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تصورات أطفال المرحلة االبتدائية  في  أفالم الكارتون ثرأ

تالميذ المرحلة االبتدائية   " لدى اإللهية" رؤية الذات حول 

 بدولة الكويت

 

 

*** 
 

 

 اذ مساعد بكلية التربية األساسية.است  د. بدر حمد المحيلبي
 . األساسيةمشارك بكلية التربية  اللميع أستاذد. فهد خلف 

 
 

 

 

 : النظري  اإلطار

 
وفي ظل ، إيجاباو أسلبا  هعلي ثيرأالت و، ثر في تكوين شخصية الطفلألابالغ ن وسائل االعالم لها أ فيالشك 

مام هذا أ عموما طفال خصوصا و غيرهماأليقف ، عصر التقدم التكنولوجي و عصر المعلومة، العصر هذا
تدخل  اليوم فالمعلومة، صبح تسويقها سهالأالتي ف المعلومات و آلا هفكل يوم نعيش في التقدم الهائل للمعرفة

، ساسيا في كل بيتأمرا أصبح جهاز التلفزيون أو ، عبر الشاشة الصغيرة و رقابةأالبيوت دون استئذان 
، ويمارس وظائف معينة ومتعددة، تحقيق غايات محددة إلىتكنولوجيا يسعى  ثقافياوالتلفزيون يشكل نظاما فكريا 

يزداد و .  ُتمثل حصاد تطور الفكر اإلنساني والحضارة اإلنسانية عبر عصور متالحقة إعالميةوهو وسيلة 
يحظى  لظروفا هوفى ظل هذ، استخدام التلفزيون في البيوت والمؤسسات حتى أصبح من األمور األساسية

ون في يحتاج جهاز التلفزي ن الطفلأ، مور ذلكألا ولياءأ غرفته و قد يعلل بعض الطفل بجهاز خاص له في
ننا كتربويين أ إال، فالم الكرتون و غيرهاأو مشاهدة أو العاب الفيديو، أ، "play station" استخدامه للعب مثل

ثيرا كبيرا أثر توالتي تأفالم أبرامج و  و وضع رقابة صارمة تجاه ما يبث من، طفالألا ةنؤكد على ضرورة متابع
 . نفسيا على الطفل ثقافيا و اجتماعيا و دينيا و

 
ففي دراسة ، الكارتون في نفوس األطفال أفالموتشير نتائج أكثر من دراسة عربية على المكانة التي تحتلها 

% من أفراد العينة ينهون واجباتهم المدرسية قبل بداية عرض أفالم 53.1طفال يمثلون  534عبدالرحمن تبّين أن 
وتتراوح  404الشال التي بلغ افراد عينتها (. وفي دراسة  49الكارتون كي يتفرغوا لمشاهدتها ) هندي ص:
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المقدمة في التلفزيون  األطفالببرامج  إعجابهمسنة كانت أفالم الكارتون السبب األول في  15و  5بين  أعمارهم
المصري كما أظهرت الدراسة نفسها أن أفالم الكارتون المسجلة على أشرطة الفيديو كادت تكون المادة الوحيدة 

 (.138: ص 1987، ا أفراد العينة ) الشالالتي يقبل عليه
حيث بلغت نسبة  األرضيةالكارتون على شاشات التلفزيون العربي سواء الفضائية منها أو  أفالموقد استحوذت 

 األولى% في القناة 66.7و  في تلفزيون دولة الكويت األطفال% من مجموع برامج 73.5الكارتون  أفالمعرض 
وفي تلفزيون دبي بلغت  األسبوعونهاية  األجازات% في 85.8 إليالسعودية وترتفع  المملكة العربية لتلفزيون 

  (.7ص  1994، ) معوض. % في تلفزيون عمان50% وأخيرا 64.7
 

ساعة في مشاهدة التلفزيون قبل بلوغه  2000وفي دراسة أجريت في استراليا أثبتت " أن الطفل االسترالي يقضي 
وفي دراسة أمريكية أخرى " أن الطفل الذي يتراوح عمره بين خمس . ( 171وري ص: ) المعمالخامسة من العمر " 

ويبرز الجانب السلبي للتلفزيون في  (. 105) تركي ص: وست سنوات يقضي أربع ساعات يوميا أمام التلفزيون " 
طفال في مشاهدة ألن استمرار األ، وال سيما عندما يشاهد األطفال برامج الراشدين، نوع المعرفة التي يقدمها

انطباعات عميقة لحياة الكبار على تفكير  إحداث إلىبرامج متخصصة للكبار يؤدي كما يقول جوزيف كالبير " 
نضج مبكر سابق ألوانه عند الطفل " وفي هذا الخصوص يقول جان كرم "  إلىالطفل وبالتالي فأن ذلك يؤدي 

 96) كرم ص:ن أن تنعكس سلبا على حياته النفسية والروحية " إن أّية معرفة يتلقاها الطفل وهو غير مهيأ لها يمك
يقول الدكتور علي وطفة وهو أحد المتخصصين في علم االجتماع التربوي " ويتجلى التأثير السلبي للتلفزيون  (.

 وهذه التي ينشرها، في الجانب المعرفي عند الطفل في ذلك التناقض الذي يالحظ بين القيم التي يكرسها األهل
ويتجلى ذلك أيضا في تأثر ، اضطرابات نفسية معرفية عند األطفال إليوذلك من شأنه أن يؤدي ، التلفزيون 

التي تكرس لديه قيما معرفية تتناقض مع عوامل نموه  واإلعالناتالطفل بمشاهد العنف والجريمة والدعاية 
م الكارتون واضحة فقد أوردت جريدة بأفال األطفالكما أن مظاهر تأثر  (. 219والشهاب ص:  ) وطفة. السليم"

الوطن الكويتية " أن طفال سقط من الطابق الثالث محاوال تقليد شخصية باتمان الكرتونية وقد توفى جراء هذه 
( وبينت الدراسات أن الطفل يشاهد في الساعة الواحدة  2004.8.28المحاولة الجريئة " ) جريدة الوطن الكويتية 

 (Middleton and Vanterpool,1999: 23)مشهدا للعنف.  25 إلي 20ما يتراوح بين 
 

، العلمي و الخيال بفالم الرعأو أ ةفالم العنف و الجريمما يبث في وسائل االعالم من أثر أو لسنا بصدد ذكر 
و الرسوم أفالم الكارتون ما تحتويه أوهو  - ننظر الباحثاة من وجه -هم أ ن نركز على ما هو أنريد  بل

وسوف تركز الدراسة على أساس ، من قيم ومفاهيم سواء كانت هذه القيم معلنة أو خفية Animationة المتحرك
في الدنيا وتصوير الذات اإللهية في  لعز وجرؤية هللا  وإمكانيةالذات اإللهية  وهو اإلسالميةمن أسس العقيدة 

فالم لها ألا هو هذ. اإلسالميةالتربية  أفالم الكارتون ومدى تأثر الصغار بهذه المواضيع العقدية الحساسة في
فالم محببة ألا هن هذأحيث ، والتغّيير في سلوكه وعاداته عقل الطفل الباطن إلىفي الوصول  ثرألا كبير

" إن  Eronيقول أيرون . وهنا تكمن الخطورة، مباشرة غير السلبية فيها خفية اإلشاراتو عادة تكون  لألطفال
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ومما يزيد هذه الخطورة معدل  (. 100: ) منسي صكل ما يراه على شاشة التلفزيون"  الطفل يقلد تقليدا طبيعيا
الوقت الزمني الذي يقضيه األطفال في مشاهدة أفالم الكارتون وهذا يزيد من فرصة تعرض األطفال للمشاهد 

ل يشاهدون في غير المناسبة ففي دراسة أجريت على مجموعة من أفالم الكارتون في نيويورك بّينت أن األطفا
 & Middlenton ). مشهد عنف في أفالم الكارتون في الساعة 25 إلي 20صباح عطلة نهاية األسبوع ما بين 

Vanterpool 1999 ).   

