطفال بوسائل اإلعالم مرتفعة ُ أنَّ فترةَ تََعل أظھرت الدراسة
وھذه أخطر مراحِل نمو ، والخامسِة لإلناث، عند ِسنِّ الثالثة للذكور

 .الطفل وبناء أفكاره ومعتقداتھ 
ُ عدَم إدراك نسبة عالیة ِمن األمھات لدور ا كم أظھرت الدراسة

الرسوم المتحركة في ترسیخ القیم العقدیة الصحیحة من عدمھا لدى 
أظھرت دور الرسوم المتحركة في بناء خیال وكذلك . األطفال

ِّي قناعات في غایة الخطورة على نفسیة ، الطفل َن ِتَب الذى یقوده ل
  .الطفل وعقلیتھ 

قضیة الرسوم المتحركة وأثرھا على الطفِل رغم ما وقفتعلیھ أنَّ 
ِمن تحذیرات من عدد ِمن المھتمین بالطفولة ؛ غیر أّن ھذه القضیة 

ِھَا ورغم ق ّ لم تطرح بصورة تالءم وتساوي مستوى  عظَم متََعل
 .الخطر المحدق بأطفالنا 

وخاصة عندما ، العناق ھو أول تصرف یقوم بھ الطفل مع األطفال
وھذا یؤكد دور العناق في إزالة الكراھیة ، شاجر الطفل مع اآلخریت

 .بینھم
أن لغة العیون ھى اللغة التى یتفاھم بھا األطفال أكثر من لغة 

 .الكالم، وذلك من خالل حركة العیون
أنھ من أنواع العنف التي یكتسبھا الطفل باإلضافة إلى التخریب 

 .یأتي أمامھفنجده یقوم بحرق كل شيء، افتعال الحریق
، إن الطفل اذا غضب یقوم بالضغط على اسنانھ كرد فعل جسدي

 .والذي یدل على شده انفعالھ من الموقف المؤثر الذي حدث
ً في التعبیر عن الواقع ً كبیرا وتعریف الطفل ، ان لأللوان دورا

وانعكاسات كثیرة ، ولھ تأثیر كبیر على الطفل، بطبیعة المكان
  .علیھ

ً إضعاف انتماء الطفل لبیئتھ ووطنھمن األثار الخطی ألن ، رة أیضا
أغلب ما یشاھده  ویتربى علیھ في الرسوم المتحركة من بیئتھ 

  .وأشخاص من مجتمع ال ینتمى لمجتمعنا
إن من أسباب تأثیر الرسوم المتحركة على أطفالنا التقصیر في 

وھذا مطلب نفسي ینبغي العنایة بتحقیقھ ، جانب الحوار مع األطفال
  .لوقوف على ماھیة أفكار أطفالنا وإصالح الخلل باستمرارل

  :التوصیات
ضرورة تعاون التربویین مع كتاب الرسوم المتحركة لوضع  .1

 .رؤیة ھادفة أثناء كتابة حلقات الرسوم المتحركة
توظیف الرسوم المتحركة في المجاالت التربویة بطریقة  .2

 .مدروسة
الطفل أن من الواجب على المختصین في شئون تربیة  .3

وأن ، یستفیدوا من الرسوم المتحركة في عملیة التعلیم
یصمموا مناھج متكاملة توضع إلى جانب المناھج المدرسیة 

مما یسمح بتطبیقات ، التقلیدیة، ألن أفق الرسم الكرتوني أوسع
والسیما عبر الفضاء االفتراضي الذي أتاحتھ ، معرفیة متعددة

 .التشویقالصور ثالثیة األبعاد مع اسلوب 
علینا أن نبدع ونبتكر أفالما خاصة ألطفالنا العرب وعلینا أن  .4

 .نعمل عقولنا ونعد برامج لتنمیة القیم والمبادئ والمثل العلیا
، وآرائھم، اطالق حریة الصغار في التعبیر عن أفكارھم .5

وذلك بمشاركتھم في تحریر ، وتنمیتھا، واكتشاف مواھبھم
 .لیھمالمواد االعالمیة التى توجھ إ

تقدیم مادة تثقیفیة لرفع مستوى المجتمع من خالل حث  .6
، واكتساب المعرفة، األطفال وتعویدھم على طلب العلم

ومتابعة كل ماھو جدید في حقل العلوم وغیره من ، والثقافة
 .میادین العلم

التركیز على انتقاء برامج األطفال التى تحاكى الصفة  .7
لتسامح بین األطفال اإلیجابیة والتى تدل على التعاون وا

 .والتوجیھ إلى سلوكیات حسنة
ضرورة االھتمام بعملیات تقییم ومتابعة برامج األطفال بصفھ  .8

 .مستمرة
توعیة األھل في كیفیة استغالل البرامج المقدمة لتعزیز قیم  .9

 .أبنائھم استخالص العبر والفائدة عند مشاھدة  كل فیلم
سوم المتحركة االنتقاء اإلیجابي عند اختیار برامج الر .10

 ً  .للضرورة من بین أفضل ما یعرض عالمیا
وذلك عن طریق تحفیز ، دعم  الرسوم المتحركة العربیة .11

ألن وطننا ، شركات اإلنتاج على انتاج رسوم متحركة عربیة
فیمكن من خالل أفالم الرسوم ، العربي ینقصھ ھذه البرامج

اطھم المتحركة تغییر سلوك األطفال وعاداتھم وثقافاتھم وأنم
 .السلوكیة بشكل إیجابي أو سلبي
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