فقد ، مقارنة بما يعرض حاليا عرض في السابق كانت ذات هدف معين وواضحالتي كانت تُ  الكارتون ن أفالم إ
صغير، أما اآلن فإنه نظرا للنضج الثقافي واالنفتاح اإلعالمي أصبحت موافقة لعقلية الطفل ال قديما كانت

فيها الخيال بشكل كبير وأصبحت بها معان بارزة  أقحمبعيدة أبعد ما تكون عن الواقع، فقد  الكارتونية المسلسالت
لقت شخصية تمس نشأة الطفل بل وتؤثر على معتقداته الدينية، كيف ال وهو يرى تلك الشخصية الكرتونية وقد خ

ن يخلق أ إنساننه ليس بمقدور أي أن الخلق بيد هللا عز وجل وحده و أننا نغرس في عقول أبنائنا أمع ، جديدة
 .شيئا مهما بلغ من التقدم

ن تكون جميع مقتنياته وأدواته أفإنه يرغب في  من شخصيات أفالم الكارتون  ن الطفل حين يتعلق ببطل معينأكما 
وهذا بسبب تأثير أفالم الكارتون على قيم وسلوك الطفل تقول الباحثة ليلي الجهنى "  محببة،مرسوم عليها شخصيته ال

 إليأن الرسوم المتحركة تتضمن خطابا قيما يسعى عبر توظيف الصوت والصورة واللون والحركة والسرد القصصي 
شر يعتمد على االنفعال الذي يعيشه الطفل قيما بعينها أو تنفيره منها وتكمن الخطورة بالخطاب كونه غير مبا إكساب
اندماجه في المشاهدة واستمتاعه بها بحيث ينشأ لديه استعداد لتقبل ما يتضمنه ذلك الخطاب من  أثناءالطفل 

نه بدال أوهكذا نالحظ  (.65ص:  2004معلومات واتجاهات وقيم بغض النظر كما كانت نافعة أو ضارة" ) الجهنى 
وهكذا يعيش . ط في سلوكه نراه يتوجه للمدرسة وهو محاط بالشخصية التي تعلق بهان نعّلم الطفل االنضباأمن 

 الطفل وسط صراع بين الواقع والخيال، بل وينمو بداخله الخيال المريض نظرا لما يراه أمام عينيه من حروب وقتل
ر ذلك في تصرفاته مع ن معامالته اليومية تتسم بالعنف ويظهأ، كما وعنف وخيال جامح في قصص أفالم الكارتون 

تغّيب بعض المفاهيم وتظهر أخرى أفالم الكرتون  أنلذلك فإننا نالحظ  وباإلضافةفي البيت،  إليهأقرب المقربين 
نها السذاجة وقلة الحيلة، مما ينعكس بصورة أو أنه الخبث، والطيبة على أالذكاء على بغير صورتها الحقيقية فنرى 

 .يستخدم ذكاءه في أمور ضارة به وبمن حولهبأخرى في عقلية الطفل وتجعله 
 
ظهر على المدى البعيد من خالل ي، و خفيةبطريقة  إلينان هذا التأثير يأتي أن الخطر الحقيقي المحدق بهم هو إ

واالجتماعية وقلة  اإلنسانيةالنشأة على نمط حياتي معين، مثل قصات الشعر الدخيلة، وقلة التركيز على المعامالت 
ن دل ذلك على شيء فإنه يدل على عدم احترام عقلية الطفل وتفكيره وتركيبة أحظة التوتر عليهم، و الصبر ومال

وبين ما يراه على أرض الواقع  في أفالم الكارتون شخصيته، ومن هنا يبرز الصراع في أعماق الطفل بين ما يشاهده 
تيمون »مثااًل على ذلك برنامج الكرتون  من أحداث، لذا فإن الهدف يبرز بشكل أكبر على المدى البعيد، ولنأخذ

شخصيتين كارتونيتين وهما خنزير وأحد القوارض التي تعيش بأفريقيا وتدور فكرة البرنامج  والذي يدور حول« وبومبا
، وال هي من أطايب الطعام اإلنسانوليست من مأكوالت ، أكل الحشرات والديدان وهي أمور مقززة في الواقع حول
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ي سبيل الترويج لها األلوان الملفتة والخلفيات المبهرة والمؤثرات الصوتية القوية والجذابة دون األخذ ولكن استخدم ف
هذا عالوة على أن ، بعين االعتبار المضمون وتأثير مثل هذه األفالم على تكوين جوانب مهمة في شخصية الطفل

دوره بالفيلم فهو الشخصية ذو فكاهة وخفة الدم أحد شخصيات هذا الكارتون األساسية كما أسلفنا " خنزير " وبحكم 
أكله واالستفادة من شعره  اإلسالميةونحن نعلم أن الخنزير حيوان نجس ومحرم في التربية ، إليهمما يحبب األطفال 

 ودهنه وجلده وما شابهه، فأين يكون وعي وفكر الطفل من هذا كله !
 

ن قصص الحب والغرام، حتى بين الكالب والحيوانات األخرى، ن كثيرًا من أفالم الكارتون تتضمأإلى  باإلضافة
تتزين برموش طويلة جميلة ف، أعلى مستوى من األناقة فيالقطة  ونشاهد في بعض األفالم على سبيل المثال شكل

صور االقتتال ألجل  إظهار، عالوة على التركيز على لألطفال مثيرة للغرائز إشاراتوترسل وكعب عال تتمايل 
كر الس  بعض العادات والممارسات السلوكية المرفوضة في مجتمعنا المسلم ك وإظهار، على أنها تضحية كبيرةى األنث

والتدخين واللصوصية واالحتيال والكذب وغيرها من الصفات غير األخالقية، كل تلك العروض تقتحم عالم الصغار 
أن كل هذه المشاهد  اإلسالميةن خالل واقعه وتربيته والطفل يدرك م. نها برامج أطفالأوتلطخ الفطرة البريئة بحجة 

بقوله ) عيب ( أو ) ، ونجده ساعات يعلق على بعض المشاهد المخلة باآلداب مثال، غير مرغوب فيها بل ومحرمة
وهذا يحدث ، وفطرته السليمة، البرئ  بأسلوبهكل هذا احتجاجا منه على تلك المشاهد ، غّير القناة ( أو يغمض عيناه

حدث مع الباحثان من خالل تطبيق التجربة في مدارس المرحلة االبتدائية بدولة الكويت أو من خالل التعايش  وقد
 . األسري ومالحظة األطفال في محيط األسرة

 
الذي على شهرته وانتشاره وشغف الصغار والكبار به ال يمثل شيئًا إنما يجسد « بوباي» أفالم الكارتون  أشهرمن و 

نها تفضل أحدهما، وتلد منه طفاًل، لكن أارين من أجل امرأة، فيرتبط االثنان معها بعالقة غرامية مع صراعًا بين جب
 امرأة ثم يدرك الطفل في المستقبل القريب أن هذه المرأة ليس  حقيقة عالقتها بالرجلين مجهولة لعقلية طفلنا المسلم،

 إتباعوتشجيع ، غير البريئة بين الرجل والمرأة  اقةالصدبل هي صديقته ! وفي هذا الكارتون تأصيل بمبدأ  بوباي
ينكحها،  امرأة دينا يصيبها أو  إلىولعل الحديث النبوي الشريف ).... ومن كانت هجرته ، الهوى واللهث وراء العشيقة

 . مخاوف الباحثين يبين شيئا من .الحديث (. ما هاجر إليه إلىفهجرته 
 

وقد احبه الصغار ن عرضه ممتع ومسل، أشك في ال بصورة TOM & JERRY  « توم وجيري  » فيلمثم يأتي 
نه ال يرتكز على قاعدة تربوية سليمة، فهو يعتمد على المقالب والكمائن وكال شخصيتي العرض أإال والكبار ايضا . 

 ريقهايضمر الحقد لآلخر والرغبة في االنتقام منه، وصراعاتها ال تنتهي وأساس ذلك المكائد المسلية، التي عن ط
شجع من أو ، ذكىأو ، فضلأ رأالف نأيؤصل فكرة  ذا الفيلمو ه توصل للطفل أفكار خطيرة على عقليته. ربما

 ألنه رأيحبون الف األطفالفكل ، تماماالعكس على القط  بينما يظهربصورة حسنة   JERRY رأالقط ويبرز الف
 يحمل( و  ةنجسمن الحيوانات ) ال رأالف نأطفل لم النعّ  اإلسالميةو نحن في مناهج التربية  األذكىو  األفضل

فهو  هحيوان قذر على عكس القط الذي نربي اإلسالميةالثقافة  ر فيأو الف، ا ضارة ومعدية مثل الطاعون مراضأ
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 الكارتون  فالمأفي  األمورو لكن ، ووردت بعض األحاديث النبوية على استحباب تربية القطط بالمنزل، نظيف
 . والقيم تناسب ثقافة صانعي هذه األفالم ال مستورديهاوالمفاهيم  تختلف

 

فهو يحمل في ظاهره مغالطة علمية وواقعية واضحة وهو وجود فأر يطير « ميكي ماوس»أما برنامج األطفال 
التي تقف مع المضطر وتنقذه في « الخرافية»وخالصة هذا المسلسل عبارة عن تأكيد للقوى الخيالية الخارقة الجبارة 

 تؤثر في ربماالص ومثل هذه األفكار هي الرجاء واألمل في الخ« القوة الخرافية»الظروف وأشدها حرجًا، فهذه  أحلك
وأنه  له حين يدعو وعون هللا عز وجل وإجابتهفتنحي عن ذهنه الصغير قرب هللا من عبده  المسلم عقيدة الطفل

وهذه األمور هي ، . ( اآلية في سورة النمل. ءدعاه ويكشف السو  إذاتعالى يجيب المضطر ) أمّن يجيب المضطر 
ذات تقنية عالية ومسلية وشيقة ومن  أنهان كنا نعترف أن هذه النوعية من البرامج و أالقوى الغيبية الحقيقية، والنتيجة 

ونعترف أيضا أن عملية حرمان الطفل من متابعة ، عن اآلباء وإزعاجهمن تجذب األبناء فتصرف شغبهم أشأنها 
أننا  إال، لألطفال واإلثارةعنصر التشويق  منفي هذه األفالم  وإن كان، ه الكارتوني المفضل هي عملية صعبةمسلسل

 تنحرف ربما موضوعات سيئة من الناحية التربوية وذات توجيهات خاطئة نؤكد بالوقت نفسه على احتوائها على
 .بب ما فيها من أخالقيات سيئةاألطفال عن األخالق السليمة وتنمي فيهم السلوك السييء بس ببعض

 

لم من يهذا الفورغم أن ، اإلسالميةسلبية تسئ للثقافة  وإشارات مغالطات  LION KING لم االسد الملكيف وفي
وقد عولج الفيلم دراميا معالجة   1995 جوائز االوسكار عام تحصد التيالرائعة في عالم الكارتون و  األفالم

في تاريخ أفالم  واإلعجابأو بعض المشاهد التي تعتبر من مشاهدة الروعة  اإلخراجرائعة سواء بالرسم أو 
ولكن لم يخُل . في عرض شيق االبنفقد احتوى على قيم التعامل مع الوالدين ودور األب في تربية . الكارتون 

تدور و  .اإلسالميةهذا الفيلم من بعض المشاهد التي ترسل مفاهيم خفية تتعارض مع بعض الصور واألعراف 
عكس  " سكار "الشرير  األسد هخو أو يسعى لحمايتهم بينما  هيحب شعب" مونفاسا "  سد ملكأحداث الفلم حول أ

، لقلب نظام الحكم وفى مشهد ) المؤامرة (. على الحكم الملك الصالح و االستيالء هخيأمن  االنتقام ذلك ويريد
السلبية غير مباشرة للمفاهيم و التقاليد  باإلثارة د ملئفي مشه، الملك أخيه قتللالشرير مع الضباع  األسديتفق 

وهي حيوانات معروف عنها الخبث و  - الشرير مع الضباع األسدمظلم ونائي يجتمع  مكان ففي، اإلسالمية
و ، مع الضباع هخيأعلى قتل  الشرير األسدو االستيالء يتفق  القتل سلوب المؤامرة وأوفي مشهد ملئ ب -الغدر 

. كثر من مرة و بشكل واضحأالهالل (  ) القمر على شكل صورة تي بالخلفيةأت هو طغيان هوج فخر أفي  بينما هو
فصورة ) الهالل ( من الصور المألوفة في ، الخفية والتي تحتويها أفالم الكارتون  اإلشاراتومن هناك تأتي 

ويقابله في الغرب  اإلسالميةقاليد فالهالل يمثل شعار ورمز الت، والغرب يدرك هذا تماما اإلسالميةالثقافة 
 ه نرا  المشاهد عنفا و تدبيرا للشر و قوى الفيلم من أ و يعتبر هذا المشهد من، الصليب الذي يمثل شعار المسيحية

و ، تفسيرا بعيدا التفسير ن هذال إو يقو  ضو قد يعترض البع. كثر من مرة و بوضوح بصورة الهاللأيقترن 
هو التأثير على تصورات األطفال المشاهد  هالهدف من هذ وربما كان ،ن كثيرة تؤيدهالتفسير قرائ ن لهذاأنقول 

 مثلمور العبادة أاقترنت بالمسجد و الصالة و بعض  الذهنية نحو الهالل ، بعكس تلك الصور الجميلة التي

عن  ي ذلك تمامايع الغربو   اإلسالم شعائر الهالل منف مقترنة بالهالل هموسم الحج كل هذو  واألعيادالصيام 
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ومن هنا كان المساعدات الطبية وأمور اإلغاثة للمنكوبين . وشعاراته ياإلسالم الدين الهالل كرمز من رموز
عبر منظمة ) الهالل األحمر ( بينما تنظمها دول الغرب عبر منظمة ) الصليب  اإلسالميةتنظمها الدول 

 ة واضحة المعالم.األحمر ( الرتباط كل من الهالل والصليب بخلفيات ديني

 

 

، خضر اللون ألم الكارتوني عن مخلوق غريب يحداث هذا الفأتدور و  SHREK" أشريك " لم يف ى وكقرينة لهذا نر 
، وحل و قذر لذا هرب عن الناس وسكن الغابة وحيدا على الحشرات و يعيش في مستنقع يقتات قبيح المنظر

 نافذة منظرظهر المشهد بقذر وي اء الحاجة في مكان سيئ ولم يكون هذا المخلوق في الحمام لقضيفي بداية الفو 
بشكل  CLOSE UPيقرب الصورة على نافذة الحمام د المشه نأشكل ) هالل ( و المالحظ  على والتيالحمام 
 المشاهد ليست عفوية بل تم اختيارها بعناية فائقة فهي تعطي ههذمثل ن أ ى ، ونحن نر كثر من مرةأالهالل 

بالمفاهيم والقيم السلبية مثل  نما هو مرتبط دائماأ ( الهالل)  ن هذا الشعارأللطفل ب ير مباشرةوغ خفية إشارات
ثر أالطفل على هذا و قد ال يتأ ينشفترتبط صورة الهالل بهذه المفاهيم و ، و النجاسة المؤامرة و الخبث و القتل

منظر يدل على  غير مرغوب فيه وهومنظر ن منظر الهالل أالمشاهد و لكن قد يعتقد الحقا  همباشرة بهذ الطفل
غير مباشرة  و حياناأمباشرة  إيحاءاتشارات أيوميا من  هو ذلك مما يشاهد، و غيرهاة، أالرجعي و، أالتخلف مثال

لألولياء األمور غير واضحة علنا  ألنهاالخطورة  عادة غير مباشرة و هنا تكمن اإلشارات خرى، بل تكون أ
تتضح هذه القيم السلبية  -األطفال عند  الحال وهذا هو -كثر من مرة أ ة المتعددةشاهدو لكن مع الموالمعلمين 

 الخفية ويدركها األطفال وقد يعتقدون أنها مفاهيم سليمة، مما يصعب تصحيحها في المستقبل.
 

تقوم  لعابألم الكارتوني حكاية دمى و ييحكى هذا الفو  TOY STORY لم قصة لعبةيف وكقرينة أخرى أيضا يأتي
الذي  أستاذها شيخها الكبير و إلى هذه الدمى رجعفي حال صادفتها مشاكل ت و بمغامرات مع بعضها البعض

 شيخ كبير ذو لحية بيضاء و طربوشعلى شكل كثيرا و هي لعبة  هبه و تحترم ي تؤمنتالو  تستمد منه الحكمة
 هما صادفت هذلشكل ) هالل ( و كلى ه عو يرتدي قالدة كبيرة على صدر  الشرقي على الطرازوثوب طويل 

ليحل لهم  هالهالل على صدر  الشيخ ذو اللحية البيضاء و هذا إلىت أالمجموعة من مشاكل و صعاب لج
التي  ن جميع المشاكل و المصائبأ ة الدمىلم يتضح لمجموعيالف نهايةو في  قدوةبمثابة الالمشاكل فهو لهم 

األذى  إلحاقوانه كان غدارا يريد ، هحية و الهالل على صدر ذو الل الشيخ كتدبير ذلكانت من ، واجهوها
 . باآلخرين

 
فقد كانت القيم السلبية في هذا الفيلم ، فقد جاء بشئ آخر تماما  PARK SOUTH أما فيلم المنتزه الجنوبي أو

 اإلطالقنما على السي ةصناعتاريخ في  األفالمكثر أمن هذا الفيلم  ربيعتو ، وبالتصريح ال التلميح، معلنة تماما
لتحليل  CHANNEL 4التلفزيون البريطاني ب القناة الرابعة خاص عرض على برنامج ففي بذيئةلفاظ أعلى  احتواء

نه في حلقة واحدة فقط و هي مدة ال اوجد ، لميالف هذا التي يحتوي عليها والسوقية القذرة األلفاظمفاهيم و ال
و قد ، لفاظ بذيئةأ( 8يسمع الطفل ) ي انه في الدقيقة الواحدةأيء بذ لفظ 160كثر من أدقيقة و جد  20تتجاوز 
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 األلفاظعلى  األطفال تّعودنها أو ذكروا ، األفالمه لمثل هذ وبريطانيا وكندا تصدى التربويون في الواليات المتحدة
 . في المدارس و دور العلم الكلمات همر الذي ساعد في انتشار استخدام هذاألالنابئة و البذيئة 

 
 ههذ، سلوكهثير كبير في عقيدة الطفل المسلم و أتولها كثير  من المشاهد في أفالم الكارتون  و غيرها ههذ

وهي تبني مفاهيم وقيم سلبية في شخصية ، األطفاللدى  اإلسالمية و الهيئة لألخالقهدما بطيئا  تشكل المشاهد
اء الضوء على مثل هذه القيم السليبة وأثرها على ونحن بدورنا سنقوم بإلق. الطفل خصوصا بالمرحلة االبتدائية

 . سلوك التالميذ بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت
 

 : رؤية الذات اإللهية بالمنظور الشرعي
وفي أفالم ، وهو رؤية الذات اإللهية اإلسالميةسوف تركز هذه الدراسة على أساس من أسس العقيدة 

وقد تم ، بها أصال إيمانهامن عرض هذه المواضيع الحساسة لعدم الكارتون ال تتورع الشركات المنتجة 
الكارتون وبالخص فيلم هرقل "  أفالمفي كثير من  لعز وجعرض موضوع الذات اإللهية وإمكانية رؤية هللا 

تعرض في محطات  األفالموالجدير بالذكر أن هذه  -هيركوليز " وهو موضوع التجربة في هذه الدراسة 
أن تؤثر في خيال الطفل المسلم  والتي من شأنها، دون ما أي رقيب وال حسيب إسالميةل وتلفزيونات دو 

وقد أثبتت الدراسات أن الشخصيات الكارتونية تعتبر  . وتصوراته نحو الذات االلهية في مرحلة الطفولة
كارتون تنشئ ( وأ أفالم الRobert Gil, 1970). بمثابة ناقل للمعلومات بالنسبة ألطفال ما قبل المدرسة

لدى الطفل استعداد لتقبل ما تتضمنه أفالم الكارتون من قيم ومعلومات ومعارف واتجاهات بغض النظر عما 
 (.  65ص  2004، كانت ضارة أو نافعة ) الجهنى إذا

 
وقد ، دون الحياة الدنيا ثابتة للمؤمنين بالدار اآلخرة لعز وجأن رؤية هللا  اإلسالميةوقد جاء في كتب العقيدة 

أما بالدنيا فلم يثبت شي ، بالجنة لعز وجالنبوية الشريفة في تأكيد رؤية المؤمن هلل  واألحاديثوردت اآليات 
العز الحنفي )  أبيقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية للقاضي في هذه الحياة ف لعز وجبخصوص رؤية هللا 

 ربها ناظرة " إلي" وجوه يومئذ ناضرة : اب ربناوالرؤية حق ألهل الجنة بغير احاطة وال كيفية كما نطق به كت
وقال عكرمة تنظر  لعز وجوجه ربها  إليقال ابن عباس تنظر ، على رؤية هللا بالجنة األدلةوهي من أظهر 

وقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) للذين أحسنو الحسنى وزيادة ( قال الحسنى هي الجنة ، ربها نظرا إلي
هل نرى ربنا ، هللا ليا رسو وفي الحديث أيضا " أن ناسا قالوا . . رواه مسلملعز وجوجه هللا  يإلوالزيادة النظر 

قالوا ال يا رسول هللا ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يوم القيامة
كم ترونه كذلك " الحديث في قال فإن، ال: قالوا؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب: قال

( وقد أورد العلماء في شأن رؤية هللا في الدار اآلخرة أكثر من  130: ) العقيدة الطحاوية ص. الصحيحين
ثابتة في الدار اآلخرة وليس في الحياة الدنيا كما  لعز وجأن رؤية هللا  إليهثالثين حديثا ويكفى ما أشرنا 

 . تصورها أفالم الكارتون 
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  Review of Previous Literature السابقة الدراسات

 
ورغم ، قبل الدخول في عرض الدراسات السابقة نود أن ننوه أن الدراسات في هذا الموضوع أغلبها دراسات غربية

وجود بعض الدراسات العربية إال أنها عادة ال تقارن بكم الدراسات الغربية ولعل هذا يرجع ألن أفالم الكارتون 
بصورة عامة أو أن اهتمامات الباحثين العرب تتجه لدراسة بعض القضايا الخاصة وليس من  نتاجاإلهي غربية 

ودراسات حديثة جدا مما  إحصائياتأولوياتهم مناقشة محتوى أفالم الكارتون. كما أن الدراسات الغربية تعرض 
ثم نقارن بينها وبين يساعد الباحث على االستفادة منها بشكل مباشرة. وسوف نعرض بعض هذه الدراسات 

 . واالختالف االلتقاءالدراسة الحالية مع بيان أوجه 
 

دراسة قيمية بعنوان " أثر الشخصيات الكارتونية كحافز  Robert Gillقدم الباحث األمريكي  1970في عام 
كارتون وقد صممت هذه الدراسة الختبار أثر الشخصيات في أفالم ال، لتخطي سلبيات أطفال ما قبل المدرسة "

طفال  83وقد أجرت الدراسة البحث على ، ومدى قدرتها على تحسين سلبياتهم، في سلوك أطفال ما قبل المدرسة
كعينة عشوائية وقدمت لهم اختبارات خاصة لقياس األنشطة التعليمية واالجتماعية واالتجاهات العامة األطفال 

 . وذلك من خالل استخدام شخصيات كارتونية
 : النتائج التالية إلىراسة وقد توصلت الد

 . الشخصيات الكارتونية تعتبر بمثابة ناقل للمعلومات بالنسبة ألطفال ما قبل المدرسة -
 . الشخصيات الكارتونية موصل جيد لما يريده المعلم -

استخدام الشخصيات الكارتونية في التعليم يمكن أن يكون له األثر الواضح في المرحلة االبتدائية أكثر  -
 . عليه بمرحلة ما قبل المدرسة مما هو

 . األطفال األكبر سنا أكثر استفادة من أفالم الكارتون من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة -

 أفالم الكارتون ال ينبغي أن تستخدم في التعليم الذي ينبني على حفظ المعلومات عن ظهر القلب. -

 . الدراسي أفالم الكارتون يمكن أن تسهم في وضع قوانين جديدة في الفصل -

 . أفالم الكارتون يمكن أن تساهم في مساعدة المعلمين لتحقيق أهداف المنهج المدرسي -

 . أفالم الكارتون يمكن أن تساهم في تحقيق أفضل مستوى تعليمي للطفل -

 
دراسة بعنوان " أثر أفالم الكارتون العدوانية على   Roden & Hapkiewicz أجرى  1971وفي عام 

وقد هدفت هذه الدراسة لقياس مستوى السلوك العدواني من خالل ، المشاهدة الفردية "طفال من خالل ألأ
والتي تحتوي أو تصنف على أنها )أفالم عدوانية( وقد ، مشاهدة األطفال الفردية لبعض أفالم الكارتون 

 لدراسةوخلصت ا، طالبا من الجنسين في المرحلة االبتدائية 62أجريت الدراسة على عينة عشوائية بلغت 
 : بعض النتائج ومنها إلي
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 . أن الطلبة البنين أكثر عدوانية في سلوكهم من البنات -
 . أن الطلبة البنين يظهرون سلوكا فرديا أكثر من البنات -

أن أفالم الكارتون العدوانية أثبتت أثرها على سلوك األطفال في المرحلة االبتدائية خصوصا السلوك  -
 . العدواني

 
 

بعنوان " أثر برامج الكارتون  1979عام   Jennings and Gillis-Olionاثلة أعدها كل من وفي دراسة مم   
على سلوك األطفال " وقد هدفت الدراسة لمعرفة أثر برامج الكارتون على سلوك األطفال في مرحلة رياض 

حت المالحظة من أطفال الرياض ووضعتهم ت 65مكونة من  وتم أخذ عينة الدراسة في فصول دراسية، األطفال
 : ومن خالل عرض عدد من برامج الكارتون على األطفال يتم سؤال كل طفل على انفراد هذه األسئلة

 ؟ ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل -
 ؟ ما هو برنامجك الكارتوني المفضل -

 ؟ ما هي الشخصية الكارتونية المفضلة لديك -

 ؟ لماذا تفضلها -

 : ة التاليةثم تم سؤال مدرسات هذا الفصل األسئل
 ؟ ماذا تالحظون من دالئل على سلوك األطفال -
 ؟ هل لديك علم ودراية بأفالم الكارتون  -

 

 : وقد خلصت الدراسة بنتائج من أهمها
 . أفالم الكارتون هي البرامج المفضلة لدى األطفال -
 . األطفال ال يحبون برامج األخبار وأفالم الكبار -

وليس في ، األسبوع بعد الظهر أيامة أفالم الكارتون هي خالل أفضل األوقات المحببة لألطفال لمشاهد -
 . عطلة نهاية األسبوع

 . المدرسات ليس لديهن دراية بأفالم الكارتون  -

 
" العنف في أفالم الكارتون " هدفت الدراسة لبيان أثر أفالم الكارتون على  Sue Jarrell  1982 في دراسة

حيث أوردت الدراسة لحادثة واقعية وهي ، ة على سلوك األطفالاألطفال ومدى تأثير الشخصيات الكارتوني
وقفز  Batman عاما أثناء محاكاته للشخصية الكارتونية الرجل الوطواط 12مصرع طفل يبلغ من العمر 

وتقول الدراسة أن الكثير من الناس يتجاهلون خطورة العنف في ، من مكان عال محاوال تقليد هذه الشخصية
ترى أن األفالم الكارتونية قد تشكل خطورة  واألبحاثوتؤكد الدراسة أن العديد من الدراسات  ،أفالم الكارتون 

وقد عرضت الدراسة حلوال لمشكلة العنف في أفالم الكارتون لتفادي وقوع أي خطر ، على سلوك األطفال
 : محتمل على األطفال وتقليل احتماالت أصابتهم بأذى ومن هذه الحلول
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 . إنتاجهااسة واختبار أثر القصة الكارتونية قبل ضرورة معرفة ودر  -
ضرورة عدم استخدام قصص أفالم الكارتون لمشاهد عنف تحتوى على المقتنيات المنزلية كالسكاكين  -

 . وأدوات المطبخ الحادة والتي تكون عادة في متناول األطفال

 .  Action اإلثارةالتقليل من مشاهد  -

 
% من 88أثبتت الدراسة أن  1990حوث النفسية بوزارة التربية بدولة الكويت مراقبة الب إعدادوفي دراسة من 

 واألسرةالطفل من برامج يؤثر على القيم التي يحاول المنزل  هما يشاهدأولياء األمور يؤكدون على أن 
 (174ص: 1990، ةالنفسيللطفل ) مراقبة البحوث  إكسابها

 
وأثرها على سلوكيات وأخالقيات ، احية في عطلة نهاية األسبوع" أفالم الكارتون التي تعرض في الفترة الصب

مالحظة  إلىتهدف Karen Swan              (1995) " دراسة أعدها االجتماعياألطفال في الواقع 
وبيان ، أفالم الكارتون والتي تعرض أثناء الفترة الصباحية بعطلة نهاية األسبوع بالواليات المتحدة األمريكية

وقد اهتمت الدراسة بالبرامج الكارتونية خالل الفترة ، االجتماعيى سلوك وأخالق األطفال في الواقع أثرها عل
صباحا على مدى شهرين من المالحظة والمراقبة وقد توصلت  11صباحا وحتى  8الصباحية من الساعة 

 : النتائج التالية إلىالدراسة 
بنهاية العطلة األسبوعية تعّلم األطفال أن الرجل  أن أفالم الكارتون التي تعرض في الفترة الصباحية -

 . األبيض هو األهم واألقوى بين أفراد المجتمع
 . أن المرأة أقل اهتماما من قبل المجتمع -

 . أن العالم مكان محاط بالمخاوف والمخاطر وهو كوكب غير آمن -

 . ضرورة تقديم الوالء للمجموعة وال يتصرفون ضدها أبدا -

 
وقد  Keogh and Naylor دراسة أجراها كل من 1998تدريس العلوم باستخدام مفاهيم كارتونية "  "

اهتمت الدراسة ببيان أثر استخدام المفاهيم والشخصيات الكارتونية في تدريس العلوم وبّيت الدراسة أن 
أن أفالم وشخصيات الكارتون  كما أشارت الدراسة، المفاهيم الكارتونية تقدم أفكارا علمية في األحداث اليومية

وأن استخدام الشخصيات الكارتونية في التدريس يّسهل وصول ، تقدم مدخال جيدا لفهم وسلوك األطفال
 . أفضلالمفاهيم لألطفال بشكل 

 

بعنوان " هل يعتقد األطفال أن أفالم  1999عام  Middleton and Vanterpool  وفي دراسة أعدها
كان األطفال يدركون أن الشخصيات الكارتونية هي واقع أم  إذاالدراسة لمعرفة ما وهدفت ؟ الكارتون واقعية

وتعرضت الدراسة لمستوى العنف في أفالم الكارتون وبينت أن الطفل يقضي فترة طويلة في مشاهدة ، خيال
مشهد عنف في أفالم الكارتون في الساعة  25 إلي 20أفالم العنف وأوضحت أن الطفل يشاهد ما بين 
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من  20طفال مع أولياء أمورهم وبينت أن  23وقد أجرت الدراسة اختبارا على عينة مكونة من . الواحدة فقط
% من 78هؤالء األطفال يشاهدون أفالم الكارتون قبل وبعد المدرسة وأثناء أدائهم الواجبات المدرسية وأن 

% من أولياء األمور يتابعون 4وأن ، ورالعينة يشاهدون أفالم الكارتون مع أصدقائهم دون رقابة أولياء األم
% من العينة يستمتعون بمشاهد العنف والقتال في أفالم الكارتون و 40وأن . أفالم الكارتون مع أبنائهم

% يفضلون مشاهد الدم والعنف وأغلب أولياء األمور ال  30النار و  إطالق% يفضلون مشاهد 26
من كل ما تقدم يتبين لنا مدى . الوقت الكافي لمراقبة األطفاليشاهدون هذه األفالم مع األبناء لعدم وجود 
ما كارتونية في القنوات الفضائية ، فكما ذكرنا مدى تأثير  أفالمالحاجة الماسة والملحة لدراسة ما يعرض من 

مكي في دراسته بالحاجة  إليهوهذا ما أشار  األطفالكارتونية على نواحي عدة في ذات  أفالممن  ضيعر 
 (.  1994ة للقيام بدراسات ميدانية حول هذه البرامج ) مكي :الماس

 
 

 : مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 

 : الدراسات السابقة والدراسة الحالية على عدد من النقاط أهمها تؤكد •
ن بما يبث التأكيد على أهمية متابعة األطفال خصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة احاطة الوالدي .1

 . في أفالم الكارتون من مفاهيم وقيم سلوكية
 تنعكس سلبا على حياة الطفل النفسية والروحية.وجود مفاهيم سلبية في أفالم الكارتون  .2

 . خطورة مكوث األطفال الساعات الطويلة في مشاهدة برامج الكارتون  .3

 . والمعرفيضرورة تفعيل دور أفالم الكارتون ليخدم نمو الطفل النفسي والحركي  .4

خطورة نتائج القيم والمفاهيم السلبية التي تبث في أفالم الكارتون على األطفال وخصوصا بالمرحلة  .5
 . االبتدائية

 . خطورة المحاكاة والتقليد للشخصيات الكارتونية مما يسبب آثارا معنوية وجسدية لألطفال .6

 

 : بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
معالجة مواضيع تربوية هامة كالعنف والسلوك العدواني في أفالم الكارتون  إليلسابقة تطرقت الدراسات ا 

وكلها من ، وأثره على األطفال وبيان الفترة الزمنية التي يقضيها األطفال في مشاهدة البرامج الكارتونية
ذه الدراسة سوف إال أننا في ه. المواضيع الهامة والحيوية التي تمس مباشرة مستقبل سلوك الطفل ونموه

نركز على ما لم تتعرض له الدراسات السابقة وهو أثر أفالم الكارتون على أسس العقيدة التي تهم التلميذ 
المسلم في المرحلة االبتدائية وقد ركز الباحثان على مفهوم ) الذات اإللهية ( كمبحث من مباحث العقيدة 

وسوف تتعرض الدراسة لمفاهيم ، مرحلة االبتدائيةوالتي يجب أن تنمى بشكل سليم خصوصا بال اإلسالمية
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وعرضها في أفالم الكارتون وكيفية التعامل مع هذا الموضوع  اإلسالميةتخص الطفل المسلم كالعقيدة 
 وهذا ما لم تتعرض له الدراسات السابقة. ، إسالميةالحساس من وجهة نظر تربوية 

 
 : مشكلة الدراسة

من دول  األفالماستيراد تلك  إلىالم الكارتون فإن محطات التلفزة العربية تلجأ العربي لألف اإلنتاجنظرا لقلة 
% ثم 15.39% تليها بريطانيا بنسبة 30.78تأتي الواليات المتحدة األمريكية في مقدمتها بنسبة  أجنبية
ت وكل يوم تعرض الشركا (.76% ) العبد ص 7.69بنسبة  أخرى  أوربيةفاليابان وفرنسا ودول  ألمانيا

) والت ديزني ( و   Walt Disney التلفزيوني مثل واإلنتاجالعالمية المتخصصة في صناعة السينما 
Dream works دريم وورك ( و ( Warner Brothers  و ) ورنر بروذرز (Paramount  بارا ماونت (

امج األطفال ( وغيرها من شركات هوليوود العالمية المتخصصة في صناعة السينما وأفالم الكارتون وبر 
و مدى تعلق األطفال بما تنتجه هذه الشركات ، والتي أصبحت متداولة في كل بلدان العالم، بشكل خاص

 . من أفالم بل وأصبح الطفل يترقب ما هو جديد من أفالم
% 90ألن أكثر من  اإلسالميةوتكمن المشكلة في أن هذه الشركات كلها شركات ال تعتد بالقيم والمفاهيم 

فشركة  ، بالربح المادي إالوال تهتم هذه الشركات ، ب هذه الشركات ومنتجي األفالم هم من اليهودمن أصحا
كما أن شركة دريم وورك هي ، العلنيةها بدعم الكيان الصهيوني ومساعدته والت ديزني معروف التزام

وهو من اليهود المعلني التزامهم بالفكر  Steven Spielberg لصاحبها المخرج العالمي ستيفين سبيلبيغ
كما أن شركة بارا ماونت من اسمها والذي ، اليهودي والدفاع عنه سواء باألفالم أو بالمقابالت الشخصية

لذا ال تتورع من عرض األفالم الكارتونية المثيرة للجدل طالما . داللة خاصة بالفكر اليهودييعنى جبل ذو 
القيم والمفاهيم السلوكية لها بالغ األثر في تغّيير نمو  دون األخذ باالعتبار أن هذه، تدّر عائدا في الميزانية

التي تحتوى على مفاهيم سلبية سواء  من األفالم الكارتونية اوقد أنتجت هذه الشركات عديد، وحياة األطفال
: مثل  األنبياءأو الثقافات األخرى كتقاليد وعادات بعض الدول أو تصوير  اإلسالميةمفاهيم تخص الثقافة 

  فليم النبي موسى عليه السالم بالرواية اليهودية وغيرها من تقاليد الحضارات المختلفة.
 

تأثير االفالم الكرتونية في حياة الطفولة سواء من الناحية  مما سبق ذكره من دراسات والتي أكدت مدى عمق
بعض االفالم الكرتونية  فأن الباحثان يؤمنان بأهمية دراسة مدى تأثير االيجابية أو من الناحية السلبية

على تصورات وخياالت الطفل المسلم نحو بعض أسس العقيدة االسالمية وبالتحديد نحو الذات 
 . االلهية المقدسة. 

 

 حدود الدراسة: 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=dvd&field-director=Steven%20Spielberg/002-2857968-8445600
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ي في كل من البنين والبنات ئبدولة الكويت وفي الصف الرابع ابتدا تنحصر حدود الدراسة بالمرحلة االبتدائية
الرأي فيما يطرح  وإبداءقدرة على المناقشة  أكثروذلك لطبيعة الفئة العمرية لطلبة الصف الرابع والذين يعتبرون 

 . األخرى مقارنة بطلبة الصفوف  من قضايا
 : الدراسة أسئلة

تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت حول الذات اإللهية بصفاتها  تصوراتتحاول الدراسة التعرف على  
 : األسئلة المنهجية التالية الدراسة وستطرح التصوراتالجليلة ومدى تأثير أفالم الكارتون على هذه 

وذلك من خالل الصفات  لعز وجالكويت حول " هللا " اعتقادات تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة  اهيم .1
 . وغيرها(وجود هللا تعالى –معرفة الغيب  –رؤية هللا  –) القدرة : اإللهية مثل

هل ألفالم الكارتون أثر على أسس العقيدة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت فيما يخص  .2
 . الصفات اإللهية الجليلة

 

 : أهمية الدراسة

شأنها شأن الدول العربية ، وخصوصا أفالم الكارتون  اإلعالميةعتبر دولة الكويت دولة مستوردة للمنتجات ت
وفي ظل ، الغربي ال كما وال نوعا اإلنتاجألفالم الكارتون ال يضاهي  واإلسالميالعربي  اإلنتاجوأن ، جميعا

حتى أصبح من ، ية الرئيسية لألطفالالتطور التكنولوجي الهائل أصبحت أفالم الكارتون من عوامل التسل
ونحن نعيش في مجتمع مسلم وفي الوقت نفسه نشاهد . الصعب بمكان االستغناء عنها بالنسبة لألطفال

بعض أفالم الكارتون والتي تعرض مواضيع تخالف مفاهيم ومعتقدات أساسية في ثقافتنا كموضوع الذات 
ة يتم عرضها في أفالم الكارتون بشئ من االنتقاص ونرى أن مثل هذه المواضيع الهام، اإللهية مثال

 –على حد علم الباحثين  –وفي الوقت ذاته لم نقرأ ، هيركوليز  Herculesوالسخرية أحيانا كما في فيلم 
دراسات اهتمت و شرحت أثر عرض المفاهيم العقائدية في أفالم الكارتون ومدى مناسبتها لعقل وفهم الطفل 

اسات فصلت فيه كما ينبغي و وضعت حلوال للتعامل مع مثل هذه األفالم، وإن كانت ولم نالحظ در ، المسلم
أفالم الكارتون مستمر ويعتبر من المشاريع  إنتاجموجود مثل هذه الدراسات فنحن نعتقد أنها ال تكفي ألن 

نعتبرها نحن التي تدر الربح الوفير لصانعيها وهم يبحثون عن الفكرة والقصة وال يتورعون عن فتح مواضيع 
تالميذ  بيان أثر أفالم الكارتون على  لذا ستحاول الدراسة الحالية. المسلمين مواضيع ذات صفة خاصة

الحلول المناسبة لحماية عقول وسلوك أبنائنا من هذه األفالم ذات  وإيجادالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت 
 المحتوى الخطير.

 

 منهج الدراسة: 

. ويعددد هددذا المدنهج هددو المددنهج المناسددب ةيددة علدى المددنهج التجريبددي بخطواتدده العلميدة األساسدديتعتمدد الدراسددة الحال
عتمد على التجريب العلمي المنظم في تحديد تأثير اإلعالم في وعي األطفال وعقولهم وأنظمدة تي تال لهذا الدراسة

وتحكدى قصدة  اإلغريقديألدب مدن ا أسدطورةوالدذي يقدوم علدى  Hercules فقدد تدم عدرض فديلم التجربدة.   تفكيرهم
حيددث  اإلغريقددياألدب  إلددىوتعددود القصددة  Super Powerوالددذي يتمتددع بقددوى خارقددة   Hercules ذلددك الشدداب
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حسددب مددا ورد فددي  إلدده اآللهددة اإلغريقدديوالددذي يعددد فددي األدب  Zeusوهددو  Herculesتعدددد اآللهددة ويظهددر والددد 
 Herculesوالتي أنجبت له  Ioعالقة غير مشروعة مع أنه يقيم  إال Herraهذا متزوج من  Zeusاألساطير و 

والبشددرية عددن أمدده وقددد أخددذ علددى  اإلنسدديةعددن أبيدده وصددفات  الددذي أخددذ صددفات العظمددة والقددوة الخارقددة االبددنذلددك 
أنده يطدوف بدالقرى والمدددن  اإلغريقدديوصدورته األسداطير فدي األدب  عاتقده مسداعدة الفقدراء والمحتداجين والضددعفاء

 أإلغريقدياألشرار والتي تكدررت صدورهم بداألدب  ناس ويمد يد العون لمن يحتاجه ويقضى علىويهب لمساعدة ال
الصدورة التدي  هديبصفة الخلدود واألبديدة تلدك  Herculesعلى صورة تنين أو وحش النهر وما أشبه ذلك ويمتاز 

  B.C ) (Prometheus Bound, Aeschylus 456-525. عن هذه الشخصية اإلغريقيوردت في األدب 

 : الدراسة إجراءات
مدارس من جميع المناطق التعليمية بدولة الكويت بواقع مدرسة لكل محافظة ثالثة منها  6تم اختيار  -

 .2004-2003في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي للبنين وثالثة أخرى للبنات 
 . طالب من طلبة الصف الرابع ابتدائي بطريقة عشوائية 200 اختيارتم  -

قبل عرض الفيلم ثم تدوين  ؤال العينة حول اعتقاداتهم فيما يخص السؤال األول من الدراسةتم س -
 .اجاباتهم

و من ثم تدوين  على أفراد العينة كل مدرسة على حده هيركوليز Hercules الفيلم الكارتوني تم عرض -
 ..إجاباتهم

 ب المؤية. بالحاسب اآللي وتحليلها عن طريق التكرار والنس اإلجابات إدخالتم  -

 
 : التحليل ومناقشة النتائج

طالب وطالبة كعينة عشوائية بالمرحلة االبتدائية في مختلف المناطق التعليمية بدولة الكويت  200تم مقابلة 
 أسئلةعرض  على العينة ثم هيركوليز Hercules( طالبة وتم عرض فيلم 102( طالب و ) 98)، الكويت

 : تاليالدراسة على العينة وقد تبين ال
 . فيما يخص سؤال الدراسة األول 

وذلك من خالل الصفات  الذات االلهيةتالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت حول  تصوراتماهي 
لألجابة على هذا السؤال فقد قام الباحثان بطرح هذا  (.. وغيرهاوجود هللا تعالى –الغيب  –رؤيته  –القدرة ) : اإللهية مثل

  .الفيلم الكارتوني  قبل عرض السوال
 

 الذات االلهية:(: اعتقادات التالميذ حول  1) جدول                                 
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عند الطلبة عينة الدراسة نحو " الذات اإللهية "  التصورات االعتقاديةيوضح الجدول أعاله مدى وضوح وعمق 
فاألطفال لديهم ، رؤية المولى جل وعلى وإمكانيةالقدر وعلم الغيب و  لعز وجومفاهيمها وصفاتها مثل وجود هللا 

ذكره وهذا يعطى مؤشرا قويا بأن األطفال يتلقون توجيهات جيدة حول الذات  قما سبعميق حول  إيمانيحس 
اإللهية من قبل أسرهم خصوصا في سنواتهم األولى وهذا ما يؤكده الحديث الشريف ) كل مولود يولد على 

 اإلسالميذكر الحديث أو يسلمانه ألنه يولد على فطرة  لمدانه أو ينصرانه أو يمجسانه ( و فأبواه يهو ، الفطرة
وأيضا يدل على تحمل األسرة المسلمة مسؤولياتها في التنشئة الدينية الصحيحة ألوالدها في مرحلة . السوية

يوضح لنا مدى  إضافيشر وهذا مؤ ، في نفوس األوالد اإلسالميةالطفولة المبكرة وحرصهم على تأصيل العقيدة 
أهمية األسرة في بناء وتشكيل األبناء من جميع النواحي سواء العقدية أو النفسية أو التربوية أو االجتماعية 

  . وغيرها
 

 : فيما يخص السؤال الثانيأما 

ا يخص لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت فيم التصورات العقائديةهل ألفالم الكارتون أثر على 
 ؟ الصفات اإللهية الجليلة

 
هيركوليز على عينة الدراسة وبيان بعض المشاهد التي  Hercules  تم عرض فيلم لإلجابة على هذا السؤال

 صنع المعجزات والتي هي في العقيدة تحتوي على مغالطات عقائدية كقدرة بطل الشخصية الكارتونية على

الموتى والنفع والضر والقدرة المطلقة ومعرفة الغيب  وإحياءلمطر ا إنزالخاصة باهلل تعالى مثل  اإلسالمية

وبعد عرض الفيلم تم سؤال العينة عن ماهية الشخصية الكارتونية ومن  اإلسالميةوغيرها من أسس العقيدة 

 : ولتوضيح ذلك تعرض الدراسة الجدول التالي؟ تكون هذه الشخصية الفذة ذات النفوذ والقدرة المطلقة
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 تونية: تالميذ الذهنية حول الشخصية الكر ( تصورات ال2) جدول                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 عدد الطلبة بةاإلجا

 80 هللا عز وجل

 60 الرسول صلى هللا عليه وسلم

 32 جبريل عليه السالم

 18 فرعون

 7 موسى عليه السالم

 3 عيسى عليه السالم
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 تكرار النسب حول اجابات الطلبة: (3) جدول                                                     
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على المفاهيم العقائدية لدى  فيلم الكارتونيللهناك نوع من التأثير الواضح عاله نالحظ أن أ نتائج المن خالل 
فالجدول أعاله يوضح لنا بأن المشاهد التي  .ا المرتبط بالغيبياتعض جوانبها خصوصعينة الدراسة في ب

احتواها الفيلم أوجدت نوعا من الشك والحيرة في اعتقاد األطفال فهم من ناحية اعتقدوا أن الشخصية 
ا مالكارتونية والتي كانت مستوية على كرسي عظيم فوق السحاب ويتحكم في القضاء والقدر ويعرض له 

من طالب  80) %40بنسبة  لعز وجويعلم الغيب اعتقد األطفال بأن هذه الشخصية تمثل هللا  ن سيكو 
 200من  60% )30وآخرون اعتقدوا أن هذه الشخصية هي الرسول صلى هللا عليه وسلم بنسبة  (200اصل

هي بصورة شيخ كبير وتأتي هذه التحليالت من افراد العينة نظرا للصورة المرسومة للشخصية الكارتونية ف( 
ذو لحية بيضاء طويلة تظهر عليه سمات الورع والهيبة ويشع النور من بين جنباته ولعل هذه الصورة ذات 

تكون صورة للنبي  ألفراد العينة بأن هذه الصورة ربماأوليا  لم أعطت انطباعايالفالهيبة الروحية التي صورها 
مع بعض معلومات  المخزون العقائدي للطفل المسلم تنازعليه وسلم وهنا مكمن الخطورة حين يصلى هللا ع

على هذا  اإلجابةوالتصديق وهذا حدث بالفعل في  اإليمانفي  الخلل العقديالكارتون حيث يحدث  أفالم
 أنهاوغيرهم ظن . السؤال وظن ثلث العينة أن هذه الشخصية هي شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم

ولعل العينة ربطت  .( 200من  32% ) 16بنسبة  أعالهموضح بالجدول جبريل عليه السالم كما هو 
 يوحي برتباطابوجود الشخصية الكارتونية بالسماء وبين السحب والغيوم فأوحت لها بأنه جبريل عليه السالم 

حول قصة نزول الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم في غار حراء ومعلوم  األطفالعقائديا مسبق لدى 
مشكلة كبيرة خلفتها أفالم الكارتون وتسبب  أيضا وهذا، في المرحلة االبتدائية األساسيةا أحد المفاهيم أن هذ

وما نحب أن نؤكده هنا أن مجال الطفولة مجال خصب لرعاية وبناء ونماء كثير ، األطفالشكا وحيرة لدى 
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أنهم ذهبوا بعيدا جراء ما شاهدوه  من ناحية أخرى توهموا أو فاألطفال .الخ. والمثل واألخالقياتمن القيم 
( ويتبين من هذا  200من  18% ) 9بهذا الفيلم فرأى بعضهم بأن هذه الشخصية ربما تكون فرعون بنسبة 

 اإلحياءالقول أن بعض أفراد العينة لديها معلومات حول ادعاء فرعون األلوهية وغيرها من متطلباتها مثل 
 إلىوالبعض ذهب فرعون الستبعاد أنها غير ذلك.  إلىما تكون فظنت أن هذه الشخصية اقرب  واإلماتة

هللا  أعطاهايرجع للمعجزات التي  أيضا( ولعل ذلك  200من  7% ) 1.5 عيسى عليه السالم بنسبة أنها
تدلل أيضا على  اإلجاباتي الموتى بأذن هللا وهذه ييح أنتعالى عيسى عليه السالم من القدرة ما يستطيع 

 حول هذه اإلسالميةجراء تأسيس أسري ومعرفي قدمته مناهج التربية  حول هذه الشخصياتمخزون عقائدي 
وحدانية ثل قصة الوحي وقصة موسى وفرعون و م المفاهيم أو المواضيع الدراسية. ومعلوم أن هذه المواضيع

صة ق ة الكويت.بالمرحلة االبتدائية بدول اإلسالميةهللا عز وجل من المفاهيم األساسية في مناهج التربية 
الصف الرابع بالمرحلة  إلىنزول الوحي ) جبريل عليه السالم ( مفهوم يدرس من الصف األول االبتدائي 

و وحدانية هللا . وكذلك قصة موسى وفرعون تدرس بالصف الثالث االبتدائي تحديدا .االبتدائية بدولة الكويت
) . الكويت للصف الثالث االبتدائية بدولة إلسالميةاجز وجل تتضمنها أيضا مفاهيم الكتاب المدرسي للتربية 

.( والباحثان يعتقدان بأن هذه التأثيرات السلبية للفيلم الكرتوني قطاع البحوث والمناهج الدراسية، وزارة التربية
في تصورات االطفال العقائدية هي وقتية الي حد بعيد ولكن هذا ال يلغي أهمية االنتباه لما يعرض من 

هو وجوب فهم البيئة المحيطة بالتالميذ خصوصا البيئة  وما نود قوله هنا حيرة في أفالم الكارتون.مشاهدة م
االعالمية المتمثلة بأفالم الكارتون وغيرها حتى تكون لهذه المفاهيم الدراسية جدوى وفاعلية في تثبيت أسس 

أدلة قاطعة حول  إلية والتي تقودنا عند الطلب اإلجاباتالعقيدة في نفوس الطلبة فال يعقل أن نرى مثل تلك 
نعنى غياب دور المدرسة بمناهجها المتنوعة عن فهم ما يحيط بالطفل ، غياب المناهج الدراسية بصورة عامة

فمن المفترض أن تبنى مناهجنا الدراسية بناء . إيجابايتعامل معها يوميا ويتأثر بها سلبا أو  إعالميةمن بيئة 
ومما هو معروف أن البيئة هي أحد أسس بناء المناهج الدراسية ، بصورة عامة األطفالعلى معطيات بيئة 

عنصر البيئة  إهمالوبناء على نتائج هذه الدراسة تبين  التي تؤخذ باالعتبار عند بناء المناهج ولكن لألسف
 كأساس رئيسي نادى به التربويون كمعيار من معايير بناء المناهج الدراسية. 

 
وما يهمنا هنا ، ب أن يتعرف على بيئة الطالب بأنواعها المختلفة سواء كانت أسرية أو غيرهافالمعلم مثال يج

األهداف التعليمية لكل مرحلة دراسية يجب أن تنسجم  الذي يحيط بالتالميذ..وكذلك اإلعالميهو الجانب 
ا التلفزيون فليس مقبوال وتتواكب مع المتغيرات الثقافية في بيئة األطفال خصوصا أفالم الكارتون التي يعرضه

. واقع وموجود في تعليمنا بدولة الكويت –لألسف  –وهذا أمر  رال تتغيأن تظل األهداف التعليمية جامدة 
وهذا دليل كافي على أن مخرجات التعليم لن تكون في مستوى الطموح خصوصا فيما يتعلق بالجانب 

مدرسية يجب أن تعطى االهتمام الكافي في اختيار . كما أن الكتب والمناهج الواألخالقيالعقدي والقيمي 
من خالل مفاهيم متنوعة  ةها بالكتب المدرسيتضمينمحتواها ومفاهيمها الدراسية والبد من دراسة بيئة الطفل و 

  .األساسيةتعكس بيئة الطالب واهتماماته وحاجاته 
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أسس العقيدة بعض ارتون فيما يخص أثير أفالم الكتعلى مدى  أيضاصريحا  و إضافيا يعطى دليال إن ما سبق
بالحياة الدنيا أو تجسيد الذات اإللهية بصورة البشر تعالى هللا عن ذلك. فاألطفال  لعز وجرؤية هللا مية كاالسال

وأكدت األحاديث  اآلياتهنا أتوا بخلفية عقائدية تؤمن بأن هللا تعالى بالسماء مستوي على عرشه كما أشارت 
يلم الكارتوني يتعرض لهذه القيم العقائدية سواء بقصد أو غير قصد فهو يحمل في طياته والف، الصحيحة في ذلك

بأن مشكلة أفالم  دللت عليه عدد من الدراسات التربويةالمسلم وهذا ما  اإلنسانمشاهد تتعارض مع اعتقادات 
جتها وقد تتعارض هذه الكارتون تكمن بأنها أفالم مستوردة تحمل في مضمونها قيم ومبادئ الحضارة التي أنت

، 1998ويشير كرم الدين  (.6ص 2004 ،للطفل المسلم أن يتمثل بها ) انظر: الجهني ينبغيالقيم مع تلك التي 
المتقن مما يجعل  واإلخراجبأن مكمن الخطورة في أفالم الكارتون هو تمتعها بالجاذبية  1995والحارثي ومحمود 

 منها قدوة ومثال يحتذى به من قيم ضارة يمكن أن تؤثر على الطفل ) الشخصيات الكارتونية قريبة للطفل وتجعل
 (.2004الجهنى  في

واألمهات  اآلباء% من 88وفي دراسة لمراقبة البحوث النفسية بوزارة التربية بدولة الكويت أشارت بأن ما نسبته 
مما يؤثر على ، وى المنشوددون المست أحيانااتفقوا على أن ما يشاهده األطفال في مسلسالت الكارتون يكون 

ذلك فإن نتائج الدراسة  إلى باإلضافة (.174ص1990إياهم. )  إكسابهاالقيم التي يحاول المنزل والمدرسة 
في مرحلة  اإلنسانالمتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة تبين مدى أهمية أفالم الكارتون كعامل مؤثر جدا في تشكيل 

 Peters and   تماعية وحتى التعليمية والتربويةالعقدية والنفسية واالجطفولته المبكرة في مختلف النواحي 

Others,2002. Stephenson and Others 2002). 

)  
السلوك ، االستهتار، أن ألفالم الكارتون ربما تأثيرات أخرى على سلوكيات األطفال كالعنف أيضاويمكن فهم 

يجب أن تكون ، من نتائج حول مشكلة الدراسة. بمعنى أخر ...الخ مما يعطى بناء على ما تقدم. اللفظي البذئ
هناك نظرة واهتمام فيما يعرض من مشاهد وألفاظ ومواضيع في أفالم الكارتون حتى نبني مناهج وخطط وغايات 

  المنشود. اإلنسانتربوية واضحة تحقق لنا ما نطمح به بشكل 
 
 
فهم  إلىم الكارتون على األطفال وهذه النتائج تقودنا وتخلص الدراسة بأن هذه النتائج  تبين مدى أثر أفال 

 : اآلتي
 . أن بيئة الطفل مجاال خصبا لزرع وترسيخ وبناء والتزويد بالقيم والمفاهيم ومعارف ومعلومات مختلفة .1
متابعة ومعرفة ما يعرض في وسائل االعالم خصوصا أفالم الكارتون ومحاولة  األسرةيجب على  .2

 . خاصة المرتبط بالجوانب العقائديةمحاربة السلبي منها و 

أن هناك نوع من عدم االهتمام الملموس من قبل وسائل االعالم فيما تعرضه أفالم الكارتون ودليل  .3
 واضح على نوعية ال تفهم وال تفقه وال تراقب بصورة جدية المواد التي توافق على عرضها.
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قيما ومفاهيم تعارض ما تحاول المدرسة  أن المدرسة غائبة عن بيئة الطفل االعالمية والتي تشكل .4
 . ترسيخه

من قيم وسلوكيات قدوة له وأساسا  اما فيهويعتبر ، قبول ما تقدمه أفالم الكارتون  إلىأن الطفل يميل  .5
 للمعرفة.

 
 : التوصيات

 
 : خلصت الدراسة بالتوصيات التالية

 
السيما وأنها ، م وعقائد على الصغاربعين االعتبار خطورة أفالم الكارتون وما تحتويه من مفاهي األخذ .1

 . مستوردة من بالد الغرب والتي تختلف معنا فكرا وعقيدة

تواكب في تقنيتها وجودتها المستوى العالمي المطلوب  إسالميةضرورة توفير أفالم كارتونية ذات هوية  .2
ل تنافسهم كي تنافس شركات صناعة األفالم الغربية ال في الحصول على األموال ب وإخراجمن فن 

باستقطاب أبنائنا لها ومشاهدتهم لمنتجاتها وتحظى بثقتهم بما تحتويه من أسس وعادات وتقاليد أمة 
 والعروبة. اإلسالم

فالم الكارتون ووضع آلية أل باآلثار السلبية وتقويمها ضرورة احاطة القائمين على تطوير المناهج .3
 ، . المدرسي المقررللتعامل معها ضمن المنهج 

ة وضع رقابة صارمة على أفالم الكارتون وما تحتويه من مفاهيم خطيرة خصوصا فيما يخص ضرور  .4
 أسس العقيدة.

مما يساهم في الوصل  وإسالمياتشجيع المؤتمرات واألبحاث في مجال أثر وتطوير أفالم الكارتون عربيا  .5
نسبة الخطورة منها أفالم كارتونية خاصة بنا بعيدا عن استيرادها من الخارج في سبيل تخفيف  إلى

 والمحافظة على عقول وسلوك أبنائنا الصغار.

 البديل الترفيهي الذي يساهم في تقليل نسبة مشاهدة األطفال ألفالم الكارتون. إيجاد .6

خصوصا على هذه القضية ومتابعة المعلم ودرايته  اإلسالميةتركيز مناهج التربية عموما ومناهج التربية  .7
 ن وربطها بالمنهج المدرسي في سبيل تكوين مناعة عقائدية وفكرية للصغار.بمسلسالت وأفالم الكارتو 

مكتبة مرئية ألفالم الكارتون المنقحة والمعالجة من جميع النواحي وتوفيرها بجميع مدارس التعليم  إنشاء .8
االبتدائي وتخصيص حصة أسبوعيا لعرض مادة فلمية مع تعليق من المعلم على بعض مشاهد المادة 

 ة مما يساهم في تخفيف نسبة المغالطات فيها.المرئي

يجب على األسرة المسلمة أن تراقب ما يعرض من أفالم كارتونية في القنوات المختلفة وخصوصا فيما  .9
 يتعلق بالجانب العقدي.
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 اإلنسانوتربية وأسرة وغيرها في تنشئة  إعالمضرورة تكامل دور مؤسسات المجتمع من  .10
 ر.المرغوب به بالقيم واألفكا
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